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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα µελέτη διερευνάται η αρχή του φαινοµένου της Ηλεκτροχηµικής 

Ενίσχυσης µε την τεχνική της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σήραγγος (STM) και µε την 

τεχνική Kelvin probe. Συγκεκριµένα, µε το STM εξετάστηκε το σύστηµα Pt(111)/YSZ 

υπό συνθήκες περιβάλλοντος  προκειµένου να διερευνηθούν σε ατοµική κλίµακα οι 

µεταβολές που υφίσταται η επιφάνεια του µονοκρυστάλλου της Pt µετά από 

ηλεκτροχηµική παροχή ιόντων οξυγόνου στην επιφάνειά της. Βρέθηκε ότι το 

ηλεκτροχηµικά παρεχόµενο οξυγόνο από το στερεό ηλεκτρολύτη στην επιφάνεια της 

Pt(111) δηµιουργεί τη δοµή Pt(111)-(12x12)-O.  

Με την τεχνική Kelvin probe µελετήθηκε το έργο εξόδου ηλεκτροδίων σε υδατικά 

διαλύµατα και εν συνεχεία διερευνήθηκε η αρχή του απόλυτου δυναµικού των 

ηλεκτροδίων στην υγρή ηλεκτροχηµεία. Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν για πρώτη φορά 

την ισχύ της εξίσωσης: eUWR= ΦW – ΦR στην υγρή ηλεκτροχηµεία και τονίζουν ότι το έργο 

εξόδου των αναδυόµενων ηλεκτροδίων, διαιρούµενο από το µοναδιαίο φορτίο του 

ηλεκτρονίου e, µπορεί να οριστεί ως το απόλυτο δυναµικό. 

Μελετήθηκε επίσης η αναγωγή των οξειδίων του αζώτου από C3H6 και από CO 

παρουσία οξυγόνου σε διεσπαρµένους καταλύτες ροδίου (Rh) και πλατίνας (Pt). Βρέθηκε 

ότι η αντίδραση αναγωγής του ΝΟ εξαρτάται από το είδος του φορέα και του µετάλλου. 

Τα αποτελέσµατα συγκρινόµενα µε αντίστοιχα πειράµατα Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης, ΗΕ, 

έδειξαν τη βασική οµοιότητα του µηχανισµού της ΗΕ και των αλληλεπιδράσεων µετάλλου-

φορέα, που συνίστανται στην διάχυση (backspillover) ιόντων Ο2- από το φορέα στο 

µέταλλο και την επακόλουθη αλλαγή της ισχύος των χηµειοροφητικών δεσµών των 

αντιδρώντων. Επίσης µελετήθηκε η συµπεριφορά ζεόλιθου Cu-ZSM-5 στην αναγωγή του 

ΝΟ από προπυλένιο όπου βρέθηκε ότι ο συγκεκριµένος καταλύτης είναι ιδιαίτερα 

εκλεκτικός σε Ν2 υπό έντονα οξειδωτικές συνθήκες. 
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ABSTRACT 

Scanning tunneling microscopy (STM) was used to investigate the surface of 

Pt single crystal catalyst surfaces interfaced with O2- conducting catalyst supports 

under conditions simulating electrochemical promotion and metal-support 

interactions. In both cases STM has clearly shown the reversible migration on the 

catalyst surface of promoting O2- species which are entirely distinct from normally 

chemisorbed oxygen originating from the gas phase. These observations provide 

useful information for the mechanism of electrochemical promotion and metal-

support interactions, reveal the existence and fast migration of O2-, a most 

effective anionic promoter, on metal surfaces and underline its role in inducing the 

phenomena of electrochemical promotion and of metal-support interactions.  

In the second part of my thesis a two Kelvin probe setup is used for the first 

time in aqueous electrochemistry, to measure in situ and simultaneously the work 

functions, ΦW, ΦC and ΦR, of emersed working, counter and reference electrodes, 

respectively. The results confirm, for the first time, the validity of equation eUWR= 

ΦW – ΦR in aqueous electrochemistry  and underline that the work function of 

emersed electrodes, divided by the unit charge e, can be used as the absolute 

potential.  

Additionally, in the last part of this thesis, it was studied NOx reduction by 

C3H6 and CO in the presence of oxygen on Rh and Pt dispersed catalysts. It was 

found that NO reduction depends on the support, but also on the type of the 

impregnating metal. The obtained results showed the similarity of electrochemical 

promotion and of metal-support interactions, when compared with corresponding 

NEMCA experiments. Finally, an ion-exchanged zeolite, Cu-ZSM-5, was used for NO 

reduction by propylene. It was found that the used zeolite was highly selective to 

dinitrogen production in high excess of oxygen. 
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Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση της Κατάλυσης 
Μη-Φαρανταϊκή Ηλεκτροχηµική Τροποποίηση της Καταλυτική Ενεργότητας, 
Non-faradaic Electrochemical Modification of Catalytic Activity (Φαινόµενο 
NEMCA)  
 

 

 

 

 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί και καθιερωθεί η χρήση των στερεών 

ηλεκτρολυτών σε συστήµατα κυψελών καυσίµων (fuel cells) [1, 2], αισθητήρες (sensors) 

[3], µπαταρίες (batteries) [4], ηλεκτροχρωµικά κελιά [5, 6] και στην ηλεκτροχηµική 

συµπαραγωγή (ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χηµικών προϊόντων) [7-

10]. Στον τοµέα της χηµικής συµπαραγωγής, µετά από πλήθος µελετών, ανακαλύφθηκε 

ένα νέο φαινόµενο, γνωστό στην βιβλιογραφία ως Μη-Φαρανταϊκή Ηλεκτροχηµική 

Τροποποίηση της Καταλυτικής Ενεργότητας (Non-Faradaic Electrochemical 

Modification of Catalytic Activity, NEMCA). Εναλλακτικά χρησιµοποιούνται οι όροι: 

Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση (Electrochemical Promotion, EP), Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση 

της Κατάλυσης (Electrochemical Promotion Of Catalysis , ΕΡOC) και  in situ 

Ελεγχόµενη Ενίσχυση (in situ Controlled Promotion, ICP) [11-14]. 

Εν συντοµία, βρέθηκε ότι η καταλυτική ενεργότητα και εκλεκτικότητα πορωδών 

αγώγιµων µεταλλικών υµενίων εναποτεθειµένων σε στερεούς ηλεκτρολύτες (όπως για 

παράδειγµα ZrO2 σταθεροποιηµένη µε Y2O3 (YSZ), έναν αγωγό ιόντων Ο2-, β″-Al2O3, 

έναν αγωγό ιόντων Na+, ή CaZr0.9In0.1O3-α έναν αγωγό πρωτονίων (H+) µπορεί να 
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τροποποιηθεί σηµαντικά και σε κάποιο βαθµό αντιστρεπτά µε την επιβολή δυναµικού ή 

ηλεκτρικού ρεύµατος µεταξύ του καταλυτικού στρώµατος (µεταλλικό υµένιο) και ενός 

δεύτερου αγώγιµου υµενίου (βοηθητικό ηλεκτρόδιο) που βρίσκεται επίσης 

εναποτεθειµένο στον στερεό ηλεκτρολύτη. 

Η όλη διάταξη αποτελεί ένα κελί στερεού ηλεκτρολύτη της µορφής: 

Αέρια 
αντιδρώντα 

(π.χ. C2H4 + O2) 

Ηλεκτρόδιο 
εργασίας - 
Καταλύτης 

(π.χ. Pt, Rh, Ag, 
IrO2) 

Στερεός 
ηλεκτρολύτης 
(π.χ. YSZ, β″-

Al2O3) 

Βοηθητικό 
ηλεκτρόδιο 
(π.χ. Au) 

Αέριο αναφοράς 
(π.χ. Ο2) 

 

όπου τα αέρια αντιδρώντα (για παράδειγµα C2H4 + Ο2) τροφοδοτούνται στην καταλυτικά 

ενεργή επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας. Το ηλεκτρόδιο εργασίας έχει διττό ρόλο. 

Αποτελεί τόσο το ηλεκτρόδιο του ηλεκτροχηµικού κελιού όσο και τον καταλύτη για την 

καταλυτική (χωρίς µεταφορά καθαρού φορτίου) αντίδραση, π.χ. C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 

2H2O. Το αέριο αναφοράς µπορεί να είναι είτε ατµοσφαιρικός αέρας, όταν 

χρησιµοποιείται διάταξη τύπου κελίου καυσίµου (“fuel cell design”, Σχήµα 1.1α), είτε το 

ίδιο το αντιδρών µίγµα στην περίπτωση που χρησιµοποιείται η διάταξη “µονού θαλάµου” 

(“single pellet design”, Σχήµα 1.1β) [14-16]  

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

(α) (β) 
 

Σχήµα 1.1: Σχηµατική αναπαράσταση της πειραµατικής διάταξης που χρησιµοποιείται σε µελέτες ηλεκτροχηµικής
ενίσχυσης. (α) ∆ιάταξη τύπου κυψέλης καυσίµου (fuel-cell type design) και (β) διάταξη “µονού θαλάµου” (single
pellet design). 

 

Η επαγόµενη αντιστρεπτή µεταβολή στον καταλυτικό ρυθµό µιας αντίδρασης 

(εκφρασµένου σε mol/s) έχει βρεθεί ότι είναι έως και 220 φορές µεγαλύτερη από τον 

ρυθµό της αντίδρασης πριν την επιβολή ρεύµατος, δηλαδή επιτυγχάνεται έως και 
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22000% αύξηση στον καταλυτικό ρυθµό [17]. Η αύξηση αυτή είναι συνήθως 10-105 

φορές µεγαλύτερη από τον ρυθµό, I/nF, ηλεκτροχηµικής παροχής ιόντων (π.χ. Ο2-, Νa+, 

Η+) στην καταλυτική επιφάνεια (όπου Ι είναι το επιβαλλόµενο ρεύµα , n είναι το φορτίο 

του ιόντος και F είναι η σταθερά του Faraday, 98485 C/mol). Αυτό σηµαίνει ότι κάθε ιόν 

του φορέα που παρέχεται ηλεκτροχηµικά στην καταλυτική επιφάνεια προκαλεί την 

αντίδραση έως και 105 ροφηµένων αντιδρώντων για την παραγωγή έως και 105 µορίων 

προϊόντος. Μπορούµε λοιπόν να ισχυριστούµε πως το ηλεκτρικό ρεύµα δρα περισσότερο 

ως ένας ισχυρός προωθητής και λιγότερο σαν την ηλεκτροχηµική κινούσα δύναµη της 

καταλυτικής αντίδρασης. 

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αξιοσηµείωτες και ταυτόχρονα αντιστρεπτές 

µεταβολές στην εκλεκτικότητα αρκετών αντιδράσεων όπως η εποξείδωση του αιθυλενίου 

µε καταλύτη Ag [18]. H συστηµατική µελέτη των παραπάνω αντιδράσεων κατέστησε σαφές 

ότι το φαινόµενο NEMCA δεν περιορίζεται από το µεταλλικό καταλύτη, τον στερεό 

ηλεκτρολύτη ή την καταλυτική αντίδραση [13, 14].  

Από το 1981, όταν πρώτη φορά οι Βαγενάς και Στουκίδης ανέφεραν τη µη 

φαρανταϊκή ενίσχυση στην ετερογενή κατάλυση για την εποξείδωση του αιθυλενίου σε 

ηλεκτρόδια Ag [18], έχουν πραγµατοποιηθεί πάρα πολλές µελέτες για την κατανόηση του 

φαινοµένου της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης [13, 14]. Ο Πίνακας 1.1 παρουσιάζει 

συνοπτικά τις µελέτες του φαινοµένου της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης που έχουν γίνει 

στα διάφορα καταλυτικά συστήµατα. Έχει χρησιµοποιηθεί πληθώρα καταλυτών (Pt, Pd, 

Rh, Ag, Ni, Au, Fe, IrO2, RuO2) εναποτεθειµένων σε ξεχωριστούς  στερεούς 

ηλεκτρολύτες (αγωγούς ιόντων Ο2-, Na+, F-, K+ και H+) για διαφορετικούς τύπους 

καταλυτικών αντιδράσεων όπως: πλήρεις ή µερικές οξειδώσεις, υδρογονώσεις, 

αφυδρογονώσεις, αναγωγή του ΝΟ, ισοµεριώσεις και αναµόρφωση φυσικού αερίου. 

Αξιοσηµείωτες είναι και οι πρόσφατες µελέτες του φαινοµένου της ηλεκτροχηµικής 

ενίσχυσης χρησιµοποιώντας µικτούς ιοντικούς-ηλεκτρονικούς αγωγούς (TiO2, CeO2) [19, 

20], ηλεκτρολύτες βασισµένους στο Nafion [21-23], αλλά και σε υδατικά διαλύµατα 

αλκαλίων [24, 25], τήγµατα αλάτων [26] και καταλυτικά διεσπαρµένα συστήµατα [27, 

28] .Μέχρι στιγµής έχουν µελετηθεί περισσότερα από 70 καταλυτικά συστήµατα που 

εµφανίζουν το φαινόµενο της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης [13, 14]. 
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Στην προσπάθεια διερεύνησης των βασικών αρχών ταυ φαινοµένου της 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης έχει χρησιµοποιηθεί πλήθος πειραµατικών τεχνικών όπως: 

Θερµοπρογραµµατιζόµενη Εκρόφηση (Temperature Programmed Desorption, TPD) [29-

33], Φασµατοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων από Ακτίνες-Χ (X-ray Photoelectron 

Spectroscopy, XPS) [30, 34-38], Ενισχυµένη από την Επιφάνεια Φασµατοσκοπία Raman 

(Surface Enhanced Raman Spectroscopy, SERS) [39], Mικροσκοπία Σάρωσης 

Φαινοµένου Σήραγγος (Scanning Tunneling Microscopy, STM) [30, 40-44], 

Φασµατοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων Υπεριώδους (Ultra-violent Photoelectron 

Spectroscopy, UPS) [36], Μικροσκοπία Εκποµπής Φωτοηλεκτρονίων (PhotoElectron 

Emission Microscopy, PEEM) [45], Φασµατοσκοπία Σύνθετης Αντίστασης (AC 

Impedance Spectroscopy) [46-48], µετρήσεις έργου εξόδου µε την τεχνική του 

παλλόµενου πυκνωτή (Kelvin Probe Technique) [12, 33, 41, 49-52] και κυκλική 

βολταµµετρία (Cyclic Voltametry) [53]. Οι µελέτες αυτές σε συνδυασµό µε κινητικές 

µελέτες των αντιδράσεων [46, 47] όπως επίσης και θεωρητικές εργασίες [14, 54-57] 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το φαινόµενο της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης οφείλεται στην 

ηλεκτροχηµικά ελεγχόµενη µετακίνηση (backspillover) ιοντικών ειδών που προέρχονται 

από τον στερεό ηλεκτρολύτη και καλύπτουν την εκτεθειµένη στην αέρια φάση, καταλυτικά 

ενεργή, επιφάνεια του ηλεκτροδίου-καταλύτη.  

Εκτός από την ερευνητική οµάδα του κ. Βαγενά, η οποία πρώτη ανακάλυψε και 

ανέφερε το φαινόµενο [11, 12, 14, 18, 58, 59], πολλές ακόµη αξιόλογες ερευνητικές 

οµάδες όπως των Sobyanin [60, 61], Comninellis [62-65], Lambert [66-69], Haller 

[70], Anastasijevic [71], Smotkin [22, 23], Imbihl [45, 72], Pacchioni [54], Bjerrum 

[26], Metcalfe [73-76], Lee [77], Barbier [78], Christensen-Larsen [79, 80], 

Stoukides [81], Sanchez-Leiva [82] και Vernoux-Gaillard [83, 84], που έχουν 

ασχοληθεί µε το φαινόµενο αυτό. Η πρώτη ανασκόπηση των µελετών που αφορούσαν το 

φαινόµενο της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης έγινε το 1996 [16] ενώ προσφάτως (2001) 

δηµοσιεύθηκε µια πιο πλήρης ανασκόπηση [14]. 

Με την σπουδαιότητα του φαινοµένου της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης στην 

ηλεκτροχηµεία, την επιστήµη επιφανειών και την ετερογενή κατάλυση έχουν ασχοληθεί 

διακεκριµένοι επιστήµονες του εξωτερικού όπως οι Bockris και Minevski [85], 
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Wieckowski [86], Pritsard [87] και Haber [88]. Θέµα του παρόντος κεφαλαίου είναι η 

παρουσίαση των κυριοτέρων χαρακτηριστικών και εννοιών του φαινοµένου της 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. Τέλος, γίνεται µια αναφορα στους στερεούς ηλεκτρολύτες 

(ιοντικούς και µικτούς αγωγούς) και τις ιδιοτητές τους. 
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Πίνακας 1.1: Μελέτες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης (ΗΕ) ταξινοµηµένες µε βάση τον τύπο του στερεού 
ηλεκτρολύτη. 
 
1. Μελέτες NEMCA µε χρήση YSZ. Προωθητικό ιόν: Ο2- 

Αντιδρώντα Αναφ. 
∆ότης 

Ηλεκτρονίων 
(D) 

∆έκτης 
Ηλεκτρονίων 

(A) 

Προϊόντα Καταλύτης T (oC) 
Λmax(>0) 

ή 
Λmin(<0) 

ρmax(>1)  
ή  

ρmin(<1) 
PIO2-  

C2H4 O2 CO2 Pt 260-450 3×105 55 55 [14, 89] 
C2H6 O2 CO2 Pt 270-500 300 20 20 [14, 90] 
     -100 7 -  
CH4 O2 CO2 Pt 600-750 5 70 70 [14, 91] 
CO O2 CO2 Pt 300-550 2×103 3 2 [14, 92] 
     -500 6 -  
CO O2 CO2 Pt 468-558 1000 5 5 [14, 93, 94] 
CH3OH O2 H2CO,CO2 Pt 300-500 1×104 4,15* 3 [14, 95] 
C3H6 O2 CO2 Pt 350-480 -3×103 6 - [14, 96] 
CH3OH  H2CO,CO,CH4 Pt 400-500 -10 3* - [14, 95, 97] 
C2H4 NO CO,CO2,N2,N2

O Pt 380-500 -50 7 - [98] 
C2H4 O2 CO2 Rh 250-400 5×104 90 90 [14, 99] 
H2 CO2 CH4, CO Rh 300-450 200 3* 2 [14] 
C3H6 NO, O2 N2,N2O,CO2 Rh 250-450 1×103 220* 220 [17] 
CO NO, O2 N2,N2O,CO2 Rh 250-450 20 20* 20 [100] 
CO O2 CO2 Pd 400-550 1×103 2 1 [14, 97] 
H2 CO CxHy,CxHyOz Pd 300-370 10 3* 2 [14] 
H2S  Sx, H2 Pt 600-750 - 11 10 [14, 101] 
CH4 O2 CO2 Pd 380-440 2×103 90 90 [102] 
H2 CO2 CO Pd 500-590 -50 10 - [14, 97] 
CO NO CO2,N2,N2O Pd 320-480 -700 3 - [103, 104] 
CO N2O CO2,N2 Pd 440 -20 2 - [103] 
C2H4 O2 C2H4O,CO2 Ag 320-470 300 30* 30 [14, 18, 105-

108] 
C3H6 O2 C3H6O,CO2 Ag 320-420 300 2* 1 [14, 58]  
CH4 O2 CO2,C2H4,C2H6 Ag 650-850 5 30* 30 [14, 109] 
CO O2 CO2 Ag 350-450 20 15 15 [14, 110] 
CH3OH  H2CO, CO, 

CH4 
Ag 550-750 -25 6* - [14, 111] 

CH3OH O2 H2CO, CO2 Ag 500 -95 2 - [77] 
CH4 O2 C2H4,C2H6,CO2 Ag 700-750 -1.2 8* - [14, 61, 112] 
CO O2 CO2 Ag-Pd 450-500 30 5 4 [113] 
CH4 H2O CO, CO2 Ni 600-900 12 2* - [14, 114] 
CO O2 CO2 Au 450-600 -60 3 - [14, 61, 112] 
CH4 O2 CO2 Au 700-750 -3 3* - [14, 61, 112] 
C2H4 O2 CO2 IrO2 350-400 200 6 5 [14, 51, 62] 
C2H4 O2 CO2 RuO2 240-500 4×103 115 115 [115] 

 

 

2. Μελέτες NEMCA µε χρήση αγωγών ιόντων F- 

Αντιδρώντα Αναφ. 
∆ότης  ∆έκτης 

Ηλεκτρονίων 
(D) 

Ηλεκτρονίων 
(A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC) 

Λmax(>0) 
ή 

Λmin(<0) 

ρmax(>1) 
ή  

ρmin(<1) 

PIF
-  

CO O2 CO2 Pt CaF2 500-
700 

200 2.5 1.
5 

[14, 116] 
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3. Μελέτες NEMCA µε χρήση µικτών (ιοντικών-ηλεκτρονικών)  αγωγών 

Αντιδρώντα Αναφ. 
∆ότης ∆έκτης 

Ηλεκτρονίων 
 (D) 

Ηλεκτρονίων 
 (A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC)

Λmax(>0) 
ή 

Λmin(<0) 

ρmax(>1) 
ή  

ρmin(<1) 
PIF-  

C2H4 O2 CO2 Pt TiO2 
(TiO+

x, O2-) 
450-
600 

5×103 20 20 [14, 19] 

C2H4 O2 CO2 Pt CeO2 
(CeO+

x, O2-) 
500 -105 3 - [20] 

C2H4 O2 CO2 Pt YZTi 10# 400-
475 

-250 2 - [117] 

C3H6 O2 CO2 Pt YZTi 10# 400-
500 

1000 
-1000 

2.4 - [117] 

 

 

 

4. Μελέτες NEMCA µε χρήση αγωγών ιόντων Na+ 

Αντιδρώντα Αναφ. 
∆ότης ∆έκτης  

Ηλεκτρονίων 
(D) 

Ηλεκτρονίων 
(A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης 

T 
(oC) 

Λmax(>0) 
ή 

Λmin(<0) 

ρmax(>1) 
ή  

ρmin(<1) 
PINa+ 

 

C2H4 O2 CO2 Pt β″-Al2O3 
180-
300 5×104 0.25 -30 [14, 

118] 
CO O2 CO2 Pt β″-Al2O3 

300-
450 1×105 0.3 -30 [14, 

119] 
      -1×105 8 250  

H2 C6H6 C6H12 Pt β″-Al2O3 
100-
150 - ~0 -10 

[14, 
120, 
121] 

H2 C2H2 C2H4,C2H6 Pt β″-Al2O3 
100-
300 - -* - [122] 

C2H4 NO CO2,N2,N2
O Pt β″-Al2O3 

280-
400 - ∞ 500 [14, 

38] 
CO NO CO2,N2,N2

O Pt β″-Al2O3 
320-
400 - 13* 200 [123] 

C3H6 NO CO2,N2,N2
O Pt β″-Al2O3 375 - 10 - [124] 

H2 NO N2,N2O Pt β″-Al2O3 
360-
400 - 30 6000 [125] 

H2 
C2H2, 
C2H4 

C2H4,C2H6 Pd β″-Al2O3 
70-
100 - 0.13 - [126] 

C2H4 O2 C2H4O,CO2 Ag β″-Al2O3 
240-
280 - - 40 [107] 

CO O2 CO2 Ag β″-Al2O3 
360-
420 - 2 - [14] 

C2H4 O2 CO2 Pt Na3Zr2Si2PO12 430 - 10 300 [127] 
 

5. Μελέτες NEMCA µε χρήση αγωγών ιόντων Κ+ 

Αντιδρώντα Αναφ. 
∆ότης ∆έκτης 

Ηλεκτρονίων 
(D) 

Ηλεκτρονίων 
(A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης

T 
(oC) 

Λmax(>0) 
ή 

Λmin(<0) 

ρmax(>1) 
ή  

ρmin(<1) 
PIK+  

NH3  N2, H2  Fe K2YZr(PO4)3 500-
700 

- 4.5 - [128] 
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6. Μελέτες NEMCA µε χρήση αγωγών ιόντων Η+ 

 

 

 

7. Μελέτες NEMCA σε  υδατικά αλκαλικά διαλύµατα 

Αντιδρώντα Αναφ. 
∆ότης ∆έκτης 

Ηλεκτρονίων 
(D) 

Ηλεκτρονίων 
(A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC) 

Λmax(>0) 
ή 

Λmin(<0) 

ρmax(>1) 
ή  

ρmin(<1) 
PIOH-  

H2 O2  H2O Pt H2O - 0.1N KOH 25-50 20 6 20 [14, 25] 
 

8. Μελέτες NEMCA µε χρήση  τηγµένών αλάτων 

Αντιδρώντα 
∆ότης ∆έκτης 

Ηλεκτρονίων 
(D) 

Ηλεκτρονίων 
(A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC) 

Λmax(>0) 
ή 

Λmin(<0) 

ρmax(>1) 
ή  

ρmin(<1) 
Αναφ.

SO2 O2  SO3 Pt V2O5-K2SO4 350-
450 

-100 6 [26] 

*: Παρατηρήθηκε µεταβολή στην εκλεκτικότητα.  

#:  4.5 mol% Y2O3 – 10 mol% TiO2 – 85.5 mol% ZrO2 
 

 

1.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

Η βασική πειραµατική διάταξη για κινητικές και ηλεκτροκινητικές µελέτες του 

φαινοµένου της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.1. Το ηλεκτρόδιο 

εργασίας (που είναι ταυτόχρονα και καταλύτης της αντίδρασης) είναι ένα λεπτό πορώδες 

ηλεκτρικά αγώγιµο υµένιο πάχους 400 Å έως 20 µm, µε τον συντελεστή τραχύτητάς του 

να κυµαίνεται σε τιµές 3-500 [14, 16, 97, 131, 132]. Τα καταλυτικά υµένια βρίσκονται 

Αντιδρώντα 
∆ότης ∆έκτης 

Ηλεκτρονίων 
(D) 

Ηλεκτρονίων 
(A) 

Προϊόντα Καταλύτης Στερεός 
Ηλεκτρολύτης T (oC) 

Λmax(>0) 
ή 

Λmin(<0) 

ρmax(>1) 
ή  

ρmin(<1) 
PIH+ Αναφ. 

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

385-
470 

-3×104 5 - [129] 

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

440 6 12 6 [130] 

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

530-
600 

150 3.6 - [128] 

CH4  C2H6, 
C2H4 

Ag SrCe0.95Yb0.05
O3 

750 - 8* 10 [14,81] 

H2 C2H4 C2H6 Ni CsHSO4 150-170 300 2 12 [14, 60] 
H2 O2 H2O Pt Nafion 25 20 6 5 [14, 21] 
1-C4H8  C4H10,  

2-C4H8 
(cis, 
trans) 

Pd Nafion 70 -28 40* - [22] 
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εναποτεθειµένα στην επιφάνεια του στερεού ηλεκτρολύτη (π.χ. ZrO2-σταθεροποιηµένη 

µε 8% mol Y2O3 (YSZ) ένας αγωγός ιόντων Ο2-, ή Na-β″Al2O3 ένας αγωγός ιόντων Na+, 

ή CaZr0.9In0.1O3-α ένας αγωγός H+, είτε TiO2 ή CeO2 που είναι µικτοί ηλεκτρονικοί-

ιοντικοί αγωγοί). Η εναπόθεση, η θερµική κατεργασία και ο χαρακτηρισµός των τριών 

ηλεκτροδίων (εργασίας, βοηθητικού και αναφοράς) για ένα τυπικό ηλεκτροχηµικό κελί 

που χρησιµοποιείται σε µελέτες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης έχουν παρουσιαστεί µε 

λεπτοµέρεια αλλού [14, 16, 97, 133]. Το σύστηµα ανάλυσης που συνήθως χρησιµοποιείται 

για την διαρκή παρακολούθηση και καταγραφή του ρυθµού των καταλυτικών αντιδράσεων 

που λαµβάνουν χώρα δύναται να περιλαµβάνει αέρια χρωµατογραφία, φασµατοσκοπία 

µάζας και φασµατοσκοπία υπερύθρου [14, 16, 97, 133]. 

Η γεωµετρική επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας είναι συνήθως 1-2 cm2, ενώ η 

πραγµατική, ενεργός επιφάνειά του φτάνει τα 50-2000 cm2, όπως αυτή υπολογίζεται 

από πειράµατα ισοθερµοκρασιακής χηµικής τιτλοδότησης CO ή C2H4 µε O2 [14, 16, 97, 

133]. Το ηλεκτρόδιο-καταλύτης εκτίθεται στο αέριο µίγµα της αντίδρασης (π.χ. C2H4 + 

O2) µέσα σε αντιδραστήρα συνεχούς ροής, τα χαρακτηριστικά του οποίου προσεγγίζουν 

την λειτουργία ενός αντιδραστήρα συνεχούς ανάδευσης (CSTR). Το βοηθητικό και το 

ηλεκτρόδιο αναφοράς είναι εκτεθειµένα στον ατµοσφαιρικό αέρα, όταν χρησιµοποιείται 

διάταξη τύπου κυψέλης καυσίµου (“fuel cell design”, Σχήµα 1.1α) ή στο αντιδρών µίγµα 

στην περίπτωση που χρησιµοποιείται η διάταξη “µονού θαλάµου” (“single pellet design”, 

Σχήµα 1.1β). [14, 16] Στην δεύτερη περίπτωση τα ηλεκτρόδια αυτά πρέπει να είναι 

καταλυτικώς ανενεργά (π.χ. να είναι παρασκευασµένα από Au) και το ηλεκτρόδιο 

αναφοράς αποτελεί ουσιαστικά ένα ηλεκτρόδιο ψευδοαναφοράς (pseudoreference-

monitoring-electrode) [14, 33, 107, 134]. 

Για την επιβολή σταθερού ρεύµατος µεταξύ των ηλεκτροδίων εργασίας (W) και 

βοηθητικό (C), IWC, ή σταθερού δυναµικού στο ηλεκτρόδιο εργασίας-καταλύτη (W) και το 

ηλεκτρόδιο αναφοράς (R), UWR, χρησιµοποιείται ένας γαλβανοστάτης/ποτενσιοστάτης. 

Κατά αυτόν τον τρόπο ιόντα (Ο2- στην περίπτωση της σταθεροποιηµένης µε Ύττρια 

Ζιρκονίας YSZ, Na+ για Na-β″Al2O3, H+ όταν χρησιµοποιείται CaZr0.9In0.1O3-α) 

αντλούνται από (ή προς) τον στερεό ηλεκτρολύτη προς (ή από) την καταλυτικώς ενεργή 

επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας. Το ρεύµα, ΙWC, ορίζεται θετικό όταν ανιόντα 
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παρέχονται προς (ή κατιόντα αντλούνται από) την καταλυτική επιφάνεια. Έχει 

επιβεβαιωθεί µε την χρήση πολλών τεχνικών, όπως µετρήσεις έργου έξόδου, κυκλική 

βολταµµετρία, θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση, XPS, µικροσκοπία σήραγγος, ότι τα 

ιόντα αυτά (συνοδευόµενα από το αντισταθµιστικό τους φορτίο στο µέταλλο (image 

charge) σχηµατίζοντας έτσι ουδέτερα δίπολα) µεταναστεύουν (back-spillover) και 

διαχέονται πάνω στην εκτεθειµένη στην αέρια φάση, καταλυτικώς ενεργή, επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου-καταλύτη. Συνεπώς, ο στερεός ηλεκτρολύτης δρα ως ένα ηλεκτρικά 

ενεργοποιηµένο (ενισχυµένο) καταλυτικό υπόστρωµα δηµιουργώντας µια “αποτελεσµατική 

ηλεκτροχηµική διπλοστοιβάδα” πάνω στην εκτεθειµένη στην αέρια φάση, καταλυτικώς 

ενεργή, επιφάνεια του ηλεκτροδίου-καταλύτη [14, 52]. 

 

1.3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 

Στο Σχήµα 1.2 παρουσιάζεται ένα τυπικό πείραµα ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης σε 

ηλεκτροχηµικό κελί όπως αυτό που περιγράφηκε στο Σχήµα 1.1α. Ο στερεός 

ηλεκτρολύτης είναι σταθεροποιηµένη µε Ύττρια Ζιρκονία, YSZ. Η καταλυτική αντίδραση 

που λαµβάνει χώρα είναι η πλήρης οξείδωση του αιθυλενίου (C2H4) σε καταλύτη Pt [89]. 

Το καταλυτικό υµένιο Pt έχει συνολική ενεργό επιφάνεια Ν=4.2·10-9 mol Pt. Το πείραµα 

πραγµατοποιείται στους 370°C και ο καταλύτης εκτίθεται σε µίγµα αντίδρασης 

O2p =4.6kPa, C H2 4p =0.36kPa στον συνεχούς ροής CSTR αντιδραστήρα του Σχήµατος 1.1α. 

Αρχικά (t<0) το ηλεκτρικό κύκλωµα είναι ανοιχτό (ΙWC=0) και το σύστηµα βρίσκεται σε 

µόνιµη κατάσταση, όπου ο ρυθµός ανοιχτού κυκλώµατος είναι r0=1.5·10-8 mol O/s. Ο 

αντίστοιχος ρυθµός αναστροφής (ανηγµένος ρυθµός ανά επιφανειακό άτοµο καταλύτη 

(TOF, Turnover Frequency)), τα άτοµα δηλαδή οξυγόνου που αντιδρούν µε C2H4 ανά 

ενεργό επιφανειακή θέση Pt και δευτερόλεπτο, είναι TOF=3.57s-1. 
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I=0 I=+1µA I=0

ro=1.5<10-8 mol O/s
∆r=38.5<10-8 mol O/s
I/2F=5.2<10-12 mol O/s
ρmax=26
Λmax=74000
N=4.2<10-9 mol Pt
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Σχήµα 1.2: Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση: ∆υναµική απόκριση του καταλυτικού ρυθµού και του δυναµικού του 
καταλύτη σε επιβολή σταθερού ρεύµατος κατά την οξείδωση αιθυλενίου σε Pt. T=370oC, =

2OP  4.6 kPa, 

2 4C HP = 0.36 kPa. Η πειραµατική τιµή της σταθεράς χρόνου χαλάρωσης (τ) καθώς και η υπολογισµένη 
(2FN/I), παρουσιάζονται στο σχήµα. Η αύξηση του καταλυτικού ρυθµού σε µόνιµη κατάσταση είναι 74000 
φορές µεγαλύτερη από τον ρυθµό παροχής ιόντων O2- στο ηλεκτρόδιο-καταλύτη (Λ=74000) [89]. 

Την χρονική στιγµή t=0 επιβάλλεται, µέσω του γαλβανοστάτη/ποτενσιοστάτη, ένα 

σταθερό ρεύµα, IWC, ανάµεσα στον καταλύτη-ηλεκτρόδιο εργασίας και το βοηθητικό 

ηλεκτρόδιο. Με τον τρόπο αυτό, ιόντα Ο2- παρέχονται ηλεκτροχηµικά από τον 

ηλεκτρολύτη στην τριεπιφάνεια που σχηµατίζεται µεταξύ του καταλύτη, του στερεού 

ηλεκτρολύτη και της αέριας φάσης (tpb: three phase boundary), µε ένα ρυθµό 

(I/2F)=5.2·10-12 mol O/s, σύµφωνα µε το νόµο του Faraday. Ο καταλυτικός ρυθµός 

αρχίζει να αυξάνει και µετά από χρόνο περίπου 25 λεπτών φτάνει σε µια νέα µόνιµη 

κατάσταση όπου έχει τιµή r=4.0·10-7 mol O/s, δηλαδή 26 φορές µεγαλύτερη από την 

αρχική τιµή r0. Η νέα τιµή του ρυθµού αναστροφής, TOF, είναι 95.2 s-1. Η αύξηση που 

παρατηρείται στον καταλυτικό ρυθµό είναι ∆r=r-r0=3.85·10-7 mol O/s και είναι 74000 

φορές µεγαλύτερη από τον ρυθµό ηλεκτροχηµικής παροχής ιόντων Ο2- στην καταλυτική 

επιφάνεια, Ι/2F, ο οποίος αντιπροσωπεύει και την µέγιστη αναµενόµενη µεταβολή 

(ενίσχυση) του καταλυτικού ρυθµού µε βάση τον νόµο του Faraday. Κατά αυτό τον τρόπο, 

κάθε ιόν Ο2- που παρέχεται ηλεκτροχηµικά στην καταλυτική επιφάνεια της Pt, προκαλεί 

την αντίδραση 74000 κανονικά ροφηµένων ατόµων οξυγόνου µε C2H4 προς τον 
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σχηµατισµό CO2 και H2O. Για αυτό τον λόγο το νέο αυτό φαινόµενο ονοµάστηκε 

Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση (Electrochemical Promotion) ή Μη-Φαρανταϊκή Ηλεκτροχηµική 

Τροποποίηση της Καταλυτικής Ενεργότητας (Non-Faradaic Electrochemical 

Modification of Catalytic Activity: NEMCA). 

Η Φαρανταϊκή Απόδοση, Λ, ορίζεται [14] ως: 

∆rΛ=
I/2F

      (1.1) 

Για το πείραµα που περιγράφηκε στο Σχήµα 1.2 η µέγιστη τιµή του Λ είναι 74000. 

Γενικά µια αντίδραση εµφανίζει το φαινόµενο της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης όταν 

1Λ > . Ανάλογα µε το πρόσηµο της Φαρανταϊκής Απόδοσης, Λ, οι αντιδράσεις 

χαρακτηρίζονται ηλεκτρόφοβες όταν Λ>1 και ηλεκτρόφιλες όταν Λ<-1. Σε µελέτες που 

έχουν γίνει έως τώρα έχουν βρεθεί [14] τιµές Λ από -5·104 µέχρι και 3·105. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως µπορεί να γίνει εκτίµηση της τάξης µεγέθους του Λ 

µιας αντίδρασης, όπως παρουσιάζεται σε επόµενη παράγραφο. 

Ο λόγος προσαύξησης του καταλυτικού ρυθµού, ρ, ορίζεται [14] ως: 

0
rρ = r       (1.2) 

Στο πείραµα του Σχήµατος 1.2 η µέγιστη τιµή του παράγοντα προσαύξησης, ρ, 

είναι 26. Στις µέχρι τώρα µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί έχουν παρατηρηθεί 

µέγιστες τιµές του ρ έως 150 [135] ή και υψηλότερες [17, 38], καθώς επίσης και 

µηδενικές τιµές [107, 118] (απενεργοποίηση του καταλύτη). 

Η σταθερά χρόνου χαλάρωσης του ρυθµού, τ, ορίζεται ως ο χρόνος που 

απαιτείται ώστε να αυξηθεί ο ρυθµός και η τιµή του να φτάσει στο 63% της τελικής τιµής 

του στη νέα µόνιµη κατάσταση, κατά τη διάρκεια ενός γαλβανοστατικού πειράµατος 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης όπως αυτό του Σχήµατος 1.2 [14]. Όπως φαίνεται στο σχήµα 

αυτό η σταθερά χρόνου χαλάρωσης είναι ίδιας τάξης µεγέθους µε την ποσότητα 2FN/I, 

γεγονός που αποτελεί γενικότερη παρατήρηση σε µελέτες της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης 

µε χρήση στερεού ηλεκτρολύτη YSZ: 

2FNτ I≈       (1.3) 
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Η παράµετρος 2FN/I συµβολίζει τον χρόνο που απαιτείται για την δηµιουργία 

ενός µονοστρώµατος ατοµικού οξυγόνου, Ο, σε καταλυτική επιφάνεια µε Ν ενεργές 

θέσεις για ρόφηση, όταν το Ο παρέχεται ηλεκτροχηµικά µε την µορφή ιόντων Ο2- µε 

ρυθµό Ι/2F, όπως συµβαίνει στην συγκεκριµένη περίπτωση. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί 

και την πρώτη, κινητική, απόδειξη ότι το φαινόµενο της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης 

οφείλεται στην ηλεκτροχηµικά ελεγχόµενη διάχυση (backspillover) ιόντων οξυγόνου από 

τον στερεό ηλεκτρολύτη προς την καταλυτική επιφάνεια που βρίσκεται εκτεθειµένη στην 

αέρια φάση. Όπως θα δειχθεί παρακάτω µε βάση αποτελέσµατα πειραµάτων XPS, TPD 

και κυκλικής βολταµµετρίας, το ηλεκτροχηµικά παρεχόµενο οξυγόνο από τον φορέα 

σχηµατίζει στην επιφάνεια της Pt ένα νέο ισχυρά ροφηµένο ιοντικό είδος το οποίο είναι 

πολύ λιγότερο ενεργό συγκριτικά µε το κανονικά ροφηµένο οξυγόνο από την αέρια φάση. 

Το είδος αυτό µεταβάλλει σηµαντικά (αυξάνει) το έργο εξόδου της καταλυτικής 

επιφάνειας [12, 14, 49], προκαλώντας ελάττωση στην ισχύ του δεσµού ρόφησης του 

κανονικά ροφηµένου οξυγόνου [29, 31] και λειτουργεί σαν θυσιαζόµενος ενισχυτής 

(sacrificial promoter) αντιδρώντας µε το C2H4 (ή άλλα ροφηµένα αντιδρώντα) µε ρυθµό 

Λ φορές µικρότερο από το ασθενώς ροφηµένο ατοµικό οξυγόνο που προέρχεται από την 

αέρια φάση[29, 31, 33, 49, 136].  

Το προηγούµενο επιβεβαιώνεται και στο Σχήµα 1.2: Τα προωθητικά ανιονικά είδη 

Οδ- (συνοδευόµενα από το αντισταθµιστικό τους φορτίο δ+ στο µέταλλο) σχηµατίζονται 

ηλεκτροχηµικά στο όριο των τριών φάσεων (tpb) σύµφωνα µε την αντίδραση: 

Ο2-(YSZ) → [Oδ--δ+] +2e-     (1.4) 

και µε ρυθµό Ι/2F. Τα ανιονικά αυτά είδη διαχέονται και καλύπτουν όλη την καταλυτική 

επιφάνεια. Σε µόνιµη κατάσταση ο ρυθµός, rc, κατανάλωσης των προωθητικών ειδών 

µέσω της αντίδρασής τους µε το C2H4 θα πρέπει να ισούται µε τον ρυθµό, I/2F, 

σχηµατισµού τους. Το κανονικά ροφηµένο οξυγόνο O(a), προερχόµενο από την αέρια 

φάση, καταναλώνεται µε ρυθµό r0+∆r ≈∆r ο οποίος είναι Λ φορές µεγαλύτερος από το 

ρυθµό Ι/2F. Αυτό το απλό µοντέλο υποδηλώνει ότι η φαρανταϊκή απόδοση, Λ, εκφράζει 

τον λόγο δραστικότητας (για την περίπτωση της οξείδωσης του C2H4) του κανονικά 

ροφηµένου Ο(a) στην ηλεκτροχηµικά ενισχυµένη κατάσταση και των ηλεκτροχηµικά 



ΜΕΡΟΣ Α____________________________________________________ 
 

 16

παρεχόµενων ανιονικών ειδών Oδ+ στην καταλυτική επιφάνεια. Εποµένως, εφόσον 

Λ=∆r/(I/2F) και ∆r≈r, τότε Λ=r/rc=TOF/TOFc, όπου ο ρυθµός αναστροφής TOF 

αντιστοιχεί στην καταλυτική αντίδραση στην ηλεκτροχηµικά ενισχυµένη κατάσταση και ο 

ρυθµός αναστροφής TOFc αντιστοιχεί στην αντίδραση των προωθητικών ειδών µε το 

C2H4. Αυτό συνεπάγεται για το πείραµα του Σχήµατος 1.2 ότι TOFc= TOF/Λ=1.3·10-3 s-1. 

∆ηλαδή ο µέσος χρόνος ζωής των προωθητικών ειδών στην καταλυτική επιφάνεια είναι 

ίσος µε TOFc
-1, εκτίµηση που βρίσκεται σε πολύ καλή ποιοτική συµφωνία µε την χρονική 

σταθερά χαλάρωσης του ρυθµού µετά την διακοπή της πόλωσης (Σχήµα 1.2). Η 

παραπάνω παρατήρηση αποτελεί ισχυρή και αδιαµφισβήτητη απόδειξη του µηχανισµού 

διάχυσης ιοντικών ειδών (backspillover mechanism). 

 

1.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η ηλεκτροχηµική ενίσχυση µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική τροποποίηση της 

κατανοµής των προϊόντων µιας χηµικής αντίδρασης, δηλαδή της εκλεκτικότητάς της. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.3, όπου φαίνεται η επίδραση του 

δυναµικού του καταλύτη (UWR) και της αντίστοιχης µεταβολής στο έργο εξόδου, στην 

εκλεκτικότητα ως προς το οξείδιο του αιθυλένιου (Σχήµα 1.3α) και την ακεταλδεΰδη 

(Σχήµα 1.3β) κατά την αντίδραση οξείδωσης του αιθυλενίου στο σύστηµα Ag/YSZ για 

διαφορετικές συστάσεις χλωριωµένου υδρογονάνθρακα στην αέρια φάση [106] (το τρίτο, 

ανεπιθύµητο, προϊόν είναι το διοξείδιο του άνθρακα, CO2). Όπως φαίνεται στο Σχήµα 

1.3, η µείωση του δυναµικού του καταλύτη κατά 500 mV οδηγεί το σύστηµα Ag/YSZ σε 

µεταβολή της εκλεκτικότητάς του από περίπου 70% ως προς C2H4O σε περίπου 55% για 

την παραγωγή ακεταλδεΰδης. Από την ίδια µελέτη προκύπτει ακόµη ότι ο συνολικός 

ρυθµός οξείδωσης του C2H4 µεταβάλλεται κατά έναν συντελεστή 200 καθώς 

µεταβάλλεται αντίστοιχα το δυναµικό του καταλύτη [106]. 

Στο Σχήµα 1.4 παρουσιάζεται η επίδραση του δυναµικού του καταλύτη (UWR) στην 

εκλεκτικότητα ως προς οξείδιο του αιθυλενίου (C2H4O) για διαφορετικές συστάσεις 

χλωριωµένου υδρογονάνθρακα στην αέρια φάση, όταν το καταλυτικό σύστηµα που 



_____________________________ Κεφάλαιο 1: Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση της κατάλυσης 
 

 17

χρησιµοποιείται είναι Ag/β″-Al2O3 [107]. Στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνεται 

εκλεκτικότητα έως και 88% για την παραγωγή του C2H4O. 
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Σχήµα 1.3: Επίδραση του δυναµικού του καταλύτη, του έργου εξόδου του και της προσθήκης χλωριωµένου 
υδρογονάνθρακα, 1,2-C2H4Cl2 στην σύσταση του αντιδρώντος µίγµατος στην εκλεκτικότητα (α) ως προς 
οξείδιο του αιθυλένιου, C2H4O και (β) ως προς την ακεταλδεΰδη CH3CHO, για την περίπτωση της οξείδωσης 
του αιθυλενίου στο καταλυτικό σύστηµα Ag/YSZ [106]. 

 

Σχήµα 1.4: Επίδραση του δυναµικού του καταλύτη και της µερικής πίεσης του 1,2-C2H4Cl2 στην 
εκλεκτικότητα της για την αντίδραση της εποξείδωσης του αιθυλενίου στο καταλυτικό σύστηµα Ag/β"-Al2O3. 
Συνθήκες: T=260°C; p=500 kPa, 4% O2, 13%C2H4 [107]. 
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Σχήµα 1.5: Επίδραση του δυναµικού του καταλύτη (UWR) στους ρυθµούς σχηµατισµού CO2, N2, N2O και στην 
εκλεκτικότητα του Ν2 για την αντίδραση της αναγωγής του NO προς Ν2 [124]. Συνθήκες: T=621 K, 

C 0.75kPap pο ο
ΝΟ Ο= = . 

Στο Σχήµα 1.5 παρουσιάζεται µια ακόµη σηµαντική εφαρµογή του φαινοµένου της 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης στην µεταβολή της εκλεκτικότητας. Το υπό µελέτη καταλυτικό 

σύστηµα είναι η σηµαντική για το περιβάλλον αντίδραση της αναγωγής του ΝΟ από CO σε 

καταλύτη Pt υποστηριγµένο σε στερεό ηλεκτρολύτη Na-β″-Al2O3 [124]. Παρατηρούµε ότι 

ελαττώνοντας το δυναµικό του καταλύτη σε αρνητικές τιµές (δηλαδή παρέχοντας ιόντα 

Na+ από τον φορέα στην καταλυτική επιφάνεια) εµφανίζεται σηµαντική αύξηση στους 

ρυθµούς παραγωγής των CO2, N2 και N2O και τριπλασιασµός της εκλεκτικότητας ως 

προς την παραγωγή Ν2. Αυτή είναι µια από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου ένας µόνο 

προωθητής ενισχύει τόσο τον καταλυτικό ρυθµό όσο και την εκλεκτικότητα ως προς το 

επιθυµητό προϊόν. Η εµφανιζόµενη αύξηση στην καταλυτική ενεργότητα και 

εκλεκτικότητα οφείλεται στην ενίσχυση της διασπαστικής ρόφησης του ΝΟ στην 

επιφάνεια της Pt [124]. Παρόµοια συµπεριφορά έχει παρατηρηθεί σε µελέτες αναγωγής 

του ΝΟ από Η2 [125], C2H4[98] και C3H6 [34], σε καταλύτες από Pt και Pd [103], 

υποστηριγµένους είτε σε στερεούς ηλεκτρολύτες Na-β″-Al2O3 είτε YSZ, κατά την 

επιβολή αρνητικού δυναµικού στο ηλεκτρόδιο-καταλύτη. 
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1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η έρευνα που γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια και αφορά την κατανόηση του 

φαινοµένου της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης σε µοριακό επίπεδο, µε την χρήση 

πολυάριθµων τεχνικών της επιστήµης επιφανειών και της ηλεκτροχηµείας, οδήγησε όχι 

µόνο στην επίτευξη του στόχου αυτού, αλλά προσέφερε, σε ικανοποιητικό βαθµό, στην 

διευκρίνιση και την επίλυση σηµαντικών προβληµάτων της ετερογενούς κατάλυσης. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στην µοναδική ευκαιρία που προσφέρεται µέσα από την ηλεκτροχηµική 

ενίσχυση να εξετάζεται in-situ η επίδραση των προωθητών και του έργου εξόδου του 

καταλύτη στην καταλυτική ενεργότητα και εκλεκτικότητα. Μπορούµε να συνοψίσουµε τα 

αποτελέσµατα-επιτεύγµατα της παραπάνω έρευνας [14, 137] στα εξής: 

1. Η ηλεκτροχηµική ενίσχυση οφείλεται στην ηλεκτροχηµικά ελεγχόµενη διάχυση 

(backspillover) ιοντικών ειδών (Oδ-, στην περίπτωση της YSZ, Naδ+ στην 

περίπτωση της β”-Al2O3) από τον στερεό ηλεκτρολύτη προς την καταλυτικά 

ενεργή επιφάνεια του µεταλλικού ηλεκτροδίου. Τα ιοντικά αυτά είδη, 

συνοδευόµενα από το αντισταθµιστικό τους φορτίο στο µέταλλο σχηµατίζουν 

δίπολα ([Οδ--δ+] ή [Naδ+-δ-]), διαχέονται σε όλη την εκτεθειµένη στην αέρια 

φάση καταλυτική επιφάνεια και δηµιουργούν την αποτελεσµατική ηλεκτροχηµική 

διπλοστοιβάδα όπως φαίνεται και στο Σχήµα 1.6. Με τον τρόπο αυτό 

µεταβάλλεται η ισχύς του δεσµού χηµειορόφησης των αντιδρώντων ή άλλων 

ενδιάµεσων ειδών και κατά συνέπεια τροποποιείται ο καταλυτικός ρυθµός της 

αντίδρασης. 

2. Η ηλεκτροχηµική ενίσχυση λειτουργικά είναι όµοια µε την κλασική κατάλυση, 

δηλαδή είναι κατάλυση υπό την παρουσία µιας ελεγχόµενης διπλοστοιβάδας 

στην διεπιφάνεια µετάλλου/αερίου. Το κύριο πλεονέκτηµα της ηλεκτροχηµικής 

ενίσχυσης είναι η χρήση θυσιαζόµενων προωθητών µικρού χρόνου ζωής, 

όπως το Ο2-, οι οποίοι παρέχονται συνεχώς στην διεπιφάνεια 

καταλύτη/αερίου, µε ηλεκτροχηµικά ελεγχόµενη αντίστροφη-διάχυση 

(backspillover) από τον φορέα-στερεό ηλεκτρολύτη 
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Σχήµα 1.6: Σχηµατική αναπαράσταση ενός µεταλλικού ηλεκτροδίου εναποτεθειµένο σε στερεό ηλεκτρολύτη 
(YSZ, αγωγός ιόντων Ο2- ή β"-Al2O3 αγωγός ιόντων Να+). Παρουσιάζεται η διπλοστοιβάδα µεταξύ 
µετάλλου/στερεού ηλεκτρολύτη καθώς και η ισοδύναµη, “αποτελεσµατική” διπλοστοιβάδα που δηµιουργείται 
στην διεπιφάνεια µετάλλου/αερίου λόγω των διαχεόµενων ιόντων από το στερεό ηλεκτρολύτη (backspillover 
ion). 

 

3. Με βάση την εξάρτηση του ρυθµού από το έργο εξόδου, Φ, οι καταλυτικές 

αντιδράσεις ταξινοµούνται σε τέσσερις κατηγορίες: ηλεκτρόφοβες, 

ηλεκτρόφιλες, µεγίστου (volcano-type) και ελαχίστου (inverted volcano type). 

Έχουν ορισθεί θεµελιώδεις κανόνες που επιτρέπουν την κατηγοριοποίηση 

µιας καταλυτικής αντίδρασης µε βάση την µη-προωθηµένη κινητική της. Οι 

ίδιοι κανόνες επιτρέπουν την πρόβλεψη της κινητικής αναφορικά προς τα 

αντιδρώντα δότες ή δέκτες ηλεκτρονίων (θετικής µηδενικής ή αρνητικής 

τάξης) όταν είναι γνωστή η σχέση ρυθµού-Φ. 

4. Το απόλυτο δυναµικό στερεών ηλεκτρολυτών–φορέων καταλυτών που είναι 

ιοντικοί ή µικτοί ιοντικοί-ηλεκτρονικοί αγωγοί, µπορεί να οριστεί και να 

µετρηθεί. Είναι ίσο µε Φ0/e όπου Φ0 είναι το έργο εξόδου του στερεού 

ηλεκτρολύτη σε επιλεγµένες, καθορισµένες συνθήκες. 

5. Για ηλεκτρόφοβες αντιδράσεις, οι ηλεκτραρνητικοί προωθητές και φορείς µε 

υψηλό έργο εξόδου ενισχύουν σηµαντικά την καταλυτική ενεργότητα. 

6. Για ηλεκτρόφιλες αντιδράσεις ηλεκτροθετικοί προωθητές και φορείς µε 

χαµηλό έργο εξόδου ενισχύουν σηµαντικά την καταλυτική ενεργότητα. 

7. Οι αλληλεπιδράσεις µετάλλου-φορέα που εµφανίζουν συστήµατα όπου ο 

φορέας είναι υλικό µε βάση ZrO2, TiO2, CeO2 ή Y2O3, οφείλεται στον ίδιο 
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backspillover µηχανισµό διάχυσης ιόντων Ο2- του φορέα στην διεπιφάνεια 

καταλύτη/αερίου και αποτελεί µια “αυτοκινούµενη” περίπτωση 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης, στην οποία οξυγόνο από την αέρια φάση 

αναπληρώνει συνεχώς το O2- του φορέα που καταναλώνεται. Η ηλεκτροχηµική 

ενίσχυση αποτελεί µια ηλεκτρικά ελεγχόµενη αλληλεπίδραση µετάλλου-φορέα. 

Οι αλληλεπιδράσεις µετάλλου-φορέα στους φορείς που αναφέρθηκαν µπορούν 

να ενισχύσουν µόνο ηλεκτρόφοβες αντιδράσεις. 

8. Η ηλεκτροχηµική ενίσχυση, η κλασική ενίσχυση και οι αλληλεπιδράσεις 

µετάλλου-φορέα αποτελούν πλευρές του ίδιου φαινοµένου, της κατάλυσης 

δηλαδή υπό την παρουσία µιας διπλοστοιβάδας στην διεπιφάνεια 

µετάλλου/αερίου, η οποία στην περίπτωση της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης 

είναι in-situ ελεγχόµενη, και µπορούν να µοντελοποιηθούν όµοια µε την 

ηλεκτροκατάλυση µε την χρήση απλών ισόθερµων ρόφησης της 

διπλοστοιβάδας. 

Η µη-Φαρανταïκή ενεργοποίηση ετερογενών καταλυτικών αντιδράσεων µέσω του 

φαινοµένου της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης είναι µια νέα και πολλά υποσχόµενη εφαρµογή 

της ηλεκτροχηµείας. Υπάρχουν ακόµα ανοιχτά ζητήµατα που αφορούν την επιφανειακή 

χηµεία [87] καθώς και αρκετά τεχνολογικά υποσχόµενες δυνατότητες, κυρίως στην 

τροποποίηση της εκλεκτικότητας προϊόντων στη βιοµηχανία [14] και στην επεξεργασία 

των καυσαερίων από µηχανές εσωτερικής καύσεως [34]. Ακόµη παραµένουν άλυτα 

επιστηµονικά αλλά και τεχνικά θέµατα που θα κάνουν δυνατή την πλήρη µεταφορά και 

εφαρµογή του φαινοµένου NEMCA από την εργαστηριακή στην βιοµηχανική κλίµακα [70, 

138]. Η µέχρι τώρα, σχεδόν αποκλειστική, χρήση υψηλού κόστους, συνεχών καταλυτικών 

υµενίων πάχους 0.1-5µm µε διασπορά <0.01%, σε αντιδραστήρες καθαρά εργαστηριακής 

κλίµακας αποτελεί ίσως τον σηµαντικότερο λόγο που κάνει δύσκολη την µετάβαση στην 

µεγάλης κλίµακας βιοµηχανική χρήση [132]. 

 

1.6 ΣΤΕΡΕΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ 

Ο Michael Faraday (1791-1867) ήταν ο πρώτος ο οποίος παρατήρησε, το 1834, 

ότι όταν θερµαίνεται ο στερεός PbF2 σε θερµοκρασίες 500 έως 700°C, γίνεται 
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εξαιρετικός ηλεκτρικός αγωγός. Η συµπεριφορά αυτή, είναι σήµερα γνωστό, ότι οφείλεται 

στην µετακίνηση ιόντων φθορίου, F-. Εν τω µεταξύ, ανακαλύφθηκαν και άλλοι στερεοί 

ηλεκτρολύτες όπως, ο AgI (αγωγός ιόντων Ag+) από τους Tubandt και Strock και έγινε 

γρήγορα γνωστό ότι η διάχυση των ιόντων σε µερικά στερεά µπορεί να λάβει χώρα τόσο 

ακαριαία, όσο και στα διαλύµατα υγρών αλάτων. Η εξήγηση για την ιοντική αγωγιµότητα 

των στερεών δόθηκε µέσα από πρότυπες εργασίες των Joffé, Frenkel, Wagner και 

Schottky στα τέλη της δεκαετίας του 20. Οι µελέτες αυτές απέδειξαν ότι η ιοντική 

αγωγιµότητα των στερεών οφείλεται στην ύπαρξη σηµειακών ατελειών στο κρυσταλλικό 

τους πλέγµα. Αυτές οι σηµειακές ατέλειες µπορεί να είναι τύπου Frenkel, δηλαδή ιόντων 

που βρίσκονται σε ενδοπλεγµατικές θέσεις ανάµεσα σε κανονικές θέσεις πλέγµατος, ή να 

είναι ατέλειες τύπου Schottky δηλαδή ζεύγη κενών πλεγµατικών θέσεων ανιόντος-

κατιόντος. Η συγκέντρωση των ατελειών σε ένα στερεό ηλεκτρολύτη είναι της τάξης 1020 

cm-3, ενώ στους υπεριοντικούς αγωγούς (στους οποίους η δοµική αταξία είναι µεγάλη) η 

συγκέντρωση των ατελειών είναι κατά δύο τάξεις µεγέθους µεγαλύτερη. 

Σήµερα ο όρος στερεός ηλεκτρολύτης ή γρήγορος ιοντικός αγωγός, ή µερικές 

φορές υπεριοντικός αγωγός, χρησιµοποιείται για να περιγράψει υλικά των οποίων, η 

αγωγιµότητα οφείλεται µερικά ή ολικά σε µετακίνηση ιόντων. Το είδος, η φύση και τα 

χαρακτηριστικά των στερεών ηλεκτρολυτών ποικίλουν από σκληρά και πυρίµαχα υλικά, 

όπως η σταθεροποιηµένη µε ύττρια ζιρκονία (YSZ) ή η β″-Al2O3 (NaAl11O17) µέχρι τους 

µαλακούς πολυµερικούς ηλεκτρολύτες (Νafion). Στους στερεούς ηλεκτρολύτες 

συµπεριλαµβάνονται συστατικά τα οποία µπορεί να είναι στοιχειοµετρικά (AgI), µη-

στοιχειοµετρικά (Να/ β″-Al2O3), ή ντοπαρισµένα (YSZ). 

H παρασκευή, οι ιδιότητες καθώς και µερικές εφαρµογές των στερεών 

ηλεκτρολυτών έχουν συζητηθεί σε µια σειρά βιβλίων [139-141] και επιστηµονικών 

άρθρων [142, 143]. Οι στερεοί ηλεκτρολύτες βρίσκουν κυρίως εφαρµογή σε αισθητήρες 

(sensors)[3, 144], όπως επίσης σε κελία καυσίµου υψηλής θερµοκρασίας (Solid Oxide 

Fuel Cells, SOFC)[140, 141, 145, 146]. Στα πειράµατα της παρούσας διατριβής (Μέρος 

Α-κεφάλαιο 4 & Μέρος Γ) χρησιµοποιήθηκαν ως φορείς της ενεργούς φάσης του 

καταλύτη Ζιρκονία σταθεροποιηµένη µε Ύττρια (YSZ), Οξείδιο του ∆ηµητρίου (CeO2) 
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και Οξείδιο του Τιτανίου (TiO2). Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται σκόπιµο να γίνει µια αναφορά 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε φορέα. 

 

1.6.1 Σταθεροποιηµένη µε Ύττρια Ζιρκονία (YSZ) 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη ενότητα, οι αγωγοί ιόντων οξυγόνου είναι 

στερεά διαλύµατα οξειδίων δισθενών ή τρισθενών µετάλλων (στη περίπτωση µας Υ2Ο3) 

σε οξείδια τετρασθενών µετάλλων της µορφής ΜΟ2 (εδώ ZrO2). 

Οι ουσίες αυτές κρυσταλλώνονται στην κρυσταλλική δοµή του φθορίτη, CaF2, στην 

οποία τα κατιόντα βρίσκονται σε ενδοκεντροµένη-κυβική διάταξη ενώ τα ανιόντα του 

οξυγόνου καταλαµβάνουν όλες τις τετραεδρικές θέσεις. Αυτή η δοµή παρουσιάζει µεγάλα 

ενδοπλεγµατικά κενά, τα οποία επιτρέπουν την ιοντική µεταφορά. Η διάχυση των Ο2- στο 

πλέγµα είναι αρκετές τάξεις µεγέθους µεγαλύτερη από αυτή των κατιόντων, λόγω της 

διαφοράς που παρατηρείται στις ιοντικές ακτίνες. Κατά συνέπεια, ο κύριος φορέας 

ιοντικού φορτίου σε YSZ και σε άλλους στερεούς ηλεκτρολύτες αυτού του τύπου, είναι τα 

ιόντα οξυγόνου Ο2-. 

Η ιοντική αγωγιµότητα της σταθεροποιηµένης ζιρκονίας οφείλεται στην ύπαρξη, 

στο πλέγµα της, φορτισµένων οπών (vacancies) ιόντων οξυγόνου, οι οποίες επιτρέπουν 

την αγωγή αυτών κατά τρόπο ανάλογο µε αυτόν της διεργασίας αγωγής σε κλασικούς 

αγωγούς κατιόντων όπως το ΝaCl[139]. Αυτές οι κενές θέσεις ιόντων οξυγόνου 

δηµιουργούνται και στα καθαρά τετρασθενή οξείδια, όπως το ZrO2, λόγω µετακίνησης 

ιόντων οξυγόνου σε ενδοπλεγµατικές θέσεις[142]. Η συγκέντρωση τους καθορίζεται από 

την ισορροπία: 

o iÖO V ″= +Ο       (1.5) 

όπου Οο: είναι οξυγόνο σε κανονική πλεγµατική θέση 

 ÖV : διπλά ιονισµένο πλεγµατικό κενό (vacancy) ιόντος οξυγόνου 

 ″Ο i : ιόν οξυγόνου σε ενδοπλεγµατική (interstitial) θέση 

σύµφωνα µε την ορολογία kröger-Vink για τις ατέλειες. Στα καθαρά οξείδια, οι ατέλειες 

αυτές παράγονται θερµικά. 
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Σχήµα 1.7: Σχηµατική αναπαράσταση της ηµίσειας µοναδιαίας κυψελίδας ενός οξειδίου ΜΟ2, µε τη δοµή του 
φθορίτη, ενισχυµένου µε ένα οξείδιο δισθενούς ή τρισθενούς µετάλλου 
 

Η προσθήκη ύττριας στο κρυσταλλικό πλέγµα της ζιρκονίας έχει σαν αποτέλεσµα 

τη δηµιουργία µιας απλής κενής θέσης ιόντος οξυγόνου για κάθε δύο άτοµα ζιρκονίου που 

αντικαθίστανται από ύττριο στο πλέγµα: 
'

2 3 Zr ÖY O 2Y 3 Vο= + Ο +       (1.6) 

όπου µε '
ZrY  παριστάνεται ένα άτοµο υττρίου (Υ3+) στο πλέγµα της ζιρκόνιας µε τυπικό 

φορτίο –1, σε σχέση µε τα άτοµα της ζιρκονίας (Zr+4). Για κάθε δύο τρισθενή κατιόντα 

που αντικαθιστούν ένα τετρασθενές κατιόν στο πλέγµα, δηµιουργείται µια κενή θέση 

ιόντος οξυγόνου. Για κάθε µόριο Υ2Ο3 που προστίθεται προκύπτει µια κενή θέση Ο2-. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα αύξηση του αριθµού των κενών θέσεων ιόντων οξυγόνου και 

ταυτόχρονα µείωση του αριθµού των ιόντων οξυγόνου σε ενδοπλεγµατικές θέσεις, έτσι 

ώστε συνολικά να διατηρείται η ηλεκτρική ουδετερότητα στον κρύσταλλο. 

Mε αυτόν τον τρόπο, η προσθήκη της ύττριας, αυξάνει τη συγκέντρωση οπών 

ιόντων οξυγόνου και σταθεροποιεί τη δοµή του φθορίτη στο κρυσταλλικό πλέγµα. Η 
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σταθεροποίηση της κυβικής δοµής µε την προσθήκη της ύττριας µπορεί να δικαιολογηθεί 

από το γεγονός ότι η οµοιοπολική φύση του δεσµού Zr-O ευνοείται όταν το ζιρκόνιο 

περιστοιχίζεται συνολικά από 7 άτοµα (sevenfold coordination). Η παρουσία κενών 

θέσεων οξυγόνου στην YSZ σταθεροποιεί το υλικό, διότι µειώνει τον µέσο αριθµό 

σύνταξης των ατόµων Zr από οκτώ σε µια τέλεια δοµή φθορίτη, σε µια τιµή πολύ κοντά 

στο επτά. 

Οι στερεοί ηλεκτρολύτες εκτός από την ιοντική αγωγιµότητα έχουν και µια 

ορισµένη p- ή n- τύπου αγωγιµότητα, συνήθως αµελητέα. Η αγωγιµότητα p-τύπου 

κυριαρχεί στις υψηλές µερικές πιέσεις οξυγόνου, ενώ η αγωγιµότητα n-τύπου 

εµφανίζεται στις χαµηλές µερικές πιέσεις οξυγόνου. Στην ενδιάµεση περιοχή µερικών 

πιέσεων, η αγωγιµότητα είναι κυρίως ιοντική. Για µια δεδοµένη θερµοκρασία και 

συγκέντρωση “ντοπάροντος ιόντος”, η περιοχή µερικών πιέσεων οξυγόνου στην οποία η 

αγωγιµότητα του ηλεκτρολύτη είναι πρωτίστως ιοντική, ονοµάζεται “ηλεκτρολυτική 

περιοχή” (electrolytic domain)[147]. 

Προσεγγιστικά η ιοντική αγωγιµότητα της σταθεροποιηµένης ζιρκονίας σε 

θερµοκρασίες κάτω των 1500Κ δίνεται από τον τύπο[148]: 

1 19700K 240exp ohm cm
T

− −⎛ ⎞= − ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

     (1.7) 

όπου Τ η θερµοκρασία σε Κ. 

 

 

1.6.2. Οξείδιο του ∆ηµητρίου (CeO2). 

Το CeO2, καθώς και υλικά που περιέχουν CeO2, κατέχουν σηµαντικό ρόλο σε 

βασικές εµπορικές/βιοµηχανικές καταλυτικές διεργασίες. Το CeO2, αποτελεί έναν 

σηµαντικό φορέα καταλυτών τόσο από θεωρητική όσο και τεχνολογική άποψη και βρίσκει 

εφαρµογή κυρίως στους τριοδικούς καταλυτικούς µετατροπείς (TWC) [149-153] όπου 

χρησιµοποιείται σαν σύστηµα αποθήκευσης οξυγόνου. Ανήκει και αυτό στα οξείδια τύπου 

φθορίτη, και αποτελεί κυρίως ηµιαγωγό τύπου n στον οποίο κενά ιόντων οξυγόνου και 

ηλεκτρόνια σε θέσεις τετρασθενούς Ce αποτελούν τις κύριες ατέλειες[154, 155]. Το 

ποσοστό της ιοντικής αγωγιµότητας έχει υπολογιστεί [156, 157] σε 1-3 % στους 350°C. 
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Τα οξείδια των σπανίων γαίων αποτελούν τα τελευταία χρόνια αντικείµενο 

εκτενούς µελέτης στην κατάλυση για το ρόλο τους ως καταλύτες αλλά και ως δοµικοί ή 

ηλεκτρονικοί προωθητές ετερογενώς καταλυόµενων αντιδράσεων, που βελτιώνουν την 

ενεργότητα, την εκλεκτικότητα και την θερµική σταθερότητα καταλυτών. Το πλέον ίσως, 

σηµαντικό από τα οξείδια των σπανίων γαίων για βιοµηχανικές καταλυτικές διεργασίες 

είναι το Οξείδιο του ∆ηµητρίου, CeO2 (Ceria). Το CeO2, καθώς και τα υλικά που 

περιέχουν CeO2, παίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο σε δύο από τις βασικότερες 

εµπορικές/βιοµηχανικές καταλυτικές διεργασίες από οικονοµικής και τεχνολογικής 

άποψης (οικονοµική σπουδαιότητα και όγκος παραγωγής): 

• τους τριοδικούς καταλυτικούς µετατροπείς (TWC) [149-153] 

• και στην αποµάκρυνση SOx από τα απαέρια της υδατικής καταλυτικής διάσπασης 

υδρογονανθράκων (FCC) [153, 158-160]. 

Επίσης, το CeO2 αποτελεί αντικείµενο ερευνητικής δραστηριότητας για ένα πλήθος 

καταλυτικών εφαρµογών όπως  

• ∆ιεργασίες αποµάκρυνσης της αιθάλης (soot) από τα καυσαέρια εξατµίσεων 

πετρελαιοκινητήρων[161], 

• διεργασίες αποµάκρυνσης των οργανικών από υγρά απόβλητα (catalytic wet 

oxidation)[162], 

• σαν πρόσθετο σε καταλύτες και διεργασίες καύσης [163], 

• στην τεχνολογία κυψελίδων καυσίµου [164], 

• και σαν υπόστρωµα ευγενών µετάλλων σε αντιδράσεις υδρογονανθράκων [165]. 

Επιπλέον από τις εφαρµογές αυτές, σηµαντική προσπάθεια καταβάλλεται για την µελέτη 

και βαθιά κατανόηση του ρόλου του CeO2 σε γνωστές βιοµηχανικές διεργασίες όπως η 

αφυδρογόνωση του αιθυλοβενζολίου όπου το CeO2 αποτελεί συστατικό κλειδί στην 

παρασκευή του καταλύτη [153, 166]. 

Τέλος, το CeO2 µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως φορέας µετάλλων µετάπτωσης, η 

εναλλακτικά από µόνη του µπορεί να διασπαρθεί σε άλλα οξείδια όπως οξείδιο του 

αλουµινίου (Al2O3) και του πυριτίου (SiO2). Εφαρµογές όπου το CeO2 χρησιµοποιείται 

µόνη του ή σε συνδυασµό µε άλλα στοιχεία για τον σχηµατισµό µικτών οξειδίων, έχουν 

επίσης αναφερθεί [153, 166]  
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Η γρήγορη αύξηση της χρήσης και του χαρακτηρισµού καταλυτών που περιέχουν CeO2 

κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών αντικατοπτρίζεται στον σχετικά µεγάλο 

αριθµό δηµοσιεύσεων στον τοµέα αυτό [153, 166]. 

Παρόλα αυτά, ο µηχανισµός σύµφωνα µε τον οποίο το CeO2 επιδρά στις καταλυτικές 

διεργασίες (σε ατοµικό επίπεδο) αποτελεί ακόµη και σήµερα αντικείµενο µελέτης αν και 

αρκετά σηµαντικά βήµατα έχουν γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Για παράδειγµα, η 

χρήση του Ce στους τριοδικούς καταλύτες βασίζεται (α) στην ευεργετική δράση των 

αλληλεπιδράσεων ευγενούς µετάλλου-Ce και (β) στην ενεργότητα του αναγωγικού 

ζεύγους CeIV-CeIII µε την ικανότητα να µεταβάλλεται από CeIV(CeO2) σε οξειδωτικές 

συνθήκες σε CeIΙΙ(Ce2O3) σε αναγωγικές συνθήκες και αντίστροφα. Είναι επίσης γνωστό 

ότι το CeO2 µπορεί να επάγει και άλλα φαινόµενα που επιδρούν στις καταλυτικές 

ιδιότητες όπως: 

i) επίδραση στην διασπορά των υποστηριγµένων καταλυτών 

ii) προώθηση των αντιδράσεων water gas shift και αναµόρφωσης ατµού 

iii) αύξηση της θερµικής σταθερότητας του φορέα 

iv) προώθηση αναγωγής και οξείδωσης ευγενών µετάλλων 

v) αποθήκευση και απελευθέρωση οξυγόνου, υδρογόνου και θείου 

vi) δηµιουργία επιφανειακών και bulk ατελειών και 

vii)  σχηµατισµός ενώσεων µετάλλου-Ce. 

Ο διαχωρισµός µεταξύ της επίδρασης του κάθε φαινοµένου σε µια διεργασία είναι 

συνήθως δύσκολος καθώς ενεργούν ταυτόχρονα, ωστόσο µέσα από την εκτενή µελέτη 

που στοχεύει στον λεπτοµερή χαρακτηρισµό των υλικών αυτών, πολλά από αυτά τα 

φαινόµενα και η επίδρασή τους στην κατάλυση έχουν κατανοηθεί. 

Το οξείδιο του δηµητρίου (CeO2) έχει δοµή φθορίτη, Σχήµα 1.24, αποτελούµενο 

από κυβικό πλέγµα ατόµων µετάλλου µε όλες τις τετραεδρικές οπές καλυµµένες από 

οξυγόνο. Κατά την κατεργασία σε αναγωγική ατµόσφαιρα σε υψηλές θερµοκρασίες, η CeO2 

σχηµατίζει το µη-στοιχειοµετρικό οξείδιο CeO2-x (0<x≤0.5), το οποίο έχει έλλειµµα 

οξυγόνου [167-169], ενώ σε χαµηλότερες θερµοκρασίες (Τ<723 Κ) σχηµατίζει µια σειρά 

από ξεχωριστές συστάσεις, όπως φαίνεται από το διάγραµµα φάσεων [168]. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι ακόµη και µετά από την αποµάκρυνση σηµαντικής ποσότητας πλεγµατικού 
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οξυγόνου και την δηµιουργία µεγάλου αριθµού κενών θέσεων, το CeO2 διατηρεί την 

κρυσταλλική του δοµή, και τα υποξείδια που δηµιουργούνται µε αυτόν τον τρόπο µπορούν 

να οξειδωθούν εύκολα σε CeO2 µετά από έκθεση σε οξειδωτικό περιβάλλον [167, 170, 

171]. 

 

Σχήµα 1.8: Η κυβική εδροκεντρωµένη (fcc) κυψελίδα του CeO2 µε τη δοµή του φθορίτη. 
 
Η αναγωγική συµπεριφορά του CeO2 και η επίδραση του στην κατάλυση έχει µελετηθεί 

εκτενώς µε χρήση πολλών τεχνικών [153, 166] όπως χηµειορόφηση, 

Θερµοπρογραµµατιζόµενη αναγωγή και εκρόφηση, φασµατοσκοπία µετασχηµατισµού 

Fourier, φασµατοσκοπία Raman, φασµατοσκοπία DRIFT, H-NMR, φασµατοσκοπία 

ηλεκτρονιακού συντονισµού spin (ESR), φασµατοσκοπία ακτίνων X (XPS), EXAFS, 

φασµατοσκοπία διάθλασης ακτίνων Χ (XRD), µικροσκοπία µετάδοσης ηλεκτρονίων (TEM), 

φασµατοσκοπία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), thermogravimetry, αγωγιµοµετρία και 

µαγνητικά ευαίσθητες τεχνικές [153, 166]. 

 

1.6.3 Οξείδιο του Τιτανίου (TiO2). 

Το TiO2 είναι ένας ηµιαγωγός n-τύπου εξαιτίας της ύπαρξης κενών θέσεων 

οξυγόνου στο πλέγµα του και εσωτερικών ιόντων τιτανίου (σε πιέσεις οξυγόνου κοντά 

στην ατµόσφαιρα επικρατούν οι κενές θέσεις οξυγόνου). Οι δυο κοινές 

κρυσταλλογραφικές δοµές του TiO2 είναι το ρουτίλιο (rutile) και ο ανατάσης (anatase), 

των οποίων οι κρύσταλλοι είναι τετραγωνικοί. Υπάρχει και η δοµή του µπρουκίτη 

(brookite) µε ορθοροµβικούς κρυστάλλους, που όµως δεν είναι σταθερή σε θερµοκρασία 
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δωµατίου. Οι κρύσταλλοι του TiO2 αποτελούνται από οκταεδρικές οµάδες ανιόντων 

οξυγόνου γύρω από το κατιόν του τιτανίου, αλλά ο τρόπος µε τον οποίο συνδέονται οι 

οµάδες µεταξύ τους είναι διαφορετικός στην κάθε µορφή[172] . Στο Σχήµα 1.9 [173] 

φαίνονται οι δοµές των κρυστάλλων του. Αυτές οι διαφορές στη δοµή προκαλούν 

διαφορές στις πυκνότητες µάζας και στις ηλεκτρονικές δοµές. Στη βιβλιογραφία 

βρίσκεται µια πρόσφατη πολύ εκτεταµένη ανακεφαλαίωση των ιδιοτήτων του διοξειδίου 

του τιτανίου από τον U. Diebold[173]. 

Η δοµή του TiO2 έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενεργειακών ζωνών στη 

µάζα του, όπου η ζώνη σθένους VBE  είναι στην κορυφή της γεµάτης 12 2: pO −  ζώνης και 

η ζώνη αγωγιµότητας CBE  είναι στο κάτω µέρος των κενών dTi 3:4+  ζωνών. Το 

ενεργειακό χάσµα gE  είναι 3.02 eV για την rutile και 3.23 eV για την anatase µορφή του 

TiO2 [174]. 

Το οξείδιο του τιτανίου έχει σχετικά µικρές φτωχές µηχανικές ιδιότητες. 

Αντίθετα βρίσκει τροµερή εφαρµογή σε ηλεκτρονικές διατάξεις όπως ανιχνευτές αλλά 

και στην ηλεκτροκατάλυση. Η πιο διαδεδοµένη χρήση του είναι ως βαφική ύλη (pigment), 

όπου χρησιµοποιείται υπό µορφή σκόνης, και γίνεται χρήση των οπτικών ιδιοτήτων του. 

Σε αυτήν τη διεργασία το TiO2 προσδίδει µια λευκότητα και µια αδιαφάνεια σε υλικά 

όπως βαφές, επικαλύψεις, πλαστικά, χαρτικά είδη, µελάνι, ακόµη και σε είδη φαγητού 

καθώς και καλλυντικών. 

Το οξείδιο του τιτανίου , όπως ήδη αναφέρθηκε, όταν βρεθεί σε αναγωγικό 

περιβάλλον τείνει να χάνει οξυγόνα από το κρυσταλλικό του πλέγµα και να γίνεται 

ηµιαγωγός. Στην περίπτωση αυτή η ηλεκτρική αντίσταση του υλικού µπορεί να 

συσχετιστεί µε την περιεκτικότητα σε οξυγόνο της ατµόσφαιρας το οποίο είναι 

εκτεθειµένο. Έτσι µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ανιχνευτής οξυγόνου. 
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(α) (β) (γ) 

Σχήµα 1.9: Κρυσταλλογραφικές δοµές τηςTiO2: (α) Rutile, (β) Anatase,(γ) Brookrite 
 

Πίνακας 1.2: Ιδιότητες του ΤιΟ2 
 Rutile 

TiO2 

Anatase 

TiO2 

Brookite 

TiO2 

 

Form.Wt. 79.890 79.890 79.890 

Z 2 4 8 

Crystal System Tet Tet Orth 

Point Group 4/mmm 4/mmm mmm 

Space Group P42/mnm I41/amd Pbca 

 

Unit Cell    

Α (Å) 4.5845 3.7842 9.184 

Β (Å) 4.5845 3.7842 5.447 

C (Å) 2.9533 9.5146 5.145 

Vol 62.07 136.25 257.38 

 

MolarVol 18.693 20.156 19.377 

Density 4.2743 3.895 4.123 

Resistivity (25°C)           1012 ohm.cm 
Resistivity (700°C)         2.5x104 ohm.cm 
 

Thermal Expansion(Volumetric) 

alpha           28.9 , a0              0.2890 
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Αλληλεπιδράσεις µετάλλου - φορέα 

 

 

 

 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η βελτίωση των καταλυτικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών (όπως η 

ενεργότητα, εκλεκτικότητα, διάρκεια, αντοχή σε δηλητήρια κ.λ.π.) των στερεών 

καταλυτών που χρησιµοποιούνται σε διάφορες χηµικές δράσεις, τυγχάνει µεγάλου 

ενδιαφέροντος τις τελευταίες δεκαετίες. Οι διεργασίες που ακολουθούνται προς την 

επίτευξη αυτού του στόχου καλύπτονται στη βιβλιογραφία από τον όρο «ενίσχυση 

(promotion) των καταλυτών». Οι κυριότεροι τρόποι βελτίωσης των καταλυτικών 

ιδιοτήτων που έχουν συζητηθεί και µελετηθεί σε συστήµατα ετερογενών χηµικών 

αντιδράσεων είναι:  

i). Η δηµιουργία κράµατος διµεταλλικών καταλυτών. Τα συστήµατα που έχουν 

µελετηθεί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) µέταλλο µετάπτωσης Β προστίθεται 

στο µεταλλικό καταλύτη Α, β) ένα καταλυτικά ενεργό µέταλλο Α «διαλύεται» από 

ένα ανενεργό µέταλλο Β, συνήθως από την Ιb οµάδα.  

ii). Οι αλληλεπιδράσεις µεταλλικού καταλύτη – φορέα ή ακόµα µεταλλικού καταλύτη – 

ενισχυµένου φορέα. Περιγράφονται από τους όρους SMSI και DΙMSI αντίστοιχα 

και η βασική ιδέα είναι ότι το είδος του φορέα που υποστηρίζει τον καταλύτη 

µπορεί να επηρεάσει την καταλυτική του ενεργότητα.  
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iii). Η ηλεκτροχηµική τροποποίηση της ηλεκτρονιακής κατάστασης του µεταλλικού 

καταλύτη, το γνωστό φαινόµενο NEMCA για το οποίο γίνεται αναφορά στο 

κεφάλαιο 1. 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι αλληλεπιδράσεις µετάλλου – φορέα οι οποίες 

οφείλονται, µερικά ή ολικά, σε παράγοντες που έχουν σχέση µε την ηλεκτρονική δοµή 

των µετάλλων (καταλύτες) και των ηµιαγωγών (φορείς) και τις διεργασίες που λαµβάνουν 

χώρα κατά την επαφή τους. Τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά αυτών µπορούν να 

συνδεθούν µε τις ροφητικές και καταλυτικές ιδιότητες, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια. 

Είναι χρήσιµο λοιπόν, πριν την παρουσίαση των φαινοµένων αλληλεπιδράσεων µετάλλου – 

φορέα, να γίνει µια συνοπτική περιγραφή αυτών των ηλεκτρονικών δοµών, καθώς και της 

θεωρίας επαφής µετάλλου – ηµιαγωγού, η οποία είναι το σηµείο εκκίνησης των ερµηνειών 

του ρόλου που διαδραµατίζει ο ηλεκτρονικός παράγοντας στην κατάλυση. 

 

 

2.2 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ∆ΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ 

Σύµφωνα µε την θεωρία των ζωνών, σε ένα πολυατοµικό κρύσταλλο κάθε στάθµη 

ηλεκτρονίων επεκτείνεται σε ενεργειακή ζώνη µε Ν στάθµες ενέργειας (ισάριθµες µε τα 

άτοµα του κρυστάλλου). Σύµφωνα µε την απαγορευτική αρχή του Pauli, κάθε ενεργειακή 

στάθµη περιλαµβάνει το πολύ δύο ηλεκτρόνια µε αντιπαράλληλο spin. Καθώς ο 

ενεργειακός διαχωρισµός µεταξύ δύο σταθµών µέσα στη ζώνη ενέργειας είναι πολύ 

µικρός, η ενεργειακή ζώνη µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα συνεχές σύνολο ενεργειακών 

σταθµών. Χαρακτηρίζεται δε από το άνω και κάτω όριο ζώνης [1, 2], ενώ πρακτικού 

ενδιαφέροντος τυγχάνει η υψηλότερη κατειληµµένη και η χαµηλότερη κενή, ζώνη 

ενέργειας. Όταν αυτές διαχωρίζονται από χάσµα κενό σε ενεργειακές στάθµες τότε το 

στερεό είναι ηµιαγωγός ή µονωτής, ενώ αυτό το χάσµα ζωνών καλείται απαγορευτική 

ζώνη. Αντίθετα ένα στερεό χαρακτηρίζεται σαν µέταλλο όταν η υψηλότερη κατειληµµένη 

ζώνη επικαλύπτει τη χαµηλότερη µη κατειληµµένη.  

Στο Σχήµα 2.1α αναπαρίστανται οι ενεργειακές στάθµες των ηλεκτρονίων σε 

σχέση µε την ηλεκτρονιακή δοµή ενός µετάλλου. Η ύπαρξη ελεύθερων ηλεκτρονίων είναι 

υπεύθυνη για τις ιδιότητες των µετάλλων. 
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Η επιφάνεια ενός µετάλλου χαρακτηρίζεται από την παρουσία διπόλων µε τον 

αρνητικό τους πόλο να στρέφεται έξω από την επιφάνεια. Το δυναµικό λόγω αυτών των 

διπόλων είναι το επιφανειακό δυναµικό, χ. 

Η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται προκειµένου να µεταφέρουµε ένα ηλεκτρόνιο έξω 

από το µέταλλο ονοµάζεται έργο εξόδου, ΦΜ, του µετάλλου και ορίζεται ως [1, 3, 4]: 

 ΦM = - µe + eχ     (2.1) 
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Σχήµα 2.1: Σχηµατική αναπαράσταση της πυκνότητας των κατειληµµένων καταστάσεων, Ν(Ε), 
στη ζώνη αγωγιµότητας (α) ενός µετάλλου και (β) ενός ηµιαγωγού, καθώς και των ορισµών του 
έργου εξόδου Φ, του χηµικού δυναµικού των ηλεκτρονίων µe, του ηλεκτροχηµικού δυναµικού των 
ηλεκτρονίων ή το επίπεδο Fermi µe , του επιφανειακού δυναµικού χ, του εσωτερικού (ή Galvani) 
δυναµικού φe και του εξωτερικού (ή Volta) δυναµικού Ψ για κάθε περίπτωση. Τα  φe,  µe και 
µe είναι χωρικά αµετάβλητα. Τα Φ και Ψ µπορούν να µεταβάλλονται τοπικά στις επιφάνειες των 
µεταλλικών δειγµάτων[5]. 
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Το έργο εξόδου είναι άθροισµα ενός όρου που σχετίζεται µε το εσωτερικό του 

µετάλλου, µe, ο οποίος εξαρτάται από τη φύση του µετάλλου και ενός όρου που σχετίζεται 

µε την επιφάνεια του, eχ. Λόγω του δεύτερου είναι προφανές ότι διαφορετικές 

κρυσταλλογραφικές έδρες του ίδιου µετάλλου ενδέχεται να έχουν και διαφορετικές τιµές 

του έργου εξόδου. Αν η επιφάνεια του µετάλλου περιέχει καθαρά µακροσκοπικό φορτίο, 

τότε υπάρχει ένα επιπλέον ηλεκτροστατικό (ή εξωτερικό) δυναµικό, Ψ, που αντιστοιχεί 

σε αυτό το φορτίο. Η ενέργεια που συγκρατεί τα ηλεκτρόνια στο εσωτερικό του µετάλλου 

στη γενική αυτή περίπτωση καλείται ηλεκτροχηµικό δυναµικό των ηλεκτρονίων, eµ [1]: 

 eµ  = µe – eχ – eΨ    (2.2) 

Η συνθήκη της θερµοδυναµικής ισορροπίας απαιτεί το ηλεκτροχηµικό δυναµικό να είναι 

το ίδιο σε όλη την έκταση του µετάλλου. Έτσι, σε ένα πολυκρυσταλλικό δείγµα όπου 

υπάρχουν πολλά κρυσταλλογραφικά επίπεδα (καθένα από τα οποία έχει και διαφορετικό 

έργο εξόδου), η συνθήκη της ισορροπίας προβλέπει την ανάπτυξη καθαρού φορτίου σε 

κάθε ένα από τα κρυσταλλογραφικά επίπεδα.  

Στο Σχήµα 2.1β παρουσιάζονται οι ενεργειακές καταστάσεις των ηλεκτρονίων σε 

σχέση µε την ηλεκτρονιακή δοµή ενός ηµιαγωγού. Συνήθως η υψηλότερη κατειληµµένη 

ζώνη ονοµάζεται ζώνης σθένους, EV, ενώ η χαµηλότερη µη κατειληµµένη ονοµάζεται 

ζώνης αγωγιµότητας, ΕC. Η διαφορά τους ορίζει το ενεργειακό χάσµα, Εg, µεταξύ της 

ανώτερης κατειληµµένης στοιβάδας της ζώνης σθένους και της κατώτερης µη 

κατειληµµένης στοιβάδας της ζώνης αγωγιµότητας. Το µέγεθος αυτού του ενεργειακού 

χάσµατος είναι αυτό που διακρίνει τα υλικά σε ηµιαγωγούς ή µονωτές. Αν το ύψος του 

ενεργειακού χάσµατος είναι τέτοιο ώστε µε θερµική διέγερση να επιτρέπεται η 

µετακίνηση ικανού αριθµού ηλεκτρονίων στη ζώνη αγωγιµότητας, τότε το υλικό 

θεωρείται ηµιαγωγός, στην αντίθετη περίπτωση θεωρείται µονωτής. Γενικά στερεά µε 

ενεργειακό χάσµα της τάξης των 4 eV ή µικρότερο, χαρακτηρίζονται ηµιαγωγοί. 

Τα ηλεκτρόνια σε ένα στερεό κατανέµονται στις δυνατές ενεργειακές καταστάσεις 

σύµφωνα µε την στατιστική Fermi-Dirac. Η πιθανότητα κατάληψης µιας ενεργειακής 

κατάστασης µε ενέργεια Fermi, ΕF, είναι ίση µε 0.5. Στην περίπτωση ενδογενών ή 

ιοντικών αγώγιµων στερεών το επίπεδο Fermi εντοπίζεται στο κέντρο του ενεργειακού 
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χάσµατος και µετατοπίζεται προς την κενή ζώνη (αγωγιµότητας) αν είναι n-τύπου 

ηµιαγωγός ή προς την κατειληµµένη ζώνη (σθένους) αν είναι p-τύπου ηµιαγωγός. Στα 

µέταλλα η ενέργεια Fermi είναι ίση µε το ηλεκτροχηµικό δυναµικό (ΕF = eµ ) όπως 

φαίνεται και στο Σχήµα 2.1.  

Το έργο εξόδου Φ ορίζεται ως το ελάχιστο έργο που απαιτείται για να µεταφερθεί 

ένα ηλεκτρόνιο µε ενέργεια ΕF από το στερεό σε µια απόσταση x, ακριβώς έξω από την 

επιφάνεια, όπου το κλασικό αντισταθµιστικό δυναµικό, -e2/4x, είναι αµελητέο. Μια 

απόσταση της τάξης του 10-4 cm είναι αρκετή για να ικανοποιείται το παραπάνω κριτήριο. 

Η τιµή του έργου εξόδου είναι η διαφορά µεταξύ του ηλεκτροχηµικού δυναµικού των 

ηλεκτρονίων µέσα στο µέταλλο, eµ , και του ηλεκτροστατικού δυναµικού των ηλεκτρονίων, 

Ψ, ακριβώς έξω από την επιφάνεια του ηµιαγωγού. (Το επίπεδο κενού είναι η ενεργειακή 

στάθµη ενός ηλεκτρονίου µε µηδενική κινητική ενέργεια ακριβώς έξω από την επιφάνεια 

του ηµιαγωγού). 

ΦS = - eµ  - e Ψ      (2.3) 

Για έναν ενδογενή ηµιαγωγό η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων στην ζώνη 

αγωγιµότητας, n, δίνεται από την απλοποιηµένη έκφραση (όταν ΕF-EC>>kT): 

 n = NC exp FCE  - E-
k T

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (2.4) 

Όµοια, η συγκέντρωση οπών στην ζώνη σθένους, p, θα είναι: 

 p = NV exp F VE  - E-
k T

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (2.5) 

όπου, ΝC και NV είναι η πυκνότητα των καταστάσεων στις ζώνες αγωγιµότητας και 

σθένους αντίστοιχα [6]. 

Το επίπεδο Fermi για έναν ενδογενή ηµιαγωγό εντοπίζεται κοντά στο κέντρο του 

ενεργειακού χάσµατος. Η θέση του επιπέδου Fermi µπορεί να µεταβληθεί µε ενίσχυση 

του υλικού (doping), η οποία έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενεργειακών επιπέδων 

πρόσληψης ή αποβολής ηλεκτρονίων µέσα στο ενεργειακό χάσµα. Για παράδειγµα στην 

περίπτωση του οξειδίοθ του τιτανίου, TiO2, η ενίσχυση της δοµής της µε κατιόντα 

σθένους µεγαλύτερου του +4 (W+6 για παράδειγµα) οδηγεί στη δηµιουργία µια στάθµης 
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δότη ηλεκτρονίων κοντά στην ζώνη αγωγιµότητας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την 

µετατόπιση του επιπέδου Fermi υψηλότερα και κοντά στην ζώνη αγωγιµότητας, καθώς 

επίσης και τη µείωση του έργου εξόδου. Η µεταβολή αυτή έχει διαπιστωθεί πειραµατικά 

µε µετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιµότητας [7] αλλά και µετρήσεις έργου εξόδου [8, 9]. 

Περισσότερες λεπτοµέρειες για το έργο εξόδου αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 του Β’ 

µέρους της παρούσας διατριβής. 

 

 

2.3 ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΗΜΙΑΓΩΓΟΥ 

Η συνθήκη θερµοδυναµικής ισορροπίας στην επαφή ενός συστήµατος µετάλλου-

ηµιαγωγού προβλέπει ότι τόσο το µέταλλο όσο και ο ηµιαγωγός θα πρέπει να έχουν το 

ίδιο ηλεκτροχηµικό δυναµικό. Αυτό συνεπάγεται πως αν πριν την δηµιουργία της επαφής 

τα δύο υλικά είχαν διαφορετικό ηλεκτροχηµικό δυναµικό, τότε κατά την δηµιουργία της 

επαφής θα υπάρξει ροή φορτίου προς το υλικό µε το µικρότερο ηλεκτροχηµικό δυναµικό, 

έως ότου τα δύο δυναµικά εξισορροπηθούν. Στην περίπτωση που τα δύο υλικά δεν έχουν 

καθαρό φορτίο (eΨ = 0), τότε τα ηλεκτροχηµικά δυναµικά τους θα δίνονται από τις 

σχέσεις:  

M

eµ  = ΦΜ   και   
S

eµ  = ΦS   (2.6) 

όπου τα Μ και S αναφέρονται στο µέταλλο και στον ηµιαγωγό αντίστοιχα. Εάν ΦΜ > ΦS, 

υφίσταται ροή ηλεκτρονίων από τον αγωγό προς το µέταλλο, ενώ αν ΦΜ < ΦS γίνεται το 

αντίθετο. Εν τέλει, στην κατάσταση ισορροπίας, το ηλεκτροχηµικό δυναµικό του 

συστήµατος θα είναι: 

 
eq

eµ  = - ΦΜ – eΨΜ = - ΦS - eΨS     (2.7) 

και 

 ∆ S
ΜΦ  = -e∆ S

ΜΨ      (2.8) 

δηλαδή, µετά την επαφή, αναπτύσσεται ανάµεσα στα δύο υλικά µια διαφορά δυναµικού 

επαφής η οποία είναι ίση µε την διαφορά των έργων εξόδου των δύο υλικών. Τα ΨΜ και 

ΨS αναφέρονται στο εξωτερικό δυναµικό του µετάλλου και του ηµιαγωγού αντίστοιχα. Στο 
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Σχήµα 2.2, απεικονίζεται σχηµατικά η επαφή ενός µετάλλου µε έναν ηµιαγωγό n-τύπου 

στην περίπτωση που ισχύει ΦΜ>ΦS. Στην περίπτωση αυτή έχουµε µεταφορά φορτίου από 

τον ηµιαγωγό προς το µέταλλο. Τα ηλεκτρόνια τα οποία µεταφέρονται στο µέταλλο 

προέρχονται από τα άτοµα της διεπιφάνειας, ενώ ταυτόχρονα στο τµήµα του ηµιαγωγού 

στο οποίο εµφανίζεται έλλειµµα ηλεκτρονίων παρουσιάζεται κάµψη των ζωνών σθένους 

και αγωγιµότητας[10-13]. Το φράγµα δυναµικού Schottky, ΦSB, στην διεπιφάνεια δίνεται 

από την σχέση: 

ΦSB = (ΦM – ΦS)/e     (2.9) 

 

Οι οµοιοπολικοί ηµιαγωγοί όπως Si ή GaAs, εµφανίζουν υψηλή πυκνότητα επιφανειακών 

καταστάσεων στο ενεργειακό χάσµα, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσµα το «πάγωµα» του 

φράγµατος δυναµικού[10]. 

Από την άλλη, οι ιοντικοί ηµιαγωγοί, όπως ZnO, έχουν χαµηλή πυκνότητα 

επιφανειακών καταστάσεων στο ενεργειακό χάσµα, µε αποτέλεσµα το ύψος του 

φράγµατος δυναµικού να εξαρτάται πράγµατι από την διαφορά των έργων εξόδου µεταξύ 

µετάλλου και ηµιαγωγού. Έχει αποδειχθεί ότι για ισχυρά ιοντικούς ηµιαγωγούς το ύψος 

του φράγµατος δυναµικού είναι ίσο ή ανάλογο της διαφοράς έργου εξόδου µεταξύ 

µετάλλου και ηµιαγωγού[10, 11], όπως φαίνεται από την Εξίσωση 2.9. Αφού το οξείδιο 

 
 

Σχήµα 2.2: Επαφή µετάλλου µε έργο εξόδου ΦΜ, µε έναν ηµιαγωγό n-τύπου µε έργο εξόδου ΦS, όπου 
ΦΜ>ΦS, (α) πριν και (β) µετά την επαφή. 
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του τιτανίου είναι ένας ιοντικός ηµιαγωγός είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι η θεωρία 

Schottky µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει επαφές µετάλλου/TiO2. Μάλιστα 

πειραµατικές µελέτες επαληθεύουν την παραπάνω υπόθεση, καθώς το ύψος του 

φράγµατος δυναµικού σε επαφές TiO2 µε µέταλλα, όπως Pd, Pt και Au, βρέθηκε ότι είναι 

ίσο µε την διαφορά έργων εξόδου [14] (µετρήσεις σε ατµοσφαιρικές συνθήκες), όπως 

προβλέπεται από την Εξίσωση 2.9. 

Για τον υπολογισµό του φορτίου που µεταφέρεται µέσω της διεπιφάνειας 

χρησιµοποιήθηκε ένα µαθηµατικό µοντέλο το οποίο περιγράφει επαφές µετάλλου-

ηµιαγωγού βασιζόµενο σε παραµέτρους οι οποίες αναφέρονται στο σύστηµα Μ/TiO2 [15]. 

Η φορά ροής των ηλεκτρονίων σε µια επαφή µετάλλου-ηµιαγωγού εξαρτάται από τις 

σχετικές τιµές του έργου εξόδου των δύο υλικών. Το έργο εξόδου του ηµιαγωγού είναι 

συνάρτηση του είδους 

(σθένος) και της 

συγκέντρωσης του 

ενισχυτή καθώς και της 

θερµοκρασίας. Για 

παράδειγµα, η ενίσχυση 

της δοµής του TiO2 µε 

κατιόντα σθένους 

µεγαλύτερου του +4 

(όπως W+6) ενισχύει 

σηµαντικά την ηλεκτρική 

της αγωγιµότητα [6], το 

οποίο µπορεί να 

αποδοθεί στη δηµιουργία στάθµης δότη ηλεκτρονίων κοντά στην ζώνη αγωγιµότητας. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την µετατόπιση του επιπέδου Fermi του TiO2 υψηλότερα και 

κοντά στην ζώνη αγωγιµότητας, καθώς επίσης και τη µείωση του έργου εξόδου. Κατά 

συνέπεια, το φράγµα δυναµικού Schottky θα είναι υψηλότερο στην περίπτωση της 

ενίσχυσης της δοµής του TiO2 µε κατιόντα σθένους µεγαλύτερου του +4 (όπως W+6).  

 

Σχήµα 2.3: Ο συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων που µεταφέρονται, ne, και 
ο αριθµός των ηλεκτρονίων που µεταφέρονται ανά άτοµο µετάλλου, e/M, 
σαν συνάρτηση της µέσης διαµέτρου του µεταλλικού κρυσταλλίτη, d [14]. 
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Ο αριθµός των ηλεκτρονίων που µεταφέρονται, ne, και ο αριθµός των 

ηλεκτρονίων που µεταφέρονται ανά άτοµο µετάλλου, e/M, υπολογίστηκε σαν συνάρτηση 

της µέσης διαµέτρου των κρυσταλλιτών του µετάλλου, d, µε την χρήση δύο µοντέλων για 

άπειρη και πεπερασµένη διεπιφάνεια µεταξύ µετάλλου και φορέα [15]. Οι παράµετροι που 

χρησιµοποιούνται αντιστοιχούν σε µέταλλα µε έργο εξόδου 5.0 ή 6.0 eV (το δυναµικό 

επαφής, V0, είναι 0.9 και 1.9 αντίστοιχα), σε επαφή µε TiO2 ενισχυµένου µε δότη 

ηλεκτρονίων (όπως W6+) σε συγκέντρωση 2x1020 cm-3. Τα αποτελέσµατα της 

συγκεκριµένης µελέτης παρουσιάζονται στο Σχήµα 2.3, στο οποίο βλέπουµε των αριθµό 

των µεταφερόµενων ηλεκτρονίων, ne, καθώς επίσης και τον αριθµό των µεταφερόµενων 

ηλεκτρονίων ανά άτοµο µετάλλου, e/M, σαν συνάρτηση της µέσης διαµέτρου των 

κρυσταλλιτών του µετάλλου, d [15]. Παρατηρούµε ότι ο αριθµός των µεταφερόµενων 

ηλεκτρονίων κυµαίνεται από περίπου 8000 για µεταλλικούς κρυσταλλίτες µεγέθους 40 

nm έως και περίπου 60 ηλεκτρόνια για µεταλλικούς κρυσταλλίτες µεγέθους 1.5 nm. 

Όπως φαίνεται ο λόγος e/M είναι µικρότερος του 0.01 για κρυσταλλίτες µεγαλύτερους 

των 10 nm, αλλά µπορεί να φτάσει έως και 0.5 για κρυσταλλίτες διαµέτρου 1.5 nm. Οι 

ποσότητες ne και e/M είναι σχεδόν ακριβώς ανάλογες του d-1.5. 

Η παρουσία ενός αρκετά ισχυρού διπόλου στη διεπιφάνεια µετάλλου -φορέα 

οδηγεί στη δηµιουργία ισχυρών ηλεκτροστατικών πεδίων σε αυτή την περιοχή. Στον 

Πίνακα 2.1 [15] µπορούµε να δούµε κάποιες εκτιµήσεις για το µέγεθος της έντασης 

αυτού του ηλεκτροστατικού πεδίου για διάφορες διαµέτρους κρυσταλλιτών µετάλλου, για 

µέταλλα µε διαφορετικό έργο εξόδου, τα οποία αντιστοιχούν σε διαφορετικά δυναµικά 

επαφής (V0) και για διάφορες τιµές της συγκέντρωσης του ενισχυτή-δότη ηλεκτρονίων 

(Nd). Οι τυπικές τιµές που υπολογίζονται είναι της τάξης του 106-107 V/cm ή 0.1-1 

V/nm. Το ηλεκτρικό πεδίο εξαρτάται από τη διάµετρο των µεταλλικών σωµατιδίων και 

γίνεται πιο ισχυρό για µικρά σωµατίδια, λόγω της καµπυλότητας της επιφάνειας του 

µετάλλου. Εξαρτάται ακόµη από την διαφορά δυναµικού επαφής καθώς επίσης, αν και σε 

µικρότερο βαθµό, από την τιµή της συγκέντρωσης του ενισχυτή-δότη ηλεκτρονίων. Το 

κλάσµα των ατόµων µετάλλου στο όριο των τριών φάσεων (µέταλλο - φορέας-αέρια φάση) 

τα οποία συµµετέχουν στην καταλυτική διεργασία και επηρεάζονται από το ηλεκτρικό 

πεδίο που δηµιουργείται, είναι ανάλογα της διασποράς του µετάλλου, D. Επειδή, 
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παραταύτα, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου µεγαλώνει αυξανοµένης της διασποράς, η 

συνολική επίδραση θα είναι ανάλογη του Da, όπου 1<a<2. 

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι κάθε διεργασία ή µηχανισµός που µεταβάλλει το 

επίπεδο Fermi του φορέα (ή του µετάλλου) και κατά συνέπεια το δυναµικό επαφής, θα 

επηρεάζει και την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Για παράδειγµα, µεταβολές στην 

οξύτητα της επιφάνειας του φορέα, όπως επίσης και η ρόφηση ή η διάχυση (spillover) 

ροφηµένων ειδών από το µέταλλο στον φορέα, επηρεάζουν το επίπεδο Fermi. Προφανώς 

στην περίπτωση αυτή, το µέτρο της έντασης του πεδίου στην διεπιφάνεια µετάλλου-

φορέα θα εξαρτάται σηµαντικά και από την ατµόσφαιρα στην οποία βρίσκεται ο καταλύτης 

(λ.χ. συνθήκες αντίδρασης, θερµοκρασία) [8].  

 

 
2.4 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΦΟΡΕΑ 

Στους εµπορικούς καταλύτες η καταλυτικά ενεργός φάση είναι συνήθως 

διεσπαρµένη σε φορέα υψηλού πορώδους και µεγάλης ειδικής επιφάνειας (>100 m2/g). 

Αυτή η µεγάλη ειδική επιφάνεια του φορέα αποτελείται από πόρους της τάξεως των 10 Å 

επιτρέποντας έτσι τη χρήση της ενεργούς φάσης σε υψηλά διεσπαρµένη µορφή. Όταν η 

διάµετρος των πόρων, d, είναι µεγαλύτερη από 200 Å τότε οι πόροι ορίζονται ως 

µακροπόροι, ενώ όταν η διάµετρός τους είναι µικρότερη από 20 Å τότε ονοµάζονται 

µικροπόροι. Σύµφωνα µε τη σύµβαση IUPAC (International Union of Pure and Applied 

Πίνακας 2.1: Εκτιµήσεις του µέτρου της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου που δηµιουργείται στην 
διεπιφάνεια µετάλλου-φορέα [15]. 

 
Nd (cm-3) Vo (V) D (nm) Ηλεκτροστατικό Πεδίο    (V/cm) 

10 7.9 x 106 

2 x 1020 1.9 
2 2.5 x 107 

10 4.5 x 106 
2 x 1020 0.9 

2 1.3 x 107 

10 3.3 x 106 
2 x 1019 0.9 

2 1.1 x 107 
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Chemistry) ως µεσοπόροι ορίζονται οι πόροι των οποίων η διάµετρος d είναι µεταξύ 20 

και 200 Å. Στους περισσότερους υποστηριγµένους εµπορικούς καταλύτες, το µέγεθος 

των κρυσταλλιτών της ενεργού φάσης του φορέα είναι της τάξεως των 10-50 Å (Σχήµα 

2.4). Αυτό σηµαίνει πως κάθε κρυσταλλίτης αποτελείται από λίγα, συνήθως 10-1000, 

άτοµα, καθώς επίσης και ότι ένα σηµαντικό κλάσµα των ατόµων της ενεργούς φάσης 

βρίσκονται στην εκτιθέµενη στην αέρια φάση επιφάνεια των κρυσταλλιτών και εποµένως 

είναι καταλυτικά ενεργά. Αυτό το κλάσµα (ποσοστό) των επιφανειακών ατόµων του 

καταλύτη ως προς τον συνολικό αριθµό των ατόµων του, ορίζεται ως διασπορά του 

καταλύτη, DC: 

C
Αριθµός επιφανειακών ατόµων καταλύτηD ×100
Συνολικός αριθµός ατόµων καταλύτη

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (2.10) 

Επειδή το κόστος της καταλυτικά ενεργούς φάσης είναι αρκετά υψηλό µιας και συνήθως 

χρησιµοποιούνται ευγενή µέταλλα, είναι προφανές ότι ο στόχος είναι η παρασκευή 

καταλυτών όσον το δυνατόν υψηλότερης διασποράς, Dc, που να πλησιάζει το 100%. Αυτό 

επιτυγχάνεται συνήθως χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία µε τον εµποτισµό των πόρων του 

φορέα µε υδατικό διάλυµα προδρόµου ενώσεως της ενεργούς µεταλλικής φάσης, 

ακολουθούµενου από ξήρανση, πύρωση και αναγωγή του καταλύτη [5, 16]. 

 
 

Σχήµα 2.4: Σχηµατική αναπαράσταση ενός υποστηριγµένου εµπορικού καταλύτη και ενός από τους 
µικροπόρους του. 
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H επιτυχής και επαναλήψιµη παρασκευή καταλυτών υψηλής διασποράς µε την 

µέθοδο αυτή εξαρτάται σηµαντικά από την κατάσταση της επιφάνειας του φορέα, καθώς 

επίσης και από το pH και την συγκέντρωση του διαλύµατος της πρόδροµης ένωσης του 

µετάλλου. Αποτελεί δε έναν συνδυασµό τέχνης και επιστήµης για τον οποίο γίνεται 

αναφορά σε αρκετές έγκυρες επιστηµονικές µελέτες και βιβλία [16-20].  

Τα πρώτα χρόνια της κατάλυσης θεωρήθηκε ότι ο πορώδης και υψηλής ειδικής 

επιφάνειας φορέας ήταν αδρανής. Σύντοµα όµως αποδείχθηκε ότι η καταλυτική 

ενεργότητα της µεταλλικής φάσης για µία καταλυτική αντίδραση επηρεάζεται σηµαντικά 

τόσο από το µέγεθος των κρυσταλλιτών όσο και από το υλικό του φορέα.  

Το πρώτο φαινόµενο συνήθως αναφέρεται ως “particle size effect”  και 

εµφανίζεται κυρίως σε δοµικά ευαίσθητες αντιδράσεις[16, 17], για παράδειγµα σε 

καταλυτικές αντιδράσεις όπου ο καταλυτικός ρυθµός και/ή η εκλεκτικότητα διαφέρουν 

σηµαντικά από ένα κρυσταλλογραφικό επίπεδο σε ένα άλλο. Οι δοµικά ευαίσθητες 

αντιδράσεις (για παράδειγµα αντιδράσεις ισοµερισµού) συνήθως λαµβάνουν χώρα σε 

καταλυτικά ενεργά κέντρα τα οποία αποτελούνται από ένα σύνολο επιφανειακών ατόµων 

µε συγκεκριµένη γεωµετρία (“ensemble” sites). Συνεπώς είναι λογικό να περιµένει 

κανείς ότι καθώς το µέγεθος των κρυσταλλιτών της ενεργού φάσης µικραίνει, θα 

υπάρχει µία διαφορετική κατανοµή των κρυσταλλογραφικών επιπέδων της καταλυτικής 

επιφάνειας, µε πιθανή εξαφάνιση των “ensemble” sites, έτσι ώστε τόσο η καταλυτική 

ενεργότητα όσο και η εκλεκτικότητα να επηρεάζονται σηµαντικά. Από την άλλη πλευρά οι 

δοµικά µη ευαίσθητες αντιδράσεις [16, 17] (για παράδειγµα κυρίως αντιδράσεις 

υδρογόνωσης, όπως και κάποιες οξειδώσεις) επηρεάζονται ελάχιστα από το φαινόµενο 

“particle size effect”. 

Το δεύτερο φαινόµενο, για παράδειγµα η τροποποίηση της καταλυτικής 

ενεργότητας ή της εκλεκτικότητας ενός καταλύτη µεταβάλλοντας το υλικό του φορέα, 

αποτελεί το γνωστό φαινόµενο των αλληλεπιδράσεων µετάλλου-φορέα (Metal–Support 

Interactions, MSI). Το φαινόµενο αυτό εµφανίζεται ακόµη και όταν η ενεργός φάση έχει 

την ίδια διασπορά ή ένα µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών σε διαφορετικούς φορείς. Οι 

αλληλεπιδράσεις µετάλλου – φορέα µπορούν να επηρεάσουν τις καταλυτικές και 
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χηµειοροφητικές ιδιότητες µετάλλων και µεταλλικών οξειδίων που λειτουργούν ως 

καταλύτες. Τυπικά και θεαµατικά παραδείγµατα αλληλεπιδράσεων µετάλλου-φορέα είναι: 

(i) Το φαινόµενο των Ισχυρών Αλληλεπιδράσεων Μετάλλου-Φορέα (SMSI) το 

οποίο ανακαλύφθηκε το 1978 από τους Tauster et al. [21]και αποτέλεσε 

αντικείµενο εκτενούς παγκόσµιας µελέτης και συζήτησης για πολλά χρόνια 

[22].  

(ii) Το φαινόµενο των Επαγόµενων µε Ενίσχυση Αλληλεπιδράσεων Μετάλλου-

Φορέα (DIMSI), αντικείµενο εκτενούς µελέτης των Verykios et al. για πολλά 

χρόνια [23].  

(iii) Η σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη των υψηλής ενεργότητας για αντιδράσεις 

οξείδωσης καταλυτών Au/SnO2 από τους Haruta et al.[24-26]. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο φορέας επιδρά δραµατικά στην ενεργότητα 

και την εκλεκτικότητα της καταλυτικά ενεργού φάσης. Σύµφωνα µε την κλασική ορολογία 

όλα αυτά είναι φαινόµενα Schwab “δεύτερου τύπου” (Schwab effects “of the second 

kind”), όπου ένα οξείδιο επηρεάζει τις ιδιότητες ενός µετάλλου. Τα φαινόµενα Schwab 

“πρώτου τύπου” (Schwab effects “of the first kind”), όπου ένα µέταλλο επηρεάζει τις 

καταλυτικές ιδιότητες ενός οξειδίου-καταλύτη, απαντώνται λιγότερο συχνά, αν και στην 

περίπτωση των καταλυτών Au/SnO2 [24, 26] φαίνεται πως η καταλυτική διεργασία 

λαµβάνει χώρα κυρίως στα όρια της τριεπιφάνειας µετάλλου-οξειδίου-αέριας φάσης. 

Η φύση των αλληλεπιδράσεων µετάλλου-φορέα αποτελεί το βασικό αντικείµενο 

εκτενούς έρευνας και συζήτησης, ιδιαίτερα µετά την ανακάλυψη του φαινοµένου των 

Ισχυρών Αλληλεπιδράσεων Μετάλλου-Φορέα (SMSI) από τους Tauster et al.[21]. Στην 

εργασία των Tauster et al.[21], χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά ο όρος SMSI για να 

περιγράψει τη δραµατική πτώση της χηµοροφητικής ικανότητας, ως προς το Η2 και το 

CO, των µετάλλων της οµάδας VIII υποστηριγµένα σε φορέα TiO2, ύστερα από αναγωγή 

σε υψηλή θερµοκρασία (HTR, ~ 500°C). Μία από τις σηµαντικότερες παρατηρήσεις των 

παραπάνω ερευνητών ήταν ότι το φαινόµενο SMSI είναι αντιστρεπτό και ότι η 

φυσιολογική ροφητική ικανότητα των µετάλλων ανακτάται σχεδόν ολικά µε κατεργασία σε 

Ο2 ακόµα και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και αναγωγή σε χαµηλή θερµοκρασία (LTR, 
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~ 200°C). Το φαινόµενο αυτό οφείλεται τόσο σε αλληλεπιδράσεις γεωµετρικής φύσεως 

µεταξύ του µετάλλου και του φορέα αλλά και σε αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονικού τύπου 

στην διεπιφάνεια του µεταλλικού σωµατιδίου και του υποστρώµατος. Οι µελέτες των 

παραπάνω ερευνητών αποτέλεσαν την εκκίνηση ενός µεγάλου πλήθους εργασιών που µε 

τη σειρά τους συνέβαλλαν στην σχεδόν πλήρη αποσαφήνιση αυτού του φαινοµένου. 

Αν και ήταν γνωστό ότι σηµαντικό ρόλο παίζουν τόσο η επίδραση του µεγέθους 

των κρυσταλλιτών, όσο και οι ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των σωµατιδίων του 

µετάλλου και του φορέα, το φαινόµενο SMSI αποδείχθηκε τελικά ότι οφείλεται στην 

µετανάστευση ιοντικών ειδών από το φορέα προς την καταλυτικά ενεργή επιφάνεια του 

σωµατιδίου (“decoration”) [22]. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετά συστήµατα στα 

οποία παρατηρείται η εµφάνιση του φαινοµένου των Ισχυρών Αλληλεπιδράσεων 

Μετάλλου-Φορέα, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση αντιδράσεων υδρογόνωσης, 

αφυδρογόνωσης και υδρογονόλυσης όπου παρατηρούνται σηµαντικές µεταβολές στις 

κινητικές παραµέτρους τους στην περίπτωση χρήσης SMSI καταλυτών [27-29]. Παρόλο 

που υπάρχουν αρκετές πρόσφατες πειραµατικές και θεωρητικές µελέτες [30-37] η 

πλήρης κατανόηση των αλληλεπιδράσεων µετάλλου φορέα αποτελεί µία από τις 

µεγαλύτερες προκλήσεις της ετερογενούς κατάλυσης. 

Παρά το γεγονός ότι το SiO2 και το γ-Al2O3 αποτελούν τους συνηθέστερα 

χρησιµοποιούµενους στη βιοµηχανία υποστηρικτές καταλυτών (και οι οποίοι θεωρείται 

ότι γενικά επάγουν ασθενείς αλληλεπιδράσεις µετάλλου-φορέα), τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζεται µια τάση αντικατάστασης αυτών των υποστηρικτών από TiO2 ή από 

πορώδεις φορείς µε βάση το ZrO2 για αρκετές εφαρµογές στην κατάλυση και κυρίως για 

οξειδώσεις[38]. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για 

τους λόγους αυτής της σταδιακής αντικατάστασης φορέων [35, 39], αλλά είναι κοινώς 

γνωστό ότι οι νέοι αυτοί φορείς, που γενικά θεωρείται ότι οδηγούν σε ισχυρότερες 

αλληλεπιδράσεις µετάλλου-φορέα, οδηγούν επίσης σε υψηλές τιµές ενεργότητας [35, 39] 

και εκλεκτικότητας αλλά και χρήσιµου χρόνου ζωής των µεταλλικών σωµατιδίων που 

εναποτίθενται σε αυτούς. 

Σχετικά µε το φαινόµενο των Επαγόµενων µε Ενίσχυση Αλληλεπιδράσεων 

Μετάλλου-Φορέα (DIMSI), ο συγκεκριµένος όρος χρησιµοποιήθηκε στις εργασίες των 
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Akubuiro & Verykios [23] για να περιγράψει τη µεταβολή των ροφητικών και 

καταλυτικών ιδιοτήτων του λευκόχρυσου όταν αυτός είναι υποστηριγµένος σε TiO2 

ενισχυµένου µε κατιόντα µικρότερου ή µεγαλύτερου σθένους σε σχέση µε το Ti+4. Οι 

εξηγήσεις που δόθηκαν βασίστηκαν στη θεωρία επαφής µετάλλου – ηµιαγωγού, όπως 

αυτή περιγράφτηκε σε προηγούµενη παράγραφο. Ύστερα από αυτή την εργασία, ένας 

µεγάλος αριθµός µελετών των Verykios et al. [7, 15, 23, 40-43] όπως και µια εργασία 

του Solymosi [44] εγκαθιδρύουν το φαινόµενο DIMSI το οποίο αποτελεί απόρροια  των 

αρχικών παρατηρήσεων των Schawb [45] και Solymosi [46], στη δεκαετία του 1960, 

κατά τις οποίες είναι δυνατόν να µεταβληθούν οι καταλυτικές ιδιότητες ενός µετάλλου µε 

ρύθµιση της ηλεκτρονικής αλληλεπίδρασης µέσω κατάλληλης ενίσχυσης του φορέα - 

ηµιαγωγού. Τo συµπέρασµα που απορρέει από την πληθώρα µελετών σχετικές µε το 

φαινόµενο DIMSI, είναι ότι οφείλεται σε αναντίστρεπτες ηλεκτρονιακές αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ του µετάλλου και του ενισχυµένου φορέα. Η ηλεκτρονική ροή από ή προς το 

µέταλλο µπορεί να καθοριστεί µε το είδος και µε συγκέντρωση του ενισχυτή. Με βάση τη 

θεωρία επαφής µετάλλου – ηµιαγωγού, αυτή η ηλεκτρονική ροή προκαλεί µεταβολές στο 

έργο εξόδου του µετάλλου (καταλύτης) µε αποτέλεσµα τη µεταβολή των καταλυτικών του 

ιδιοτήτων. 

 

2.5 ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΦΟΡΕΑ 

∆ύο πρόσφατες δηµοσιεύσεις [9, 47] έδειξαν ότι ο µηχανισµός του φαινοµένου 

των αλληλεπιδράσεων µετάλλου-φορέα, σε εµπορικούς καταλύτες νανοκρυστάλλων 

µετάλλου διεσπαρµένων σε πορώδεις φορείς µε βάση το ZrO2, το TiO2 και το CeO2, είναι 

ταυτόσηµος µε το µηχανισµό του φαινοµένου της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης όταν 

χρησιµοποιείται φορέας YSZ. Και στις δύο περιπτώσεις τον κύριο µοριακό µηχανισµό 

αποτελεί η ελεγχόµενη διάχυση (backspillover) ιόντων O2- από το φορέα προς τους 

µεταλλικούς κρυσταλλίτες, οι οποίοι καλύπτονται από αυτά. Τα ενισχυτικά αυτά 

διαχεόµενα ιόντα, τα οποία αυξάνουν το έργο εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας µέχρι 1 

eV, είναι πολύ λιγότερο ενεργά, για αντιδράσεις οξείδωσης, από το κανονικά ροφηµένο Ο 

στην ίδια καταλυτική επιφάνεια όπου τα δύο είδη συνυπάρχουν και αναπληρώνονται στο 
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στερεό ηλεκτρολύτη από το οξυγόνο της αέριας φάσης (Σχήµα 2.5). Ο λόγος 

δραστικότητας των δύο ειδών O και O2- ισούται µε την τιµή της Φαρανταϊκής Απόδοσης Λ 

για ηλεκτροχηµικά προωθηµένους καταλύτες.  

Εποµένως µπορούµε να πούµε ότι η Ηλεκτροχηµική Ενίσχυση είναι µία 

ηλεκτροχηµικά ελεγχόµενη αλληλεπίδραση µετάλλου-φορέα. Προκειµένου να δειχθεί η 

µηχανιστική ισοδυναµία των φαινοµένων της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης και των 

αλληλεπιδράσεων µετάλλου-φορέα, χρησιµοποιήθηκαν τρία ανεξάρτητα καταλυτικά 

συστήµατα από τους Nicole, Tsiplakides, Pliangos, Verykios, Comninellis & Vayenas [9] 

(Σχήµα 2.6). 

Στη συνέχεια θα συζητηθούν τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από τη µελέτη της 

πρότυπης αντίδρασης της οξείδωσης του C2H4 σε καταλύτες IrO2, Pt και Rh, αν και 

παρόµοια συµπεράσµατα λαµβάνονται και από τη µελέτη άλλων πρότυπων αντιδράσεων 

όπως η οξείδωση του CO ή η αναγωγή του NO από το CO [48-50]. 
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Σχήµα 2.5: Σχηµατική αναπαράσταση ενός µεταλλικού σωµατιδίου (~1µm) καταλυτικού στρώµατος 
εναποτεθειµένου σε YSZ ή TiO2 υπό συνθήκες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης (αριστερά) και ενός µεταλλικού 
νανοσωµατιδίου (~1nm) εναποτεθειµένου σε πορώδη φορέα όπως TiO2 (δεξιά), όπου εµφανίζονται οι 
περιοχές της “κλασικής” διπλοστοιβάδας που δηµιουργείται στην διεπιφάνεια µετάλλου-φορέα και της 
αποτελεσµατικής διπλοστοιβάδας που δηµιουργείται στην διεπιφάνεια µετάλλου-αέριας φάσης. Τα 
ενεργειακά διαγράµµατα (κάτω µέρος) δείχνουν την θέση στο χώρο των επιπέδων Fermi ΕF (ή του 
ηλεκτροχηµικού δυναµικού eµ ) των ηλεκτρονίων, του χηµικού δυναµικού του Ο2 και του ηλεκτροχηµικού 

δυναµικού του Ο2-. Παρατηρούµε ότι κατά την επιβολή ρεύµατος ή δυναµικού (αριστερά) το 2−Οµ παραµένει 

σταθερό ενώ τα eµ και 
2Ο

µ  τείνουν προς το φορέα-στερεό ηλεκτρολύτη (διακεκοµµένες γραµµές). Το 

επίπεδο Fermi eµ  (συνεπώς και το έργο εξόδου, Φ) του µετάλλου µπορεί να µεταβληθεί µεταβάλλοντας το 
UWR (αριστερά) ή αλλάζοντας µε προσµίξεις (dopant) το επίπεδο Fermi του φορέα (δεξιά) [5]. 
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Τα τρία καταλυτικά συστήµατα που απεικονίζονται στο Σχήµα 2.6 

χρησιµοποιήθηκαν για τη σύγκριση: 

(α) της καταλυτικής ενεργότητας του IrO2 (το οποίο είναι ένα µεταλλικού τύπου, 

αγώγιµο, µεταλλοξείδιο [51]), σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος και 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης, και του µικτού καταλύτη IrO2-TiO2 αποτελούµενου 

από µίκρο- και νανοσωµατίδια IrO2 (ενεργός φάση) και TiO2 (αδρανής φορέας) σε 

πολύ καλή ανάµιξη και επαφή. Και στις δύο περιπτώσεις ο καταλύτης (IrO2, και 

IrO2-TiO2 αντίστοιχα) είναι εναποτεθειµένος σε δισκίο YSZ (Σχήµα 2.6α)[52]. 

(β) της καταλυτικής ενεργότητας πορώδους στρώµατος Pt, εναποτεθειµένου σε YSZ 

[53] και σε  TiO2 [54], σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος και ηλεκτροχηµικής 

ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή και για τον υπολογισµό της κάλυψης των ιόντων 

O2- που βρίσκονται στην επιφάνεια της Pt, έγιναν µετρήσεις ΧPS υπό κενό [54, 

55] (Σχήµα 2.6β). 

(γ) της ενίσχυσης του καταλυτικού ρυθµού πορώδους αγώγιµου στρώµατος Rh, 

εναποτεθειµένου σε YSZ, που επάγεται µε ηλεκτροχηµική ενίσχυση (Σχήµα 2.6γ, 
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Σχήµα 2.6: Οι πειραµατικές διατάξεις που χρησιµοποιήθηκαν (α) για την επαγωγή ηλεκτροχηµικής 
ενίσχυσης σε πορώδη καταλυτικά στρώµατα IrO2 και IrO2-TiO2 εναποτεθειµένα σε YSZ, (β) για την 
σύγκριση της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης που επάγεται στα συστήµατα Pt/YSZ και Pt/ΤiΟ2, (γ) για την 
σύγκριση ανάµεσα στην ηλεκτροχηµική ενίσχυση που επάγεται µε µεταβολή του δυναµικού, UWR, ενός 
πορώδους καταλυτικού στρώµατος-ηλεκτροδίου Rh (αριστερά) και ενός πλήρως διεσπαρµένου καταλύτη Rh 
υποστηριγµένου σε πορώδη φορέα YSZ (80 m2/g)[9]. 
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αριστερά [56]), και της ενίσχυσης που επιτυγχάνεται στον καταλυτικό ρυθµό 

νανοσωµατιδίων Rh διεσπαρµένων σε πορώδους, µεγάλης ειδικής επιφάνειας 

(~100m2/g) φορείς (TiO2, SiO2, γ-Al2O3, YSZ, και TiO2 ενισχυµένου µε 4mol% 

WO3)[57]. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η φόρτιση σε Rh ήταν 0.5 %κ.β.[57].  

Τα αποτελέσµατα από την µελέτη αυτή συνοψίζονται στα παρακάτω[5, 9]: 

(Ι) Εµφανίζεται παρόµοια, περίπου 12 φορές, µέγιστη ενίσχυση του καταλυτικού 

ρυθµού του IrO2, µέσω της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης (ρ=12, για το ηλεκτρόδιο καθαρού 

IrO2, Σχήµα 2.7) και των αλληλεπιδράσεων (µετάλλου-φορέα) µεταξύ των IrO2 και 

TiO2.(ρMSI=13, 
2IrOX 0.5≈ , (Σχήµα 2.7). Η παράµετρος ρMSI ορίζεται από τη σχέση: 

ρMSI = r/ru      (2.11) 

όπου ru είναι ο αρχικός (µη ενισχυµένος) καταλυτικός ρυθµός ανά µονάδα µάζας 

καταλύτη, και r είναι ο ίδιος καταλυτικός ρυθµός ενισχυµένος από τις αλληλεπιδράσεις 

µετάλλου-φορέα.  

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.7, για την περίπτωση του µικτού καταλύτη IrO2-

TiO2, η ηλεκτροχηµική ενίσχυση 

είναι πρακτικά αµελητέα (ρ<1.5). 

Αυτό συµβαίνει γιατί στο µικτό 

καταλύτη, IrO2-TiO2, το IrO2 

βρίσκεται ήδη σε κατάσταση 

ισοδύναµη µε την κατάστασή του 

σε ηλεκτρο-χηµική ενίσχυση.  

Στο πείραµα αυτό [52], 

παρατηρούµε ότι η καθαρή TiO2 

(
2IrOX = 0 ) είναι πάντα αδρανής 

(Σχήµα 2.7). Παρατηρώντας τα 

γαλβανοστατικά πειράµατα 

δυναµικής απόκρισης του 

καταλυτικού ρυθµού (Σχήµα 2.8), 

βλέπουµε ότι ο µικτός καταλύτης IrO2-TiO2 µπορεί µόνο να επηρεαστεί οριακά από την 
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Σχήµα 2.7: Επίδραση του µοριακού κλάσµατος, του IrO2, 2IrOΧ του 
καταλυτικού στρώµατος IrO2-TiO2, στον ρυθµό της οξείδωσης του 
C2H4 υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος και (ανοιχτά σύµβολα) και 
υπό συνθήκες πόλωσης (κλειστά σύµβολα) µε την επιβολή ρεύµατος 
I=200µΑ. Τ=380°C, 

2 4C Hp =0.15 kPa, 
2Op =20 kPa. Τα τρίγωνα 

αντιστοιχούν στον λόγο προσαύξησης του ρυθµού, ρ [52] 
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ηλεκτροχηµική ενίσχυση (ρ<1.5), 

ενώ κατά την διακοπή επιβολής 

του ρεύµατος και αποπόλωσή 

του εµφανίζει συµπεριφορά του 

φαινοµένου οιονεί-µόνιµου 

NEMCA. Αυτές οι παρατηρήσεις 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι στο 

σύστηµα αυτό, το TiO2 παρέχει 

συνεχώς ιόντα Ο2- στην 

επιφάνεια του IrO2 (Σχήµα 

2.5). 

 

 (ΙΙ) Τα συστήµατα Pt/YSZ και Pt/TiO2 εµφανίζουν, κατά την ηλεκτροχηµική 

ενίσχυση, όµοια δυναµική και σε µόνιµη κατάσταση συµπεριφορά (Σχήµατα 2.9α και 2.9β). 

Όπως φαίνεται από τις µετρήσεις XPS (Σχήµατα 2.10α και 2.10β) και στα δύο συστήµατα 

ισχύει ταυτόσηµος µηχανισµός διάχυσης ιόντων Ο2- από τον φορέα (YSZ ή TiO2) στην 

καταλυτικά ενεργή επιφάνεια της Pt. 

Συγκεκριµένα, και στις δύο περιπτώσεις, η επιβολή ενός θετικού ρεύµατος Ι 

(που συνεπάγεται έναν ρυθµό, I/2F, παροχής ιόντων Ο2- προς την καταλυτική 

επιφάνεια, στην περίπτωση του συστήµατος Pt/YSZ, και την επακόλουθη αύξηση στο 
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Σχήµα 2.9: ∆υναµική απόκριση του ρυθµού οξείδωσης του C2H4 σε Pt σε πείραµα ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης 
µε σταθερό επιβαλλόµενο ρεύµα, όταν ο φορέας είναι (α) YSZ, και (β) TiO2. 
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Σχήµα 2.8: ∆υναµική απόκριση του ρυθµού οξείδωσης του 
C2H4 σε καταλυτικό στρώµα IrO2-TiO2 ενεποτεθειµένο σε YSZ, 
και σε πείραµα ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης µε σταθερό 
επιβαλλόµενο ρεύµα. Τ=380°C, 

2 4C Hp =0.15 kPa, 
2Op =20 kPa. 
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δυναµικό του καταλύτη UWR) προκαλεί σηµαντική, 25 φορές όπως φαίνεται στο Σχήµα 

2.9α και 22 φορές στο Σχήµα 2.9β, αύξηση του καταλυτικού ρυθµού (ρ=26 και ρ=23 

αντίστοιχα). 

Η φαρανταϊκή απόδοση Λ είναι 74·103 στο Σχήµα 2.9α (για τον φορέα YSZ) και 

1.88·103 στο Σχήµα 2.9β (για τον φορέα TiO2), υποδηλώνοντας έτσι ότι για την 

περίπτωση του TiO2, µόνο ένα κλάσµα f (≈2.5%) του συνολικού ρεύµατος Ι είναι ιοντικό 

(Ο2-), ενώ το µεγαλύτερο µέρος αυτού είναι ηλεκτρονικό, όπως άλλωστε είναι γνωστό και 

από την βιβλιογραφία[54]. Αυτό µπορεί εύκολα να επιβεβαιωθεί συγκρίνοντας τον χρόνο 

τ, που απαιτείται προκειµένου η αύξηση του ρυθµού να φτάσει στο 63% της νέας 

κατάστασης ισορροπίας, µε την ποσότητα 2FNG/I (Σχήµα 2.9). Στην περίπτωση της 

YSZ, ο χρόνος τ είναι µικρότερος από το 2FNG/I, ενώ στο TiO2 ισχύει το αντίστροφο, 

επιβεβαιώνοντας ότι µόνο ένα κλάσµα του ρεύµατος Ι, είναι στην περίπτωση αυτή (TiO2) 

ιοντικό. Συγκρίνοντας τον λόγο τ/( 2FNG/I) και στις δύο περιπτώσεις µπορούµε να 

έχουµε µια εκτίµηση του κλάσµατος, f, του ιοντικού ρεύµατος και συµπεραίνουµε ότι f 

≈0.05, κάτι που βρίσκεται σε πολύ καλή συµφωνία µε την τιµή που υπολογίζουµε από την 

φαρανταϊκή απόδοση Λ. 
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Σχήµα 2.10: Φάσµατα XPS που επιβεβαιώνουν την διάχυση (backspillover) των ειδών O2- ως τον κύριο 
µηχανισµό της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης καταλυτικών φίλµ Pt εναποτεθειµένης (α) σε YSZ και (β) σε 
TiO2. Και στις δύο περιπτώσεις Α είναι το φάσµα στου Ο1s σε ανοιχτό κύκλωµα, Β είναι το φάσµα του 
Ο1s κατά την ανοδική πόλωση του καταλύτη (Ι>0, ∆UWR>0), και C είναι η διαφορά των δύο φασµάτων[9, 
54, 55]. 
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Τα XPS φάσµατα του Σχήµατος 2.10 επιβεβαιώνουν ότι το Ο2- που παρέχεται 

ηλεκτροχηµικά από τον φορέα προς την καταλυτικά ενεργό επιφάνεια αποτελεί τον 

προωθητικό µηχανισµό τόσο για την περίπτωση της YSZ (Σχήµα 2.10α) όσο και για το 

TiO2 (Σχήµα 2.10β). Στα 

σχήµατα αυτά παρουσιάζεται το 

φάσµα του Ο1s της Pt που 

βρίσκεται εναποτεθειµένη σε 

YSZ και σε TiO2, αρχικά σε 

συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος 

(Σχήµατα 2.10αΑ και 2.10βA) 

και στη συνέχεια υπό συνθήκες 

πόλωσης µε την επιβολή 

θετικού ρεύµατος και δυναµικού 

(Σχήµατα 2.10αΒ και 2.10βB). 

Στα Σχήµατα 2.10αC και 2.10βC 

παρουσιάζεται το φάσµα της 

διαφοράς των δύο 

προηγουµένων. Και στις δύο 

περιπτώσεις, τα φάσµατα XPS 

δείχνουν καθαρά την ύπαρξη της διπλοστοιβάδας Ο2- ακόµη και υπό συνθήκες ανοιχτού 

κυκλώµατος (Σχήµατα 2.10αΑ και 2.10βΑ), και επιβεβαιώνουν την ηλεκτροχηµικά 

ελεγχόµενη άντληση και διάχυση (backspillover) των ιόντων Ο2- από τον φορέα, YSZ ή 

TiO2, πάνω στην καταλυτική επιφάνεια. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η ενέργεια σύνδεσης των 

backspillover ειδών Ο είναι και στις δύο περιπτώσεις περίπου 529 eV, γεγονός που 

επιβεβαιώνει τον ισχυρά ανιονικό χαρακτήρα τους (πιθανώς Ο2-)[54, 55]. 

(ΙΙΙ) Εµφανίζεται παρόµοια συµπεριφορά κατά την ηλεκτροχηµική ενίσχυση 

καταλυτικού στρώµατος Rh σε YSZ και την επαγωγή αλληλεπιδράσεων µετάλλου-φορέα 

για µεταλλικό Rh διεσπαρµένο σε  διάφορους φορείς, και για την πρότυπη αντίδραση της 

οξείδωσης του C2H4 (Σχήµατα 2.11 και 2.12). Συγκεκριµένα εµφανίζονται όµοιες τιµές 

του λόγου προσαύξησης, ρ (ρ≈ρMSI≈120), καθώς αυξάνει το δυναµικό και το έργο εξόδου 
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Σχήµα 2.11: Επίδραση της 
2Op  στο ρυθµό της οξείδωσης του 

C2H4, σε πέντε διαφορετικούς φορείς αυξανόµενου έργου 
εξόδου, Φ, για φόρτιση καταλύτη 0.5% κ.β.[9, 50] 
Ένθετο: Ηλεκτροχηµική ενίσχυση ενός καταλυτικού στρώµατος 
Rh εναποτεθειµένου σε YSZ : Επίδραση της 

2Op στον 

καταλυτικό ρυθµό και τον ρυθµό αναστροφής, TOF, για 
διάφορες τιµές του επιβαλλόµενου δυναµικού UWR και για 
σταθερή 

2 4C Hp [9, 56]. 
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του καταλυτικού στρώµατος Rh, ή καθώς αυξάνει το έργο εξόδου (ή το απόλυτο 

δυναµικό) του φορέα για τον διεσπαρµένο καταλύτη Rh (Σχήµατα 2.11, 2.12 και 2.13). 

Πιο αναλυτικά έχουµε: 

 Στο Σχήµα 2.11 φαίνεται η εξάρτηση του ρυθµού από την µερική πίεση του 

οξυγόνου 
2Op , για τους διεσπαρµένους καταλύτες Rh σε TiO2, SiO2, γ-Al2O3, YSZ (ZrO2 

σταθεροποιηµένη µε 8% mol Y2O3) και TiO2 ενισχυµένου µε 4% mol WO3. Και στις πέντε 

περιπτώσεις η φόρτιση του καταλύτη σε Rh είναι 0.5% κ.β,[9, 47, 50].  

Στο ένθετο του Σχήµατος 2.11 παρουσιάζεται η εξάρτηση του ρυθµού από την 

µερική πίεση του οξυγόνου, 
2Op ( για σταθερή 

2 4C Hp και θερµοκρασία, Τ) για το καταλυτικό 

στρώµα Rh που βρίσκεται εναποτεθειµένο σε YSZ, και για διάφορες τιµές του 

επιβαλλόµενου δυναµικού, UWR. Η οµοιότητα µεταξύ του Σχήµατος 2.11 και του ένθετου 

σε αυτό, φανερώνει και τονίζει την ισοδυναµία ανάµεσα στις αλληλεπιδράσεις µετάλλου-

φορέα και στο φαινόµενο της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης: Για µικρές τιµές της 
2Op , ο 

ρυθµός είναι πρώτης τάξης ως προς την 
2Op  ενώ ακολουθεί µια απότοµη πτώση της 

ενεργότητας σε χαρακτηριστική 
2Op , τιµή η οποία δηλώνεται ως 

2Op* ( *
WRU ), και εξαρτάται 

από τον φορέα που χρησιµοποιείται (Σχήµα 2.11) ή από την τιµή του επιβαλλόµενου 

δυναµικού (ένθετο Σχήµατος 2.11). Μετά από την απότοµη αυτή αλλαγή στο ρυθµό, αυτός 

παραµένει πολύ µικρός και είναι αρνητικής τάξης ως προς την 
2Op .Έχει αποδειχτεί ότι η 

απότοµη αυτή µεταβολή στην ενεργότητα του Rh οφείλεται στον σχηµατισµό του 

καταλυτικά ανενεργού επιφανειακού οξειδίου του Rh[56]. Όπως φαίνεται στο ένθετο του 

Σχήµατος 2.11, αυξάνοντας το UWR και κατά συνέπεια το έργο εξόδου, Φ, µετατοπίζουµε 

σε πολύ µεγαλύτερες τιµές την χαρακτηριστική 
2

*
Op όπου σχηµατίζεται το επιφανειακό 

οξείδιο, και πετυχαίνουµε αξιοσηµείωτη ενίσχυση του ρυθµού σε ενδιάµεσες τιµές της 

2Op µε τον λόγο ενίσχυσης, ρ, να φτάνει σε τιµές έως και 100. Η ίδια ακριβώς 

συµπεριφορά επιτυγχάνεται (Σχήµα 2.11) µεταβάλλοντας τον φορέα του διεσπαρµένου Rh 

κατά την σειρά: TiO2, SiO2, γ-Al2O3, YSZ, και TiO2(4% WO3). Όσον αφορά την ενδιάµεση 

περιοχή τιµών της 
2Op στην περίπτωση των διεσπαρµένων καταλυτών, ο λόγος ενίσχυσης 

που επιτυγχάνεται µε την αλληλεπίδραση µετάλλου-φορέα, ρMSI, παίρνει τιµές έως και 
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120, και είναι υψηλότερος από το 

ρ≈100 που επιτυγχάνεται στο 

ηλεκτροχηµικά ενισχυόµενο 

σύστηµα.  

Η παρατηρούµενη αποστα-

θεροποίηση του σχηµατισµού του 

επιφανειακού οξειδίου του Rh µε 

την αύξηση του δυναµικού του 

καταλύτη ή του έργου εξόδου του, 

έχει αποδειχθεί ότι οφείλεται σε 

ισχυρές απωστικές αλληλεπι-

δράσεις ανάµεσα στα διαχεόµενα 

(backspillover) είδη O2- που 

προέρχονται από τον φορέα και στο κανονικά ροφηµένο οξυγόνο επάνω στην καταλυτική 

επιφάνεια[56]. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα την δραµατική 

µείωση, έως και 1eV, στην ισχύ 

του δεσµού χηµειορόφησης του 

κανονικά ροφηµένου Ο[58, 59].  

Το Σχήµα 2.12 είναι 

όµοιο µε το Σχήµα 2.11 µε τη 

διαφορά ότι εδώ η φόρτιση του 

καταλυτικού συστήµατος σε Rh 

είναι δέκα φορές µικρότερη, 

δηλαδή 0.05% κ.β.[9, 56]. Η 

συµπεριφορά και αυτού του 

συστήµατος είναι όµοια και η 

ακολουθία των φορέων που 

-1

0

1

2

3

4

eU
* W

R 
/ e

V

0.1 10.2 0.4 0.6 0.8 2
(pO2

/pC2H4
)*

TiO2

TiO2-4%WO3

YSZ (ZrO2-8%Y2O3)
SiO2

pC2H4
=3kPa

 

Σχήµα 2.13: Επίδραση του λόγου (pO2/pC2H4)* στο δυναµικό 
*
WRU όπου λαµβάνει χώρα η διάσπαση του επιφανειακού οξειδίου 

του Rh που βρίσκεται εναποτεθειµένο σε YSZ (κύκλοι, 
δεδοµένα ένθετου Σχήµατος 2-14) και στο ισοδύναµο δυναµικό 

*
WRU  όπου συµβαίνει η µετάπτωση του ρυθµού των 

υποστηριγµενων καταλυτικών συστηµάτων για τους διάφορους 
φορείς. 
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Σχήµα 2.12: Επίδραση της 
2Op  στο ρυθµό της οξείδωσης 

του C2H4, σε πέντε διαφορετικούς φορείς αυξανόµενου έργου 
εξόδου, Φ, για φόρτιση καταλύτη 0.05% κ.β.  
Ένθετο: Ηλεκτροχηµική ενίσχυση ενός καταλυτικού 
στρώµατος Rh εναποτεθειµένου σε YSZ : Επίδραση της 

2Op  
στον καταλυτικό ρυθµό και τον ρυθµό αναστροφής, TOF, για 
διάφορες τιµές του επιβαλλόµενου δυναµικού, UWR.[9, 56] 
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χρησιµοποιήθηκαν είναι ακριβώς ίδια 

µε αυτή που χρησιµοποιήθηκε και στο 

σύστηµα του Σχήµατος 2.11. Αυτή η 

ακολουθία [9] συµπίπτει µε την 

ακολουθία αύξησης του έργου εξόδου 

ή του απόλυτου δυναµικού [60] του 

φορέα για τον διεσπαρµένο καταλύτη 

Rh.  

Συγκρίνοντας τις τιµές 
2Op* του 

Σχήµατος 2.12 µε τις αντίστοιχες 

χαρακτηριστικές τιµές 
2

*
Op ( *

WRU )  όπου 

εµφανίζεται η µετάπτωση στο ρυθµό στο ένθετο του ιδίου σχήµατος, µπορούµε να 

ορίσουµε ένα ισοδύναµο δυναµικό *
WRU  για κάθε φορέα (Σχήµα 2.13). Ο τιµές αυτές 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 2.14 σαν συνάρτηση της πραγµατικής τιµής του έργου εξόδου, 

Φ0, που µετρήθηκε για κάθε έναν από τους φορείς, µε την τεχνική του παλλόµενου 

πυκνωτή (Kelvin probe), και σε συνθήκες 
2Op =1 atm και Τ=400°C.  

Η καλή ποιοτική συµφωνία ανάµεσα  στην µεταβολή του e *
WRU  και του Φ0 για τους 

διάφορους φορείς, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.14, υπογραµµίζει ξανά τον κοινό 

µηχανισµό προώθησης καταλυτικών συστηµάτων µέσω της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης και 

των αλληλεπιδράσεων µετάλλου-φορέα. 

Η κοινή µηχανιστική αρχή των δύο φαινοµένων παρουσιάστηκε στο Σχήµα 2.5. Το 

ηλεκτροχηµικό δυναµικό των ηλεκτρονίων στο µέταλλο, eµ  (=EF, το επίπεδο Fermi), 

καθορίζεται στην ενεργειακή στάθµη του επιπέδου Fermi του φορέα [60]. Αυτό ισχύει 

τόσο για τους ηλεκτροχηµικά προωθηµένους πρότυπους καταλύτες (αριστερά), όσο και 

για τα καταλυτικά συστήµατα νανοσωµατιδίων µετάλλου σε υποστηριγµένα σε ηµιαγωγούς 

ή ιοντικούς αγωγούς (δεξιά).  

Αφετέρου, το ηλεκτροχηµικό δυναµικό των ηλεκτρονίων, eµ , των ιόντων 

οξυγόνου, 2-Oµ , και του αερίου οξυγόνου, 
2Οµ , συνδέονται µέσω της εξίσωσης ισορροπίας 

4.8 5 5.2 5.4 5.6
Φo / eV

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

eU
* W

R 
/ e

V

TiO2

YSZ (ZrO2-8%Y2O3)

TiO2-4%WO3

SiO2

 

Σχήµα 2.14: Συσχέτιση ανάµεσα στο ισοδύναµο δυναµικό κάθε 
φορέα όπως προκύπτει από το Σχήµα 2-15 και στο έργο εξόδου 
αυτού όπως έχει µετρηθεί µε την τεχνική Kelvin probe, σε 
pO2=1 atm και T=400°C.  
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για την αντίδραση µεταφοράς φορτίου στα όρια των τριών φάσεων, µετάλλου-φορέα-

αέριας φάσης (tpb)[61-63]: 

  - 2-
2Ο (g) + 4e (M)  2O (S)     (2.12) 

όπου το Μ αναφέρεται στο µέταλλο-καταλύτη και το S στον φορέα. Σύµφωνα µε την 

αντίδραση αυτή έχουµε: 

  2-
2Ο (S) e(Μ) Ο (g)µ  = 2µ  + (1/2)µ     (2.13) 

Ωστόσο, στο βαθµό που τα ιόντα Ο2- κινούνται πάνω στην καταλυτική επιφάνεια του 

µετάλλου, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η σχέση (2.12) που περιγράφει την ισορροπία 

στην τριεπιφάνεια µετάλλου-φορέα-αέριας φάσης, να ισχύει και για όλη την καταλυτική 

επιφάνεια (µε την προϋπόθεση ότι δεν συµβαίνει ταχεία κατανάλωση των προωθητικών 

backspillover ειδών O2-, ή άµεση εκρόφησή τους)[60]. Στην περίπτωση αυτή θα ισχύει: 

  2-
2Ο (Μ) e(Μ) Ο (g)µ  = 2µ  + (1/2)µ     (2.14) 

 Συνεπώς, η διαφορά στο ηλεκτροχηµικό δυναµικό των ιόντων οξυγόνου στο 

φορέα και το µέταλλο: 2- 2-O (S) O (M)µ -µ , αποτελεί την θερµοδυναµική κινητήριο δύναµη ώστε 

τα ιόντα Ο2- να µεταναστεύσουν από τον φορέα και να διαχυθούν (backspillover) στην 

καταλυτική επιφάνεια. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στις Εξισώσεις 2.13 και 2.14, το 

επίπεδο Fermi του µετάλλου ισοδυναµεί µε το επίπεδο Fermi του φορέα. 

Στα πειράµατα ηλεκτροχηµικής προώθησης (Σχήµα 2.5 αριστερά), µπορεί κανείς 

να µεταβάλλει το ηλεκτροχηµικό δυναµικό των ηλεκτρονίων e(M) e(S)µ =µ  µεταβάλλοντας το 

δυναµικό, UWR, και κατά συνέπεια το έργο εξόδου, Φ. Με αυτό τον τρόπο και µέσω της 

Εξίσωσης 2.14 µπορεί κανείς να µεταβάλλει το ηλεκτροχηµικό δυναµικό κι όθεν την 

κάλυψη των διαχεόµενων ειδών Ο2- στην επιφάνεια του καταλύτη/ηλεκτροδίου. 

Στην περίπτωση καταλυτικών συστηµάτων διεσπαρµένου µετάλλου-φορέα (Σχήµα 

2.5 δεξιά), µπορούµε να µεταβάλλουµε το ηλεκτροχηµικό δυναµικό των ηλεκτρονίων 

e(M) e(S)µ =µ  µεταβάλλοντας τον φορέα του καταλύτη ή ενισχύοντας την δοµή του µε 

κατιόντα διαφορετικού σθένους. Αυτό είναι γνωστό στην βιβλιογραφία σαν φαινόµενο 

επαγόµενων µε ενίσχυση του φορέα αλληλεπιδράσεων µετάλλου-φορέα (DIMSI)[15, 23, 

26, 43]. Έτσι, µε τον τρόπο αυτό µπορεί κανείς να µεταβάλλει πάλι το ηλεκτροχηµικό 
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δυναµικό και κατ’ επέκταση την κάλυψη των διαχεόµενων ειδών Ο2- στην επιφάνεια του 

διεσπαρµένου υποστηριγµένου καταλύτη. 

Αυτό το απλό µοντέλο (Σχήµα 2.5) ερµηνεύει την παρατηρούµενη ισοδυναµία 

ανάµεσα στην ηλεκτροχηµική ενίσχυση και την ενίσχυση που προκύπτει από την 

αλληλεπίδραση µετάλλου-φορέα. Και στις δύο περιπτώσεις τον βασικό προωθητικό 

µηχανισµό αποτελεί η µετανάστευση και διάχυση (backspillover) των προωθητικών ειδών 

Ο2-. Μια λεπτή διαφορά ίσως είναι ότι στην περίπτωση των SMSI συστηµάτων, όπου Ti 

φαίνεται επίσης να διαχέεται στην καταλυτική επιφάνεια [22], το φορτίο των ειδών Ο2- 

αντισταθµίζεται µερικώς από το αντισταθµιστικό του φορτίο στο µέταλλο (image charge), 

και µερικώς από τα κατιόντα Ti που βρίσκονται στην καταλυτική επιφάνεια το µετάλλου. 

Αυτό είναι πιθανό να συµβεί, τουλάχιστον για µερικά µέταλλα, µιας και η στοιχειοµετρία 

ανάµεσα σε Ti και Ο στα συστήµατα που εµφανίζουν SMSI εξαρτάται από το µέταλλο 

[22]. Ωστόσο στις µελέτες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης δεν έχουν παρατηρηθεί ενδείξεις 

για µετακίνηση ιόντων Ti στην Pt στην περίπτωση µελέτης του συστήµατος Pt/TiO2,[54].  

Με βάση την ισοδυναµία των δύο φαινοµένων και τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, 

γίνεται κατανοητό ότι µόνο αντιδράσεις που εµφανίζουν ηλεκτρόφοβη συµπεριφορά, 

δηλαδή αύξηση του καταλυτικού ρυθµού µε το δυναµικό ή το έργο εξόδου ( WRr/ U 0∂ ∂ > ), 

µπορούν να ενισχυθούν από την αλληλεπίδραση µετάλλου-φορέα, στην περίπτωση 

φορέων YSZ ή TiO2 [5]. Αυτό επιβεβαιώνεται και πειραµατικά, µιας και η αντίδραση 

οξείδωσης του αιθυλενίου και στην περίπτωση καταλύτη IrO2 και Rh είναι ηλεκτρόφοβη 

αντίδραση ( WRr/ U 0∂ ∂ > ), όπως φαίνεται στα Σχήµατα 2.7, 2.8, 2.9, 2.11 και 2.12. 

Λεπτοµερή έρευνα της αντίδρασης οξείδωσης του αιθυλενίου σε διάφορα µέταλλα και για 

ποικίλους φορείς έχει δείξει ότι η συγκεκριµένη αντίδραση εµφανίζει πάντα ηλεκτρόφοβη 

συµπεριφορά σε οξειδωτικές συνθήκες[64]. 

Συµπερασµατικά λοιπόν και µε βάση τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη µελέτη 

της αντίδρασης της οξείδωσης του C2H4 σε καταλύτες IrO2 και Rh εναποτεθιµένους σε 

φορείς YSZ, TiO2 και ενισχυµένου TiO2, βλέπουµε ότι την ισοδυναµία ανάµεσα στο 

βασικό µοριακό µηχανισµό που διέπει το φαινόµενο της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης και 

των αλληλεπιδράσεων µετάλλου φορέα. ∆ηλαδή, η ηλεκτροχηµική ενίσχυση αποτελεί ένα 

ηλεκτροχηµικά ελεγχόµενο φαινόµενο αλληλεπιδράσεων µετάλλου-φορέα. Αντίστροφα οι 
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αλληλεπιδράσεις µετάλλου-φορέα στα ανωτέρω καταλυτικά συστήµατα είναι µηχανιστικά 

ισοδύναµες µε ένα σύστηµα ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης στο οποίο οξυγόνο από την αέρια 

φάση αναπληρώνει συνεχώς το O2- του φορέα που καταναλώνεται[5]. 



ΜΕΡΟΣ Α______________________________________________________________________ 

 68

Βιβλιογραφία Κεφαλαίου 2 
 
1.  N.W. Ashcroft, N.D. Mermin, in Solid State Physics, H.-S. Intl., Editor: New York, 

(1976). 

2.  G.Burns, Solid State Physics, Academic Press Inc., (1985) 

3.  S. Trasatti, Comprehensive Treatise of Electrochemistry, J.O.M. Bockris, B.E. 

Conway, and E. Yeager, Editors. Plenum Press: New York. p. 45, (1980). 

4.  W.F. Egelhoff, J. Surf. Sci. Reports, 6, 253 (1986) 

5.  C.G. Vayenas, S. Bebelis, et al., Electrochemical Activation of Catalysis: 

Promotion, Electrochemical Promotion and Metal-Support Interactions. New York: 

Kluwer Academic/Plenum Publishers, (2001). 

6.  S.M. Sze, in Physics of Semiconductor Devices, John Wiley & Sons, NY, (1981) 

7.  E.C. Akubuiro, X.E. Verykios, J. Phys. Chem. Solids, 50, 17 (1989) 

8.  A. Wieckowski, E.R.Savinova, C.G.Vayenas, in Catalysis and Electrocatalysis at 

Nanoparticle Surfaces, Chapter 20 by X.E.Verykios, Marcel Dekker Inc., NY, (2003) 

9.  J. Nicole, D. Tsiplakides, et al., Journal of Catalysis, 204, 23 (2001) 

10.  M.S. Tyagi, in Metal-Semiconductor Schottky Barrier Junctions and Their 

Applications, B.L. Sharma, Editor, No., Plenum. New York, (1984). 

11.  L.J. Brillson, Surf. Sci. Rep., 2, 123 (1982) 

12.  H.K. Henisch, , in Electrode Processes in Solid State Ionics, M. Kleitz and J. 

Dupay, Editors, No., Reidel,. Dordrecht,Holland, (1976). 

13.  M.J. Sparnaay, Surf. Sci. Rep., 4, 101 (1985) 

14.  N. Yamamoto, S. Tonomura, H. Tsubomura, J. Electrochem. Soc., 129, 444 (1982) 

15.  T. Ioannides, X.E. Verykios, Journal of Catalysis, 161(2), 560 (1996) 

16.  M. Boudart, G. Djega-Mariadassou, Kinetics of Heterogeneous Catalytic 

Reactions. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, (1984). 

17.  L.L. Hegedus, R. Aris, et al., Catalyst design: Progress and Perspectives. New 

York: John Wiley & sons, (1987). 

18.  R.J. Farrauto, C.H. Bartholomew, Fundamentals of industrial catalytic processes. 

London: Chapman & Hall, (1997). 



__________________________________________ Κεφάλαιο 2: Αλληλεπιδράσεις Μετάλλου - Φορέα  
 

 69

19.  C.N. Satterfield, Heterogeneous Catalysis in Industrial Practice. Second Edition 

ed: McGraw-Hill, Inc. 140, (1991). 

20.  G. Ertl, H. Knφtzinger, J. Weitcamp, Handbook of Catalysis. Weinheim: VCH 

Publishers, (1997). 

21.  S.J. Tauster, S.C. Fung, R.L. Garten, JACS, 100, 170 (1978) 

22.  G.L. Haller, D.E. Resasco, Advances in Catalysis, 36, 173 (1989) 

23.  E.C. Akubuiro, X.E. Verykios, Journal  of Catalysis, 113, 106 (1988) 

24.  M. Haruta, A. Ueda, S. Tsubota, R.M.T. Sanchez, Catalysis Today, 29, 443 (1996) 

25.  Y. Iizuka, H. Fujiki, et al., Catalysis Today, 36, 115 (1997) 

26.  S. Tsubota, D.A.H. Cunningham, Y. Bando, M. Haruta, Preparation of nanometer 

gold strongly interacted with TiO2 and the structure sensitivity in low-temperature 

oxidation of CO, in Preparation of catalysts VI, G. Ponchelet, Editor. p. 227, (1995). 

27.  M.A. Vannice, R.L. Garten, J. Catal., 56, 236 (1979) 

28.  B. Imelik, C. Naccache, et al., in Metal-Support and Metal-Additive Effects in 

Catalysis, 11, Elsevier. Amsterdam, (1982). 

29.  G.L.H. D.E. Resasco, J. Catal., 82, 279 (1983) 

30.  Z. Hong, K.B. Fogash, J.A. Dumesic, Catalysis Today, 51, 269 (1999) 

31.  Y.D. Kim, A.P. Seitsonen, H. Over, Surface Science, 465, 1 (2000) 

32.  D.G. Barton, M. Shtein, et al., Journal of Physical Chemistry B, 103(4), 630 

(1999) 

33.  G. Meitzner, E. Iglesia, Catalysis Today, 53, 433 (1999) 

34.  B.L. Mojet, J.T. Miller, D.E. Ramaker, D.C. Konigsberger, Journal of Catalysis, 

186, 373 (1999) 

35.  S. Tagliaferri, R.A. Koeppel, A. Baiker, Applied Catalysis B: Environmental, 15, 

159 (1998) 

36.  A.Y. Stakheev, L.M. Kustov, Applied Catalysis A, 188, 3 (1999) 

37.  A. Cimino, D. Gazzoli, M. Valigi, Journal of Electron Spectroscopy and Related 

Phenomena, 104, 1 (1999) 

38.  S. Rossignol, C. Micheaud-Especel, D. Duprez, Studies in Surface Science and 

Catalysis, 130, 3327 (2000) 



ΜΕΡΟΣ Α______________________________________________________________________ 

 70

39.  R.M. Ferrizz, T. Egami, J.M. Vohs, Surface Science, 465, 127 (2000) 

40.  E.C. Akubuiro, X.E. Verykios, T. Ioannides, Appl. Catal., 46, 297 (1989) 

41.  E.C. Akubuiro, T. Ioannides, X.E. Verykios, J. Catal., 116, 590 (1989) 

42.  T. Ioannides, X.E. Verykios, M. Tsapatsis, C. Economou, Journal  of Catalysis, 

145, 491 (1994) 

43.  K.E. Karakitsou, X.E. Verykios, Journal of Physical Chemistry, 97, 1184 (1993) 

44.  F. Solymosi, I. Tombacz, J. Koszta, J. Catal., 95, 578 (1985) 

45.  G.-M. Schwab, Advances in Catalysis. Vol. 27. Orlando: Academic Press. 1, (1978). 

46.  F. Solymosi, Catal. Rev.-Sci. Eng, 1, 233 (1967) 

47.  C.G. Vayenas, G. Pitselis, I&EC Research, 40(20), 4209 (2001) 

48.  I.V. Yentekakis, C.A. Pliangos, et al., Studies in Surface Science and Catalysis, 

96, 375 (1995) 

49.  V.G. Papadakis, C.A. Pliangos, et al., Catalysis Today, 29, 71 (1996) 

50.  C. Pliangos, I.V. Yentekakis, et al., Applied Catalysis B: Environmental, 14, 161 

(1997) 

51.  J. Nicole, C. Comninellis, Journal of Applied Electrochemistry, 28, 223 (1998) 

52.  J. Nicole, PhD Thesis, EPFL, (1999) 

53.  S. Bebelis, C.G. Vayenas, Journal of Catalysis, 118, 125 (1989) 

54.  C. Pliangos, I.V. Yentekakis, S. Ladas, C.G. Vayenas, Journal of Catalysis, 159, 189 

(1996) 

55.  S. Ladas, S. Kennou, S. Bebelis, C.G. Vayenas, Journal of Physical Chemistry, 97, 

8845 (1993) 

56.  C. Pliangos, I.V. Yentekakis, X.E. Verykios, C.G. Vayenas, Journal of Catalysis, 

154, 124 (1995) 

57.  C. Pliangos, PhD Thesis, Department of Chemical Engineering, University of 

Patras (1995) 

58.  S.G. Neophytides, C.G. Vayenas, Journal of Physical Chemistry, 99, 17063 (1995) 

59.  G. Pacchioni, F. Illas, S. Neophytides, C.G. Vayenas, Journal of Physical 

Chemistry, 100, 16653 (1996) 



__________________________________________ Κεφάλαιο 2: Αλληλεπιδράσεις Μετάλλου - Φορέα  
 

 71

60.  D. Tsiplakides, C.G. Vayenas, Journal of The Electrochemical Society, 148(5), 

E189 (2001) 

61.  C.G. Vayenas, S. Neophytides, Electrochemical Activation of Catalysis: In situ 

controlled promotion of catalyst surfaces, in Catalysis-Special periodical Report. 

Royal Society of Chemistry: Cambridge. p. 199, (1996). 

62.  C.G. Vayenas, I.V. Yentekakis, S.I. Bebelis, S.G. Neophytides, Berichte 

Bunsengesellschaft der Physikalischen Chemie, 99(11), 1393 (1995) 

63.  C.G. Vayenas, I.V. Yentekakis, Electrochemical Modification of Catalytic 

Activity, in Handbook of Catalysis, G. Ertl, H. Knφtzinger, and J. Weitcamp, Editors. 

VCH Publishers: Weinheim. p. 1310, (1997). 

64.  S. Bebelis, M. Makri, et al., SSI, 129, 33 (2000) 

 



ΜΕΡΟΣ Α______________________________________________________________________ 

 72

 



___________________________ Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σήραγγος – STM  

 73

 

 
 

 

Μελέτη της αρχής του φαινοµένου της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης µε την 

τεχνική της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σήραγγος (STM,Scanning Tunneling 

Microscopy) 

 

 

 

 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην εφαρµογή της τεχνικής της Ηλεκτρονικής 

Μικροσκοπίας Σήραγγος (Scanning Tunneling Microscopy, STM) προκειµένου να 

επιβεβαιωθεί η αρχή του φαινοµένου της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης, της διάχυσης 

δηλαδή ιόντων από τον στερεό ηλεκτρολύτη προς την επιφάνεια του καταλύτη 

(backspillover) (κεφάλαιο 1), και των αλληλεπιδράσεων µετάλλου-φορέα (MSI) 

(κεφάλαιο 2) στο σύστηµα Pt(111)/YSZ. Πιο συγκεκριµένα, µελετήθηκε η επιφάνεια ενός 

µονοκρύσταλλου Pt(111), ο οποίος ήταν σε επαφή µε ένα δισκίο στερεού ηλεκτρολύτη 

YSZ, υπό συνθήκες περιβάλλοντος και διαπιστώθηκε η ύπαρξη ειδών Ο2- τα οποία 

οδηγούν στο σχηµατισµό εξαγωνικής δοµής 12x12: Pt(111)-(12x12)O στην επιφάνεια της 

πλατίνας, η οποία επιβεβαιώθηκε µε την λήψη της τοπογραφίας της επιφάνειας σε 

κλίµακα ατοµικών διαστάσεων µε την τεχνική STM [1].  

 Αρχικά, γίνεται αναφορά στην αρχή λειτουργίας της τεχνικής STM και στις 

βασικές αρχές που τη διέπουν και εν συνεχεία θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι 

εικόνες ατοµικής ανάλυσης που ελήφθησαν από τη µελέτη του συστήµατος Pt(111)/YSZ. 
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3.2 ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ  
 

3.2.1 Ιστορική Εξέλιξη των Μικροσκοπίων 

Η Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σήραγγος αποτελεί προϊόν µιας µακράς και 

αξιόλογης εξελικτικής πορείας. Η µικροσκοπία φαίνεται να έχει τις ρίζες της κάπου στον 

15ο αιώνα, όταν µε την κατασκευή απλών µεγεθυντικών φακών ήταν δυνατή η 

παρατήρηση των εντόµων. Η πρώτη παρατήρηση µονοκύτταρου οργανισµού µε οπτικό 

µικροσκόπιο έγινε από τον Anton von Leeuwenhoek.  

∆εδοµένου ότι ολοένα και καλύτερα µικροσκόπια φτιάχτηκαν, ανακαλύφθηκε ότι 

υπάρχει ένα όριο που δεν µπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό συνδέεται µε τα χαρακτηριστικά 

των κυµάτων του φωτός. Χρησιµοποιώντας τα φωτεινά κύµατα, είναι αδύνατο να 

διακριθούν εκείνες οι λεπτοµέρειες που είναι µικρότερες από το µήκος κύµατος του 

φωτός. Ο όρος "ανάλυση" αναφέρεται στην απόσταση µεταξύ δύο λεπτοµερειών µιας 

εικόνας που µπορεί, µε ακρίβεια, να διακριθεί. Για ένα συµβατικό µικροσκόπιο που 

χρησιµοποιεί το ορατό φως, η ανάλυση είναι περίπου 4.000 Å (1 Å, angstrom = l0-8cm). 

Η µέγιστη µεγένθυση που µπορεί να επιτευχθεί µε οπτικό µικροσκόπιο είναι µέχρι 2000 

φορές.  

Αργότερα, στη δεκαετία του '20, ένας νέος τότε φοιτητής, ο Ernst Ruska, στο 

Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Βερολίνου, διαπίστωσε ότι ένα µαγνητικό πηνίο θα µπορούσε 

να ενεργήσει ως φακός για τα ηλεκτρόνια, και ότι ένας τέτοιος φακός ηλεκτρονίων θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να λάβει µια εικόνα ενός αντικειµένου που 

ακτινοβολήθηκε µε ηλεκτρόνια. Με τον συνδυασµό δύο ηλεκτρονικών φακών, παρήγαγε 

ένα πρωτόγονο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο.  

Η πρώτη επιτυχής εξερεύνηση των ατοµικών δοµών προήλθε από µία βασική 

ανακάλυψη στον τοµέα της κβαντοµηχανικής κι από το γεγονός ότι το φως και τα διάφορα 

άλλα είδη ενέργειας εµφανίζουν τόσο χαρακτηριστικά κύµατος όσο και σωµατιδίου. Το 

1927 οι C.J. Davison και L.H. Germer επιβεβαίωσαν πειραµατικά την κυµατική φύση του 

ηλεκτρονίου και βρήκαν ότι ένα ηλεκτρόνιο υψηλής ενέργειας έχει µικρότερο µήκος 

κύµατος απ’ ότι ένα ηλεκτρόνιο µικρής ενέργειας. Το επίτευγµα αυτό σε συνδυασµό µε 

την απόδειξη της γεωµετρικής οπτικής των ηλεκτρονίων οδήγησε στην εφεύρεση του 

πρώτου ηλεκτρονικού µικροσκοπίου από τους E.Ruska και M.Knoll το 1931. Από τότε 
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έχουν αναπτυχθεί αρκετοί και διαφορετικοί τύποι µικροσκοπίων που διαφέρουν ως προς 

την αρχή λειτουργίας τους, την διακριτική τους ικανότητα, την ευχρηστία τους και την 

ευελιξία τους.  

Ο Ruska συνέβαλε στη συνέχεια ενεργά στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών 

µικροσκοπίων σε µαζικές ποσότητες, που βρήκαν γρήγορα εφαρµογές σε πολλούς τοµείς 

της επιστήµης. Η σηµασία του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σε διαφορετικά πεδία της 

επιστήµης όπως η βιολογία και η ιατρική έχει καθιερωθεί πλήρως: είναι µια από τις 

σηµαντικότερες εφευρέσεις του εικοστού αιώνα. 

Υπάρχουν δύο τύποι ηλεκτρονικών µικροσκοπίων, το SEM (Scanning Electron 

Microscope) και το TEM (Transmission Electron Microscope).  

Στο SEM πραγµατοποιείται σάρωση του δείγµατος από την προσπίπτουσα δέσµη 

των ηλεκτρονίων (10-20keV) και τα ηλεκτρόνια που σκεδάζονται προσκρούουν διαµέσου 

ενός καθοδικού σωλήνα σε φθορίζουσα οθόνη, οπότε και απεικονίζεται η µορφολογία του 

δείγµατος. Η µεγέθυνση στην οποία φθάνει το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο είναι µέχρι και 

200,000x. Για την λειτουργία του µικροσκοπίου απαιτούνται συνθήκες κενού, ενώ είναι 

καταστρεπτική τεχνική. Η ανάλυση όµως που επιτυγχάνεται µε το SEΜ δεν είναι αρκετά 

υψηλή ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση ατοµικών δοµών. 

Στο ΤΕΜ, δέσµη υψηλής ενέργειας ηλεκτρονίων (60-150keV ή 200keV-3ΜeV) 

περνάει µέσα από το δείγµα που µελετάται και τα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν ισχυρά µε τα 

άτοµα του δείγµατος. Παρόλο που το ΤΕΜ µπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες για τον 

κύριο όγκο των εξεταζοµένων υλικών, υστερεί στην ανάλυση των επιφανειακών 

χαρακτηριστικών λόγω της υψηλής ενέργειας των ηλεκτρονίων που προσκρούουν στην 

επιφάνεια [2]. 

Το 1951, ο E.W.Mueller έκανε κάποια πρόοδο εφευρίσκοντας το Μικροσκόπιο 

Ιόντων Πεδίου (FIM, Field Ion Microscope), ένα όργανο µε πολύ µεγάλη ευαισθησία 

στις επιφάνειες των υλικών [2]. Κατά την τεχνική αυτή αέρια άτοµα (Η2, He) ιονίζονται 

µέσα σε ένα πεδίο κοντά στο δείγµα το οποίο έχει σχήµα ακίδας σε υψηλά θετικά 

δυναµικά, οπότε επιταχύνονται από ένα ηλεκτρικό πεδίο και κινούνται προς την καθοδική 

οθόνη κατά την διεύθυνση των ηλεκτρικών δυναµικών γραµµών. Κατά τον τρόπο αυτό 

σχηµατίζεται µια εικόνα ιόντων που αντιστοιχεί στα ατοµικά χαρακτηριστικά της 
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επιφάνειας του δείγµατος. Για να επιτευχθεί ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο στην επιφάνεια, 

το δείγµα πρέπει να βρίσκεται πάνω σε µία πολύ µυτερή ακίδα ή να έχει το ίδιο µορφή 

ακίδας µε ακτίνα καµπυλότητας από µερικές δεκάδες µέχρι µερικές εκατοντάδες 

Å(angstroms). Αυτή η σχετικά περίπλοκη προετοιµασία του δείγµατος που απαιτείται, 

καθώς επίσης και η ιδιοµορφία της τεχνικής που θέλει το δείγµα να είναι σταθερό µέσα 

στο υψηλό ηλεκτρικό πεδίο περιορίζει σηµαντικά την χρήση αυτού του οργάνου. 

Όλες οι παραπάνω δυσκολίες αποφεύχθηκαν µε την εφεύρεση του ηλεκτρονικού 

µικροσκοπίου σήραγγος. Οι βασικές διαφορές του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σήραγγος 

και των άλλων µικροσκοπίων είναι ότι δεν απαιτεί τη χρήση φακών και ειδικής 

ακτινοβολίας ή πηγών ηλεκτρονίων. Αντίθετα τα ήδη υπάρχοντα δεσµευµένα ηλεκτρόνια 

στο υπό εξέταση δείγµα χρησιµεύουν ως αποκλειστική πηγή ακτινοβολίας [3,4]. 

Το φαινόµενο της «σήραγγος» ήταν γνωστό για περισσότερο από 60 χρόνια από 

τη στιγµή που διατυπώθηκε η θεωρία της κβαντοµηχανικής. Ως µια βασική συνέπεια της 

κβαντοµηχανικής, ένα σωµατίδιο όπως για παράδειγµα το ηλεκτρόνιο, το οποίο 

περιγράφεται από µία κυµατοσυνάρτηση, έχει πεπερασµένη πιθανότητα να εισέλθει σε µία 

απαγορευµένη περιοχή κατά την κλασσική µηχανική. Συνεπώς, το σωµατίδιο µπορεί να 

περάσει διαµέσου ενός φράγµατος δυναµικού, το οποίο διαχωρίζει δύο “κλασσικά” 

επιτρεπτές περιοχές. Η πιθανότητα να συµβεί αυτό το πέρασµα βρέθηκε ότι εξαρτάται 

εκθετικά από το πλάτος του φράγµατος του δυναµικού. Γι’ αυτό το λόγο, η πειραµατική 

παρατήρηση περιπτώσεων σήραγγας είναι µετρήσιµη µόνο όταν το πλάτος του φράγµατος 

του δυναµικού είναι αρκετά µικρό. Η αρχή της σήραγγας των ηλεκτρονίων εφαρµόσθηκε 

αρχικά θεωρητικά σε προβλήµατα, όπως ο ιονισµός των ατόµων του υδρογόνου σε 

σταθερό ηλεκτρικό πεδίο [5], η διάσπαση των µορίων [6], το πεδίο εκποµπής (field 

emission) από µέταλλα σε µεγάλα ηλεκτρικά πεδία [7] και η αντίσταση επαφής µεταξύ 

δύο αγωγών που διαχωρίζονται από µονωτικό στρώµα [8,9,10]. 

Πειραµατικά, η σήραγγα των ηλεκτρονίων παρατηρήθηκε σε επαφές τύπου p-n 

από τον Esaki [11] και σε επίπεδες επαφές µέταλλο-οξείδιο-µέταλλο από τον Giaever 

[12]. Ο Josephson προέβλεψε την σήραγγα ζευγών χαλκού µεταξύ δύο υπεραγωγών [13]. 

Οι πιο πάνω συγγραφείς βραβεύθηκαν µε το βραβείο Nobel της φυσικής το 1973  για την 

συνεισφορά τους στην έρευνα του φαινοµένου της σήραγγας.  
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Η πρώτη παρατήρηση σήραγγας σε µέταλλο-κενό-µέταλλο αναφέρθηκε το 1971 

από τους Young et al. [14,15], οι οποίοι κατασκεύασαν ένα νέο όργανο, που το ονόµασαν 

“τοπογράφο” (topografiner), µε το οποίο κατέγραφαν την τοπογραφία της επιφάνειας 

των µετάλλων [16].  

Ο επιτυχής συνδυασµός της σήραγγας στο κενό µε την ανάπτυξη της 

πιεζοηλεκτρικής τεχνολογίας είχε σαν αποτέλεσµα την κατασκευή του Ηλεκτρονικού 

Μικροσκoπίου Σήραγγος από τους Gerd Binnig και Heinrich Rohrer, το 1981 στα 

εργαστήρια της IBM στη Ζυρίχη [17,18,19,20,21]. Μία πολύ µυτερή µεταλλική ακίδα 

τοποθετείται σε απόσταση µερικών angstroms κοντά στην επιφάνεια ενός αγώγιµου 

δείγµατος, οπότε η ακίδα συµπεριφέρεται σαν “τοπικός ανιχνευτής” (local probe), καθώς 

συµβαίνει σηµαντική αλληλεπικάλυψη των ηλεκτρονιακών κυµατοσυναρτήσεων, όπως 

φαίνεται στο Σχήµα 3.1.  

(A ( )α (A ( )β

(A( )γ

 
Σχήµα 3.1: Σχηµατική αναπαράσταση της φυσικής αρχής του STM. (α)Στα αριστερά της εικόνας φαίνονται 
σε πολύ µεγάλη µεγέθυνση (~108) τα άτοµα της ακίδας και δεξιά του δείγµατος, ενώ οι διακεκοµµένες 
γραµµές αντιστοιχούν σε περιγράµµατα ηλεκτρονιακής πυκνότητας. Το βέλος δείχνει το µονοπάτι του 
ρεύµατος σήραγγας. (β) Απεικονίζεται η ίδια διάταξη σε µικρότερη µεγέθυνση (104). Η ακίδα φαίνεται να 
αγγίζει την επιφάνεια. (γ) Αριστερά απεικονίζονται οι τρεις πιεζοηλεκτρικοί οδηγοί X,Y,Z του STM πάνω 
στους οποίους φέρεται η ακίδα ενώ δεξιά απεικονίζεται ένας ηλεκτροστατικός κινητήρας L πάνω στον οποίο 
τοποθετείται το δείγµα [16]. 
 

Με την εφαρµογή µιας τάσης πόλωσης (τυπικά από 1mV ως 4V) δηµιουργείται 

κάποιο ρεύµα σήραγγας (τυπικά από 0.1nA ως 10nA) που ρέει από τις κατειληµµένες 

ηλεκτρονιακές στάθµες κοντά στο επίπεδο Fermi του ενός ηλεκτροδίου προς τις µη 

κατειληµµένες ηλεκτρονιακές στάθµες του άλλου ηλεκτροδίου. Με την χρήση ενός 

συστήµατος πιεζοηλεκτρικού οδηγού κι ενός βρόγχου ανάδρασης, ελέγχεται µε ακρίβεια 
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η µετακίνηση της ακίδας και καταγράφεται ένας χάρτης της τοπογραφίας της επιφάνειας 

του δείγµατος. 

Το STM σήραγγας παρέχει εικόνες από τις επιφάνειες αγώγιµων υλικών σε 

ατοµική κλίµακα και η ανακάλυψή του θεωρείται ορόσηµο στην επιστήµη επιφανειών. Με 

αυτό µπορούµε να επιτύχουµε µεγέθυνση πάνω από 100 εκατοµµύρια φορές.  

Στις 10 Αυγούστου του 1982 η εταιρεία IBM κέρδισε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για 

την εφεύρεση του Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σήραγγος, του πρώτου µικροσκοπίου που 

επέτρεψε στους ερευνητές να δουν σε ατοµική κλίµακα [22].  

Οι εφευρέτες του STM, Gerd Binnig και Heinrich Rohrer αλλά και ο Ernst 

Ruska, µοιράστηκαν το βραβείο Nobel στη Φυσική το 1986. 

 
 

3.2.2 Μικροσκόπια Σάρωσης µε Ακίδα 

Όλοι οι διαφορετικοί τύποι των δυνατών αλληλεπιδράσεων µεταξύ µιας µυτερής 

ακίδας και της επιφάνειας ενός δείγµατος, µπορούν να αποτελέσουν την αρχή 

λειτουργίας νέων µικροσκοπίων συγγενικών µε το STM, των µικροσκοπίων σάρωσης µε 

ακίδα (Scanning Probe Microscopes, SPM). Για παράδειγµα, η αλληλεπίδραση δυνάµεων 

χρησιµοποιείται ήδη στην µικροσκοπία ανίχνευσης δυνάµεων (Scanning Force 

Microscope) [21]. Η αιτία και η φύση των δυνάµεων µπορεί να διαφέρει κατά περίπτωση 

(ηλεκτροστατικές δυνάµεις, ∆υνάµεις van der Waals, µαγνητικές δυνάµεις ή ακόµα και 

δυνάµεις τριβής), οπότε και αυτοµάτως διευρύνεται η ποικιλία των µικροσκοπίων 

σάρωσης µε ακίδα. Μία άλλη κατηγορία αλληλεπίδρασης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

είναι η θερµική αλληλεπίδραση, η οποία οδηγεί στην τεχνική “Σάρωσης Θερµικού 

Προφίλ” (Scanning Thermal Profiler) [23]. Η χωρική ανάλυση που µπορεί να επιτευχθεί 

µε το κάθε µικροσκόπιο σάρωσης µε ακίδα καθορίζεται κυρίως από την εξάρτηση που 

εµφανίζει η χαρακτηριστική αλληλεπίδραση µε την απόσταση.  

Τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και ευρύτερη χρήση των µικροσκοπίων 

σάρωσης µε ακίδα για τη µελέτη επιφανειών παρέχοντας πληροφορίες για την 

τοπογραφία και την ηλεκτρονιακή δοµή τους. Τα µικροσκόπια σάρωσης µε ακίδα βρίσκουν 

εφαρµογή σε διάφορους τοµείς µερικοί από τους οποίους είναι οι εξής: 
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 Βιολογία: έρευνα για την δοµή του DNA σε µοριακό επίπεδο, για οργανικούς 

αγωγούς, καθώς και µελέτη διεπιφανειών βιοϋλικών και βιολογικών ιστών 

 Χηµεία: φασµατοσκοπική µελέτη για ανάλυση σε ατοµική κλίµακα 

 Μελέτη ηµιαγωγών: για την έρευνα επιφανειών Si και GaAs, καθώς επίσης και 

για µελέτες ρόφησης πάνω σε µέταλλα 

 Επιστήµη επιφανειών: για έρευνα της γεωµετρίας της επιφάνειας, της 

ηλεκτρονιακής δοµής και της τοπογραφίας σε κλίµακα µοριακών και ατοµικών 

διαστάσεων. 

Όπως προαναφέρθηκε, κοινό χαρακτηριστικό των µικροσκοπίων αυτών είναι η 

χρήση µικροσκοπικής ακίδας, η οποία µε τη χρήση πιεζοηλεκτρικών στοιχείων 

προσεγγίζει την προς µελέτη επιφάνεια σε απόσταση ατοµικών διαστάσεων και ακολουθεί 

σάρωση της επιφάνειας από την ακίδα. Η ικανότητα αυτών των οργάνων να προσεγγίζουν 

αξιόπιστα την ακίδα στο δείγµα, να ελέγχουν την µεταξύ τους απόσταση στα όρια 

κλάσµατος του angstrom, καθώς επίσης να σαρώνουν κατά µήκος την επιφάνεια του 

δείγµατος µε συγκεκριµένο τρόπο (κοκκιδοπλαίσιο-raster pattern), εξαρτάται κατά 

κύριο λόγο από τα πιεζοηλεκτρικά στοιχεία. 

Η εγγύτητα της ακίδας του STM στην επιφάνεια του δείγµατος προσφέρει αρκετά 

πλεονεκτήµατα. Έτσι προφανώς δεν απαιτείται κάποια διάταξη οπτικών φακών, όπως 

συµβαίνει µε την συµβατική ηλεκτρονική µικροσκοπία, οπότε εξαλείφεται το πρόβληµα 

της απόκλισης λόγω των φακών. Επιπλέον, δεν υφίσταται πλέον ο περιορισµός που 

επιβάλλει το µήκος κύµατος της χρησιµοποιούµενης ακτινοβολίας. Από την άλλη µεριά, 

δεν πρέπει να λησµονείται το γεγονός ότι η µεγάλη αυτή εγγύτητα της ακίδας µε το 

δείγµα µπορεί να οδηγήσει σε ενδεχόµενη τροποποίηση του προς µέτρηση 

χαρακτηριστικού. Η τροποποίηση αυτή µπορεί να προέρχεται είτε λόγω αλληλεπίδρασης 

του δείγµατος µε την ακίδα είτε από κάποιον άλλο µηχανισµό αλληλεπίδρασης. Για 

παράδειγµα, η εγγύτητα της ακίδας στο δείγµα µπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση της 

τοπικής επιφανειακής ηλεκτρονιακής δοµής. Ιδιαίτερα στις µικρές αποστάσεις ακίδας-

δείγµατος, η διαταραχή της ηλεκτρονιακής δοµής είναι σηµαντική µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργούνται τοπικές καταστάσεις που ανταποκρίνονται στην ίδια την ακίδα [24,25]. 

Επιπλέον, είναι δυνατόν άλλου είδους αλληλεπιδράσεις ακίδας-επιφάνειας να είναι 
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σηµαντικές, όπως για παράδειγµα αλληλεπιδράσεις δυνάµεων. Αυτό έγινε αντιληπτό για 

πρώτη φορά σε πειράµατα µε STM όπου χρησιµοποιούνταν σχετικά µαλακά δείγµατα, 

όπως ο γραφίτης [26]. 

Εκτός από το STM, στην κατηγορία των µικροσκοπίων σάρωσης µε ακίδα 

συγκαταλέγονται και άλλα µικροσκόπια όπως: 

Atomic Force Microscope, AFM. Χρησιµοποιείται κυρίως για την µελέτη µη 

αγώγιµων επιφανειών (οργανικών και βιολογικών δειγµάτων) και οι µετρήσεις 

σχετίζονται µε την εµφάνιση ατοµικών δυνάµεων µεταξύ του δείγµατος και της ακίδας 

[27]. 

Laser Force Microscope, LFM. Χρησιµοποιεί µία ακίδα βολφραµίου και 

καταγράφεται η µεταβολή του πλάτους ταλάντωσης της ακίδας λόγω ελκτικών δυνάµεων 

µέσω συµβολοµετρίας µε λέϊζερ. Χρησιµοποιείται κυρίως για την µελέτη 

µικροκυκλωµάτων. 

Magnetic Force Microscope, MFM. Χρησιµοποιείται για την µελέτη κεφαλών 

µαγνητικών µέσων αποθήκευσης. Κατά την τεχνική αυτή αναπτύσσονται µαγνητικές 

δυνάµεις, οι οποίες µεταβάλλουν την ιδιοσυχνότητα της ακίδας. 

Electrostatic Force Microscope, EFM. Κατά παρόµοιο τρόπο µε τα MFM και LFM, 

το EFM χρησιµοποιεί ακίδα που φέρει κάποιο ηλεκτρικό φορτίο και δονείται (συχνότητα 

συντονισµού). Το πλάτος της ταλάντωσης µεταβάλλεται λόγω αλληλεπίδρασης του 

δείγµατος µε την ακίδα και πιο συγκεκριµένα λόγω των ηλεκτρικών φορτίων του 

δείγµατος. Χρησιµοποιείται κυρίως για την κατασκευή µικροκυκλωµάτων όπου γίνεται 

έλεγχος του ηλεκτρικά “ντοπαρισµένου” πυριτίου. 

‘Ολα τα µικροσκόπια σάρωσης µε ακίδα βασίζονται στην πιεζοηλεκτρική 

τεχνολογία για τη µετακίνηση της ακίδας, αλλά τα φαινόµενα στα οποία βασίζεται η 

λειτουργία τους διαφέρουν κατά περίπτωση. 

 Για τις δύο σηµαντικότερες τεχνικές της κατηγορίας αυτής, την STM και την 

AFM, οι αλληλεπιδράσεις που καταγράφονται είναι: 

 Για την STM το ρεύµα σήραγγος µεταξύ µιας µεταλλικής ακίδας και ενός αγώγιµου 

δείγµατος, τα οποία βρίσκονται πάρα πολύ κοντά (σε απόσταση της τάξης των 0.1nm) 

αλλά όχι σε πραγµατική φυσική επαφή. 
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 Για την AFM η δύναµη Van der Waals µεταξύ της ακίδας και της επιφάνειας. Η 

δύναµη αυτή µπορεί να είναι, είτε µικρής εµβέλειας απωστική δύναµη (όταν η ακίδα 

ακουµπάει στην επιφάνεια) ή µακρότερης εµβέλειας ελκτική δύναµη (όταν δεν 

υπάρχει φυσική επαφή). 

Για να είναι σε θέση οι τεχνικές σάρωσης µε ακίδα να δίνουν πληροφορίες για την 

επιφανειακή δοµή σε ατοµική κλίµακα θα πρέπει οπωσδήποτε: 

1. Η θέση της ακίδας σε σχέση µε την επιφάνεια να ελέγχεται µε µεγάλη 

ακρίβεια (της τάξης των 0.01nm) µετακινώντας είτε την ακίδα είτε το δείγµα. 

2. Η ακίδα να είναι πάρα πολύ λεπτή στην άκρη της – ιδανικά θα πρέπει να 

τελειώνει µε ένα και µόνο άτοµο κοντά στην επιφάνεια. 

Η πρώτη απαίτηση ικανοποιείται αν αποφύγουµε, όσο είναι δυνατόν, τους κραδασµούς 

του περιβάλλοντος, έστω και τους πιο ασήµαντους, και αν χρησιµοποιήσουµε ευαίσθητες 

πιεζοηλεκτρικές διατάξεις για να πετύχουµε την σχετική κίνηση. Αυτό ακούγεται πολύ 

ευκολότερο από ότι πραγµατικά είναι και θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η µεγαλύτερη 

προσπάθεια για την ανάπτυξη των Μικροσκοπίων Σάρωσης µε Ακίδα καταβλήθηκε για να 

λυθούν προβλήµατα σχεδίασης. Η προετοιµασία της ακίδας είναι από µόνη της ολόκληρη 

τέχνη και πολλές φορές είναι καθαρά θέµα τύχης να παρασκευάσει κανείς ακίδα που να 

καταλήγει σε ένα και µοναδικό άτοµο [28]. 

 

 

3.2.3 Πλεονεκτήµατα του STM σε σχέση µε άλλες τεχνικές 

Μετά από την ανακάλυψη του πρώτου Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου το 1931, 

άνοιξε ο δρόµος για την κατασκευή ενός µεγάλου αριθµού µοντέρνων οργάνων για 

χηµικές αναλύσεις και για την µελέτη των επιφανειακών δοµών. Έτσι συναντάει κανείς 

όργανα, όπως το Field Ion Microscope (FIM), το Field Emission Microscope (FEM), 

Low-Energy Electron Diffraction (LEED), Auger Electron Spectroscopy (AES), 

Electron-Probe Microanalysis (EPM) και πολλά άλλα. Η ανάπτυξη και η εφαρµογή αυτού 

του είδους των τεχνικών έπαιξε σπουδαίο ρόλο για την άνθηση και την εξέλιξη του τοµέα 

της επιστήµης των επιφανειών. Παρόλα αυτά κάθε µία από αυτές τις τεχνικές έχει 

πεπερασµένες δυνατότητες και περιορισµένη αναλυτική ικανότητα.  
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Συγκρίνοντας λοιπόν το STM µε τις άλλες αναλυτικές τεχνικές, προκύπτουν 

πολλοί λόγοι που δικαιολογούν την µεγάλη εφαρµογή που βρίσκει το STM σε ποικίλες 

τεχνολογικές εφαρµογές, όπως οι κάτωθι: 

 Το STM επιτυγχάνει ανάλυση που φτάνει σε ατοµικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, η 

οριζόντια και η κατακόρυφη ανάλυση φθάνει τα 0.1nm και 0.01nm αντίστοιχα, δηλαδή 

µπορούν να αναλυθούν ξεχωριστά άτοµα και µόρια. Στο Σχήµα 3.2 

 

γίνεται µία σύγκριση της αναλυτικότητας του STM µε αυτήν άλλων µικροσκοπίων.  

Είναι φανερό ότι όσον αφορά την κατακόρυφη ανάλυση του STM υπερτερεί σηµαντικά, 

µε αποτέλεσµα να έχει σηµαντικό πλεονέκτηµα στην ποιοτική ανάλυση επιφανειών µε 

επιφανειακή τραχύτητα στην κλίµακα των νανοµέτρων. 

 Οι µετρήσεις µε το STM είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται σε διάφορες συνθήκες, 

όπως σε κενό, στον αέρα, σε χαµηλές ή υψηλές θερµοκρασίες κ.λ.π. Είναι επίσης 

δυνατόν τα δείγµατα να βρίσκονται βυθισµένα σε νερό ή άλλα διαλύµατα µε 

ελεγχόµενο δυναµικό. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν απαιτείται ειδική 

διαδικασία προετοιµασίας του δείγµατος, ενώ τα δείγµατα µετά από τα πειράµατα δεν 

καταστρέφονται. Με αυτά τα πλεονεκτήµατα, το STM είναι εξαιρετικά χρήσιµο για 

“επί τόπου” ηλεκτροχηµικές µελέτες, βιολογικές µελέτες, καθώς και για την εκτίµηση 

επιφανειών υπό ποικίλλες πειραµατικές συνθήκες. 

Σχήµα 3.2: Σύγκριση της αναλυτικής 
ικανότητας του STM µε αυτήν άλλων 
µικροσκοπίων [1]. (HM: Υψηλής ανάλυσης 
οπτικό µικροσκόπιο. PCM: Phase Contrast 
Microscope. (S)TEM: (Scanning) 
Transmission Electron Microscope. FIM: 
Field Ion Microscope. REM: Reflection 
Electron Microscope). 
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 Ένα άλλο µοναδικό χαρακτηριστικό του STM, το οποίο συζητήθηκε και 

προηγουµένως είναι η πραγµατική τοπική αλληλεπίδραση σε ατοµική κλίµακα που 

επιτρέπει την µελέτη µεµονωµένων επιφανειακών ροφηµένων ειδών, επιφανειακών 

ατελειών, επιφανειακών αναδοµήσεων, καθώς και αναδοµήσεων που προκύπτουν από 

διαδικασίες ρόφησης. 

 Ανεξαρτήτως της περιοδικότητας που εµφανίζει το υπό µελέτη δείγµα, λαµβάνονται 

σε πραγµατικό χρόνο τρισδιάστατες εικόνες των επιφανειών, αλλά και των 

διεπιφανειών στερεών-υγρών. Η ικανότητα αυτή επιτρέπει την “επί τόπου” 

απεικόνιση κάποιων δυναµικών διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στην επιφάνεια ή 

στην διεπιφάνεια του στερεού µε κάποιο υγρό. 

 Μία άλλη δυνατότητα που έχει το STM είναι ότι καταγράφει τις τοπικές επιφανειακές 

ηλεκτρονιακές ιδιότητες, ενώ λαµβάνει και φασµατοσκοπικές µετρήσεις. 

 Επίσης, το STM µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την τροποποίηση των επιφανειών και 

για τον χειρισµό ξεχωριστών ατόµων και µορίων εκµεταλλευόµενο την αλληλεπίδραση 

της ακίδας µε το δείγµα, αποτελώντας έτσι σηµαντικό εργαλείο στον τοµέα της 

νανοτεχνολογίας [2,29]. 

 

 

3.3 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΟΣ 

 

3.3.1 Το Φαινόµενο Σήραγγος 

Η αρχή λειτουργίας του Μικροσκοπίου Σάρωσης µε Ακίδα βασιζόµενο στο 

Φαινόµενο Σήραγγος (STM) βασίζεται στο κβαντικό Φαινόµενο Σήραγγος (Τunneling 

Effect) για το οποίο γίνεται µια σύντοµη αναφορά στην συνέχεια [31]. 

 Σύµφωνα µε την κλασσική µηχανική και θεωρώντας ένα µονοδιάστατο µοντέλο, η 

κίνηση ενός ηλεκτρονίου ενέργειας Ε και µάζας m σε ένα δυναµικό πεδίο U(z), το οποίο 

µεταβάλλεται µε την απόσταση z όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.3α, περιγράφεται από την 

Εξίσωση 3.1: 

EU(z)
2m

2
zP =+      (3.1) 
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όπου m=9.1⋅ 10-28 g και Pz είναι η ορµή του ηλεκτρονίου. 

Κβαντοµηχανική

Κλασσική
µηχανική

Φαινόµενο 
Σήραγγος

Αδιαπέραστο
 φράγµα

U(z)

U(z)

E

a)

(β)E

.z

.z

(

 
Σχήµα 3.3: Η διαφορά µεταξύ (α)της κλασσικής και (β)της κβαντοµηχανικής θεωρίας. Στη κβαντοµηχανική 
ένα ηλεκτρόνιο έχει µη µηδενική πιθανότητα να υπερπηδήσει ένα φράγµα δυναµικού.[2] 
 

Στις περιοχές όπου Ε < U(z) η παραπάνω Εξίσωση 3.1 δεν έχει λύση και άρα το 

ηλεκτρόνιο δεν µπορεί να υπάρξει σε τέτοια περιοχή. ∆ηλαδή το ηλεκτρόνιο δεν µπορεί 

να µεταβεί σε περιοχή όπου Ε < U(z) και τότε λέµε ότι υπάρχει ένα φράγµα δυναµικού 

(potential barrier) το οποίο δεν µπορεί να διαπεραστεί. 

 Στην κβαντοµηχανική όµως η κίνηση του ηλεκτρονίου υπό τις ίδιες συνθήκες 

περιγράφεται από την κυµατοσυνάρτηση Ψ(z) η οποία ικανοποιεί την Εξίσωση του 

Schrödinger [30]: 

Ψ(z)EΨ(z)U(z)Ψ(z)
dz
d

2m 2

22

⋅=⋅+⋅
−

   (3.2) 

η οποία έχει λύση και στις δύο περιπτώσεις: 

1. Αν είναι Ε>U(z) η λύση είναι: 

ikz)exp(Ψ(0)Ψ(z) ±⋅= ,  
( )UE2m

k
−

=     (3.3) 

2. Αν είναι E<U(z) η λύση είναι: 

kz)exp(Ψ(0)Ψ(z) −⋅= ,  
E)2m(U

k
−

=     (3.4) 

 Η πιθανότητα P, ύπαρξης του ηλεκτρονίου σε µια θέση z είναι ανάλογη του 

τετραγώνου του µέτρου της κυµατοσυνάρτησης Ψ, δηλαδή P∝|Ψ(z)|2. Σύµφωνα µε τα 
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παραπάνω, η πιθανότητα ύπαρξης του ηλεκτρονίου σε περιοχή όπου E<U(z) 

(απαγορευµένη περιοχή σύµφωνα µε την κλασσική µηχανική) είναι : 

P∝ |Ψ(z)|2 =|Ψ(0)|2⋅exp (-2kz)     (3.5) 

η οποία είναι µη µηδενική. Υπάρχει δηλαδή πιθανότητα το ηλεκτρόνιο να διεισδύσει στο 

φράγµα δυναµικού, η οποία όµως µειώνεται εκθετικά µε την απόσταση σύµφωνα µε την 

Εξίσωση 3.5. Αν δηλαδή το ηλεκτρόνιο βρεθεί µέσα σε ένα πηγάδι δυναµικού υπάρχει 

πιθανότητα να εξέλθει απ' αυτό όπως φαίνεται και στο Σχήµα 3.3β. Το φαινόµενο αυτό 

περιγράφεται µε τον όρο φαινόµενο σήραγγος (tunneling effect). 

 

 

3.3.2 Το Ρεύµα Σήραγγος 

Για την επιφάνεια ενός µετάλλου το φαινόµενο σήραγγος αντιστοιχεί στην ύπαρξη 

πεπερασµένης πιθανότητας να βρίσκονται ηλεκτρόνια και έξω από τα όρια της 

επιφάνειας. 

Το Έργο Εξόδου, Φ, της επιφάνειας ενός µετάλλου ορίζεται ως η ελάχιστη 

απαιτούµενη ενέργεια για να αποµακρυνθεί ένα ηλεκτρόνιο από το µέταλλο [31]. Γενικά, 

το έργο εξόδου δεν εξαρτάται µόνο από την φύση του µετάλλου (υλικού), αλλά εξαρτάται 

και από τον κρυσταλλογραφικό προσανατολισµό της επιφάνειας. Στον Πίνακα I φαίνονται 

οι τιµές του έργου εξόδου Φ διαφόρων υλικών, τα οποία χρησιµοποιούνται ευρέως σε 

πειράµατα STM.  

 

Πίνακας Ι: Τυπικές τιµές του έργου εξόδου για διάφορα µέταλλα [31] 

Στοιχείο Al Au Cu Ir Ni Pt Si W 

Φ(eV) 4.1 5.4 4.6 5.6 5.2 5.7 4.8 4.8 

Αν αγνοήσουµε την θερµική διέγερση, τότε το επίπεδο Fermi είναι η ανώτερη 

κατειληµµένη ενεργειακή στάθµη σε ένα µέταλλο και παίρνοντας σαν σηµείο αναφοράς για 

την ενέργεια το επίπεδο κενού, τότε είναι EF = -φ.  
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Στο Σχήµα 3.4 παρουσιάζεται σχηµατικά η εµφάνιση του φαινοµένου σήραγγος 

όπως συµβαίνει σε ένα µικροσκόπιο STM µεταξύ του δείγµατος και της ακίδας. Οι 

κυµατοσυναρτήσεις Ψn και Ψt του δείγµατος και της ακίδας αντίστοιχα µπορεί να 

βρίσκονται και έξω από τα όρια των επιφανειών µε αποτέλεσµα να συµβαίνει 

αλληλεπικάλυψη των κυµατοσυναρτήσεων όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.4. Υποθέτοντας 

για λόγους απλότητας ότι το έργο εξόδου της ακίδας και του δείγµατος είναι το ίδιο, τότε 

είναι δυνατόν ένα ηλεκτρόνιο από το δείγµα να µεταπηδήσει στην ακίδα και αντίστροφα. 

Κατά την εφαρµογή κάποιου δυναµικού πόλωσης V, µεταξύ ακίδας και δείγµατος, 

εµφανίζεται ροή ηλεκτρονίων από το δείγµα προς την ακίδα ή αντίστροφα ανάλογα µε την 

πόλωση. Η ροή αυτή των ηλεκτρονίων αντιστοιχεί σε ένα ρεύµα το οποίο ονοµάζεται 

ρεύµα σήραγγος (tunneling current).  

 

3.3.3 Θεωρία του Ρεύµατος Σήραγγος 

Στην εµφάνιση του ρεύµατος σήραγγος συµµετέχουν ηλεκτρόνια του δείγµατος µε 

ενέργεια Εn όπου: EF-eV<En<EF. Για µικρές τιµές του δυναµικού πόλωσης και συνεπώς 

µικρές µεταβολές της ενέργειας, µπορεί να είναι eV<<φ, οπότε Εn≈EF=-φ. 

 
 
 

Σχήµα 3.4: Εµφάνιση του φαινοµένου σήραγγος µεταξύ ακίδας δείγµατος κατά τη λειτουργία του STM. 
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Στην περίπτωση διέλευσης του ηλεκτρονίου από το δείγµα στην ακίδα ή 

αντίστροφα, η πειραµατική ποσότητα που µας ενδιαφέρει είναι ο συντελεστής διέλευσης Τ 

[32]. Γενικά, σε ένα πείραµα µονοδιάστατης σκέδασης, δύο είναι οι πειραµατικά 

ενδιαφέρουσες ποσότητες. Ο συντελεστής ανάκλασης R και ο συντελεστής διέλευσης Τ, 

οι οποίοι ορίζονται από τις σχέσεις:  

JRR =
Ji

 και 
JTT =
Ji

     (3.6) 

Όπου: Ji , JR και JΤ είναι τα ρεύµατα πιθανότητας της προσπίπτουσας (Incident), της 

ανακλώµενης (Reflected) και της διερχόµενης (Transmitted) δέσµης αντίστοιχα. Ο 

συντελεστής R δίνει την πιθανότητα ανάκλασης του σωµατιδίου ενώ ο Τ την πιθανότητα 

διέλευσης. Επειδή µόνο αυτές οι δυνατότητες υφίστανται (το σωµατίδιο είτε θα 

ανακλαστεί είτε θα προχωρήσει) είναι προφανές πως το άθροισµα των δυο συντελεστών 

θα είναι ίσο µε τη µονάδα, δηλαδή:  

R+T=1      (3.7) 

(Για ένα επίπεδο κύµα, Ψ=Αexp(ikz), το ρεύµα J δίδεται από την «υδροδυναµική» σχέση 

J=Pu=|Ψ|2u=|Α|2ħk/m.) 

Εάν ένα σωµατίδιο (στην περίπτωσή µας ηλεκτρόνιο) πρέπει να υπερπηδήσει ένα 

ορθογώνιο φράγµα δυναµικού U τότε αποδεικνύεται πως ο συντελεστής διέλευσης 

δίδεται από την παρακάτω σχέση: 

 

( )
( ) ( )2 2

4E E -U
T =   , E > U

U sin w E -U + 4E E -U
 

ή      (3.8) 

( )
( ) ( )2 2

4E E -U
T =   , E < U

U sinh w U-E + 4E U-E
 

και η αντίστοιχη πιθανότητα διέλευσης του ηλεκτρονίου που βρίσκεται στην n-στάθµη 

είναι: 

Pn=|Ψn(0)|2 T      (3.9) 

όπου Ψn(0) η τιµή της κυµατοσυνάρτησης του ηλεκτρονίου στην επιφάνεια του 

δείγµατος[33]. 
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Στην περίπτωση της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σήραγγος (STM) το φράγµα 

είναι αρκετά πλατύ (w µεγάλο) και υψηλό σε σχέση µε την ενέργεια του σωµατιδίου οπότε 

ο συντελεστής Τ γίνεται: 

( )( )E ET = 16 1 - exp -2w 2m U - E /
U U
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

   (3.10)  

Για µικρές µεταβολές στην ενέργεια ο παράγοντας ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

E ET =16 1-
U U

 µεταβάλλεται µε πολύ 

αργότερο ρυθµό απ΄ ότι ο παράγοντας  ( )( )exp -2w 2m U - E / οπότε:   

( )( ) ( )T exp -2w 2m U - E / exp -2kw≈ ≈    (3.11) 

και στην περίπτωση του STM η πιθανότητα Pn, για καθένα από αυτά τα ηλεκτρόνια της n-

στάθµης να βρίσκεται στην επιφάνεια της ακίδας σε απόσταση z=w είναι: 

Pn ∝  |Ψn(0) |2 exp (-2kw)     (3.12) 

όπου Ψn είναι η κυµατοσυνάρτηση του n-ηλεκτρονίου ενέργειας Εn, Ψn(0) είναι η τιµή της 

στην επιφάνεια του δείγµατος (δηλαδή z=0) και  

2mφ Φk = =                (3.13) 

είναι η σταθερά µείωσης µίας κατάστασης του δείγµατος κοντά στο επίπεδο Fermi µέσα 

στην περιοχή του φράγµατος δυναµικού (δηλαδή από z=0 ως z=w)[33] 

 

Ένας βολικός τρόπος για να εκφράσει κανείς το ρεύµα σήραγγος είναι µε χρήση 

των LDOS (τοπική πυκνότητα καταστάσεων) του δείγµατος. Το LDOS είναι ο αριθµός 

των ηλεκτρονίων ανά µονάδα όγκου ανά µονάδα ενέργειας σε συγκεκριµένο σηµείο στον 

χώρο συγκεκριµένης ενέργειας. Το ρεύµα σήραγγος είναι ευθέως ανάλογο µε τον αριθµό 

των καταστάσεων στην επιφάνεια του δείγµατος που βρίσκονται στο ενεργειακό διάστηµα 

eV, και οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εµφάνιση του ρεύµατος σήραγγας. Ο αριθµός 

αυτών των καταστάσεων εξαρτάται από την τοπική φύση της επιφάνειας του δείγµατος. 

Για τα µέταλλα είναι πεπερασµένος και µετρήσιµος, ενώ για τους ηµιαγωγούς και τους 

µονωτές είναι πολύ µικρός ή µηδέν. Αν λάβουµε λοιπόν υπόψη όλες τις καταστάσεις του 

δείγµατος στο ενεργειακό διάστηµα eV, όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 3.4, το ρεύµα 
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σήραγγος ισούται µε το άθροισµα των πιθανοτήτων Pn για όλα τα ηλεκτρόνια ενέργειας 

Εn, δηλαδή: 

∑∑
−=−=

−⋅∝=
F

Fn

F

Fn

E

eVEE

2
n

E

eVEE
n 2kw)exp((0)ΨPI     (3.14) 

Αν το V είναι αρκετά µικρό, έτσι ώστε η πυκνότητα των ηλεκτρονιακών καταστάσεων να 

µην µεταβάλλεται σηµαντικά, τότε το άθροισµα της Εξίσωσης 3.14 γράφεται σύµφωνα µε 

την έκφραση του LDOS στο επίπεδο Fermi. Σε απόσταση z και ενέργεια Ε, ο LDOS 

ρs(z,E) του δείγµατος ορίζεται ως εξής: 

∑
∈−=∈

≡
E 2

ns
EnE

(z)Ψ1E)(z,ρ            (3.15) 

για επαρκώς µικρό Є. Έτσι για ενέργεια Ε=ΕF , για z=0 και για µικρή τιµή του δυναµικού V 

έχουµε: 

∑
−=

=
F

Fn

E

eVEE

2
nFs (0)Ψ

eV
1)E(0,ρ            (3.16) 

και η Εξίσωση 3.14  γίνεται:  

Ι ∝  V⋅ρs(0,EF).exp (-2kw)             (3.17) 

όπου w είναι η απόσταση µεταξύ δείγµατος-ακίδας. 

 

Η πιο συχνά όµως χρησιµοποιούµενη θεωρητική µέθοδος για την κατανόηση και 

περιγραφή του φαινοµένου σήραγγος στο STM είναι η θεωρία διαταραχών (perturbation 

theory), όπως αυτή διαµορφώθηκε από τον Bardeen [33]. Σύµφωνα µε το µοντέλο που 

αναπτύχθηκε από τον Bardeen αντί να λυθεί η εξίσωση Schrödinger για το συνδυασµένο 

σύστηµα ακίδας-δείγµατος αρχικά θεωρούνται σαν δύο διαφορετικά υποσυστήµατα και 

λύνεται η εξίσωση Schrödinger για το καθένα απ' αυτά χωριστά. Ακολούθως, ο ρυθµός 

µεταφοράς ηλεκτρονίων από το δείγµα προς την ακίδα ή αντίστροφα υπολογίζεται βάσει 

της θεωρίας των διαταραχών.  

Έχει αποδειχθεί ότι το στοιχείο µήτρας MST που αντιστοιχεί στο φαινόµενο 

σήραγγος µεταξύ δείγµατος-ακίδας, προσδιορίζεται από την αλληλεπικάλυψη των 

κυµατοσυναρτήσεων ΨS (δείγµατος) και ΨΤ (ακίδας) σε µια διαχωριστική επιφάνεια (ds) η 
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οποία βρίσκεται οπουδήποτε µέσα στην περιοχή µεταξύ ακίδας-δείγµατος και δίνεται από 

τη σχέση:  

( )∫ ∇−∇⋅= dsΨΨΨΨ
2m

M *
sTT

*
sST     (3.18) 

όπου το ολοκλήρωµα αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια ds, η οποία βρίσκεται στην 

περιοχή του κενού (το φράγµα) που χωρίζει τις δύο πλευρές [34, 35, 36, 37]. 

Ο ρυθµός µεταφοράς ηλεκτρονίων µεταξύ ακίδας δείγµατος υπολογίζεται από τον ″χρυσό 

κανόνα″ του Fermi. Η πιθανότητα P ενός ηλεκτρονίου της στάθµης ΨS και ενέργειας ΕS 

να βρίσκεται στην στάθµη ΨΤ ενέργειας ΕΤ δίνεται από την εξίσωση: 

   ( )TS
2

ST EEδM2mP −=     (3.19) 

Η συνάρτηση δ στην εξίσωση αυτή φανερώνει ότι µόνο τα ηλεκτρόνια µε την ίδια ενέργεια 

µπορούν να µεταπηδήσουν από την ακίδα στο δείγµα και αντίστροφα. Τα ηλεκτρόνια στην 

ακίδα και το δείγµα ακολουθούν την κατανοµή Fermi και όταν επιβάλλεται µεταξύ τους 

δυναµικό V, το ρεύµα σήραγγος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές 

στάθµες και τελικά δίνεται από τη σχέση: 

[ ]∑ −⋅⋅+−⋅=
TS,

2
)sETδ(ESTMeV)sf(E1)Tf(E

2π
I

e
  (3.20) 

όπου f(E) είναι η συνάρτηση κατανοµής Fermi που δίνει την πιθανότητα να είναι 

κατειληµµένη η στάθµη ενέργειας Ε, V είναι το εφαρµοζόµενο δυναµικό, και ES και ET οι 

ενέργειες των καταστάσεων Ψs και ΨΤ αντίστοιχα όταν δεν υπάρχει σήραγγα. Όπως 

αναφέρθηκε η συνάρτηση f(ET) δίνει την πιθανότητα να είναι κατειληµµένη η στάθµη 

ενέργειας ΕΤ, ενώ η συνάρτηση 1-f(Es+eV) δίνει την πιθανότητα η στάθµη ενέργειας 

(Es+eV) του δείγµατος να είναι κενή. 

Στην περίπτωση που το δείγµα και η ακίδα έχουν το ίδιο έργο εξόδου και για 

µονοδιάστατο µοντέλο η εξίσωση που δίνει το ρεύµα σήραγγος τελικά είναι: 

∑ −⋅∝
TS,

2
T

2
s 2ks).exp((0)Ψ(0)ΨI    (3.21) 

όπου φαίνεται η εκθετική εξάρτηση του ρεύµατος από την απόσταση s µεταξύ ακίδας-

δείγµατος. Θα πρέπει να επίσης να αναφερθεί ότι µία άλλη σηµαντική παράµετρος που 

λαµβάνεται υπόψιν κατά τον υπολογισµό του ρεύµατος σήραγγας, είναι η ηλεκτρονιακή 
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κατάσταση της ακίδας και κατά πόσο επηρεάζεται η εικόνα που λαµβάνεται από την 

ηλεκτρονιακή της κατάσταση. Πρέπει λοιπόν η ακίδα να παρέχει τη µέγιστη δυνατή 

ανάλυση κατά την λήψη της τοπογραφίας µιας επιφάνειας χωρίς τα χαρακτηριστικά της 

να εµπλέκονται στα χαρακτηριστικά της επιφάνειας. ‘Έτσι, µια ιδανική ακίδα του STM 

πρέπει να είναι ουσιαστικά µια σηµειακή πηγή ρεύµατος. 

 

 

3.4 ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ STM 

 

3.4.1 Κατακόρυφη και Οριζόντια Ανάλυση µε το STM 

Tο ισχυρό πλεονέκτηµα του STM σε σχέση µε τις άλλες συγγενικές τεχνικές είναι 

η πολύ µεγάλη ευαισθησία του STM τόσο στην κατακόρυφη όσο και στην οριζόντια 

διεύθυνση. Έτσι, η αναλυτικότητα του οργάνου φθάνει το 0.1Å στην κατακόρυφη 

διεύθυνση και τo 1Å στην οριζόντια διεύθυνση.  

Όσον αφορά την πολύ µεγάλη ευαισθησία που εµφανίζει η τεχνική στην 

κατακόρυφη διεύθυνση εξηγείται εύκολα βλέποντας κανείς την Εξίσωση 3.21, στην οποία 

γίνεται φανερή η εκθετική εξάρτηση του ρεύµατος σήραγγας από την απόσταση ακίδας-

δείγµατος, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 3.5.  

 

 
 

Σχήµα 3.5: Γραφική παράσταση του ρεύµατος 
σήραγγας σε σχέση µε την απόσταση ακίδας-
δείγµατος για διάφορες τάσεις πόλωσης [1]. 
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Ουσιαστικά δηλαδή, πολύ µικρή µεταβολή της απόστασης προκαλεί σηµαντική 

µεταβολή στην τιµή του ρεύµατος σήραγγας. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι αν η τιµή του 

έργου εξόδου είναι Φ ≈ 4eV, τότε η τιµή της σταθεράς εξασθένησης (3.13) είναι k≈1 Å-1. 

Σύµφωνα λοιπόν µε την Εξίσωση 3.17, το ρεύµα µειώνεται περίπου e2≈7.4 φορές ανά Å, 

δηλαδή σχεδόν µία τάξη µεγέθους. 

Η ανάλυση που επιτυγχάνεται µε το STM 

σε οριζόντια διεύθυνση είναι επίσης µεγάλη. 

Σχηµατικά παρουσιάζεται στο Σχήµα 3.6, όπως 

αρχικά εκτιµήθηκε από τους κατασκευαστές του 

STM, Binnig και Rohrer. Αν η απόσταση µεταξύ 

της ακίδας και της επιφάνειας του δείγµατος 

είναι πολύ µικρότερη από την ακτίνα της ακίδας, 

τότε στην άκρη της ακίδας οι "γραµµές" του 

ρεύµατος σήραγγος είναι κάθετες στην επιφάνεια του δείγµατος. Υποθέτοντας ότι σε 

κάθε σηµείο η πυκνότητα του ρεύµατος σήραγγος περιγράφεται ικανοποιητικά από την 

εξίσωση για µονοδιάστατο µοντέλο (Εξίσωση 3.17), τότε η κατανοµή του ρεύµατος στην 

οριζόντια διεύθυνση θα είναι: 

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

2

o
∆x

I(∆x) = I exp -2k
2R

           (3.22) 

Τυπικά είναι k=1Å-1. Για R=1000Å, σε απόσταση ∆x=45Å το ρεύµα σήραγγος µειώνεται 

κατά ένα παράγοντα e-2 που είναι σχεδόν µια τάξη µεγέθους. Αν είναι R=100Å τότε το 

ρεύµα µειώνεται κατά ένα παράγοντα e-2 σε απόσταση ∆x=14Å. 

 Για την διακριτική ικανότητα του STM σε οριζόντιο επίπεδο προτάθηκαν στη 

συνέχεια διάφορα µοντέλα. Αρχικά οι Garcia et. al.[38] και οι Stoll et. al. [39, 40] 

ανέπτυξαν µια θεωρία όπου το ρεύµα σήραγγος υπολογίζεται µε τη µέθοδο της διασποράς 

η οποία είναι περίπλοκη και δίνονται µόνο αριθµητικά αποτελέσµατα χωρίς να δίνεται µια 

συνάρτηση. Για την περίπτωση τοπογραφιών Au(110)-(2x1) και Au(110)-(3x1) που 

ελήφθησαν µε το STM η θεωρία αυτή προσοµοίωσε πολύ καλά τα πειραµατικά 

αποτελέσµατα.  

 
Σχήµα 3.6: Εκτίµηση της ανάλυσης σε 
οριζόντια διεύθυνση σε ένα STM.  
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Σε ένα άλλο µοντέλο που αναπτύχθηκε από τους Tersoff και Hamann [34, 37] η 

ακίδα µοντελοποιείται ως σφαιρικό πηγάδι δυναµικού ακτίνας R όπως φαίνεται στο 

Σχήµα 3.7. Οι λύσεις της εξίσωσης Schrödinger για ένα τέτοιο πηγάδι λαµβάνονται να 

είναι οι κυµατο-συναρτήσεις για την ακίδα. Επίσης, οι Tersoff και Hamann υπέθεσαν ότι 

µόνο η λύση που αντιστοιχεί σε s-κυµατοµορφή είναι σηµαντική. Υπό αυτές τις συνθήκες 

βρέθηκε τελικά ότι οι ιδιότητες της ακίδας δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τη λήψη της 

τοπογραφίας µιας επιφάνειας και η εικόνα STM περιγράφει χαρακτηριστικά µόνο της 

επιφάνειας. Η εξίσωση που δίνει το ρεύµα σήραγγος σε µικρές τιµές δυναµικού είναι: 
2

∝ = ⋅ ⋅∑
F

µ o
E=E -eV

ρ (r ,E )os FΨ (r )
FE

I e V    (3.23) 

Ουσιαστικά δηλαδή, σύµφωνα µε το µοντέλο του s-κύµατος, η εικόνα του STM αποτελεί 

ένα περίγραµµα του LDOS του επιπέδου Fermi της υπό εξέταση επιφάνειας που 

λαµβάνεται στο κέντρο καµπυλότητας της ακίδας ro (Σχήµα 3.7). 

Παρόλο που και τα δύο προαναφερθέντα µοντέλα περιγράφουν καλά τα 

αποτελέσµατα υπερδοµών όπου η περιοδικότητα είναι της τάξεως των 8.15Å και 12.23Å 

για τις δοµές Au(110)-(2x1) και Au(110)-(3x1) αντίστοιχα, δεν µπορούν να περιγράψουν 

την ατοµική ανάλυση που παρατηρείται σε µεταλλικές επιφάνειες χαµηλών δεικτών 

Miller και την ακόµα µεγαλύτερη ανάλυση που επιτυγχάνεται µε το STM. Για το λόγο 

αυτό αναπτύχθηκαν άλλες θεωρίες όπου η ακίδα θεωρείται σαν γεωµετρικό σηµείο το 

οποίο τοποθετείται σε µια αφύσικα 

µικρή απόσταση από το άτοµο της 

επιφάνειας του δείγµατος π.χ. 

1.3Å (και τότε η ακτίνα του 

σφαιρικού πηγαδιού είναι 

µικρότερη και από ατοµική 

διάσταση) οι οποίες όµως δεν θα 

περιγραφούν µε περισσότερη 

λεπτοµέρεια. 

 

 

 
Σχήµα 3.7: Το µοντέλο της ακίδας s-κύµα των Tersoff και 
Hamann. Η ακίδα θεωρείται ως ένα σφαιρικό πηγάδι 
δυναµικού ακτίνας R. Η πιο κοντινή απόσταση µε το δείγµα 
είναι d. Μόνο η λύση του s-κύµατος λαµβάνεται σαν 
κυµατοσυνάρτηση της ακίδας [30]. 
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3.4.2 Ατοµική Ανάλυση µε το STM 

 Για να είναι δυνατή η λήψη εικόνων, όπου φαίνονται ξεχωριστά άτοµα, η οριζόντια 

ανάλυση θα πρέπει να είναι 2Å. Από την ανακάλυψη του STM µέχρι σήµερα έχουν ληφθεί 

εικόνες ατοµικής ανάλυσης σχεδόν σε κάθε καθαρή επιφάνεια µετάλλου και ηµιαγωγού. 

Ανασκόπηση των πρώτων παρατηρήσεων ατοµικής ανάλυσης σε µέταλλα µε το STM έχει 

γίνει από τον Behm (1990) [41]. Αρχικά, παρατηρήθηκε ατοµική ανάλυση στον Au(111) 

(Chiang et al., Hallmark et al., Wöll et al.) και ακολούθως παρατηρήθηκε ατοµική 

ανάλυση στο Al(111), Ni(100), Ru(0001), Cu(100), Cu(111), Au(110), Ag(111),Ni(110) και 

Pt(111) κ.λ.π. χωρίς να αναφερθούν εξαιρέσεις.   

 Η ατοµική ανάλυση του STM είναι δυνατόν να γίνει κατανοητή, αν εξετάσει κανείς 

το πρόβληµα από τις εξής δύο σκοπιές: από την σκοπιά των ηλεκτρονιακών καταστάσεων 

της ακίδας και από την σκοπιά των αλληλεπιδράσεων της ακίδας µε το δείγµα. Η 

σπουδαιότητα και η επίδραση των ηλεκτρονιακών καταστάσεων της ακίδας έχει 

συζητηθεί από πολλούς συγγραφείς. Οι Barth et al. [42] βρήκαν ότι οι κυµατώσεις των 

εικόνων του STM που λαµβάνονται στην επιφάνεια του Au(111) συχνά αντιστρέφονται, το 

οποίο σηµαίνει ότι οι περιοχές των ατόµων αντί για προεξοχές (εξογκώµατα) 

εµφανίζονται σαν εσοχές (κοιλώµατα). Αναφέρεται επίσης ότι µε µία ξαφνική αλλαγή της 

κατάστασης της ακίδας η εικόνα αλλάζει ξαφνικά από αντίστροφη σε µη αντίστροφη που 

υποδηλώνει ότι παίζει καθοριστικό ρόλο η ηλεκτρονιακή κατάσταση της ακίδας. 

 Όσον αφορά τώρα το θέµα των αλληλεπιδράσεων µεταξύ της ακίδας και του 

δείγµατος αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η απόσταση ακίδας-δείγµατος είναι πάρα 

πολύ µικρή. Ακόµα και στην περίπτωση που οι ηλεκτρονιακές καταστάσεις της ακίδας 

είναι p ή d η απόσταση είναι µικρή. Ως εκ τούτου, οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ της ακίδας 

και του δείγµατος είναι ισχυρές. Τα είδη των αλληλεπιδράσεων που υφίστανται σε µια 

τέτοια περίπτωση είναι δύο. Πρώτα είναι η τροποποίηση των κυµατοσυναρτήσεων του 

δείγµατος που προκαλείται από την προσέγγιση της ακίδας στο δείγµα και έπειτα είναι η 

δύναµη που αναπτύσσεται µεταξύ της ακίδας και του δείγµατος. 

Η ύπαρξη και ο ρόλος της δύναµης στο STM αποτελεί ένα καλά εδραιωµένο 

επιστηµονικό γεγονός. Σε σχετικά µεγάλη απόλυτη απόσταση, για παράδειγµα 5Å, η 

δύναµη που αναπτύσσεται µεταξύ των δύο µερών είναι ελκτική. Σε πολύ µικρές απόλυτες 
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αποστάσεις, για παράδειγµα 1.5Å, η δύναµη µεταξύ των δύο µερών είναι απωστική. 

Μεταξύ αυτών των δύο ακραίων καταστάσεων, υπάρχει µία καλά καθορισµένη θέση, όπου 

το δίκτυο των δυνάµεων µεταξύ της ακίδας και του δείγµατος είναι µηδέν. Το σηµείο 

αυτό καλείται απόσταση ισορροπίας. Στην απόλυτη κλίµακα απόστασης (ως απόλυτη 

απόσταση εννοείται η απόσταση µεταξύ των πυρήνων του πιο ακραίου ατόµου της ακίδας 

και των πυρήνων των πιο επιφανειακών ατόµων του δείγµατος) η απόσταση ισορροπίας 

είναι περίπου 2-2.5Å. Οπότε η συνηθισµένη απόσταση λειτουργίας του STM είναι από 3 

µέχρι 7Å. Σε αυτό το εύρος λειτουργίας κυριαρχούν ελκτικές δυνάµεις και προφανώς η 

παραµόρφωση των κυµατοσυναρτήσεων δεν µπορεί να παραβλεφθεί. Οποιαδήποτε 

σοβαρό εγχείρηµα κατανόησης του µηχανισµού απεικόνισης του STM πρέπει να 

περιλαµβάνει την επίδραση των ατοµικών δυνάµεων και την παραµόρφωση των 

κυµατοσυναρτήσεων [29]. 

 

 

3.4.3 Φασµατοσκοπία Επιφάνειας σε Ατοµική Ανάλυση µε το STM 

Μια από τις λειτουργίες ενός µικροσκοπίου STM είναι η δυνατότητα λήψης 

φασµατοσκοπικών δεδοµένων για την υπό εξέταση επιφάνεια σε ατοµική ανάλυση (atomic 

resolution surface spectroscopy)[35, 36]. Κατά την λειτουργία ενός µικροσκοπίου STM 

µπορεί να µεταβάλλεται µε µεγάλη ακρίβεια το επιβαλλόµενο δυναµικό µεταξύ ακίδας και 

δείγµατος καθώς επίσης και η απόσταση ακίδας-δείγµατος σε κάθε σηµείο της 

επιφάνειας. Η δυνατότητα αυτή κάνει το STM κατάλληλο εργαλείο για λήψη 

φασµατοσκοπικών δεδοµένων σε ατοµική ανάλυση. Υπάρχει η δυνατότητα λήψης δύο 

ειδών µετρήσεων :  

1. I/V φασµατοσκοπία: στην περίπτωση αυτή λαµβάνονται µετρήσεις του ρεύµατος 

σήραγγος σαν συνάρτηση του επιβαλλόµενου δυναµικού και παρέχεται η 

δυνατότητα προσδιορισµού της ενέργειας των κατειληµµένων και µη-

κατειληµµένων ηλεκτρονιακών σταθµών σε ατοµική ανάλυση. 
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2. I/Z φασµατοσκοπία: στην περίπτωση αυτή µετράται το ρεύµα σήραγγος 

συναρτήσει της απόστασης ακίδας-δείγµατος παρέχοντας την δυνατότητα 

µέτρησης του έργου εξόδου σε κάθε σηµείο της επιφάνειας. 

 

 

3.5 ΟΙ ΑΚΙ∆ΕΣ ΤΟΥ STM  

H κατασκευή των ακίδων που χρησιµοποιούνται στο STM έχει µεγάλη σηµασία για 

την λαµβανόµενη τοπογραφία του εξεταζόµενου δείγµατος, αφού πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν πιο µυτερή έτσι ώστε να µην συµµετέχουν τα χαρακτηριστικά της ακίδας στην 

τοπογραφία. Το µέγεθος, το σχήµα και η χηµική ταυτότητα της ακίδας επηρεάζουν όχι 

µόνο την ανάλυση και την µορφή των εικόνων, αλλά και την µετρούµενη ηλεκτρονιακή 

δοµή. 

Ιδανικά, η ακίδα του STM θα πρέπει να καταλήγει σε ένα και µοναδικό άτοµο το 

οποίο συµµετέχει στην διαδικασία της σήραγγας και “διαβάζει” την επιφάνεια του 

δείγµατος (Σχήµα 3.8α) [24]. Μία άποψη, η οποία προσεγγίζει περισσότερο την 

πραγµατικότητα είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει µία συστάδα τριών τεσσάρων ατόµων τα 

οποία συνεισφέρουν εξίσου στην σήραγγα (Σχήµα 3.8β) [43, 44]. 

Στη συνέχεια αναφέρονται τα πιο βασικά και κρίσιµα χαρακτηριστικά τα οποία θα 

πρέπει να πληρούν οι ακίδες προκειµένου να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του 

STM[45]. Πρώτον η αµβλεία µικροδοµή έχει σαν αποτέλεσµα υψηλότερες συχνότητες 

 
Σχήµα 3.8: Σχηµατική αναπαράσταση µοντέλων που περιγράφουν την ακίδα του STM. (α) Ένα και 
µοναδικό άτοµο στην άκρη της ακίδας ευθύνεται ουσιαστικά για την εµφάνιση σήραγγας (β) Συστάδα 
ατόµων ή ακίδα πολλών ατόµων τα οποία συνεισφέρουν ισοδύναµα στην εικόνα. 
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συντονισµού, οπότε ελαχιστοποιούνται οι φάσεις υστέρησης και είναι δυνατή η λήψη των 

δεδοµένων µε µεγαλύτερους ρυθµούς. ∆εύτερον, η ατοµική µικροδοµή της ακίδας είναι το 

κλειδί για την ανάλυση των εικόνων που λαµβάνονται κι αυτό, γιατί όπως συζητήθηκε και 

προηγουµένως το ρεύµα σήραγγας εξαρτάται εκθετικά από την απόσταση ακίδας-

δείγµατος. Επίσης, για τη σωστή και σταθερή λειτουργία του οργάνου είναι επιτακτική η 

ύπαρξη ενός και µόνο σηµείου στο οποίο γίνεται η ατοµική προσέγγιση και το οποίο 

πρέπει να είναι καλά υποστηριγµένο, δηλαδή για παράδειγµα να µην είναι κάποιο φύλλο 

που προεξέχει “whisker”. Στην περίπτωση που προσεγγίζουν την επιφάνεια πολλά άτοµα 

και συνεισφέρουν ταυτόχρονα και µε διαφορετικό τρόπο στο ρεύµα σήραγγας τότε 

εµφανίζονται τεχνουργήµατα (artifacts). Αυτό είναι ευρέως γνωστό και ως εικόνα 

διπλής ακίδας. Τέλος, άλλη µία σπουδαία παράµετρος είναι η καθαρότητα της ακίδας, έτσι 

ώστε να µην επηρεάζεται το φράγµα του δυναµικού. Για παράδειγµα, η αντίσταση που 

εµφανίζει ένα στρώµα οξειδίου του βολφραµίου είναι πολύ µεγαλύτερη από την επιθυµητή 

αντίσταση που πρέπει να εµφανίζει το χάσµα της σήραγγας. Σε µία τέτοια περίπτωση 

αυτό που θα συµβεί είναι η µηχανική επαφή της ακίδας µε το δείγµα πριν από την 

εµφάνιση του ρεύµατος σήραγγας. Επιπλέον, ακίδες µη µεταλλικές έχουν σαν αποτέλεσµα 

να µην αποδίδουν σωστά και αληθινά την ηλεκτρονιακή δοµή της επιφάνειας του υπό 

εξέταση δείγµατος. 

Άλλα κρίσιµα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν σηµαντικά την απόδοση των ακίδων 

και άρα την ανάλυση και την καθαρότητα των λαµβανοµένων εικόνων είναι το µέγεθος 

(διατοµή) του σύρµατος που χρησιµοποιείται , το σχήµα και η γεωµετρία της ακίδας 

(ακτίνα καµπυλότητας, προφίλ) και τέλος η σταθερότητα που εµφανίζει η ακίδα υπό 

συνθήκες σάρωσης. Είναι σηµαντικό η ατοµική κατάσταση της ακίδας να παραµένει 

σταθερή κατά την διάρκεια της σάρωσης, έτσι ώστε να λαµβάνονται επαναλήψιµες 

εικόνες και τοπογραφίες. Όσον αφορά το πάχος του σύρµατος που χρησιµοποιείται για 

την κατασκευή της ακίδας αυτό πρέπει να είναι σχετικά µεγάλο από 0.25 ως 1 mm ούτως 

ώστε η συχνότητα συντονισµού να είναι σχετικά υψηλή. Η γεωµετρία και το σχήµα της 

ακίδας αφορούν κυρίως την ακτίνα καµπυλότητας και το προφίλ της (aspect ratio), το 

οποίο όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.9 ορίζεται ως ο λόγος του µήκους της “µύτης” της 

ακίδας l προς την διάµετρό της d.  
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Τα υλικά που χρησιµοποιούνται 

γενικότερα για την παρασκευή των ακίδων 

του STM είναι µεταλλικά σύρµατα 

βολφραµίου (W), πλατίνας (Pt), πλατίνας-

ιριδίου (Pt-Ir), πλατίνας-ροδίου (Pt-Rh), 

χρυσού (Au) ή ακόµα και µολυβδαινίου 

(Mo). Οι ακίδες του βολφραµίου, όπως 

αναφέρθηκε και προηγουµένως πληρούν µεν την προϋπόθεση του να είναι άκαµπτες, 

εµφανίζουν όµως το µειονέκτηµα ότι σχηµατίζεται ένα στρώµα οξειδίου στην επιφάνειά 

τους µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνει την λήψη καθαρών εικόνων. Η πλατίνα, αν και 

µαλακό µέταλλο προτιµάται έναντι του βολφραµίου γιατί είναι αδρανής στην οξείδωση. 

Επιπλέον, η προσθήκη ιριδίου προς σχηµατισµό κράµατος Pt/Ir προσδίδει στην ακίδα 

ακαµψία, ενώ παράλληλα διατηρείται η χηµική αδράνεια του υλικού. Οι ακίδες βολφραµίου 

χρησιµοποιούνται ευρύτατα κυρίως υπό συνθήκες κενού, ενώ οι ακίδες Pt/Ir είναι 

ιδανικές για πειράµατα σε ατµοσφαιρικές συνθήκες και σε ηλεκτροχηµικό περιβάλλον.  

Όσον αφορά τις µεθόδους παρασκευής των ακίδων δεν θα ήταν υπερβολή να πει 

κανείς ότι οι µέθοδοι παρασκευής των ακίδων είναι όσοι και οι ερευνητές ανά τον κόσµο 

που ασχολούνται µε αυτό το θέµα. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουν επινοηθεί πληθώρα 

µεθόδων παρασκευής ακίδων χρησιµοποιώντας διάφορα µέταλλα. Ενδεικτικά αναφέρονται 

οι πιο συνηθισµένες από αυτές, χωρίς όµως κάποια από αυτές να βρίσκει ευρεία 

εφαρµογή σε όλα τα υλικά κατασκευής. Έτσι, ευρεία χρήση βρίσκει η ηλεκτρολυτική 

(ηλεκτροχηµική) προσβολή/λείανση (electrolytic (electrochemical) etching/polishing), 

η χηµική προσβολή/λείανση (chemical polishing/ethcing), το ιοντικό φρεζάρισµα (ion 

milling), ο βοµβαρδισµός µε σωµατίδια (cathode sputtering) και η ανάπτυξη φολίδων 

(whisker growth). Άλλες τεχνικές είναι η λείανση µε φλόγα (flame polishing), η µηχανική 

µορφοποίηση (mechanical shaping), η µηχανική κοπή κατά την οποία απλά κόβεται το 

σύρµα της ακίδας µε έναν κόφτη και διάφορες άλλες [46]. Οι περισσότερες από τις 

ακίδες που χρησιµοποιούνται στα ηλεκτρονικά µικροσκόπια µε ακίδα κατασκευάζονται µε 

ηλεκτροχηµικές µεθόδους, όπως επίσης και οι ακίδες που χρησιµοποιούνται στο FIM. 

Στη συνέχεια αναλύεται η τεχνική της ηλεκτροχηµικής προσβολής/λείανσης, δεδοµένου 

l

φ
d

 l/d, το προφίλ της ακίδας
φ, ηµίσεια γωνία κώνου  

 
Σχήµα 3.9: Ως προφίλ µιας ακίδας ορίζεται ο 
λόγος του µήκους της απόληξής της l προς την 
διάµετρό της d και επιδρά καθοριστικά στην 
συµπεριφορά της. 
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ότι µε την τεχνική αυτή παρασκευάσθηκαν οι ακίδες Pt/Ir που χρησιµοποιήθηκαν στα 

πειράµατα της παρούσας µελέτης.  

Η τεχνική της ηλεκτροχηµικής προσβολής βρίσκει ευρεία εφαρµογή στην 

περίπτωση προετοιµασίας ακίδων βολφραµίου (W) [47]. Κατά την µέθοδο αυτή λαµβάνει 

χώρα η ανοδική διάλυση του µεταλλικού ηλεκτροδίου, δηλαδή για την περίπτωση αυτή, 

του βολφραµίου. Ανάλογα µε την τιµή του εφαρµοζόµενου δυναµικού, µπορεί κανείς να 

επιτύχει την δηµιουργία της ακίδας είτε εφαρµόζοντας εναλλασσόµενο δυναµικό (AC) είτε 

συνεχές (DC), ενώ το τελικό σχήµα της ακίδας διαφέρει κατά περίπτωση. Στην 

περίπτωση λοιπόν που εφαρµόζεται εναλλασσόµενο ρεύµα  οι ακίδες έχουν κωνικό σχήµα 

και πολύ µεγαλύτερη γωνία κώνου απ’ ότι οι ακίδες που παρασκευάζονται µε συνεχές 

ρεύµα, οι οποίες έχουν υπερβολοειδές σχήµα, είναι πολύ πιο µυτερές και γενικώς 

προτιµούνται για την λήψη εικόνων υψηλής ανάλυσης µε το STM. Στο Σχήµα 3.10, 

απεικονίζεται η διάταξη που χρησιµοποιείται για την παρασκευή ακίδων βολφραµίου µε 

την µέθοδο της ηλεκτροχηµικής προσβολής/λείανσης. Το ηλεκτροχηµικό κελί 

απαρτίζεται από τον ηλεκτρολύτη, ο οποίος είναι υδατικό διάλυµα 2Ν ΝaOH ή KOH, ενώ 

το σύρµα του βολφραµίου που πρόκειται να υποστεί την ηλεκτροχηµική προσβολή 

τοποθετείται προς το κέντρο του κελιού (λουτρού) και αποτελεί την άνοδο. Η θέση του 

σύρµατος σε σχέση µε την ελεύθερη επιφάνεια του ηλεκτρολύτη ρυθµίζεται µε ακρίβεια 

 
 

Σχήµα 3.10: (α)Σχηµατική αναπαράσταση του ηλεκτροχηµικού κελιού στο οποίο φαίνεται το 
σύρµα βολφραµίου (άνοδος) που λειαίνεται σε ΝαΟΗ. Η κάθοδος αποτελείται από κύλινδρο 
ανοξείδωτου χάλυβα που περιβάλλει την άνοδο. (β) Σκίτσο του µηχανισµού της ηλεκτροχηµικής 
προσβολής, στο οποίο φαίνεται η “ροή” των ιόντων -2

4WO  στις πλευρές του σύρµατος (λαιµός) 
µέσα στο διάλυµα. 
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µε την βοήθεια βερνιέρου. Το βοηθητικό ηλεκτρόδιο (ή κάθοδος) είναι ένας κύλινδρος 

από ανοξείδωτο χάλυβα ή από πλατίνα που περιβάλλει την άνοδο. 

Εφαρµόζοντας συνεχές δυναµικό (4-13V DC) στην άνοδο, λαµβάνει χώρα  η 

ηλεκτροχηµική αντίδραση στην διεπιφάνεια αέρα/ηλεκτρολύτη, µε αποτέλεσµα την 

προσβολή (λείανση) του σύρµατος στο σηµείο αυτό και την δηµιουργία ενός λαιµού, βλέπε 

Σχήµα 3.10β. Ο λαιµός αυτός λεπταίνει πολύ µε την πάροδο του χρόνου και τελικά το 

σύρµα αποκόπτεται λόγω του βάρους του. Με τον τρόπο αυτό σχηµατίζονται ουσιαστικά 

δύο ακίδες. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία της ηλεκτροχηµικής προσβολής 

και το τελικό σχήµα της ακίδας είναι πολλοί και σύνθετοι. Λόγω της επιφανειακής τάσης 

του υδατικού διαλύµατος σχηµατίζεται ένας µηνίσκος γύρω από το σύρµα κατά την 

βύθισή του στον ηλεκτρολύτη (Σχήµα 3.10β), το σχήµα του οποίου καθορίζει σε µεγάλο 

βαθµό το προφίλ της ακίδας και το τελικό σχήµα της. Όσο πιο κοντός είναι ο µηνίσκος 

τόσο πιο µικρό είναι το προφίλ και άρα τόσο πιο δύσκολα επηρεάζεται η ακίδα από 

δονήσεις και άλλους εξωτερικούς θορύβους. 

 

 

3.6 ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ STM 

‘Όπως αναφέρθηκε, η εφαρµογή του φαινοµένου σήραγγος στο STM γίνεται µε 

προσέγγιση στην προς εξέταση επιφάνεια µιας ακίδας. Η σάρωση της επιφάνειας 

πραγµατοποιείται σε x-y επίπεδο και λαµβάνονται µετρήσεις σε διακριτά (x,y) σηµεία. 

Υπάρχουν δύο τρόποι λειτουργίας ενός STM:  

(i) λειτουργία κατά σταθερό ύψος και  

(ii) λειτουργία υπό συνθήκες σταθερού ρεύµατος σήραγγος. 

Στο Σχήµα 3.11 φαίνεται το συµβατικό σύστηµα συντεταγµένων του STM. Η 

κίνηση που απαιτείται για να διατηρηθεί η απόσταση ακίδα-δείγµα ή το “ύψος” της ακίδας 

σταθερό είναι τα δεδοµένα Ζ. Επίσης, το ίδιο το ρεύµα σήραγγας από µόνο του µπορεί να 

αποτελεί δεδοµένα Z. Η ακίδα του STM σαρώνει µία “γραµµή” κάθε φορά κατά την 
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διεύθυνση Χ. Για να σαρωθεί όλη η επιφάνεια θα πρέπει να σαρωθούν πολλές τέτοιες 

γραµµές σε µορφή κοκκιδοπλαισίου (raster). 

 

3.6.1 Λειτουργία υπό συνθήκες σταθερού ρεύµατος 

 Ο τρόπος λειτουργίας του STM υπό συνθήκες σταθερού ρεύµατος σήραγγος 

εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά από τον Binnig, τον Rohrer και τους συνεργάτες τους και 

αποτελεί τον πιο συνηθισµένο τρόπο λειτουργίας (Σχήµα 3.12α). Κατά τη διάρκεια της 

σάρωσης διατηρείται σταθερό το ρεύµα σήραγγος και άρα και η απόσταση µεταξύ ακίδας-

επιφάνειας. Η διατήρηση του ρεύµατος σε µια σταθερή τιµή γίνεται µέσω ενός 

κατάλληλου βρόγχου ανάδρασης όπου όταν π.χ. ανιχνευθεί αύξηση του ρεύµατος 

σήραγγος, επιβάλλεται κατάλληλο δυναµικό µεταξύ ακίδας-δείγµατος, ώστε να 

ακίδα

δείγµα

Z

 
 
Σχήµα 3.12α: Αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας του STM υπό συνθήκες σταθερού 
ρεύµατος σήραγγας. Η απόσταση της ακίδας από την επιφάνεια του δείγµατος µεταβάλλεται εις 
τρόπον ώστε το ρεύµα σήραγγας να παραµένει σταθερό. 

 
Σχήµα 3.11: Σάρωση της επιφάνειας του δείγµατος από την ακίδα σε Χ-Υ επίπεδο σε 
µορφή κοκκιδοπλαισίου (raster pattern). 
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αποµακρυνθεί η ακίδα και να αντισταθµίσει την αύξηση στο ρεύµα σήραγγος. Ο έλεγχος 

της σταθερής απόστασης µεταξύ δείγµατος-ακίδας γίνεται µε την επιβολή δυναµικού σε 

κατάλληλο πιεζοηλεκτρικό στοιχείο το οποίο φέρει την ακίδα και έτσι η ακίδα 

µετακινείται προς ή από την επιφάνεια. Το δυναµικό αυτό είναι το καταγραφόµενο 

µέγεθος το οποίο µεταφράζεται τελικά σε τοπογραφία της επιφάνειας. Έτσι, ουσιαστικά η 

ακίδα ακολουθεί το περίγραµµα της επιφάνειας κατά την διάρκεια της σάρωσης. Ένα 

µειονέκτηµα του τρόπου αυτού λειτουργίας του STM είναι ο πεπερασµένος χρόνος 

απόκρισης του βρόγχου ανάδρασης που θέτει σχετικά χαµηλά όρια στην ταχύτητα 

σάρωσης.  

 

3.6.2 Λειτουργία υπό συνθήκες σταθερού ύψους 

Για να ξεπεραστεί το µειονέκτηµα της περιορισµένης ταχύτητας σάρωσης που 

εµφανίζει ο τρόπος λειτουργίας υπό σταθερό ρεύµα επινοήθηκε ο τρόπος λειτουργίας 

υπό σταθερό ύψος [48] που απεικονίζεται στο Σχήµα 3.12β. Κατά τον τρόπο αυτό η 

ακίδα βρίσκεται σε σταθερό ύψος από την επιφάνεια του δείγµατος την οποία σαρώνει 

πολύ γρήγορα, ενώ ο βρόγχος ανάδρασης είναι πλήρως απενεργοποιηµένος. Οι γρήγορες 

µεταβολές του ρεύµατος σήραγγας που καταγράφονται πάντα συναρτήσει της θέσης 

αποδίδουν την τοπογραφική εικόνα του δείγµατος.  

Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ο σαφώς µεγαλύτερος 

ρυθµός σάρωσης που επιτυγχάνεται δεδοµένου ότι δεν περιορίζεται πια από τον χρόνο 

ακίδα

δείγµα X

Z

 
 
Σχήµα 3.12β: Αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας του STM υπό συνθήκες σταθερού 
ύψους. Η απόσταση της ακίδας από την επιφάνεια του δείγµατος παραµένει σταθερή, ενώ 
το ρεύµα  σήραγγας παραµένει σταθερό. 
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απόκρισης του βρόγχου ανάδρασης παρά µόνο από την συχνότητα συντονισµού της 

µονάδας του STM. Συνεπώς µειώνονται σηµαντικά οι παραµορφώσεις και οι θόρυβοι στις 

εικόνες που προέρχονται από την υστέρηση των πιεζοηλεκτρικών οδηγών και λόγω 

θερµικής µετατόπισης (thermal drift). Επιπρόσθετα, οι δυναµικές διεργασίες που 

λαµβάνουν χώρα στις επιφάνειες µελετώνται καλύτερα µε αυτόν τον γρήγορο τρόπο 

λειτουργίας. Από την άλλη µεριά όµως, το να εξάγει κανείς τις τοπογραφικές 

πληροφορίες του ύψους από τις καταγεγραµµένες µεταβολές του ρεύµατος σήραγγας 

είναι σχετικά δύσκολο, γιατί η εξάρτηση του ρεύµατος σήραγγας από την απόσταση συχνά 

δεν είναι ακριβώς γνωστή. Ένας άλλος περιορισµός του τρόπου λειτουργίας µε σταθερό 

ύψος είναι το γεγονός ότι είναι εφαρµόσιµος µόνο σε ατοµικά επίπεδες επιφάνειες, γιατί 

διαφορετικά η ακίδα καθώς σαρώνει µε µεγάλη ταχύτητα ενδέχεται να προσκρούσει σε 

κάποια προεξοχή της επιφάνειας. 

Αν συγκρίνουµε τους δύο τρόπους λειτουργίας του STM συµπεραίνουµε ότι ο 

τρόπος λειτουργίας υπό συνθήκες σταθερού ρεύµατος σήραγγος δίνει τελικά µια πιο 

οµαλή καµπύλη σε σχέση µε τον τρόπο λειτουργίας κατά σταθερό ύψος (βλέπε Σχήµατα 

3.12α,β), αλλά είναι πιο αργός αφού απαιτείται να γίνονται ρυθµίσεις του ύψους της 

ακίδας που δεν γίνονται στον τρόπο λειτουργίας κατά σταθερό ύψος. Η λειτουργία µε 

σταθερό ρεύµα είναι καλύτερη για "ανώµαλες" επιφάνειες, αφού η ακίδα ακολουθεί το 

περίγραµµα της επιφάνειας, ενώ η λειτουργία κατά σταθερό ύψος είναι πιο 

αποτελεσµατική όταν η µελετούµενη επιφάνεια είναι αρκετά λεία και χωρίς πολλές 

ανωµαλίες, έτσι ώστε να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση της ακίδας µε την επιφάνεια. 

 

 

3.7 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

 

3.7.1 Πειραµατική ∆ιάταξη του Μικροσκοπίου STM 

Μετά την κατασκευή του πρώτου STM από τους Binning και Rohrer 

κατασκευάστηκαν διάφοροι τύποι STM οι οποίοι διαφέρουν ως προς τον τρόπο που 

γίνεται η σάρωση και η ανάλυση των αποτελεσµάτων. ∆ύο από τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζονται κατά τον σχεδιασµό ενός STM είναι ο περιορισµός της επίδρασης στην 
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λαµβανόµενη τοπογραφία κάθε είδους δονήσεων από το περιβάλλον και των θερµικών 

διαταραχών[49].  

Για την ελαχιστοποίηση της επίδρασης των διαφόρων δονήσεων που προέρχονται 

από τον χώρο στον οποίο βρίσκεται το STM (το εργαστήριο και ο εξοπλισµός του), αλλά 

και από το ευρύτερο περιβάλλον (το κτίριο γενικότερα και οι ηχητικές δονήσεις) 

λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα : 

1) περιορισµός του µεγέθους του µικροσκοπίου 

2) µηχανική σταθερότητα, όπου χρησιµοποιούνται υλικά που έχουν υψηλή συχνότητα 

συντονισµού έτσι ώστε να επηρεάζονται λιγότερο από τους θορύβους χαµηλών 

συχνοτήτων του περιβάλλοντος. 

3) µόνωση του STM από το περιβάλλον µε κατάλληλα viton έτσι ώστε να απορροφούνται 

διάφοροι κραδασµοί του περιβάλλοντος. 

Όσον αφορά την ελαχιστοποίηση των θερµικών διαταραχών λαµβάνεται υπόψη : 

1) το µέγεθος του µικροσκοπίου 

2) συµµετρία στον σχεδιασµό µεταξύ των διαφόρων στοιχείων του οργάνου 

3) χρήση µετάλλων µεγάλης θερµικής αγωγιµότητας και προσεκτική επιλογή υλικών που 

έχουν παρόµοιους θερµικούς συντελεστές. 
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3.7.2 Το µικροσκόπιο Beetle- STM 

Το µικροσκόπιο STM που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία έχει 

κατασκευαστεί από την εταιρεία Besocke Delta Phi Electronik, ονοµάζεται Beetle – 

STM και ανήκει στην κατηγορία των STM που λειτουργούν υπό συνθήκες σταθερού 

ρεύµατος[50]. Στο Σχήµα 3.13 απεικονίζονται σχηµατικά τα κύρια µέρη του 

µικροσκοπίου, τα επιµέρους κυκλώµατα της µονάδας των ηλεκτρονικών η οποία είναι 

υπεύθυνη για τον έλεγχο του µικροσκοπίου, οι µεταξύ τους συνδέσεις και η οθόνη ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή  στην οποία λαµβάνεται τελικά η τοπογραφία της επιφάνειας. 

∆ιακρίνεται ένας µεταλλικός δίσκος, ο οποίος αποτελεί την βάση του οργάνου και 

τέσσερα πιεζοηλεκτρικά στοιχεία στα τρία από τα οποία στηρίζεται ο υποδοχέας που 

φέρει το δείγµα και στο τέταρτο η ακίδα. Το ένα άκρο των πιεζοστοιχείων είναι 

κολληµένο πάνω στην βάση, ενώ το άλλο είναι ελεύθερο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η 

απόσταση µεταξύ ακίδας και δείγµατος στην ηλεκτρονική µικροσκοπία σήραγγας είναι της 

τάξης των Å, και πρέπει να επιτευχθεί µε στοιχεία της τάξης των cm. Υπάρχει δηλαδή 

 
 
Σχήµα 3.13: Σχηµατική απεικόνιση των βασικών τµηµάτων του STM. ∆ιακρίνονται η µονάδα 
των ηλεκτρονικών µε τον υπολογιστή, τα πιεζοστοιχεία µε τον µεταλλικό δίσκο της βάσης, τα 
τέσσερα πιεζοστοιχεία, η ακίδα, το δείγµα και ο υποδοχέας του δείγµατος. 
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µια διαφορά κατά 8 τάξεις µεγέθους και αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήµατα 

που πρέπει να ξεπεραστεί διατηρώντας παράλληλα σταθερότητα και απλότητα στο 

σχεδιασµό του µικροσκοπίου. Προκειµένου να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήµατα θα 

πρέπει χρησιµοποιηθούν όσο το δυνατόν λιγότερα κατασκευαστικά στοιχεία µε 

ταυτόχρονη µείωση όλων των διαστάσεων, δηλαδή ελαχιστοποίηση του πραγµατικά 

λειτουργικού όγκου του STM. Ο όγκος του συγκεκριµένου STM που έχει κατασκευαστεί 

από τον Karl Besocke [51] ανέρχεται στα 0.5cm3, ενώ τα πιεζοστοιχεία που αποτελούν 

τον µηχανισµό µετακίνησης της ακίδας και του δείγµατος έχουν µήκος µόλις 10mm, 

εσωτερική διάµετρο 1mm και εξωτερική 2mm. 

Στο Σχήµα 3.14 φαίνεται µία κοντινή άποψη του Beetle STM που 

χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα. ∆ιακρίνεται ο 

µεταλλικός δίσκος βάσης, τα τρία περιφερειακά 

πιεζοστοιχεία, τα οποία είναι τοποθετηµένα έτσι, 

ώστε να σχηµατίζουν ισόπλευρο τρίγωνο στο κέντρο 

του οποίου βρίσκεται το τέταρτο πιεζοστοιχείο που 

φέρει την ακίδα. Σε κάθε ελεύθερη άκρη των 

περιφερειακών πιεζοστοιχείων υπάρχει από µία 

µεταλλική σφαίρα διαµέτρου 1.5mm, ενώ όλες οι 

σφαίρες ενώνονται µεταξύ τους µε µεταλλικό έλασµα 

που σχηµατίζει επίσης ισόπλευρο τρίγωνο. Με το 

έλασµα αυτό γίνεται η γείωση του δείγµατος µέσω 

του υποδοχέα του, ο οποίος ακουµπά πάνω στις 

µεταλλικές σφαίρες. Στο πάνω µέρος του Σχήµατος 

3.14 φαίνεται επίσης ο υποδοχέας του δείγµατος, ο 

οποίος είναι κατασκευασµένος από Mo. Έχει σχήµα 

κυκλικού δίσκου µε µία οπή στο κέντρο του, µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η 

προσέγγιση της ακίδας στο δείγµα που είναι στερεωµένο µε µηχανικό τρόπο στην µία 

πλευρά του. Η άλλη πλευρά του υποδοχέα του δείγµατος είναι κατάλληλα σχεδιασµένη 

έτσι ώστε, καθώς ο υποδοχέας περιστρέφεται στο επίπεδο xy κατά την φορά των 

δεικτών του ρολογιού να προσεγγίζει την ακίδα  (βιδώνεται), ενώ στην αντίθετη 

Σχήµα 3.14: Κοντινή άποψη της 
κεφαλής του Beetle–STM και του 
υποδοχέα του δείγµατος. 



___________________________ Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σήραγγος – STM  

 107

περίπτωση αποµακρύνεται απ΄ αυτήν (ξεβιδώνεται). Με αυτό τον τρόπο 

πραγµατοποιείται η µακροπροσέγγιση του δείγµατος στην ακίδα σε αντίθεση µε την 

µικροπροσέγγιση, η οποία γίνεται µε την βοήθεια του κεντρικού πιεζοστοιχείου που φέρει 

την ακίδα, το οποίο υπό την εφαρµογή πολωτικού δυναµικού διαστέλλεται κατά τον 

διαµήκη άξονά του. 

Τα πιεζοστοιχεία είναι κρύσταλλοι διαφόρων στοιχείων, όπως ο χαλαζίας, καθώς 

επίσης κεραµικά υλικά τα οποία βρίσκουν ευρεία εφαρµογή ως ηλεκτροµηχανικοί 

µετατροπείς για την ακριβή µετακίνηση της ακίδας και του δείγµατος. Τα υλικά αυτά 

υπόκεινται σε διαστατικές µεταβολές κατά την εφαρµογή ηλεκτρικού πεδίου και 

εµφανίζουν την τάση να διευρύνονται σε διεύθυνση κάθετη προς το εφαρµοζόµενο πεδίο. 

Ευρεία χρήση από τα πολυκρυσταλλικά κεραµικά υλικά βρίσκει το [Pb(Ti,Zr)O3] γνωστό 

και ως ΡΖΤ καθώς και το σύµπλοκο οξείδιο του τιτανίου µε βάριο. 

Υπάρχουν διάφοροι µηχανισµοί σάρωσης-µετακίνησης που χρησιµοποιούνται στα 

µικροσκόπια STM. Ο πιο παλιός µηχανισµός είναι αυτός του τύπου του ορθογωνικού 

τρίποδα, ο οποίος εµφανίζει αρκετά χαµηλή ιδιοσυχνότητα. Ο µηχανισµός σάρωσης-

µετακίνησης στις 3 διαστάσεις που χρησιµοποιεί το συγκεκριµένο µικροσκόπιο Beetle 

STM είναι ένας συνδυασµός τεσσάρων ανεξάρτητων αλλά πανοµοιότυπων 

πιεζοστοιχείων τύπου σωλήνα.  

Σε σχέση µε τις άλλες διατάξεις τα πιεζοστοιχεία τύπου σωλήνα εµφανίζουν την 

µεγαλύτερη κατασκευαστική ακαµψία και τις λιγότερες παρεµβολές τόσο µεταξύ τους όσο 

και µε το δείγµα (crosstalk). Όσον αφορά την κατασκευή τους, όπως φαίνεται και στο 

Σχήµα 3.15 το πιεζοηλεκτρικό υλικό είναι µορφοποιηµένο σε κύλινδρο στο εσωτερικό του 

οποίου βρίσκεται ένα µεταλλικό ηλεκτρόδιο, ενώ το ηλεκτρόδιο της εξωτερικής του 

επιφάνειας είναι χωρισµένο σε τέσσερις όµοιους τοµείς (τεταρτηµόρια) που συνδέονται 

µεταξύ τους. Τα ηλεκτρόδια αυτά είναι επιχρίσµατα πολύ λεπτού µεταλλικού στρώµατος. 

Με εφαρµογή θετικού ή αρνητικού δυναµικού µεταξύ των αλληλοσυνδεδεµένων τµηµάτων 

του εξωτερικού ηλεκτροδίου και του εσωτερικού ηλεκτροδίου ο σωλήνας συστέλλεται ή 

διαστέλλεται, οπότε επιτυγχάνεται η µετακίνηση της ακίδας κατά την z διεύθυνση. Για 

την µετακίνηση κατά την x-y διεύθυνση επιβάλλεται δυναµικό µεταξύ του εσωτερικού 

ηλεκτροδίου και δύο αντιδιαµετρικών τµηµάτων του εξωτερικού ηλεκτροδίου. Με 



ΜΕΡΟΣ Α____________________________________________________ 
 

 108

ανυσµατική άθροιση των δυναµικών στην x και y διεύθυνση καθίσταται δυνατή η σάρωση 

της επιφάνειας του δείγµατος προς οποιαδήποτε επιθυµητή διεύθυνση.  

Η ικανότητα παραµόρφωσης (συστολή/διαστολή) των πιεζοστοιχείων του Beetle 

STM είναι 24 Å/V στην z διεύθυνση και η ικανότητα κάµψης 80 Å/V στην x-y 

διεύθυνση. Η συνήθης τάση λειτουργίας τους είναι ±15V οπότε σαρώνεται µία επιφάνεια 

της τάξης των 2400x2400Å2, ενώ στην z διεύθυνση επιτυγχάνεται µετακίνηση ±360Å. 

Παρόλα αυτά, η κατασκευή των πιεζοστοιχείων είναι τέτοια που επιτρέπει την σάρωση 

ακόµα µεγαλύτερης επιφάνειας φθάνοντας µέχρι και τα 5100x5100Å2, οπότε το δυναµικό 

των πιεζοστοιχείων φθάνει µέχρι και τα ±250V. Με τον ίδιο τρόπο που περιγράφτηκε 

παραπάνω δουλεύουν και τα τέσσερα πιεζοστοιχεία δεδοµένου ότι είναι πανοµοιότυπα 

µεταξύ τους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την συµµετρική τοποθέτησή τους και την 

εγγενή ακαµψία που έχουν αυτού του τύπου τα πιεζοστοιχεία, εξασφαλίζουν στο σύστηµα 

την βέλτιστη αυτο-αντιστάθµιση σε θερµικές διαταραχές και ελάχιστες απαιτήσεις για 

εξωτερική µόνωση από τις δονήσεις. Ο υποδοχέας του δείγµατος “κάθεται” σταθερά 

πάνω στους τρεις περιφερειακούς πιεζοσωλήνες, οι οποίοι ενεργοποιούνται την ίδια 

χρονική στιγµή µε παλµούς δυναµικού και προκαλούν αδρανειακές µετατοπίσεις στο 

δείγµα [51].  

Το βήµα της µετακίνησης, η διεύθυνση και η ταχύτητα σάρωσης-µετακίνησης 

µπορούν να µεταβληθούν σε ένα αρκετά µεγάλο εύρος. Ανάλογα µε το µήκος του βήµατος 

µετακίνησης και τον ρυθµό επανάληψης των βηµατικών παλµών δυναµικού η ταχύτητα 

µετακίνησης στην οριζόντια διεύθυνση φθάνει µέχρι και 1mm/s, ενώ στην κατακόρυφη 

10µm/sec. Η ταχύτητα σάρωσης είναι περίπου 10sec/καρέ και η αναλυτική ικανότητα του 

 

Σχήµα 3.15: Αρχή λειτουργίας πιεζοστοιχείου τύπου σωλήνα. 
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οργάνου είναι 2Å στην οριζόντια διεύθυνση και 0.1Å στην κατακόρυφη. Το µικροσκόπιο 

χρησιµοποιείται σε ατµοσφαιρικές συνθήκες αλλά προσαρµόζεται και σε θάλαµο UHV. Η 

µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας του STM είναι 200°C για να µην καταστραφούν οι 

ιδιότητες των πιεζοκρυστάλλων των θερµοστοιχείων. 

 

 

3.7.3 Παρασκευή Ακίδων Pt-Ir για χρήση στο Beetle-STM 

 Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν ακίδες από κράµα πλατίνας/ιριδίου σε 

αναλογία  80mol%Pt/20 mol%Ir. Το σύρµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν διαµέτρου 

0.25mm και παρασκευάζεται από την εταιρεία Longreach Sci Rec. Εδώ πρέπει να 

τονισθεί ότι κατά τη λειτουργία του STM γίνεται συχνά αλλαγή της ακίδας που 

χρησιµοποιείται επειδή είναι πολύ εύκολο η ακίδα να καταστραφεί, για παράδειγµα µετά 

από απότοµη σύγκρουση της ακίδας µε την επιφάνεια. Επίσης, πολλές φορές η ακίδα 

καθαρίζεται µε µεθανόλη.  

 Οι ακίδες Pt/Ir που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα του STM στην παρούσα 

εργασία παρασκευάζονται µε αντίστοιχο τρόπο µε τις ακίδες βολφραµίου, για τις οποίες 

έχει γίνει λεπτοµερής περιγραφή της ηλεκτροχηµικής τεχνικής παρασκευής τους στην 

παράγραφο 3.5. 

 Στο Σχήµα 3.16 φαίνεται το ηλεκτροχηµικό κελί που χρησιµοποιείται και η 

απαραίτητη πηγή εναλλασσόµενου ρεύµατος συνδεδεµένη µε το κελί. Ο ηλεκτρολύτης που 

χρησιµοποιείται είναι υδατικό διάλυµα KCN 2Μ, ενώ εναλλακτικά µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί KCl, NaCl, CaCl2 κ.α [47]. Οι ίδιοι ηλεκτρολύτες ενδείκνυνται επίσης για 

την παρασκευή ακίδων καθαρής Pt. Για την εφαρµογή ρεύµατος στο ηλεκτροχηµικό κελί 

χρησιµοποιείται ένα τροφοδοτικό µεταβαλλόµενης τάσης (variac). Έτσι, µε την βοήθεια 

του τροφοδοτικού εφαρµόζεται στο κελί εναλλασσόµενη τάση 5V AC προκειµένου να 

πραγµατοποιηθεί η ηλεκτροχηµική λείανση της ακίδας.  

 Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 3.16 το σύρµα που πρόκειται να λειανθεί βυθίζεται 

µε την βοήθεια ενός βερνιέρου 1-3mm κάτω από την επιφάνεια του  
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 ηλεκτρολύτη. Ανάλογα µε το βύθισµα του ηλεκτροδίου η διαδικασία µπορεί να διαρκέσει 

από 15min ως και 25min ή και περισσότερο. Το βοηθητικό ηλεκτρόδιο είναι σύρµα Pt 

0.25mm ø, το οποίο τοποθετείται µέσα στον πυθµένα του λουτρού µε τέτοιο τρόπο, έτσι 

ώστε να σχηµατίζει δακτύλιο. Το σύρµα της ακίδας που πρόκειται να λειανθεί 

τοποθετείται στο γεωµετρικό κέντρο της διάταξης αυτής για λόγους συµµετρίας. Η 

συµµετρία της διάταξης εξασφαλίζει την οµοιόµορφη λείανση του σύρµατος λόγω του 

οµοιογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Με την σύνδεση των ηλεκτροδίων στο τροφοδοτικό 

επιβάλλεται εναλλασσόµενο δυναµικό 5V και ξεκινάει η λείανση του σύρµατος. Η λείανση 

συνοδεύεται από έντονη έκλυση φυσαλίδων το µέγεθος των οποίων µειώνεται καθώς 

µειώνεται η ποσότητα του υλικού που αποµένει να λειανθεί. Η διαδικασία τελειώνει όταν 

δεν εκλύεται πλέον καµία φυσαλίδα, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι όλο το σύρµα που 

ήταν βυθισµένο στον ηλεκτρολύτη έχει πλέoν “διαλυθεί”. Η ελεύθερη επιφάνεια του 

ηλεκτρολύτη θα πρέπει να είναι εντελώς ήρεµη καθ’ όλη την διάρκεια της λείανσης 

δεδοµένου ότι τελικά η απόληξη της ακίδας (το τελευταίο άτοµο), αφού σχηµατιστεί 

πλήρως τείνει να “αγγίξει” την ελεύθερη επιφάνεια του ηλεκτρολύτη χωρίς όµως να την 

αγγίζει. Μετά το πέρας της ηλεκτροχηµικής λείανσης η ακίδα αποµακρύνεται προσεκτικά 

από το λουτρό, ξεπλένεται καλά µε απιονισµένο νερό και είναι έτοιµη για χρήση στο STM.  

 

Σχήµα 3.16: Σχηµατική απεικόνιση της ηλεκτροχηµικής διάταξης παρασκευής ακίδων Pt/Ir (80/20) 
για χρήση στο STM. ∆ιακρίνονται τα τροφοδοτικά συνεχούς και εναλλασσόµενης τάσης, το 
ηλεκτροχηµικό κελί KCN και τα ηλεκτρόδια Pt (δακτύλιος) και Pt/Ir ( σύρµα ακίδας). 
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 Η διαδικασία που περιγράφτηκε παραπάνω είναι µία απλή τεχνική, η οποία 

ολοκληρώνεται σε ένα µόνο βήµα και δίνει ακίδες µε ικανοποιητικά γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά. Υπάρχουν πολλές άλλες αντίστοιχες τεχνικές, οι οποίες 

ολοκληρώνονται σε δύο βήµατα και είναι αρκετά πιο περίπλοκες [51, 52, 53]. Στο Σχήµα 

3.17 παρουσιάζονται φωτογραφίες ακίδων πλατίνας/ιριδίου που είναι κατασκευασµένες 

στο εργαστήριο µε την τεχνική που περιγράφτηκε πιο πάνω και έχουν ληφθεί µε οπτικό 

µικροσκόπιο.  

 

 

 Στο Σχήµα 3.18 παρουσιάζονται 

από την βιβλιογραφία [48] διάφορα 

πιθανά σχήµατα ακίδων που 

προκύπτουν µε χρήση τεχνικών 

ηλεκτροχηµικής λείανσης σε 2 βήµατα.  

 Όπως είναι φανερό το τελικό 

σχήµα της ακίδας ποικίλλει σηµαντικά 

ανάλογα µε την τεχνική που 

εφαρµόζεται.  

  

   

                                                              

250 mµ 250 mµ

 
Σχήµα 3.17: Φωτογραφίες µε οπτικό µικροσκόπιο ακίδων  Pt/Ir κατασκευασµένων στο εργαστήριο µε τη 
µέθοδο της ηλεκτροχηµικής λείανσης. 

 

Σχήµα 3.18: Οπτικά µικρογραφήµατα ακίδων µε 
διαφορετικά τελικά σχήµατα κατασκευασµένες µε 
ηλεκτροχηµική µέθοδο δύο βηµάτων [6, 29]. Οι ακίδες 
είναι: (Α) 1mm dia, W, (B) και (C) 0.5mm dia, W, 
(D)0.25mm dia W, (E) και (F) 0.25mm dia Pt/Ir, (G) 
και (Η) τυπικές ακίδες W για FEEM και FIM 
αντίστοιχα. 
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3.7.4 Βαθµονόµηση του Beetle-STM 

 Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζει κανείς αν η ακίδα που παρασκευάσθηκε µε την 

µέθοδο που περιγράφτηκε στην προηγούµενη παράγραφο µπορεί να δώσει εικόνες 

ατοµικής ανάλυσης. Έτσι λοιπόν, η βαθµονόµηση του µικροσκοπίου STM 

πραγµατοποιείται µε τη χρήση ενός δείγµατος γραφίτη, HOPG (Highly Ordered Pyrolytic 

Graphite). Ο HOPG είναι ένα δείγµα που έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως σε µελέτες µε 

STM στον αέρα [54] και για βαθµονόµηση µικροσκοπίων STM, δεδοµένου ότι δίνει πολύ 

καθαρές εικόνες ατοµικής ανάλυσης. ‘Ενα σηµαντικό πλεονέκτηµά του είναι ότι λόγω της 

δοµής του, η οποία είναι σε στρώσεις (layered structure), ″ανανεώνεται″ εύκολα αφού η 

επιφάνεια του µπορεί να καθαριστεί µε τη χρήση µιας κολλητικής ταινίας (scotch tape) ή 

µιας λεπίδας ξυραφιού ή ακόµα και µε µία τσιµπίδα. Με τον τρόπο αυτό αποκολλάται ένα 

επιφανειακό στρώµα από το υλικό, πάχους περίπου 10µm και η επιφάνεια είναι πλέον 

“φρέσκια” και τελείως καθαρή. Ο γραφίτης ο οποίος χρησιµοποιήθηκε καθ’ όλη την 

διάρκεια των πειραµάτων µε το STM ήταν της εταιρείας Advanced Ceramics 

Corporation µε την µορφή πλακών διαστάσεων 10x10x1mm. 

Η βαθµονόµηση γίνεται ως εξής: αρχικά λαµβάνεται η τοπογραφία της επιφάνειας 

του HOPG σε ατοµική ανάλυση, σε κάποια µεγέθυνση η οποία καθορίζεται από κατάλληλο 

επιλογέα του οργάνου. Οι ενδείξεις στον επιλογέα αυτό είναι εκθετικές του 2 ξεκινώντας 

από την τιµή 21,η οποία είναι η µεγαλύτερη µεγέθυνση που µπορεί να δώσει το όργανο, 

και αυξάνονται µέχρι και την τιµή 210=1024, η οποία είναι αντίστοιχα η µικρότερη 

µεγέθυνση. Οι τιµές αυτές αντιστοιχούν σε κάποιο συγκεκριµένο πλάτος σάρωσης (scan 

width) της επιφάνειας που µελετάται και εποµένως σε κάθε βήµα λαµβάνεται διπλάσιο ή 

αντίστοιχα υποδιπλάσιο εµβαδόν τοπογραφίας. Στη συνέχεια αφού ληφθεί η εικόνα 

ατοµικής ανάλυσης του HOPG σε κάποια κλίµακα, π.χ. 16(24) µετρώνται τα άτοµα του 

γραφίτη που περιλαµβάνονται σε µία τυχαία διεύθυνση σε όλο το πλάτος της εικόνας, 

όπως φαίνεται και στο Σχήµα 3.19. Το µέγεθος της εικόνας που παίρνουµε από το 

µικροσκόπιο στην µικρότερη µεγέθυνση (ένδειξη 1024) και το οποίο είναι το µεγαλύτερο 

πλάτος σάρωσης w, δίνεται από την σχέση : 

w = Z x 2.46 Å x n     (3.24)  

όπου 2.46 Å είναι η απόσταση µεταξύ των ατόµων στο πλέγµα του γραφίτη  
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 Z είναι ο αριθµός των ατόµων σε µία τυχαία διεύθυνση (π.χ. Z=30) 

και ο αριθµός n είναι ο λόγος του 1024 προς την αντίστοιχη ένδειξη του οργάνου όπου 

λήφθηκε η συγκεκριµένη εικόνα (π.χ. 24=16 άρα n=1024/16=64) 

 

 Έτσι, υπολογίζεται ότι το µέγιστο πλάτος σάρωσης που λαµβάνεται από το συγκεκριµένο 

STM είναι 5100Å.  

 Στο Σχήµα 3.20α απεικονίζεται επίσης η τοπογραφία της επιφάνειας του γραφίτη 

σε διαφορετική µεγένθυση. Στο Σχήµα 3.20β φαίνεται η αντίστοιχη φιλτραρισµένη εικόνα 

κατά Fourier. Αν µεγενθύνουµε τη φιλτραρισµένη εικόνα µπορούµε µε ευκρίνεια να 

µετρήσουµε την σταθερά πλέγµατος του γραφίτη (Σχήµα 3.20β εσωτερικά επάνω δεξιά). 

Η µετρούµενη τιµή είναι 2.468Å και είναι σε συµφωνία µε την αντίστοιχη θεωρητική τιµή 

που είναι 2.46Å. 

 

 

 

 

  10 A

30 άτοµα

250 A

Σχήµα 3.19: Εικόνες ατοµικής ανάλυσης του γραφίτη (HOPG) που  ελήφθησαν κατά την βαθµονόµηση του STM 
(α) Επιφάνεια σάρωσης: 79.7Åx79.7Å (αριστερά) (β) Επιφάνεια σάρωσης: 1275Åx1275Å (δεξιά) Το ρεύµα 
σήραγγος είναι It=10nA, το δυναµικό πόλωσης Vbias=200mV και η ταχύτητα σάρωσης 2.0 Å/s και 19.6  Å/s 
αντίστοιχα. 
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3.7.5 Προεπεξεργασία του µονοκρυστάλλου Pt(111) 

 Ο µονοκρύσταλλος της Pt(111) ο οποίος χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη 

αρχικά υπέστη µια συγκεκριµένη κατεργασία προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

καταλληλότητά του για την εν συνεχεία παρατήρησή του στο STM.  

 Η προετοιµασία της επιφάνειας των µετάλλων πραγµατοποιείται µε διάφορες 

τεχνικές ανάλογα µε τον τύπο του STM, αν λειτουργεί δηλαδή σε κάποιο θάλαµο κενού, 

στον αέρα ή σε ηλεκτροχηµικό κελί. Στην περίπτωση που το STM λειτουργεί στον αέρα ή 

µέσα σε κάποιο ηλεκτροχηµικό κελί χρησιµοποιούνται κυρίως χηµικές ή ηλεκτροχηµικές 

µέθοδοι [55, 56], όπως είναι η τεχνική της εναπόθεσης ατµών κάποιου στοιχείου σε ένα 

υπόστρωµα [46], η χηµική προσβολή (etching) του δείγµατος µε κάποιο ισχυρό 

οξειδωτικό µέσο [46], η τεχνική της ανόπτησης σε φλόγα (flame annealing) και η 

υποβολή του δείγµατος σε διαδοχικούς κύκλους οξείδωσης και αναγωγής µέσα σε κάποιο 

ηλεκτροχηµικό λουτρό [57].  

 Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της ανόπτησης σε φλόγα κατά 

την οποία ο µονοκρύσταλλος Pt(111) υφίσταται την ακόλουθη διαδικασία: 

  25 A
   25 A

    5 A

d=24.68A

Σχήµα 3.2Ο: Εικόνες ατοµικής ανάλυσης του γραφίτη (HOPG) που  ελήφθησαν κατά την βαθµονόµηση του STM 
(α) Επιφάνεια σάρωσης: 159Åx159Å (αριστερά) (β) Φιλτραρισµένη εικόνα κατά Fourier της εικόνας 3.21α  
Επιφάνεια σάρωσης: 39.8Åx39.8Å (δεξιά). Το ρεύµα σήραγγος είναι It=10nA, το δυναµικό πόλωσης Vbias=200mV. 
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• Καθαρισµός του δείγµατος σε ακετόνη (ή και λιγότερο πολική ουσία) και µετά σε 

αιθανόλη, έτσι ώστε να αποµακρυνθούν ενδεχόµενες οργανικές ακαθαρσίες 

• Έπειτα ακολουθεί καθαρισµός σε κάποιο οξύ, όπως για παράδειγµα HNO3 (63%) ή 

µίγµα H2Ο2:H2SO4:H2O σε αναλογία 1:3:7 

• Ακολούθως ο µονοκρύσταλλος θερµαίνεται σε 

οξειδωτική φλόγα µε την βοήθεια µιας λύχνου 

Bunsen. Το δείγµα τοποθετείται λίγα χιλιοστά πάνω 

από τον εσωτερικό ανοιχτό µπλε κώνο της 

φλόγας(Σχήµα 3.21). Η αναγωγική φλόγα πρέπει να 

αποφεύγεται γιατί έχει σαν αποτέλεσµα την 

δηµιουργία άνθρακα στρώµατος άνθρακα 

• Αφού το δείγµα θερµανθεί για µερικά λεπτά στην 

οξειδωτική φλόγα (πρέπει να έχει χρώµα λαµπερό 

κίτρινο) ψύχεται αρχικά στον αέρα µέχρι χρώµατος 

σκούρο κόκκινο και έπειτα µεταφέρεται κατευθείαν 

µέσα σε υπερκαθαρό νερό (Millipore, 10-18 S/cm). Η διαδικασία της ψύξης είναι πολύ 

κρίσιµη και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης, κατά την θέρµανση το δείγµα 

στερεώνεται σε πλέγµα σύρµατος Pt (≥0.5mm ø), έτσι ώστε να µην απάγεται πολύ 

θερµότητα και ο µονοκρύσταλλος να έχει την απαραίτητη θερµοκρασία 

 Με την τεχνική της ανόπτησης σε φλόγα που περιγράφτηκε πιο πάνω 

επιτυγχάνεται καθαρή επιφάνεια, σχετικά επίπεδη µε ατοµικά επίπεδες περιοχές 

πλάτους της τάξης των 50-100nm. Το συγκεκριµένο δείγµα, το οποίο χρησιµοποιήθηκε 

για την διεξαγωγή των πειραµάτων είχε λειανθεί παλαιότερα από την εταιρεία Metal 

Crystals & Oxides Ltd.  

 

 

3.7.6 ∆ιάταξη του ηλεκτροχηµικού κελιού 

 Το ηλεκτροχηµικό κελί που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη είναι της 

µορφής Pt(111)/YSZ (Σχήµα 3.22 ). Το µεταλλικό ηλεκτρόδιο εργασίας που 

χρησιµοποιείται είναι ένα µονοκρύσταλλος πλατίνας µε κρυσταλλογραφικό 

 

Σχήµα 3.21: Λύχνος Bunsen για 
την τεχνική ανόπτησης σε φλόγα. 
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προσανατολισµό (111). Η Pt είναι ένας καταλύτης που έχει µελετηθεί εκτενώς σε διάφορα 

συστήµατα σε συνθήκες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης, ενώ ο στερεός ηλεκτρολύτης είναι 

αγωγός ιόντων Ο2- και έχει επίσης χρησιµοποιηθεί σε αρκετά πειράµατα Nemca[31, 58, 

59, 60]. Η επιλογή του µονοκρύσταλλου έναντι µιας πολυκρυσταλλικής επιφάνειας 

γίνεται µε βάση το γεγονός ότι στην βιβλιογραφία οι περισσότερες µελέτες γίνονται σε 

δείγµατα µονοκρυστάλλων, όπου επιτυγχάνεται πιο εύκολα η λήψη τοπογραφιών της 

επιφάνειας σε ατοµική ανάλυση [30].  

 Ο µονοκρύσταλλος Pt(111) (διαστάσεων 10mmx10mmx1mm πάχος) είναι σε επαφή 

µε ένα δισκίο στερεού ηλεκτρολύτη YSZ (Y2Ο3-stabilized ZrO2,). Η µηχανική και η 

ηλεκτρική επαφή µεταξύ του µονοκρύσταλλου και του στερεού ηλεκτρολύτη 

επιτυγχάνεται επιστρώνοντας µία λεπτή (1-2µm) λωρίδα πολυκρυσταλλικής πάστας 

πλατίνας(Pt Engelhard A1121) περιµετρικά του µονοκρύσταλλου Pt(111). Ακολουθεί 

θερµική κατεργασία στους 850ºC ίδια µε αυτή που χρησιµοποιείται σε πολλές µελέτες 

της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης[31, 59]. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο ίδιος τύπος 

διεπιφάνειας µεταξύ µετάλλου-στερεού ηλεκτρολύτη Pt(111)/YSZ του συγκεκριµένου 
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Σχήµα 3.22: Τρισδιάστατη άποψη του ηλεκτροχηµικού κελιού που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα της 
ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σήραγγος.  
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δείγµατος µε τη διεπιφάνεια µετάλλου ηλεκτρολύτη σε πειράµατα NEMCA. Αυτή η 

ηλεκτρική διεπιφάνεια µεταξύ του µονοκρύσταλλου της πλατίνας και του στερεού 

ηλεκτρολύτη παρέχει µία σηµαντικά µεγάλη επιφάνεια για το όριο των τριών φάσεων, Ntpb 

µεταξύ του στερεού ηλεκτρολύτη, του µεταλλικού καταλυτικού ηλεκτροδίου και της 

αέριας φάσης. Τα όρια των τριών φάσεων περιέχουν τα ενεργές θέσεις κέντρα για την 

(ηλεκτροκαταλυτική) αντίδραση µεταφοράς φορτίου: 

Ο2- (YSZ) ↔ Ο(a) +2e-     (3.25) 

όπου Ο(a) είναι το ροφηµένο οξυγόνο πάνω στην επιφάνεια της Pt, το οποίο  προήλθε 

από  τον µετασχηµατισµό των Ο2- του στερεού ηλεκτρολύτη. Η αντίδραση (3.25) γίνεται 

προς τα δεξιά κατά την επιβολή θετικού δυναµικού (ανοδική πόλωση) [31]. 

 Στην άλλη πλευρά του στερεού ηλεκτρολύτη, πριν από την τοποθέτηση του 

µονοκρυστάλλου Pt(111), τοποθετήθηκαν δύο ηλεκτρόδια πλατίνας (βοηθητικό και 

αναφοράς αντίστοιχα) έτσι ώστε 

να σχηµατιστεί το ηλεκτροχηµικό 

κελί που χρησιµοποιείται σε 

πειράµατα Nemca. Τα ηλεκτρόδια 

παρασκευάστηκαν µε πάστα 

πλατίνας Pt Engelhard A1121 και 

επακόλουθη πύρωση στους 

850ºC. Με την βοήθεια ενός 

γαλβανοστάτη-ποτενσιοστάτη (G-P Amel 553) γίνεται επιβολή σταθερών δυναµικών, 

UWR, µεταξύ του µονοκρύσταλλου Pt(111) που αποτελεί το ηλεκτρόδιο εργασίας(W) και 

του ηλεκτροδίου αναφοράς(R), ενώ ταυτόχρονα γίνεται καταγραφή του ρεύµατος ΙWC που 

µετράται µεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας(W) και του βοηθητικού(C) ηλεκτροδίου 

(Σχήµα 3.23). Η ηλεκτρική σύνδεση του ηλεκτροχηµικού κελιού µε τον 

ποτενσιοστάτη/γαλβανοστάτη επιτυγχάνεται µε την χρήση τριών συρµάτων Au (dia 

0.127mm), τα οποία βρίσκονται σε µηχανική επαφή µε τα τρία ηλεκτρόδια. 
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     Σχήµα 3.23: Πειραµατική ∆ιάταξη του δείγµατος που     
        χρησιµοποιήθηκε στο STM[1]. 
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3.7.7 Πειραµατική ∆ιαδικασία 

 Η πειραµατική διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η ακόλουθη: Μετά την 

τοποθέτηση της Pt(111) πάνω στον στερεό ηλεκτρολύτη YSZ επιβάλλεται σταθερό 

δυναµικό UWR=-1V µεταξύ των ηλεκτροδίων εργασίας,Pt(111), και αναφοράς σε 

θερµοκρασία 673K (400°C) για 1 ώρα. Ακολουθεί ψύξη του δείγµατος σε θερµοκρασία 

δωµατίου ενώ το δείγµα παραµένει πολωµένο. Στη συνέχεια το δείγµα µεταφέρεται στο 

STM και υπό ατµοσφαιρικές συνθήκες γίνεται η µελέτη της επιφάνειάς του. 

 ‘Έπειτα, το δείγµα µεταφέρεται πάλι στο φούρνο και θερµαίνεται στους 973K για 1 

ώρα υπό ατµοσφαιρικές συνθήκες. Ακολουθεί ψύξη του δείγµατος και παρατήρηση της 

επιφάνειας του µονοκρύσταλλου στο STM. 

 Ακολούθως στο δείγµα επιβάλλεται πάλι σταθερό δυναµικό UWR=-1V µεταξύ των 

ηλεκτροδίων εργασίας και  αναφοράς σε θερµοκρασία 673K για 1 ώρα υπό ατµοσφαιρικές 

συνθήκες. Το δείγµα ψύχεται σε θερµοκρασία δωµατίου ενώ παραµένει πολωµένο και εν 

συνεχεία µεταφέρεται στο STM και µελετάται η επιφάνειά του. 

 Στο τελευταίο στάδιο της πειράµατος γίνεται επιβολή σταθερού θετικού 

δυναµικού UWR=+1V µεταξύ των ηλεκτροδίων εργασίας και αναφοράς στους 673K για 1 

ώρα υπό ατµοσφαιρικές συνθήκες. Ακολουθεί ψύξη του δείγµατος σε θερµοκρασία 

δωµατίου ενώ παραµένει πολωµένο και µελέτη της επιφάνειας του στο STM[1]. 

 Η επιβολή δυναµικών στην παραπάνω διαδικασία γίνεται εκτός του STM(ex-situ). 

Έτσι, µε αυτό τον τρόπο µελετώνται ex-situ σε µικροσκοπικό επίπεδο οι µεταβολές που 

υφίσταται η επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας υπό συνθήκες που προσοµοιάζουν τόσο 

το φαινόµενο της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης όσο και το φαινόµενο των αλληλεπιδράσεων 

µετάλλου-φορέα. Όλα τα πειράµατα που διεξήχθησαν έγιναν σε ατµοσφαιρική πίεση και 

υπό οξειδωτικές συνθήκες µιας και στις περισσότερες µελέτες της Ηλεκτροχηµικής 

Ενίσχυσης έχει χρησιµοποιηθεί αέρας ως οξειδωτικό µέσο και έχουν γίνει σε 

ατµοσφαιρική πίεση [31, 59]. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά την επιβολή 

δυναµικών µεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας και του ηλεκτροδίου αναφοράς στους 673K 

τα αντίστοιχα ανοδικά ή καθοδικά ρεύµατα ήταν της τάξης των 2-20µΑ. 
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3.8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

3.8.1 Παρατήρηση σε ατοµική ανάλυση της επιφάνειας Pt(111) µετά από την 

προετοιµασία του ηλεκτροχηµικού κελιού και ακόλουθο ηλεκτροχηµικό καθαρισµό 

Μετά την επικόλληση του µονοκρυστάλλου Pt(111) στο στερεό ηλεκτρολύτη YSZ 

σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφτηκε στην παράγραφο 3.7.6, το ηλεκτροχηµικό 

κελί µεταφέρεται σε κατάλληλα διαµορφωµένο φούρνο σε θερµοκρασία 673K, όπου 

πραγµατοποιείται επιβολή σταθερού αρνητικού δυναµικού UWR=-1V µεταξύ των 

ηλεκτροδίων εργασίας (Pt(111)) και αναφοράς (πολυκρυσταλλικό φιλµ Pt) για 1h. Η 

καθοδική πόλωση του µονοκρυστάλλου προκαλεί την αποµάκρυνση τυχόν εναποµείναντων 

ιόντων οξυγόνου από την επιφάνεια της Pt(111) µέσω του στερεού ηλεκτρολύτη. Με αυτό 

τον τρόπο επιτυγχάνεται ηλεκτροχηµικός καθαρισµός της επιφάνειας του Pt(111) από Ο2- 

που µπορεί να υπάρχουν στην επιφάνεια της Pt(111) λόγω θερµικής διάχυσης κατά τη 

διάρκεια προετοιµασίας του δείγµατος. Στη συνέχεια το δείγµα ψύχεται σε θερµοκρασία 

δωµατίου ενώ παραµένει υπό συνθήκες πόλωσης προκειµένου να «παγώσει» η δοµή της 

επιφάνειας του δείγµατος και να παραµείνει στην υπάρχουσα κατάσταση προκειµένου να 

µελετηθεί η τοπογραφία της επιφάνειας µε το STM. Το δείγµα αποπολώνεται στους 

473K όπου ο στερεός ηλεκτρολύτης δεν είναι πλέον αγώγιµος [61]. Ακολούθως, αµέσως 

µετά από την διαδικασία αυτή, έγινε παρατήρηση της επιφάνειας Pt(111) στο STM.  

Στο Σχήµα 3.24α φαίνεται η εικόνα STM της τοπογραφίας της επιφάνειας σε κλίµακα 

ατοµικών διαστάσεων. Οι συνθήκες του ρεύµατος σήραγγος και του δυναµικού για την 

λήψη της συγκεκριµένης εικόνας είναι Ιt=10nA και Vbias=450mV, ενώ το µέγεθος της 

σάρωσης είναι 159Å x159Å. Σε ολόκληρη την επιφάνεια παρατηρείται η ύπαρξη µίας 

δοµής, η οποία είναι η γνωστή δοµή Pt(111)-(2x2)-O [62, 63]. Η δοµή αυτή αντιστοιχεί 

στη δοµή που σχηµατίζει το οξυγόνο της ατµόσφαιρας πάνω στην επιφάνεια του 

µονοκρυστάλλου [64].Εφαρµόζοντας µετασχηµατισµό Fourier (FFT-2D) στις δύο 

διαστάσεις στην εικόνα 3.24α, προκύπτει το φάσµα του Fourier (Σχήµα 3.24β) στο οποίο 

εµφανίζονται έξι φωτεινές κηλίδες οι οποίες σχηµατίζουν µία εξαγωνική δοµή.  
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Εφαρµόζοντας µετασχηµατισµό Fourier (FFT-2D) στις δύο διαστάσεις στην 

εικόνα 3.24α, προκύπτει το φάσµα του Fourier (Σχήµα 3.24β) στο οποίο εµφανίζονται 

έξι φωτεινές κηλίδες οι οποίες σχηµατίζουν µία εξαγωνική δοµή. Η δοµή αυτή αντιστοιχεί 

στη δοµή Pt(111)-(2x2)-O. Οι φωτεινές κηλίδες οι οποίες βρίσκονται σε µεγαλύτερη 

περίµετρο αποδίδονται σε αρµονικές συχνότητες των θεµελιωδών συχνοτήτων του 

φάσµατος Fourier. Η ύπαρξη του πλέγµατος (2x2)-O επιβεβαιώνεται και από τη 

φιλτραρισµένη εικόνα κατά Fourier της αρχικής εικόνας 3.24α. Πιο συγκεκριµένα µε τη 

βοήθεια κατάλληλου λογισµικού η 

απόσταση µεταξύ των ατόµων της δοµής 

αυτής µετρήθηκε να είναι 5.6Å (Σχήµα 

3.24γ). Όπως όµως είναι γνωστό, η 

σταθερά πλέγµατος της Pt(111) είναι 

2.775Å [65]. Άρα η εµφανιζόµενη δοµή 

µπορεί να αποδοθεί στη δοµή Pt(111)-

(2x2)-O, αφού το διπλάσιο της τιµής 

2.775Å είναι 5.55Å που είναι πολύ κοντά 

στην τιµή 5.6Å που µετρήθηκε. ∆ηλαδή η 25 A

(α)

25 A

(β)

 25 A

(γ)

d=56A

11 ά
τοµα

 
Σχήµα 3.24: (α) Εικόνα STM της τοπογραφίας της επιφάνειας Pt(111) µετά από επιβολή αρνητικού 
δυναµικού (β)Το φάσµα µετασχηµατισµού Fourier δύο διαστάσεων της εικόνας 3.24α (γ) Η 
µετασχηµατισµένη εικόνα 3.24α µετά από εφαρµογή του µετασχηµατισµού Fourier. Επιφάνεια σάρωσης: 
159Å x159Å. Ιt=10nA και Vbias=450mV 
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σταθερά πλέγµατος της δοµής που σχηµατίζει το ατµοσφαιρικό οξυγόνο στην επιφάνεια 

του µονοκρυστάλλου είναι διπλάσια της σταθερά πλέγµατος της Pt(111). Η κάλυψη της 

δοµής Pt(111)-(2x2)-O είναι θ =Pt
O 0.25 , όπου ο εκθέτης «Pt» δηλώνει ότι η κάλυψη 

βασίζεται στα συνολικά άτοµα Pt στην επιφάνεια. 

 

3.8.2 Τοπογραφίες ατοµικής ανάλυσης της επιφάνειας Pt(111) υπό συνθήκες 

ανοικτού κυκλώµατος – Εµφάνιση της δοµής Pt(111)-(12x12)-O 

 Στο Σχήµα 3.25 παρατηρούµε την τοπογραφία της επιφάνειας της Pt(111) κάτω 

από συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος, οι οποίες προσοµοιάζουν τις αλληλεπιδράσεις 

µετάλλου-φορέα. Το ηλεκτροχηµικό κελί Pt(111)/YSZ είχε µεταφερθεί προηγουµένως 

στο φούρνο και θερµάνθηκε στους 973K για 1 ώρα υπό ατµοσφαιρικές συνθήκες. 

Ακολούθως ψύχθηκε σε θερµοκρασία δωµατίου για να  µεταφερθεί ξανά για µελέτη της 

τοπογραφίας της επιφάνειας του µονοκρυστάλλου στο STM. Οι συνθήκες του ρεύµατος 

σήραγγος και του δυναµικού για τη λήψη της εικόνας 3.25 είναι Ιt=10nA και Vbias=-

150mV, ενώ το µέγεθος της σάρωσης είναι 319Åx319Å. Παρατηρώντας την τοπογραφία 

της παραπάνω εικόνας διακρίνουµε την ύπαρξη τριών διαφορετικών περιοχών.  

 Στην περιοχή Α παρατηρούµε την ύπαρξη µεγάλων σφαιρών οι οποίες 

σχηµατίζουν εξαγωνική δοµή, κάθε µία από τις οποίες όµως είναι γεµάτη από πιο µικρές 

σφαίρες. Παρατηρούµε λοιπόν τη συνύπαρξη δύο διαφορετικών δοµών, οι οποίες 

αντιστοιχούν, όπως θα εξηγηθεί και στη συνέχεια, στις δοµές: Pt(111)-(2x2)-O και 

Pt(111)-(12x12)-O. Η υπερκείµενη εξαγωνική δοµή που σχηµατίζουν οι µεγάλες 

σφαίρες αντιστοιχεί στη δοµή Pt(111)-(12x12)-O, η οποία οφείλεται στην παρουσία ειδών 

Ο2- πάνω στην επιφάνεια του µονοκρυστάλλου τα οποία προέρχονται από το στερεό 

ηλεκτρολύτη YSZ, λόγω θερµικής διάχυσης Ο2- κατά τη θέρµανση του συστήµατος 

Pt(111)/YSZ στους 973K υπό ατµοσφαιρικές συνθήκες. Η δεύτερη δοµή είναι η δοµή 

Pt(111)-(2x2)-O, η οποία όπως είδαµε και στην προηγούµενη παράγραφο αντιστοιχεί στη 

δοµή που σχηµατίζει το ατµοσφαιρικό οξυγόνο στην επιφάνεια της Pt(111).  

 Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 3.8.1 η σταθερά πλέγµατος της Pt(111) 

είναι 2.775Å. Η απόσταση µεταξύ των ατόµων της υπερκείµενης δοµής (µεγάλες 
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σφαίρες) είναι 33.6Å, που είναι 12πλάσια από την τιµή της σταθεράς πλέγµατος της 

Pt(111). Έτσι η δοµή αυτή αποδίδεται στη δοµή Pt(111)-(12x12)-O και οφείλεται σε 

παρουσία Ο2- που προέρχεται από το στερεό ηλεκτρολύτη YSZ. 

 

 Εφαρµόζοντας µετασχηµατισµό Fourier στις δύο διαστάσεις για την περιοχή Α 

της εικόνας 3.25 πιστοποιούµε την ύπαρξη των δύο διαφορετικών δοµών (Σχήµα 3.26α), 

αφού εµφανίζονται κηλίδες κοντά στο κέντρο και λίγο πιο έξω από αυτό. Οι φωτεινές 

κηλίδες που βρίσκονται προς το κέντρο της εικόνας του φάσµατος Fourier (Σχήµα 

3.26α) αντιστοιχούν στη δοµή Pt(111)-(12x12)-O, ενώ οι εξωτερικές κηλίδες όπως 

φαίνεται και στο Σχήµα 3.26β αντιστοιχούν σε µια εξαγωνική δοµή µε σταθερά 

πλέγµατος 5.6Å, η οποία αναπαριστά τη δοµή Pt(111)-(2x2)-O. Ο µετασχηµατισµός 

Fourier αναπαριστάται στον αντίστροφο χώρο µε αποτέλεσµα η δοµή µε τη µεγαλύτερη 

 

50 A

Α

B Γ

 

Σχήµα 3.25: Εικόνα STM της τοπογραφίας της επιφάνειας Pt(111) υπό 

συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος. Επιφάνεια σάρωσης: 319Å x319Å. Ιt=10nA και 

Vbias=-150mV [1] 
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σταθερά πλέγµατος να απεικονίζεται από τις κηλίδες που είναι προς το κέντρο και πιο 

κοντά µεταξύ τους. 

Το Σχήµα 3.26β είναι η φιλτραρισµένη εικόνα  κατά Fourier της περιοχής Α της εικόνας 

3.25 στην οποία φαίνονται καθαρά οι δύο δοµές που συνυπάρχουν. Η Pt(111)-(2x2)-O 

είναι οι µικρές κουκίδες ενώ οι µεγαλύτερες σφαίρες αντιστοιχούν στη δοµή Pt(111)-

(12x12)-O.  

 Στην περιοχή Β παρατηρούµε «µπαλώµατα» του πλέγµατος (2x2)-O, το οποίο 

επιβεβαιώνεται αν εφαρµόσουµε µετασχηµατισµό Fourier στις δύο διαστάσεις (FFT-2D) 

για την περιοχή Β της εικόνας 3.25, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.27α και στο οποίο 

βλέπουµε την ύπαρξη µίας µόνο δοµής. Η δοµή αυτή αντιστοιχεί στη δοµή Pt(111)- (2x2)-

O µε ενδοατοµική απόσταση 5.6Å όπως φαίνεται καθαρά και στην αντίστοιχη 

µετασχηµατισµένη εικόνα του Σχήµατος 3.27β.  

Παρατηρώντας την εικόνα ατοµικής ανάλυσης του Σχήµατος 3.25 παρατηρούµε 

µία περιοχή, την περιοχή Γ, στην οποία βλέπουµε την ύπαρξη πολύ µικρών σφαιρών οι 

οποίες αντιστοιχούν σε καθαρή πλατίνα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το φάσµα και το 

φίλτρο του µετασχηµατισµού Fourier για την περιοχή Γ της εικόνας 3.25, τα οποία 

φαίνονται στο Σχήµα 3.28. Στο φάσµα του η  Fourier βλέπουµε την ύπαρξη µίας µόνο 

δοµής(Σχήµα 3.28α). Μετρώντας την ενδοατοµική απόσταση του πλέγµατος στη 

50 A

( )α

50 A

( )β

 
Σχήµα 3.26: (α) Φάσµα µετασχηµατισµού Fourier δύο διαστάσεων (FFT-2D) της τοπογραφίας της 
περιοχής Α της εικόνας 3.25 (β) Η µετασχηµατισµένη εικόνα µετά από εφαρµογή του µετασχηµατισµού 
Fourier για την περιοχή Α της εικόνας 3.25.   
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φιλτραρισµένη εικόνα (Σχήµα 3.28β) µε τη βοήθεια κατάλληλου λογισµικού προκύπτει ότι 

απόσταση αυτών των σφαιρών µεταξύ τους είναι 2.8Å και είναι σε πολύ καλή συµφωνία 

µε τη θεωρητική τιµή της σταθεράς πλέγµατος της Pt(111) που είναι 2.775Å.  
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Σχήµα 3.27: (α) Φάσµα µετασχηµατισµού Fourier δύο διαστάσεων (FFT-2D) της τοπογραφίας της 
περιοχής Β της εικόνας 3.25 (β) Η µετασχηµατισµένη εικόνα µετά από εφαρµογή του µετασχηµατισµού 
Fourier για την περιοχή Β της εικόνας 3.25.   
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   Σχήµα 3.28: (α) Φάσµα µετασχηµατισµού Fourier δύο διαστάσεων (FFT-2D) της τοπογραφίας της 
περιοχής Γ της εικόνας 3.25 (β) Η µετασχηµατισµένη εικόνα µετά από εφαρµογή του 
µετασχηµατισµού Fourier για την περιοχή Γ της εικόνας 3.25.   
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Στο Σχήµα 3.29 βλέπουµε την 

τοπογραφία της επιφάνειας της Pt(111) 

υπό συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος σε 

διαφορετική µεγένθυση. Πιο συγκεκρι-

µένα οι συνθήκες λήψης της εικόνας ήταν 

οι εξής: Το ρεύµα σήραγγος και το 

δυναµικό ήταν It=10nA και Ut= -150mV 

αντίστοιχα, η επιφάνεια σάρωσης 638Å 

x638Å και η ταχύτητα σάρωσης 9.1Å/s. 

Και σε αυτή την εικόνα βλέπουµε επίσης 

την ύπαρξη τοπικών περιοχών µε 

µεγάλες σφαίρες, οι οποίες αντιστοιχούν στην εξαγωνική δοµή που σχηµατίζουν τα Ο2- 

στην επιφάνεια της Pt(111) λόγω θερµικής διάχυσης. 

 

3.8.3 Παρατήρηση σε ατοµική ανάλυση της επιφάνειας Pt(111) µετά από 

ελεγχόµενη ηλεκτροχηµική άντληση/παροχή ιόντων οξυγόνου – Επιβεβαίωση της 

δοµής Pt(111)-(12x12)-O 

Στην επιφάνεια του µονοκρύσταλλου της Pt(111), όπως είδαµε στην προηγούµενη 

παράγραφο, παρατήσαµε την ύπαρξη του πλέγµατος Pt(111)-(12x12)-O λόγω θερµικής 

διάχυσης ιόντων οξυγόνου από το στερεό ηλεκτρολύτη στην επιφάνεια της Pt(111) κάτω 

από συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος που προσοµοιάζουν τις συνθήκες αλληλεπιδράσεων 

µετάλλου-φορέα. Στη συνέχεια µεταφέραµε το ηλεκτροχηµικό κελί στο φούρνο και σε 

θερµοκρασία 673K επιβάλλαµε ποτενσιοστατικά αρνητικό δυναµικό UWR=-1Volt µεταξύ 

των ηλεκτροδίων αναφοράς και εργασίας για 1 ώρα. Ακολούθησε ψύξη του δείγµατος υπό 

συνθήκες πόλωσης και έπειτα παρατήρηση της επιφάνειας της Pt(111) στο STM. Η 

καθοδική πόλωση του δείγµατος είχε ως αποτέλεσµα την πλήρη αποµάκρυνση του 

πλέγµατος (12x12)-O και την ακόλουθη αναδόµηση της επιφάνειας της Pt(111) της 

οποίας η τοπογραφία απεικονίζεται στο Σχήµα 3.30. 

100 A  
Σχήµα 3.29: Εικόνα STM της τοπογραφίας της 
επιφάνειας Pt(111) υπό συνθήκες ανοικτού 
κυκλώµατος. Επιφάνεια σάρωσης: 638Åx638Å.  
Ιt=10nA και Vbias=-150mV 
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Η εικόνα ατοµικής ανάλυσης 

του Σχήµατος 3.30  έχει επιφάνεια 

σάρωσης 159Å x159Å ενώ το ρεύµα 

σήραγγος και το δυναµικό για την 

λήψη της συγκεκριµένης εικόνας είναι 

Ιt=10nA και Vbias=450mV. Στην 

εικόνα 3.30 παρατηρούµε την ύπαρξη 

µίας µόνο δοµής, της Pt(111)-(2x2)-

O. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το 

φάσµα µετασχηµατισµού Fourier της 

εικόνας 3.30 (Σχήµα 3.30 ένθετο) 

στο οποίο βλέπουµε ότι δεν υπάρχουν 

κηλίδες κοντά στο κέντρο όπως στο 

Σχήµα 3.26α. Συνεπώς η εµφάνιση 

της δοµής Pt(111)-(12x12)-O µπορεί να αποδοθεί στα ιόντα Ο2- τα οποία µεταναστεύουν 

από το στερεό ηλεκτρολύτη (YSZ) στην επιφάνεια της Pt(111) λόγω θερµικής διάχυσης. 

Γίνεται επίσης φανερό ότι η ηλεκτροχηµική άντληση ιόντων οξυγόνου από την επιφάνεια 

του καταλύτη είναι ένας τρόπος καθαρισµού της επιφάνειας καταλυτών που είναι 

εναποτεθειµένοι σε στερεό ηλεκτρολύτη όπως προτείνεται και στη βιβλιογραφία [58].  

Για να επιβεβαιώσουµε ότι αυτό το «είδος» που παρατηρήσαµε στην επιφάνεια 

της Pt(111) είναι πράγµατι το (12x12)-O µεταφέραµε το ηλεκτροχηµικό κελί στο φούρνο 

και στη συνέχεια σε θερµοκρασία 673K επιβάλλαµε ποτενσιοστατικά θετικό δυναµικό 

UWR=1Volt µεταξύ των ηλεκτροδίων αναφοράς και εργασίας για 1 ώρα υπό οξειδωτικές 

συνθήκες. Η πόλωση αυτή προκαλεί την µετακίνηση(backspillover) των ιόντων οξυγόνου 

από τον στερεό ηλεκτρολύτη YSZ στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας - καταλύτη, 

Pt(111). Ακολούθησε ψύξη του δείγµατος σε θερµοκρασία περιβάλλοντος χωρίς όµως να 

διακοπεί η επιβολή του δυναµικού ωσότου το δείγµα να φτάσει στους 473K οπότε και ο 

στερεός ηλεκτρολύτης, YSZ, παύει να είναι αγώγιµος. Στη συνέχεια το δείγµα µετα-

φέρθηκε στο STM για µελέτη της τοπογραφίας της επιφάνειας της Pt(111). Όπως 

βλέπουµε και στις εικόνες του Σχήµατος 3.31 ολόκληρη η επιφάνεια του µονοκρυστάλλου  

  25 A  
Σχήµα 3.30: Εικόνα STM της τοπογραφίας της 
επιφάνειας Pt(111) µετά από ηλεκτροχηµικό 
καθαρισµό. Στο ένθετο απεικονίζεται το αντίστοιχο 
φάσµα του µετασχηµατισµού Fourier(FFT-2D).  
Επιφάνεια σάρωσης: 159Å x159Å. Ιt=10nA και 
Vbias=450mV 
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Pt(111) τώρα καλύπτεται από τα δύο πλέγµατα, από το (12x12)-O και από το υποκείµενο 

(2x2)-O. Το µέγεθος σάρωσης των εικόνων ατοµικής ανάλυσης της Pt(111) µετά την 

ανοδική πόλωση του δείγµατος (Σχήµα 3.31) είναι 638Åx638Å και 319Åx319Å 

αντίστοιχα, ενώ οι συνθήκες ρεύµατος και δυναµικού για την λήψη των εικόνων είναι 

Ιt=8nA και Vbias=400mV. Επισηµαίνεται ότι οι εικόνες αυτές έχουν ληφθεί ακριβώς στο 

ίδιο σηµείο, ενώ διαφοροποιείται η µεγένθυση τω λαµβανόµενων τοπογραφιών. 

Στο Σχήµα 3.32 εµφανίζονται οι αντίστοιχοι µετασχηµατισµοί Fourier στις δύο 

διαστάσεις για τις τοπογραφίες του Σχήµατος 3.31. Παρατηρούµε ότι υπάρχουν δύο 

δακτύλιοι. Οι φωτεινές κηλίδες οι οποίες βρίσκονται πλησιέστερα στο κέντρο της εικόνας 

αντιστοιχούν στη δοµή Pt(111)-(12x12)-O, ενώ οι φωτεινές κηλίδες οι οποίες βρίσκονται 

στην µεγαλύτερη περίµετρο και είναι εξαγωνικά διατεταγµένες αντιστοιχούν στην 

εξαγωνική δοµή Pt(111)-(2x2)-O. Η συνύπαρξη αυτών των δύο δοµών επιβεβαιώνεται 

και στις εικόνες του Σχήµατος 3.33 οι οποίες προκύπτουν µε εφαρµογή του φίλτρου 

Fourier στις εικόνες του Σχήµατος 3.32. Οι µεγάλες λευκές σφαίρες αντιστοιχούν στα 

ιόντα Ο2- τα οποία όπως φαίνεται κατακλύζουν την επιφάνεια της Pt(111) µετά την 

ανοδική πόλωση του δείγµατος, ενώ οι µικρότερες σφαίρες αντιστοιχούν στο (2x2)-O 

πλέγµα του ροφηµένου στην επιφάνεια του µονοκρυστάλλου ατµοσφαιρικού οξυγόνου. 

100 A

(a)

50 A

( )β

 
Σχήµα 3.31: (α) Εικόνα STM της τοπογραφίας της επιφάνειας Pt(111) µετά από επιβολή θετικού 
δυναµικού µε επιφάνεια σάρωσης: 638Å x638Å. (β) Εικόνα STM της τοπογραφίας της επιφάνειας 
Pt(111) µετά από επιβολή θετικού δυναµικού µε επιφάνεια σάρωσης: 319Å x319Å.  Ιt=8nA και 
Vbias=400mV 
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΄ 

Αν µετρήσουµε 10 ενδοατοµικές αποστάσεις στην εικόνα 3.33β επιβεβαιώνεται 

για άλλη µια φορά ότι η τιµή της σταθεράς πλέγµατος της υπερκείµενης δοµής του Ο2- 

στην Pt(111) είναι ίση µε 33.6Å, της οποίας η µοναδιαία κυψελίδα παριστάνεται µε τη 

µαύρη συνεχή γραµµή. Η κάλυψη της συγκεκριµένης υπερκείµενης δοµής υπολογίζεται 

( )α ( )β

 
Σχήµα 3.32: Φάσµατα µετασχηµατισµού Fourier στις δύο διαστάσεις (FFT-2D) που αντιστοιχούν στις 
τοπογραφίες των εικόνων του Σχήµατος 3.31 (α) FFT-2D της εικόνας 3.31α (β) FFT-2D της εικόνας 
3.31β. 

100 A

( )α

50 A

( )β

d=336A

 
Σχήµα 3.33: (α) Μετασχηµατισµένη εικόνα µε φίλτρο Fourier που αντιστοιχεί σε επιφάνεια 
638Åx638Å και προκύπτει από την εικόνα 3.31α (β) Μετασχηµατισµένη εικόνα µε φίλτρο Fourier που 
αντιστοιχεί σε επιφάνεια 319Åx319Å και προκύπτει από την εικόνα 3.31β 
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θεωρητικά µε τον εξής συλλογισµό: εφόσον η σταθερά της υπερκείµενης δοµής είναι 

33.6Å συνεπάγεται ότι 33.6 33.6 147
2.775 2.775

× =⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

άτοµα Pt(111) αντιστοιχούν σε ένα άτοµο 

της υπερκείµενης δοµής, εποµένως η κάλυψη 2
Pt
O −θ  υπολογίζεται προσεγγιστικά ότι είναι 

1 0.0068 0.7%
147

= ≈ . 

 Η εικόνα ατοµικής ανάλυσης µε STM του Σχήµατος 3.34α απεικονίζει την 

τοπογραφία µιας µεγαλύτερης επιφάνειας της Pt(111) µετά την επιβολή θετικού 

δυναµικού στο δείγµα, στην οποία είναι εµφανής η παρουσία των «µεγάλων σφαιρών» σε 

όλο το εύρος της επιφάνειας. Το µέγεθος της σάρωσης της συγκεκριµένης εικόνας είναι 

1275Å x1275Å, ενώ το ρεύµα σήραγγος και το δυναµικό για τη λήψη της είναι Ιt=7nA και 

Vbias=450mV.  Παρατηρώντας το αντίστοιχο φάσµα Fourier (Σχήµα 3.34β) βλέπουµε 

µόνο έναν δακτύλιο στον οποίο οι φωτεινές κηλίδες σχηµατίζουν εξαγωνική δοµή. Η δοµή 

αυτή αντιστοιχεί στη δοµή Pt(111)-(12x12)-O ενώ λόγω της σχετικά µικρής µεγένθυσης 

της εικόνας 3.34α, φαίνεται πολύ αχνά ο εξωτερικός δακτύλιος που είδαµε στα φάσµατα 

Fourier των εικόνων 3.31 (Σχήµα 3.32) και που αντιστοιχεί στη δοµή Pt(111)-(2x2)-O. 

Συµπερασµατικά λοιπόν βλέπoυµε ότι τα δύο πλέγµατα, το (12x12)-O και το 

υποκείµενο (2x2)-O, συνυπάρχουν σε ολόκληρη την επιφάνεια της Pt(111) µετά την 

250 A

( )α ( )β

 
Σχήµα 3.34: (α) Εικόνα STM της τοπογραφίας της επιφάνειας Pt(111) µετά από επιβολή θετικού 
δυναµικού (UWR=1V) µε επιφάνεια σάρωσης: 1275Å x1275Å.  Ιt=7nA και Vbias=450mV  (β) FFT-2D της 
εικόνας 3.34α.   
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επιβολή θετικού δυναµικού στο ηλεκτροχηµικό κελί, υπό συνθήκες δηλαδή 

Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης παρόµοιες µε αυτές που ισχύουν κατά την διεξαγωγή 

πειραµάτων NEMCA [31]. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την επιβολή θετικού 

δυναµικού στο δείγµα Pt(111)/YSZ γίνεται ηλεκτροχηµική άντληση ιόντων οξυγόνου  

προς την επιφάνεια του καταλύτη µέσω του στερεού ηλεκτρολύτη. Το έργο εξόδου της 

επιφάνειας της Pt(111) κάτω από συνθήκες παρόµοιες µε αυτές που απεικονίζονται στις 

εικόνες των Σχηµάτων 3.31 και 3.34  έχει βρεθεί [31, 58,66] ότι είναι τουλάχιστον 1eV 

υψηλότερο από την αντίστοιχη τιµή του έργου εξόδου υπό συνθήκες όµοιες µε αυτές που 

απεικονίζονται στην εικόνα του Σχήµατος 3.30.  

 

 

3.8.4 Συζήτηση Αποτελεσµάτων - Συσχέτιση της δοµής Pt(111)-(12x12)-O µε τα 

φαινόµενα NEMCA και MSI 

 Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα αποτελούν µία ισχυρή επιβεβαίωση του 

προτεινόµενου µηχανισµού της αντίστροφης υπερχείλισης (backspillover) Ο2- για το 

φαινόµενο της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης όπως φαίνεται στις εικόνες των Σχηµάτων 

3.31 και 3.34. Μάλιστα φαίνεται και η αντιστρεπτότητα του φαινοµένου NEMCA αφού 

βλέπουµε ότι η δοµή Pt(111)-(12x12)-O εµφανίζεται ή εξαφανίζεται ανάλογα µε το αν 

παρέχοντα ιόντα οξυγόνου προς την επιφάνεια της Pt(111) ή αποµακρύνονται από αυτήν 

(εικόνες 3.31, 3.34 και 3.30 αντίστοιχα). Επίσης, επιβεβαιώνεται το backspillover 

φαινόµενο λόγω θερµικής διάχυσης ειδών Ο2- από το στερεό ηλεκτρολύτη προς την 

επιφάνεια του καταλύτη στην περίπτωση των αλληλεπιδράσεων µετάλλου-φορέα, όπως 

φαίνεται στις εικόνες των Σχηµάτων 3.25 και 3.29. Αξιοσηµείωτη είναι η µεγάλη 

απόσταση που γίνεται η διάχυση των Ο2- που είναι της τάξεως των mm και είναι πολύ 

µεγάλη για κλίµακα ατοµικών διαστάσεων. Συνεπώς, µπορούµε να εξάγουµε το 

συµπέρασµα ότι το φαινόµενο της αντίστροφης υπερχείλισης λόγω θερµικής διάχυσης 

λαµβάνει χώρα και στους διεσπαρµένους εµπορικούς καταλύτες µιας και αποτελούνται 

από πολύ µικρότερους κρυσταλλίτες πλατίνας της τάξεως των nm, οπότε και το µήκος 

διάχυσης είναι πολύ µικρότερο. Η παρούσα µελέτη µε το STM ενισχύει σηµαντικά την 

ισοδυναµία ανάµεσα στο µηχανισµό της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης και των 
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αλληλεπιδράσεων µετάλλου-φορέα, η οποία έχει αποδειχθεί και µε πειράµατα 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης ,TPD [67],[68].   

To Σχήµα 3.35 [67] 

παρέχει µια απ’ ευθείας σύγκριση 

των φασµάτων TPD που 

ελήφθησαν µε χρήση διεσπαρµένου 

(1% Pt/YSZ) και υποστηριγµένου 

(Pt/YSZ) καταλύτη Pt υπό 

συνθήκες υψηλού κενού. Στο 

συγκεκριµένο διάγραµµα, το οποίο 

αναφέρεται σε υψηλή θερµοκρασία 

ρόφησης όπου σχηµατίζονται µόνο 

οι φάσεις β2 και β3, φαίνονται τα 

φάσµατα εκρόφησης του οξυγόνου 
16O18O. Η οµοιοµορφία που 

παρατηρείται είναι εντυπωσιακή 

και ενδεικτική της µηχανιστικής ισοδυναµίας της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης και των 

αλληλεπιδράσεων φορέα-µετάλλου. 

 Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω σε όλες τις εικόνες ατοµικής ανάλυσης της 

τοπογραφίας της επιφάνειας της Pt(111) που ελήφθησαν µε το STM παρατηρήθηκε ότι το 

πλέγµα (12x12)-O συνυπάρχει µε το υποκείµενο (2x2)-O. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει 

ότι το backspillover ανιονικό οξυγόνο που µεταναστεύει από το στερεό ηλεκτρολύτη 

µπορεί να υπάρξει σε διαφορετική θέση ρόφησης από το κανονικά χηµειοροφηµένο 

οξυγόνο της αέριας φάσης, το οποίο σχηµατίζει τη γνωστή (2x2)-O δοµή, µόνο όταν η 

επιφάνεια έχει κορεστεί µε το πλέγµα (2x2)-O. Μελέτες που έχουν γίνει µε την τεχνική 

της θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD) [69] έχουν δείξει ότι αν το διαχεόµενο 

είδος οξυγόνου που µεταναστεύει ηλεκτροχηµικά από το στερεό ηλεκτρολύτη βρει µία 

καθαρή επιφάνεια Pt, τότε µπορεί να µετατραπεί πολύ γρήγορα σε κανονικά ροφηµένο 

οξυγόνο σχηµατίζοντας το πλέγµα (2x2)-O. Το (2x2)-O έχει σηµαντικά χαµηλότερο 
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Σχήµα 3.35: Σύγκριση φασµάτων θερµοπρογραµµατιζόµενης 
εκρόφησης από διεσπαρµένο καταλύτη (1% Pt/YSZ) και από 
υποστηριγµένο υµένιο Pt/YSZ παρατηρούµενα υπό συνθήκες 
υψηλού. Σύγκριση φάσµατος οξυγόνου 16Ο18Ο. Ρυθµός 
θέρµανσης 0.5 °C/s [67] 
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χηµικό δυναµικό από το διαχεόµενο ανιονικό είδος το οποίο βρίσκεται σε ισορροπία µε το 

στερεό ηλεκτρολύτη [70],[71]. 

Πιο συγκεκριµένα οι Neophytides et al[69] µελέτησαν το σύστηµα Pt/YSZ µε 

την τεχνική TPD στη θερµοκρασιακή περιοχή 600-900Κ υπό συνθήκες υπερυψηλού 

κενού. Στη συγκεκριµένη µελέτη αποδείχθηκε η δηµιουργία δύο διαφορετικών ειδών 

ροφηµένου οξυγόνου στην επιφάνεια ηλεκτροδίου Pt εναποτεθειµένης σε στερεό 

ηλεκτρολύτη YSZ, υπό συνθήκες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. Στο Σχήµα 3.36α  

βλέπουµε ένα φάσµα TPD µετά από ηλεκτροχηµική παροχή Ο2- (Ι=15µΑ) για διάφορες 

χρονικές περιόδους, στο οποίο παρατηρούµε την ύπαρξη δύο κορυφών οξυγόνου. Η 

πρώτη κορυφή εµφανίζεται στη θερµοκρασιακή περιοχή 688-703Κ και αποδίδεται στο 

κανονικά ροφηµένο ατοµικό οξυγόνο, ενώ η δεύτερη κορυφή εµφανίζεται στους 753-

773Κ και αποδίδεται στο ιοντικό οξυγόνο. Επισηµαίνεται ότι και οι δύο θέσεις ρόφησης 

του οξυγόνου που βλέπουµε δεν προέρχονται από την αέρια φάση αλλά από το 

ηλεκτροχηµικά διαχεόµενο Ο2- του στερεού ηλεκτρολύτη µετά την επιβολή θετικού 

ρεύµατος για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Στο Σχήµα 3.36β βλέπουµε ένα φάσµα TPD 

µετά από συνδυασµό ρόφησης οξυγόνου από την αέρια φάση (PO2=4x10-6 Torr) στους  

673Κ για 1800s και ακόλουθη ηλεκτροχηµική παροχή Ο2- (Ι=15µΑ) για διάφορες 

χρονικές περιόδους. Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρούµε την ύπαρξη δύο κορυφών, 

(a) ( )β

 
Σχήµα 3.36:  Φάσµα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης(TPD) του οξυγόνου σε καταλυτικό υµένιο Pt 
εναποτεθειµένου σε YSZ (α)  µετά από ηλεκτροχηµική παροχή Ο2- (Ι=15µΑ) για διάφορες χρονικές 
περιόδους, και (β) µετά από ρόφηση οξυγόνου από την αέρια φάση στους 673Κ και PO2=4x10-6 Torr για 
1800s(7.2kL) ακολουθούµενη από ηλεκτροχηµική παροχή Ο2- (Ι=15µΑ) για διάφορες χρονικές 
περιόδους. Η εκρόφηση γίνεται µε σταδιακή θέρµανση µε ρυθµό β=1Κ/s. [69] 
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από τις οποίες η πρώτη εµφανίζεται στους 683Κ και η δεύτερη στους 743-773Κ. 

Παρατηρούµε ότι το ισχυρά ροφηµένο διαχεόµενο είδος οξυγόνου µετατοπίζει το 

κανονικά χηµειοροφηµένο οξυγόνο της αέριας φάσης (Τp=738K) σε ασθενέστερη 

κατάσταση ρόφησης (Τp=683K). ∆ηλαδή υπό συνθήκες Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης 

λαµβάνοντας υπόψη και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από µελέτη XPS[61] στην 

οποία θα γίνει αναφορά στη συνέχεια, το ηλεκτροχηµικά παρεχόµενο Ο2- (µε την επιβολή 

θετικού ρεύµατος ή δυναµικού) προκαλεί εξασθένιση του δεσµού Pt=O και οδηγεί στην 

αύξηση του καταλυτικού ρυθµού (για ηλεκτρόφοβες αντιδράσεις) λόγω της ταχύτατης 

οξειδωτικής δράσης του ασθενώς ροφηµένου οξυγόνου. 

Παρόµοιες πληροφορίες για την ύπαρξη των δύο ειδών οξυγόνου έδωσε η µελέτη 

µε την τεχνική της κυκλικής βολταµετρίας για το σύστηµα Pt/YSZ από τους ίδιους 

ερευνητές[69]. Όπως βλέπουµε από το βολταµογράφηµα του Σχήµατος 3.37α κατά την  

επιβολή θετικού δυναµικού UWR=0.8V στο σύστηµα Pt/YSZ για διάφορους χρόνους tH και 

Τ=673Κ σχηµατίζονται δύο είδη οξυγόνου και µάλιστα απουσία οξυγόνου από την αέρια 

φάση. Πρώτα ανάγεται το πιο ασθενώς ροφηµένο ατοµικό οξυγόνο και αργότερα, σε πιο 

αρνητικά δυναµικά, το ισχυρά ροφηµένο ιοντικό είδος οξυγόνου. Η κάλυψη του  

δεύτερου µάλιστα αυξάνεται σηµαντικά αυξανοµένου του χρόνου επιβολής του δυναµικού. 

Παρουσία οξυγόνου στην αέρια φάση και για µικρούς χρόνους πόλωσης εµφανίζεται µόνο 

µία κορυφή (Σχήµα 3.37β). Στη συνέχεια όµως αυξανοµένου του χρόνου πόλωσης tH, 

(a) ( )β

Σχήµα 3.37:  Κυκλικό βολταµογράφηµα ενός ηλεκτροδίου Pt εναποτεθειµένο σε στερεό ηλεκτρολύτη 
YSZ σε Τ=673Κ. Παρουσιάζεται η επίδραση του χρόνου tH κατά την  επιβολή θετικού δυναµικού 
UWR=0.8V. Ταχύτητα σάρωσης: 50 mV/s (α) υπό συνθήκες κενού, και (β) για  PO2=4x10-6 Torr [69] 
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εµφανίζεται και µία δεύτερη κορυφή που αντιστοιχεί στο ισχυρά ροφηµένο ιοντικό 

οξυγόνο. 

Αντίστοιχη µελέτη κυκλικής βολταµετρίας για το σύστηµα Pt/YSZ είχε γίνει 

παλαιότερα και από τους Y. Jiang et al [72]. Στο Σχήµα 3.38 απεικονίζεται το κυκλικό 

βολταµογράφηµα που προκύπτει 

κατά την επιβολή θετικού δυναµικού 

UWR=300 mV στους Τ=653Κ για 

διάφορους χρόνους tH και για 

O2p =0.1 kPa . Για χρόνο tH>100s 

παρατηρούµε την ύπαρξη δύο 

κορυφών. Η πρώτη κορυφή που 

εµφανίζεται αντιστοιχεί σε κανονικά 

ροφηµένο οξυγόνο (γ-κατάσταση) 

ενώ η δεύτερη αναγωγική κορυφή η 

οποία εµφανίζεται µετά από 

παρατεταµένη επιβολή θετικού 

ρεύµατος αντιστοιχεί στη δ-κατάσταση του οξυγόνου, δηλαδή στο διαχεόµενο ιοντικό 

είδος (backspillover). Για χρόνο tH=800s οι δύο κορυφές γ και δ φαίνονται ξεκάθαρα 

υποδεικνύοντας την συνύπαρξη των δύο ειδών οξυγόνου στην επιφάνεια της Pt, τα οποία 

έχουν διαφορετικές ιδιότητες.  
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Σχήµα 3.38: Κυκλικό βολταµογράφηµα ενός ηλεκτροδίου 
Pt εναποτεθειµένο σε στερεό ηλεκτρολύτη YSZ σε Τ=653Κ 
και O2p 0.1 kPa= . Παρουσιάζεται η επίδραση του χρόνου tH 
κατά την  επιβολή θετικού δυναµικού UWR=300 mV στην 
αναγωγή των γ- και δ- καταστάσεων του ροφηµένου 
οξυγόνου. Ταχύτητα σάρωσης: 30 mV/s [31],[72] 

Τα δύο είδη οξυγόνου που σχηµατίζονται στην επιφάνεια της Pt στο σύστηµα  

Pt/YSZ, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, δεν έχουν την ίδια ισχύ δεσµού χηµορόφησης. 

Αυτό επιβεβαιώνεται και από µελέτες µε την τεχνική της φασµατοσκοπίας 

φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες-Χ (XPS) [61],[73]. Στη µελέτη XPS που έγινε από τους 

Ladas et al [61] βρέθηκε ότι η ηλεκτροχηµική άντληση οξυγόνου στον καταλύτη προκαλεί 

τη διάχυση σηµαντικής ποσότητας ανιονικού οξυγόνου από το στερεό ηλεκτρολύτη στην 

επιφάνεια του στρώµατος πλατίνας. Το διαχεόµενο ανιονικό είδος έχει ενέργεια 

σύνδεσης 528.8eV και είναι λιγότερο χηµικά ενεργό από το ατοµικά χηµειοροφηµένο 

οξυγόνο που έχει ενέργεια σύνδεσης 530.4eV, το οποίο βρέθηκε να συνυπάρχει στην 

καταλυτική επιφάνεια. Στο Σχήµα 3.39α βλέπουµε το XPS φάσµα του Ο 1s το οποίο  
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προκύπτει κατά τη θέρµανση του 

δείγµατος Pt/YSZ στους 673Κ υπό 

συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος (φάσµα 

Α), ενώ στο προκύπτον XPS φάσµα µετά 

την επιβολή θετικού δυναµικού 

∆UWR=1.2V στους 673Κ για 15min 

(Ι=+40µΑ) παρατηρούµε αύξηση κατά 

58% στην ολική επιφάνεια του φάσµατος 

του Ο 1s και µία µικρή µετατόπιση του 

µεγίστου της κορυφής του φάσµατος σε 

χαµηλότερη ενέργεια σύνδεσης κατά 

~1.8eV (Σχήµα 3.39β , φάσµα Β).  

Από τη διαφορά των δύο 

φασµάτων προκύπτει το φάσµα C (Σχήµα 

3.39γ) στο οποίο εµφανίζονται οι δύο καταστάσεις του οξυγόνου που συνυπάρχουν στην 

καταλυτική επιφάνεια της Pt. Η κατάσταση γ εµφανίζεται στα 530.4±0.2eV και 

αποδίδεται στο κανονικά ροφηµένο ατοµικό οξυγόνο, ενώ η κατάσταση δ εµφανίζεται στα 

528.8±0.2eV και αποδίδεται στο διαχεόµενο ανιονικό οξυγόνο που προκαλεί το 

φαινόµενο NEMCA.  

Η ύπαρξη των δύο ειδών οξυγόνου στην επιφάνεια του καταλύτη-ηλεκτροδίου 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παρατήρηση του φαινοµένου της Ηλεκτροχηµικής 

Ενίσχυσης στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται αγωγοί ιόντων οξυγόνου και 

επιβάλλεται και από τη θερµοδυναµική [71],[74]. Βάση της θερµοδυναµικής, η κινητήριος 

δύναµη για τη µετανάστευση των Ο2- από την YSZ στην επιφάνεια του µεταλλικού 

ηλεκτροδίου είναι η διαφορά των ηλεκτροχηµικών δυναµικών  2- 2-Ο (YSZ) Ο (Μ)µ -µ , όπου 

2-Ο (YSZ)µ  είναι το ηλεκτροχηµικό δυναµικό του Ο2- στην YSZ και 2-Ο (Μ)µ  είναι το 

ηλεκτροχηµικό δυναµικό του Ο2- στην επιφάνεια του εκτιθέµενου στην αέρια φάση 

µεταλλικού ηλεκτροδίου. Σε κατάσταση ισορροπίας 2- 2-Ο (YSZ) Ο (Μ)µ = µ  οπότε και η διάχυση 

των O2- προς την καταλυτική επιφάνεια (backspillover) έχει οδηγήσει στην ολοκλήρωση 

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

 
Σχήµα 3.39: Επίδραση την ηλεκτροχηµικής παροχής 
ιόντων O2- στο XPS φάσµα του O 1s σε δείγµα Pt/YSZ 
στους 673Κ (a) ∆UWR=0, Ι=0, (β) ∆UWR=1.2V, 
I=40µΑ, (γ) φάσµα διαφοράς για το Ο 1s [61] 
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της δηµιουργίας της αποτελεσµατικής διπλοστοιβάδας. Σηµειώνεται ότι η 

αποτελεσµατική διπλοστοιβάδα συνολικά είναι ουδέτερη, καθώς τα είδη της 

ηλεκτροχηµικής διάχυσης (Οδ-, Naδ+) συνοδεύονται από το αντισταθµιστικό τους φορτίο 

στο µέταλλο σχηµατίζοντας ένα ουδέτερο δίπολο[Οδ-,δ+]  [31],[75],[76].  

Η κινητική της αντίστροφης υπερχείλισης των ιόντων (backspillover) εξαρτάται 

από δύο παράγοντες. Από τον ρυθµό «γέννησής» τους (I/2F) στα όρια των τριών 

φάσεων (tpb) και από την επιφανειακή τους διαχυτότητα, Ds, στην επιφάνεια του 

µετάλλου. Ο πρώτος παράγοντας αποτελεί το ρυθµορυθµιστικό βήµα σχηµατισµού της 

αποτελεσµατικής διπλοστοιβάδας. Όσον αφορά την κινητική της διάχυσης του Ο2- στα 

µεταλλικά ηλεκτρόδια, είναι γνωστό εδώ και χρόνια από σχετικά πειράµατα 

ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης [31] ότι είναι αρκετά γρήγορη λόγω των ισχυρών απωστικών 

αλληλεπιδράσεων διπόλου – διπόλου των ειδών Ο2-. Μία συντηρητική εκτίµηση της 

επιφανειακής διαχυτότητας, Ds, του Ο2- στην Pt(111) εξάγεται από τις µετρήσεις 

επιφανειακής διαχυτότητας των Gomer και Lewis [77] για το Ο σε Pt(111) και Pt(110) 

κοντά στους 673Κ. Περιέγραψαν τα δεδοµένα τους από την ακόλουθη εξίσωση: 

Ds = α2 ν exp(∆S/R)exp(-E/RT)           (3.26) 

όπου α=3Å, ∆S=17cal/mol.K, v=1012s-1 και Ε=34.1 kcal/mol. Στους 673K η εξίσωση δίνει 

Ds=4.10-11 cm2/s.  και κατά συνέπεια ένα ιόν Ο2- µπορεί να κινηθεί τουλάχιστον 1µm/s σε 

µία επιφάνεια Pt(111) ή Pt(110). Έτσι, µπορούµε να πούµε πως για ένα ηλεκτρόδιο 

πάχους 1µm (το οποίο αποτελεί ένα τυπικό ηλεκτρόδιο στα πειράµατα στερεής 

ηλεκτροχηµείας) ο χρόνος διάχυσης είναι τ=L2/Ds ≈ 250s. Αν λάβουµε υπόψη ότι σε ένα 

τυπικό πείραµα NEMCA η σταθερά χρόνου χαλάρωσης είναι τυπικά της τάξης του 

2FNG/I, 500-5000s τότε µπορούµε να παρατηρήσουµε πως το ρυθµορυθµιστικό βήµα 

σχηµατισµού της αποτελεσµατικής διπλοστοιβάδας είναι ο ρυθµός δηµιουργίας των 

ιοντικών προωθητικών ειδών (I/2F) στα όρια των τριών φάσεων (tpb). 

 Τόσο το XPS όσο και το STM έχουν δείξει ότι αυτή η αποτελεσµατική 

διπλοστοιβάδα δηµιουργείται όχι µόνο µετά από την επιβολή ρεύµατος ή δυναµικού, αλλά 

µπορεί να υπάρξει και λόγω θερµικής διάχυσης. Είναι σηµαντικό να µην ξεχνάει κανείς 

ότι οι περισσότεροι στερεοί ηλεκτρολύτες συµπεριλαµβανοµένου την YSZ και την β”-

Al2O3 είναι µη-στοιχειοµετρικές ενώσεις. Η µη-στοιχειοµετρία, δ είναι συνήθως µικρή 
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(<10-4) και θερµοκρασιακά εξαρτώµενη, παρόλα αυτά είναι επαρκώς µεγάλη ώστε να 

παρέχει ικανό αριθµό ιόντων για να σχηµατιστεί µία αποτελεσµατική διπλοστοιβάδα και 

στα δύο ηλεκτρόδια, χωρίς να αλλάζει σηµαντικά η µη-στοιχειοµετρία του ηλεκτρολύτη. 

Αυτή η αποτελεσµατική διπλοστοιβάδα ανοικτού κυκλώµατος θα πρέπει ως επί το 

πλείστον να είναι σχετικά αραιή και σποραδική. Για να γίνει πυκνή και οµοιόµορφη θα 

πρέπει να προηγηθεί ανοδική πόλωση στην περίπτωση αγωγών ανιόντων ή καθοδική 

πόλωση αντίστοιχα για την περίπτωση αγωγών κατιόντων. 

Ένα σηµαντικό και ενδιαφέρον σηµείο των αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης 

είναι ότι το ιόν Ο2-, το οποίο πάντα συνοδεύεται από το αντισταθµιστικό του φορτίο στο 

µέταλλο [31],[58], εµφανίζεται µε το STM να είναι «µεγάλο» και κατά κάποιο τρόπο «µη 

εντοπισµένο» στην επιφάνεια της Pt(111). Μάλιστα κάθε είδος Ο2- φαίνεται να 

διαταράσσει το ηλεκτρονιακό νέφος τουλάχιστον δέκα γειτονικών ατόµων Pt στην 

επιφάνεια του µονοκρυστάλλου. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στην υφιστάµενη δυσκολία 

περιορισµού του αντισταθµιστικού φορτίου σε ένα µόνο άτοµο Pt. Παρόµοια είναι η 

συµπεριφορά των ιόντων Ναδ+ που είναι υπεύθυνα για την ηλεκτροχηµική ενίσχυση στην 

περίπτωση που χρησιµοποιούνται αγωγοί ιόντων Να+, όπως βρέθηκε σε αντίστοιχες 

STM µελέτες του συστήµατος Pt(111)/β΄΄-Al2O3 [29],[63], όπου κάθε άτοµο Νa 

φαίνεται να διαταράσσει την ηλεκτρονιακή πυκνότητα της επιφάνειας Pt(111) µέχρι και 12 

ατοµικές αποστάσεις. Ανάλογα συµπεράσµατα προκύπτουν από την εργασία υπέρυθρης 

φασµατοσκοπίας (IR) του Yates και των συνεργατών του, οι οποίοι αναφέρουν ότι ένα 

ροφηµένο ιόν Κ µπορεί να επηρεάσει µέχρι και 27 συνροφηµένα µόρια CO [78].  

Παραταύτα, προς το παρόν, δεν µπορούµε να αποκλείσουµε την πιθανότητα κάθε 

«µεγάλη σφαίρα» που βλέπουµε στις τοπογραφίες της επιφάνειας της Pt(111) στις 

εικόνες 3.31, 3.34 και στο πάνω µέρος της εικόνας 3.25 και αντιστοιχεί στην ύπαρξη του 

είδους Ο2-, να είναι µία συστάδα αποτελούµενη από περισσότερα από ένα ιόντα Ο2-.  

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αυτή η δυσκολία εντοπισµού του ηλεκτρονιακού 

νέφους του Ο2- στην επιφάνεια της πλατίνας και η παρατηρούµενη διαταραχή της 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας της επιφάνειας της Pt(111), µπορούν να εξηγήσουν την 

µεγάλου εύρους ενισχυτική ικανότητα του Οδ- που παρατηρείται σε πειράµατα 

Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης [31],[58],[79] και την παρατηρούµενη γραµµική µεταβολή 
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του µήκους του δεσµού χηµορόφησης µε το έργο εξόδου του καταλύτη [31],[58]. 

Επιπλέον η ηλεκτρονιακή αυτή διαταραχή αποτελεί φυσική επαλήθευση του πρόσφατα 

προτεινόµενου µοντέλου της διπλοστοιβάδας για το µηχανισµό της Ηλεκτροχηµικής 

Ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων µετάλλου-φορέα στην περίπτωση που 

χρησιµοποιούνται αγωγοί ιόντων οξυγόνου [31],[80],[81],[82]. 

 

 

3.8.5 Μελέτες STM στην βιβλιογραφία 

Αντίστοιχη STM µελέτη έχει γίνει στο εργαστήριό µας για το σύστηµα 

Pt(111)/β΄΄-Al2O3. Στη µελέτη αυτή παρατηρήθηκε η ύπαρξη της δοµής Pt(111)-(12x12)-

Na στην επιφάνεια της Pt(111) µετά από επιβολή αρνητικού ρεύµατος µεταξύ της Pt(111) 

και του βοηθητικού ηλεκτροδίου (Σχήµα 3.40). Ακόλουθη ανοδική πόλωση του δείγµατος 

οδήγησε στην εξαφάνιση της δοµής Pt(111)-(12x12)-Na. Και σε αυτή την περίπτωση 

αποδείχθηκε η αντιστρεπτότητα της ελεγχόµενης ηλεκτροχηµικής παροχής/άντλησης 

ιόντων Na ανάµεσα στο στερεό 

ηλεκτρολύτη β΄΄-Al2O3 
 και στην 

Pt(111) και  

επιβεβαιώθηκε ο προτεινόµενος 

µηχανισµός της Ηλεκτροχηµικής 

Ενίσχυσης και των αλληλεπι-

δράσεων µετάλλου-φορέα, καθώς 

και η ισοδυναµία ανάµεσα στα δύο 

φαινόµενα. Στο ίδιο σύστηµα, 

Pt(111)/β΄΄-Al2O3, µελετήθηκε η 

τοπογραφία της επιφάνειας της 

Pt(111) για µεγαλύτερες καλύψεις 

Να όπου σχηµατίζονται πιο 

πολύπλοκες και ενδιαφέρουσες γεωµετρικές δοµές [29],[63].  

100 A
 

Σχήµα 3.40: Εικόνα STM της τοπογραφίας της επιφάνειας 
Pt(111) µετά από καθοδική πόλωση (Ι=-5µΑ) του δείγµατος 
Pt(111)/β΄΄-Al2O3 στους 553Κ. Σχηµατίζεται η δοµή  Pt(111)-
(12x12)-Na. Επιφάνεια σάρωσης: 319Åx319Å. Στο ένθετο 
απεικονίζεται το αντίστοιχο φάσµα του µετασχηµατισµού 
Fourier(FFT-2D). Ιt=10nA και Vbias=-160mV [29]. 
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Στην βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετές µελέτες STM που αφορούν την µελέτη 

της τοπογραφίας επιφανειών µετάλλων στα οποία εναποτίθενται αλκάλια (π.χ. Na, K). Οι 

Ertl et al [83] αναφέρονται στη δοµή του Na πάνω σε Al(111) και την αναδόµηση (5x20) 

της επιφάνειας του Au(110) µετά από εναπόθεση καλίου πάνω σε αυτή[84],[85]. Επίσης, 

οι Olthoff et al [86]περιγράφουν µε την τεχνική STM την εκρόφηση του Na από την 

επιφάνεια Si(111) µετά από θέρµανση 

επιφάνειας Na/Si(111) και αναφέρουν την 

µεταβολή της αναδόµησης του πυριτίου από 

(3x1) σε (7x7).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εργασία 

των Besenbacher et al [87], οι οποίοι 

σχολιάζουν την σχηµατιζόµενη δοµή του CO 

σε Pt(111) σε συνθήκες υψηλής πίεσης (1 

bar) και σε ισορροπία µε την αέρια φάση. Το 

πλέγµα του µονοξειδίου του άνθρακα  που 

δηµιουργείται πάνω στον µονοκρύσταλλο 

Pt(111) σχηµατίζει µία εξαγωνική δοµή 

περιοδικότητας 11.8±0.4Å και είναι 

στραµµένο κατά 24±2° σε σχέση µε το υπόστρωµα (Σχήµα 3.41). Πιο συγκεκριµένα 

σχηµατίζεται η δοµή Pt(111)- ( ) o19x 19 R23.4 -13 CO που αντιστοιχεί σε επιφανειακή 

κάλυψη 0.68ML. Αντίστοιχα οι Frenken et al [88] µελέτησαν την αντίδραση οξείδωσης 

του CO  στις επιφάνειες Pt(110) και Pd(100) για διάφορους λόγους pCO/pO2  και 

αλλάζοντας τη σύσταση της αέριας φάσης από µεγάλη περίσσεια σε Ο2 σε περίσσεια CO, 

παρατηρώντας ταυτόχρονα την τοπογραφία των επιφανειών σε ατοµική κλίµακα µε το 

STM. Έτσι, παίρνοντας εικόνες ατοµικής ανάλυσης εξήγησαν την ταλαντωτική 

συµπεριφορά του ρυθµού οξείδωσης του CO µε την παρατηρούµενη εναλλαγή στην 

τοπογραφία της επιφάνειας από καθαρό µέταλλο σε οξείδιο του µετάλλου και αντίστροφα, 

ανάλογα µε το αν η αέρια φάση ήταν πλούσια σε Ο2 ή σε CO.  

 

Σχήµα 3.41: Εικόνα STM της τοπογραφίας της 
επιφάνειας Pt(111) στην οποία απεικονίζεται η 
υπερκείµενη δοµή του CO. Η εικόνα έχει ληφθεί 
σε θερµοκρασία δωµατίου και σε πίεση CO 1bar 
ενώ η µεγέθυνση είναι (55x51)Å2 [87] 
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Οι Matsumoto et al [89] µελέτησαν τη δοµή που σχηµατίζει το ΝΟ σε επιφάνεια 

Pt(111) µετά από ανόπτηση της επιφάνειας στους 215Κ. Παρατήρησαν την ύπαρξη (2x2) 

δοµής στην επιφάνεια της Pt(111) η οποία αντιστοιχεί επιφανειακή κάλυψη ΝΟ ίση µε 

0.5ML. Αν παρατηρήσουµε προσεκτικά την µοναδιαία κυψελίδα στο Σχήµα 3.42α 

βλέπουµε ότι το επάνω τρίγωνο είναι πιο σκούρο από το κάτω τρίγωνο, άρα στην 

επιφάνεια συνυπάρχουν δύο διαφορετικά είδη ΝΟ, α και β. Μάλιστα το είδος β φαίνεται 

να είναι υπερκείµενο του είδους α, το οποίο επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι τα 

περισσότερα είδη β εκροφούνται µετά από στιγµιαίο παλµό δυναµικού -2V που 

εφαρµόστηκε στην ακίδα του STM(Σχήµα 3.42β). Τα είδη β φαίνεται να καταλαµβάνουν 

τις «three-fold-hollow» θέσεις των ειδών α, ενώ το µέγεθός τους είναι  0.09 και 

0.05nm αντίστοιχα. Στο Σχήµα 3.41β στα σηµεία γ βλέπουµε την ύπαρξη ειδών α που 

καταλαµβάνουν θέσεις «hexagonal closed packed-hollow».  Η µελέτη αυτή σε συνδυασµό 

µε την τεχνική HREELS (High-resolution electron energy- loss spectroscopy) 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το ΝΟ µπορεί να ροφηθεί σε τρεις θέσεις στην Pt(111). 

Όταν ροφάται στην Pt(111) σε θέση «face-centered-cubic-hollow» διασπάται σε ατοµικό 

 
Σχήµα 3.42: (a)  Εικόνα STM της τοπογραφίας της επιφάνειας Pt(111) στην οποία απεικονίζεται η 
(2x2) δοµή που σχηµατίζει το  NO µετά από ανόπτηση της επιφάνειας στους 215 K. Εµφανίζονται δύο 
είδη (a και β) σε διαφορετικά ύψη στην επιφάνεια.  Επιφάνεια σάρωσης: 5.7nmx5.7nm, Vsample=−0.1 V, 
Itunnel=0.5 nA. (b) Μεγέθυνση της ίδιας περιοχής της εικόνας (a) µετά από εκποµπή ηλεκτρονίων από 
την ακίδα του STM, όπου παρατηρείται ότι τα περισσότερα είδη β στην περιοχή ‘‘Α’’ εκροφούνται. 
Αρκετές µοναδιαίες κυψελίδες οι οποίες υποδηλώνονται από το σύµβολο γ είναι φωτεινές σε ολόκληρη 
την επιφάνεια [89].  
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άζωτο και οξυγόνο, ενώ το ΝΟ που καταλαµβάνει τις θέσεις «on-top» και «hcp-hollow» 

ροφάται µοριακά.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εργασία των Bowker et al [90], στην οποία 

παρατηρήθηκε σε ατοµική ανάλυση µε το STM ο σχηµατισµός νέων δοµών στην επιφάνεια 

νανοσωµατιδίων και στρωµάτων Pd εναποτεθειµένων σε TiO2(110), µετά από ανόπτηση 

στους 973Κ. Συγκεκριµένα παρατηρήθηκε η ύπαρξη δύο δοµών, µίας διάταξης «zigzag» 

(Σχήµα 3.43α) της οποίας η µοναδιαία κυψελίδα αποτελείται από 7 άτοµα και µία πιο 

σύνθετη «pinwheel» δοµή (Σχήµα 3.43β), η οποία είναι αρκετά µεγαλύτερη και η 

µοναδιαία κυψελίδα της περιέχει 25 άτοµα. Οι συγκεκριµένοι ερευνητές πιστεύουν ότι 

δοµές αυτές, οι οποίες εµφανίζονται µετά από θέρµανση στους 973Κ, σχετίζονται άµεσα 

µε το φαινόµενο των ισχυρών αλληλεπιδράσεων µετάλλου-φορέα (SMSI) που αναφέρεται 

στη βιβλιογραφία και παρατηρείται σε διεσπαρµένους καταλύτες [91],[92].  

Αντίστοιχα οι Berkό et all [93] µελέτησαν την επίδραση του CO στη µορφολογία 

νανοσωµατιδίων Pt υποστηριγµένων σε ΤiO2(110)-(1-xn). Βρέθηκε ότι η ρόφηση του CO 

ακόµη και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος προκαλεί συσσωµάτωση των νανοσωµατιδίων 

Pt και κατά συνέπεια αύξηση του αρχικού µεγέθους τους κατά 1-2nm. Σηµειώνεται ότι η 

εναπόθεση του µετάλλου έγινε στους 300Κ και ακολούθησε ανόπτηση στους 400Κ. 

Αρχικά όπως απεικονίζεται και στο Σχήµα 3.44α για κάλυψη Pt ίση µε 0.16ML, το µέσο 

( )α

 

( )β

 
Σχήµα 3.43: (α) Εικόνα STM της zigzag δοµής που σχηµατίζεται στην επιφάνεια  στρώµατος Pd 
εναποτεθιµένου σεΤiO2(110) µετά από ανόπτηση στους 973Κ.  Επιφάνεια σάρωσης: 20nmx20nm  (β)  
Εικόνα STM της pinwheel δοµής που σχηµατίζεται στην επιφάνεια  νανοσωµατιδίων Pd εναποτεθιµένων 
σεΤiO2(110) µετά από ανόπτηση στους 973Κ.  Επιφάνεια σάρωσης: 15nmx15nm [90]. 
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µέγεθος των νανοσωµατιδίων της Pt είναι 1-2nm. ‘Έκθεση της επιφάνειας σε 10mbar CO 

για 10min στους 300K προκαλεί τη συσσωµάτωση των νανοσωµατιδίων σε µεγαλύτερα 

σωµατίδια µεγέθους 3-4nm(Σχήµα 3.44β). Η παρατηρηθείσα συσπείρωση µπορεί να 

εξηγηθεί µε την ωρίµανση Ostwald [93]. 

 

Τέλος, αρκετά ενδιαφέρουσα είναι η ερευνητική εργασία των Meinel et al [94] οι 

οποίοι µελέτησαν τη δοµή που σχηµατίζεται µετά από εναπόθεση στρωµάτων ZrO2 σε 

Pt(111) και πως επιδρά το πάχος του εναποτιθέµενου στρώµατος στη µορφολογία της 

επιφάνειας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( )α

 

( )β

 

Σχήµα 3.44: (α) Εικόνα STM της τοπογραφίας της επιφάνειας Pt/ΤiO2(110)-(1xn) για κάλυψη 
µετάλλου 0.16ML (β)  Επίδραση της έκθεσης  της επιφάνειας  Pt/ΤiO2(110)-(1xn) σε 10mbar CO για 
10min στους 300K.  Επιφάνεια σάρωσης: 50nmx50nm [93]. 
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3.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την παρούσα µελέτη µπορούµε να εξάγουµε τα παρακάτω συµπεράσµατα:  

I. Το ηλεκτροχηµικά διαχεόµενο Ο2-(backspillover) είναι η αρχή της εµφάνισης του 

φαινοµένου της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης σε συστήµατα Pt/YSZ. 

II. Η διαταραχή που προκαλεί το Ο2- στην ηλεκτρονιακή πυκνότητα της επιφάνειας 

Pt(111) εξηγεί την µεγάλου εύρους ενισχυτική ικανότητα του Οδ- στην επιφάνεια 

της Pt που παρατηρείται σε πειράµατα NEMCA. 

III. Τα φαινόµενα διάχυσης (spillover) µπορούν να λάβουν χώρα σε πολύ µεγάλες 

αποστάσεις (~mm) σχετικά µε ατοµική κλίµακα. 

IV. Το STM επιβεβαίωσε την µηχανιστική ισοδυναµία του φαινοµένου της 

Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης και του φαινοµένου των αλληλεπιδράσεων µετάλλου-

φορέα. 

 

3.10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Η τεχνική της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σήραγγος αποτελεί χρήσιµο εργαλείο 

τόσο για µελέτες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης όσο και για µελέτες καλσσικής 

κατάλυσης. Αξιόλογες µελέτες που προτείνονται είναι οι κάτωθι: 

• Η λήψη εικόνων για το σύστηµα Pt(111)/YSZ υπό συνθήκες κενού έτσι ώστε να 

είναι δυνατή η λήψη τοπογραφίας της επιφάνειας η οποία θα καλύπτεται µόνο από 

ιοντικά οξυγόνα προερχόµενα από τον στερεό ηλεκτρολύτη. 

• Η πραγµατοποίηση in situ πειραµάτων, δηλάδή πειραµάτων όπου καθώς αλλάζει η 

αέρια σύσταση ή/και η θεµροκρασία είναι δυνατή η επί τόπου λήψη εικονων της 

τοπογραφίας της επιφάνειας.  

• Η λήψη εικόνων κατά τη διάρκεια µιας αντίδρασης, όπως οξείδωσης του C2H4 ή 

του Η2. 

• Θα µπορούσε επίσης να χρησιµοποιηθεί ένας µονοκρύσταλλος Pt διαφορετικού 

όµως κρυσταλλογραφικού προσανατολισµού µε σκοπό να δούµε αν η 

παρατηρηθείσα Ο-(12x12) δοµή σχηµατίζεται πάλι έχοντας την ίδια σταθερά 

πλέγµατος. 
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Έργο Εξόδου Ηλεκτροδίου 

 

 

 

 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η χρήση της τεχνικής του παλλόµενου πυκνωτή (Kelvin Probe) για την µέτρηση 

του έργου εξόδου µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικά αποτελέσµατα τόσο στον τοµέα της 

ηλεκτροχηµείας, υγρής και στερεάς κατάστασης, όσο και στον τοµέα της ετερογενούς 

κατάλυσης υποστηριγµένων καταλυτών. Στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά γίνεται αναφορά στη 

θεωρία του έργου εξόδου και στη µέτρησή του µε τη µέθοδο του παλλόµενου πυκνωτή και 

εν συνεχεία συζητείται η αρχή του απόλυτου δυναµικού τόσο στην υγρή όσο και στην 

στερεάς κατάστασης ηλεκτροχηµεία. Το απόλυτο δυναµικό εκφράζει την ενέργεια 

“διαλυτοποίησης” ενός ηλεκτρονίου από το κενό στο επίπεδο Fermi του ηλεκτρολύτη και 

εποµένως είναι µια ιδιότητα του ηλεκτρολύτη και της αέριας σύστασης αλλά όχι του υλικού 

του ηλεκτροδίου [1]. 

Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιείται για πρώτη φορά στην υδατική 

ηλεκτροχηµεία ένα σύστηµα µε δύο Kelvin Probe, το οποίο επιτρέπει την επί τόπου και 

ταυτόχρονη µέτρηση των έργων εξόδου, ΦW, ΦC και ΦR, των αναδυόµενων ηλεκτροδίων 

εργασίας, βοηθητικού και αναφοράς αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν θα 

συγκριθούν µε αντίστοιχα πειράµατα στερεάς ηλεκτροχηµείας [1]. Τέλος θα διερευνηθεί 

η έννοια του απόλυτου δυναµικού στα συγκεκριµένα πειράµατα και θα συζητηθεί 

περαιτέρω. 
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4.2    ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΞΟ∆ΟΥ 

 

4.2.1 Κατανοµή ηλεκτρονίων στις ενεργειακές καταστάσεις 

Τα ηλεκτρόνια σε ένα µέταλλο κατανέµονται στις δυνατές ενεργειακές 

καταστάσεις σύµφωνα µε την στατιστική Fermi-Dirac. Η πιθανότητα ένα ηλεκτρόνιο να 

βρίσκεται σε µια κατάσταση µε ενέργεια Ε σε µια θερµοκρασία Τ δίνεται από την σχέση: 

 

 
-1

F
FD

E - Ef (E) = 1 + exp
kT

⎡ ⎤⎧ ⎫
⎨ ⎬⎢ ⎥
⎩ ⎭⎣ ⎦

 (4.1) 

 

Η πυκνότητα των κατειληµµένων καταστάσεων, Ν(Ε), είναι το γινόµενο της fFD(E) επί 

την πυκνότητα καταστάσεων, g(E): 

 

 Ν(Ε)= fFD(E)xg(E) (4.2) 

 

H διερεύνηση της Εξίσωσης 4.1 δείχνει ότι στους 0Κ η fFD(E) είναι ίση µε την µονάδα για 

0<Ε<ΕF και µηδέν για τιµές της ενέργειας µεγαλύτερες της EF. Συνεπώς η Ν(Ε) θα είναι 

ίση µε µηδέν για Ε>ΕF. Εποµένως, επειδή η g(E) είναι συνεχής συνάρτηση της Ε, η 

υψηλότερη κατειληµµένη ενεργειακή κατάσταση θα έχει ενέργεια ΕF. Η µορφή της fFD(E) 

παρουσιάζεται στο Σχήµα 4.1α. Στους 0Κ η fFD(E) πέφτει απότοµα στο µηδέν όταν Ε=ΕF, 

αλλά για Τ>0Κ η πτώση στην ΕF είναι οµαλή. Η αντίστοιχη µορφή της Ν(Ε) εµφανίζεται 

στο Σχήµα 4.1β. 

 
Σχήµα 4.1: Σχηµατικό διάγραµµα (α) της συνάρτησης πιθανότητας Fermi-Dirac 
και (β) της πυκνότητας των κατειληµµένων ενεργειακών καταστάσεων για Τ=0 Κ 
και Τ>0 Κ. 
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 Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η fFD(E) δίνει την πιθανότητα κατάληψης µιας 

ενεργειακής κατάστασης µε ενέργεια Ε αλλά δεν δίνει καµία ένδειξη για την ύπαρξη της 

κατάστασης αυτής. Αυτή η πληροφορία υπάρχει στον όρο g(E). Στην θεωρία των 

ελεύθερων ηλεκτρονίων η g(Ε) είναι µια συνεχής συνάρτηση και δεν προκύπτουν 

προβλήµατα αλλά για τους ηµιαγωγούς υπάρχουν ενεργειακά χάσµατα όπου η g(Ε) είναι 

ίση µε µηδέν ενώ σε αυτές τις περιοχές η fFD(E) συνεχίζει να είναι συνεχής και δεν έχει 

µηδενικές τιµές. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι όταν Ε=ΕF συµβαίνει fFD(E)=1/2. 

 Η ενέργεια ΕF ονοµάζεται Ενέργεια Fermi. Η τιµή της ορίζεται εξισώνοντας τον 

συνολικό αριθµό των κατειληµµένων καταστάσεων µε τον συνολικό αριθµό ελεύθερων 

ηλεκτρονίων. Σε µέταλλα, ωστόσο, είναι συνήθως ικανοποιητικό να υποτεθεί ότι η ΕF 

είναι ίση µε την Εmax και να αγνοηθεί η εξάρτηση από την θερµοκρασία. Στους 

ηµιαγωγούς θα πρέπει να τονιστεί ότι γενικά η ΕF δεν είναι ίση µε την Εmax. 

 

 

4.2.2 Ορισµός του Έργου Εξόδου  

Μια από τις πιο σηµαντικές ηλεκτρονιακές ιδιότητες µιας επιφάνειας είναι το 

Έργο Εξόδου, Φ. Ορίζεται ως το ελάχιστο έργο που απαιτείται για να µεταφερθεί ένα 

ηλεκτρόνιο µε ενέργεια ΕF από το µέταλλο σε ένα σηµείο ακριβώς έξω από την επιφάνεια. 

Μια διαφορετική διατύπωση του ορισµού αυτού είναι η ακόλουθη: έργο εξόδου είναι η 

διαφορά µεταξύ του ηλεκτροχηµικού δυναµικού των ηλεκτρονίων µέσα στο µέταλλο, µ , 

και του ηλεκτροστατικού δυναµικού των ηλεκτρονίων ακριβώς έξω από την επιφάνεια, 

eΨ, δηλαδή: 

 

 Φ = -eΨ - µ  (4.3) 

 

Το µ  ορίζεται από την:  
T,V

Gµ
n

∂⎛ ⎞= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠
                                      (4.4) 
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όπου G είναι η ελεύθερη ενέργεια Helmholtz του 

συστήµατος σε θερµοκρασία Τ και όγκο V και n 

είναι ο αριθµός των ηλεκτρονίων. Τα διάφορα 

δυναµικά που προαναφέρθηκαν παρουσιάζονται 

σχηµατικά στο Σχήµα 4.2.Ένα σηµείο το οποίο θα 

πρέπει να αποσαφηνιστεί στον ορισµό του έργου 

εξόδου είναι ο καθορισµός του σηµείου “ακριβώς 

έξω από την επιφάνεια”. Η ηλεκτροστατική 

δυναµική ενέργεια ενός ηλεκτρονίου ακριβώς έξω 

από µια µεταλλική επιφάνεια είναι ισχυρή 

συνάρτηση της απόστασης από την επιφάνεια. 

Απουσία εξωτερικών ηλεκτρικών πεδίων και σε 

αποστάσεις από την επιφάνεια οι οποίες δεν είναι 

πολύ µικρές, µια λογική προσέγγιση για το 

δυναµικό στο οποίο βρίσκεται το ηλεκτρόνιο, V(r), 

δίνεται από το δυναµικό ειδώλου:  

 

V(r) =-e/16πεοr    (4.5) 

όπου r είναι η απόσταση από την επιφάνεια και εο είναι η διαπερατότητα του κενού. 

Καθώς το δυναµικό αυτό, το οποίο αντιστοιχεί στο Ψ της Εξίσωσης 4.3, είναι συνάρτηση 

της απόστασης είναι απαραίτητο να καθοριστεί το σηµείο όπου ορίζεται το Ψ.  

 Για έναν µονοκρύσταλλο, απουσία εξωτερικών ηλεκτρικών πεδίων, το δυναµικό 

V→0 καθώς r→∞ και συνεπώς το σηµείο ακριβώς έξω από την επιφάνεια, όπου ορίζεται 

το Ψ, είναι το άπειρο. Στην πράξη το δυναµικό δεν αλλάζει σηµαντικά για αποστάσεις 

µεγαλύτερες από 10-6 έως 10-7 m από την επιφάνεια. Έτσι σε µια τέτοια απόσταση 

ορίζεται το eΨ, το οποίο από µια άλλη οπτική γωνία είναι το έργο που απαιτείται για την 

µεταφορά ενός ηλεκτρονίου από αυτό το σηµείο στο άπειρο. 

 Ο πιο πάνω ορισµός του έργου εξόδου αναφέρεται την περίπτωση µιας 

µονοκρυσταλλικής επιφάνειας. Ας θεωρήσουµε τώρα την περίπτωση µιας 

N(E)

EF

E

0

0

-eΨ

µ, εFΦ

[µ]

 

Σχήµα 4.2: Σχηµατικό διάγραµµα ορισµού του 
έργου εξόδου, Φ, της ενέργειας Fermi, [µ] ή ΕF, 
του ηλεκτροχηµικού δυναµικού µ  ή του επιπέδου 
Fermi, εF και του εξωτερικού δυναµικού ή 
δυναµικού Volta, eΨ. 
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πολυκρυσταλλικής επιφάνειας. Στο σηµείο αυτό θα ήταν χρήσιµο να ορίσουµε το χηµικό 

δυναµικό των ηλεκτρονίων µέσα στο µέταλλο, µ, από την ακόλουθη εξίσωση: 

 

 µ=µ+eφ                (4.6) 

 

όπου φ είναι το εσωτερικό δυναµικό ή δυναµικό Galvani. Σε αντιστοιχία µε το εξωτερικό 

δυναµικό, eΨ, το εσωτερικό δυναµικό είναι το ηλεκτροστατικό δυναµικό των ηλεκτρονίων 

µέσα στο µέταλλο. 

 Με βάση τον ορισµό του χηµικού δυναµικού η Εξίσωση 4.3  γίνεται: 

Φ = -eΨ + eφ - µ (4.7) 

ή Φ = eχ - µ (4.8) 

όπου eχ είναι η διαφορά µεταξύ του ηλεκτροστατικού δυναµικού ενός ηλεκτρονίου µέσα 

στο µέταλλο και του ηλεκτροστατικού δυναµικού ενός ηλεκτρονίου σε ένα καθορισµένο 

σηµείο έξω από το µέταλλο. Το eχ εξαρτάται από την κατάσταση της µεταλλικής 

επιφάνειας και συνεπώς είναι συνάρτηση της δοµής της επιφάνειας και επίσης 

µεταβάλλεται παρουσία ροφηµένων ατόµων ή µορίων στην επιφάνεια. 

 Πολλές επιφάνειες αποτελούνται από διάφορες περιοχές µε διαφορετικό 

κρυσταλλογραφικό προσανατολισµό (διαφορετικά κρυσταλλικά επίπεδα), οι οποίες 

καλούνται «µπαλώµατα» της επιφάνειας. Το ηλεκτροστατικό δυναµικό σε µια απόσταση ro 

από µια περιοχή i της επιφάνειας είναι eΨi. Μπορεί να δειχτεί ότι σε µια απόσταση από 

την επιφάνεια, που είναι µεγάλη σε σύγκριση µε τις διαστάσεις της περιοχής, το 

ηλεκτροστατικό δυναµικό αποκτά µια σταθερή τιµή, eΨ , η οποία δίνεται από την σχέση: 

 

 e i i
i

Ψ f (eΨ )= ⋅∑   (4.9) 

όπου fi είναι το ποσοστό της συνολικής επιφάνειας που καταλαµβάνει η περιοχή i. Πιο 

κοντά στην επιφάνεια το δυναµικό µεταβάλλεται από σηµείο σε σηµείο µε αποτέλεσµα την 

ύπαρξη τοπικών πεδίων. 

 Το έργο εξόδου µιας περιοχής i ορίζεται ως: 
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Φi=-eΨi-µ       (4.10) 

 

και το µέσο έργο εξόδου για όλη την επιφάνεια ορίζεται από την παρακάτω σχέση: 

 

Φ = -eΨ - µ  (4.11) 

 

i i
i

= - f (eΨ ) - µ⋅∑  (4.12) 

 

Επειδή το µ  είναι ανεξάρτητο του i (ανεξάρτητο του κρυσταλλογραφικού 

προσανατολισµού) η Εξίσωση 4.12  µπορεί να ξαναγραφτεί ως εξής: 

 

 i i
i

Φ f (eΨ + µ)= − ⋅∑  (4.13) 

Εποµένως συνδυάζοντας τις Εξισώσεις 4.10 και 4.13 το µέσο έργο εξόδου µιας 

επιφάνειας, Φ , δίνεται από την σχέση: 

 i i
i

Φ f Φ= ⋅∑  (4.14) 

Το έργο εξόδου µιας µεταλλικής επιφάνειας, ακόµη και όταν αυτή είναι 

µονοκρυσταλλική, µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από δύο συνιστώσες. Η µία 

συνιστώσα εξαρτάται από τη φύση του µετάλλου και η άλλη εξαρτάται από το είδος της 

ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας στην επιφάνεια. Η δεύτερη συνιστώσα εξαρτάται από τον 

κρυσταλλογραφικό προσανατολισµό έτσι ώστε το έργο εξόδου να αναµένεται ότι διαφέρει 

για κάθε κρυσταλλικό επίπεδο, πράγµα το οποίο συµβαίνει. Στο Σχήµα 4.3 παρουσιάζεται 

η διπλοστοιβάδα σε µια µεταλλική επιφάνεια τόσο για µια ατοµικά οµαλή επιφάνεια όσο 

και για µια ατοµικά βαθµωτή επιφάνεια. Όταν η επιφάνεια είναι εντελώς επίπεδη, όπως 

στο Σχήµα 4.3α, το ηλεκτρονιακό νέφος στο εσωτερικό του µετάλλου δεν σταµατά 

απότοµα στην επιφάνεια καθώς αυτό θα αντιστοιχούσε σε άπειρη κινητική ενέργεια. 

Αντιθέτως, θα υπάρχει µια σταδιακή µείωση, µε µήκος Debye 5-10nm, όπου η 

κυµατοσυνάρτηση ελαττώνεται εκθετικά στο µηδέν. Ως αποτέλεσµα αυτού το 

ηλεκτρονιακό νέφος εκτείνεται και έξω από την µεταλλική επιφάνεια, αφήνοντας έτσι µια 
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περιοχή µέσα στο µέταλλο µε έλλειµµα ηλεκτρονίων και συνεπώς δηµιουργείται µια 

διπλοστοιβάδα ή µια βαθµίδα δυναµικού µε τον αρνητικό πόλο προς τα έξω. Το δυναµικό 

κατά µήκος της βαθµίδας συµπεριλαµβάνεται αυτόµατα στην µέτρηση του έργου εξόδου 

αλλά η παρουσία της έχει ως αποτέλεσµα το έργο εξόδου να είναι διαφορετικό για κάθε 

κρυσταλλικό επίπεδο. Συνεπώς, οι πυκνές δοµές θα έχουν µεγάλο έργο εξόδου και οι 

λιγότερο πυκνές ή δοµές µε ατοµικές ανωµαλίες θα έχουν χαµηλό έργο εξόδου. 

 

 

4.2.3 Μέτρηση του Έργου Εξόδου µε την µέθοδο του παλλόµενου πυκνωτή (Kelvin 

Probe) 

To έργο εξόδου ενός αγωγού ή ηµιαγωγού είναι δυνατόν να µετρηθεί µε άµεσους ή 

έµµεσους τρόπους. Μπορεί να βρεθεί άµεσα µελετώντας την εκποµπή των ηλεκτρονίων 

από την επιφάνεια του σώµατος προς µελέτη. Οι έµµεσες τεχνικές µέτρησης του έργου 

εξόδου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτές που στηρίζονται στην µελέτη της 

επίδρασης µιας εξωτερικής ακτίνας ηλεκτρονίων στην επιφάνεια και σε εκείνες που 

στηρίζονται στην µέτρηση του δυναµικού επαφής µεταξύ της επιφάνειας του δείγµατος 

και µιας επιφάνειας αναφοράς. Οι διάφορες τεχνικές που κάνουν χρήση αυτών των 

τεχνικών έχουν περιγραφεί εκτενώς στο παρελθόν [2-4]. 

Καθαρή πυκνότητα
φορτίου=0

Ηλεκτρονιακό
νέφος

Έλλειµµα
ηλεκτρονίων

+

-

Ηλεκτρονιακό
νέφος

Έλλειµµα
ηλεκτρονίων

+

-

+

-

+

-

Καθαρή πυκνότητα
φορτίου=0

 
 
Σχήµα 4.3: Κατανοµή φορτίου σε µια µεταλλική επιφάνεια σε µια (α) ατοµικά οµαλή 
επιφάνεια και (β) ατοµικά βαθµωτή επιφάνεια. 
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Μια από τις πιο ευρέως χρησιµοποιούµενες τεχνικές για την µέτρηση του έργου 

εξόδου είναι η µέθοδος του παλλόµενου πυκνωτή (Kelvin probe) [5]. Στηρίζεται στην 

µέτρηση του δυναµικού επαφής και µπορεί να εφαρµοστεί σε µια ευρεία περιοχή 

θερµοκρασιών, πιέσεων και υλικών. Σε σύγκριση µε άλλες τεχνικές παρουσιάζει τα 

ακόλουθα πλεονεκτήµατα: 

1)  Μέτρηση του αριθµητικού µέσου έργου εξόδου. Η τεχνική Kelvin probe δίνει το 

αριθµητικό µέσο έργο εξόδου µιας ετερογενούς επιφάνειας σε αντίθεση µε άλλες 

τεχνικές που δίνουν ένα µέσο έργο εξόδου το οποίο ευνοεί τις περιοχές µε µικρό 

έργο εξόδου [6,7]. Συνεπώς θεωρείται ιδανική για την µελέτη πολυκρυσταλλικών 

δειγµάτων. 

2)  Λειτουργία σε ατµοσφαιρικές συνθήκες. Σε αντίθεση µε τεχνικές µέτρησης έργου 

εξόδου που στηρίζονται σε ακτινοβολία, η τεχνική του παλλόµενου πυκνωτή δεν 

απαιτεί συνθήκες κενού. Με τον τρόπο αυτό απλοποιείται αρκετά η πειραµατική 

διάταξη αλλά και δίνεται ταυτόχρονα η δυνατότητα µελέτης υγρών επιφανειών [8,9] 

καθώς και της µέτρησης του έργου εξόδου καταλυτών σε πραγµατικές συνθήκες 

καταλυτικής αντίδρασης [10]. 

3)  Μη-καταστρεπτική τεχνική. Το δείγµα προς µελέτη δεν θερµαίνεται ούτε εκτίθεται σε 

ακτινοβολία ηλεκτρονίων ή φωτονίων µε αποτέλεσµα να παραµένει ανέπαφο κατά την 

µέτρηση του έργου εξόδου. Με τον τρόπο αυτό µηδενίζεται η πιθανότητα µετακίνησης 

των ροφηµένων ειδών σε άλλες θέσεις της επιφάνειας ή ακόµη και η εκρόφηση των 

πιο ασθενώς ροφηµένων ειδών. Η ιδιότητα αυτή είναι επίσης σηµαντική στην 

περίπτωση που το ίδιο δείγµα πρόκειται να µελετηθεί και µε άλλες τεχνικές ή 

γενικότερα να χρησιµοποιηθεί και µετά την µέτρηση του έργου εξόδου. 

4)  Μεγάλη ευαισθησία. Σε συνήθη πειράµατα η ευαισθησία είναι της τάξης µερικών µV 

έως mV και χωρική ανάλυση της τάξεως των mm έως cm. Η ανάλυση αυτή 

περιορίζεται κυρίως από τις διαστάσεις του ηλεκτροδίου Kelvin και από τον λόγο 

σήµατος προς θόρυβο του οργάνου. 

 

Η τεχνική του παλλόµενου πυκνωτή ή Kelvin probe (1898) [11] τροποποιήθηκε 

πρώτα από τον Zisman (1932) [12] και στην συνέχεια βελτιώθηκε από άλλους ερευνητές 
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[13-16]. Μια αναλυτική περιγραφή της µεθόδου έχει γίνει από τους D’ Arcy και Surplice 

[17]. Στηρίζεται στην µέτρηση του δυναµικού επαφής (CPD) µεταξύ των δύο πλακών που 

βρίσκονται σε ηλεκτρική επαφή. Ως δυναµικό επαφής (Contact Potential Difference, 

CPD) ορίζεται η µεταβολή της ελεύθερης ενέργειας ενός ηλεκτρονίου όταν µεταφέρεται 

από έναν αγωγό σε έναν άλλο, ο οποίος βρίσκεται σε ηλεκτρική επαφή και θερµική 

ισορροπία µε τον πρώτο αγωγό [17]. 

Αρχικά ας θεωρήσουµε δύο µονωµένες µεταλλικές πλάκες. το ενεργειακό 

διάγραµµα των ηλεκτρονίων τους παρουσιάζεται στο Σχήµα 4.4α. Με βάση την Εξίσωση 

4.3  τα έργα εξόδου των δύο µετάλλων δίνονται από τις ακόλουθες σχέσεις: 

 
SS S FΦ eΨ= − − ε  (4.15) 

 
rr r FΦ eΨ= − − ε  (4.16) 

όπου οι δείκτες s και r αναφέρονται στο δείγµα και σε ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς 

αντίστοιχα. 

Όταν τα δύο µέταλλα έρθουν σε ηλεκτρική επαφή, τότε η συνθήκη 

θερµοδυναµικής ισορροπίας ορίζει ότι το ηλεκτροχηµικό δυναµικό των ηλεκτρονίων θα 

είναι οµογενές στο σύστηµα και κατά συνέπεια θα έχουµε ευθυγράµµιση των επιπέδων 

Fermi των δύο µετάλλων. Όταν δύο µέταλλα συνδέονται, τα ηλεκτρόνια από τις ζώνες 

αγωγιµότητας είναι ελεύθερα να κινούνται από το ένα µέταλλο στο άλλο. Η µετακίνηση 

τους συνεχίζεται έως ότου τα ηλεκτροχηµικά δυναµικά των ηλεκτρονίων στα δύο µέταλλα 

να είναι ίσα (Σχήµα 4.4β). Συνεπώς το µέταλλο µε το µεγαλύτερο έργο εξόδου (το οποίο 

αρχικά είχε το αρνητικότερο ηλεκτροχηµικό δυναµικό) φορτίζεται αρνητικά ενώ το άλλο 

αποκτά θετικό φορτίο. Όταν το σύστηµα φτάσει σε θερµοδυναµική ισορροπία, η διαφορά 

δυναµικού που προκύπτει είναι το δυναµικό επαφής των δύο µετάλλων [18]. Έχοντας υπ’ 

όψιν το γεγονός ότι τα έργα εξόδου είναι δεδοµένα για κάθε µέταλλο, καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι κατά την επαφή µεταβάλλονται τα εξωτερικά δυναµικά των µετάλλων, 

eΨs και eΨr. Χρησιµοποιώντας τις Εξισώσεις 4.15 και 4.16 και δεδοµένου ότι λόγω 

θερµοδυναµικής ισορροπίας, 
s rF Fε = ε , λαµβάνουµε: 

 ∆eΨ = eΨs - eΨr = eΦs - eΦr (4.17) 
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όπου ∆eΨ είναι η διαφορά των εξωτερικών δυναµικών ή ισοδύναµα το δυναµικό επαφής. 

Εποµένως κατά την ηλεκτρική επαφή δύο αγωγών το δυναµικό επαφής τους είναι ίσο µε 

την διαφορά των έργων εξόδου τους.  

Η άµεση µέτρηση του δυναµικού επαφής, µε την σύνδεση ενός βολτοµέτρου στο 

κύκλωµα των δύο µετάλλων, είναι αδύνατη. Ο λόγος είναι ότι η σύνδεση ενός 

βολτοµέτρου θα δηµιουργούσε και άλλες επαφές µετάλλων και κατά συνέπεια η ένδειξή 

του θα ήταν το αλγεβρικό άθροισµα όλων των δυναµικών επαφής του συνολικού 

κυκλώµατος, το οποίο είναι ίσο µε µηδέν. Συνεπώς η µέτρηση του δυναµικού επαφής δύο 

µετάλλων θα πρέπει να γίνει έµµεσα. Ένας τέτοιος έµµεσος τρόπος µέτρησης, στον οποίο 

στηρίζεται και η τεχνική Kelvin probe, παρουσιάζεται ακολούθως. 

Ας θεωρήσουµε, λοιπόν, την περίπτωση όπου εφαρµόζεται µια τάση η οποία έχει 

ως στόχο την ευθυγράµµιση των εξωτερικών δυναµικών (eΨs = eΨr) των δύο µετάλλων 

(Σχήµα 4.4γ). Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη συνθήκη αυτή, η διαφορά των έργων εξόδου των 

δύο µετάλλων δίνεται από την σχέση: 

 ∆Φ = Φs - Φr = 
r sF Fε -ε = -∆εF  (4.18) 
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Σχήµα 4.4: Ενεργειακά διαγράµµατα ηλεκτρονίων δύο παράλληλων µεταλλικών πλακών (α) µονωµένων, 
(β) σε επαφή και (γ) µε προσθήκη µιας εξωτερικής πηγής εν παραλλήλω. 
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Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ένα βολτόµετρο µετράει τη 

διαφορά στα ηλεκτροχηµικά δυναµικά των ηλεκτρονίων και όχι την διαφορά στα 

εσωτερικά ηλεκτροστατικά δυναµικά, ∆φ, όπως θα µπορούσε να υποθέσει κανείς [19]. 

Έτσι η ένδειξη ενός βολτοµέτρου µεταξύ του δείγµατος και του ηλεκτροδίου αναφοράς 

σηµαίνει: 

 -e∆V = -e(Vs - Vr) = 
s rF Fε -ε  (4.19) 

όπου –e(Vs - Vr) είναι η ένδειξη του βολτοµέτρου. 

Αντικαθιστώντας την σχέση αυτή στην Εξίσωση 4.18 λαµβάνουµε: 

 ∆Φ = Φs - Φr = e(Vs – Vr) = e∆V (4.20) 

Η σχέση αυτή µπορεί να πάρει µια πιο πρακτική µορφή για να περιγράφει τις 

πειραµατικές µετρήσεις: 

 Φs = -e(Vr - Vs) + Φr (4.21) 

Για ένα σύστηµα όπου το δείγµα είναι γειωµένο και το έργο εξόδου του ηλεκτροδίου 

αναφοράς είναι γνωστό και σταθερό, έχουµε: 

 Φs = -eVr + c (4.22) 

όπου c = eVs + Φr. 

Με βάση την Εξίσωση 4.22 µπορούν να γίνουν σχετικές µετρήσεις του έργου εξόδου. 

Επιπλέον µπορεί να µετρηθεί και η απόλυτη τιµή του έργου εξόδου εάν η τιµή της 

σταθεράς c µετρηθεί σε ένα δείγµα µε γνωστό έργο εξόδου. 

Πειραµατικά η µέτρηση του έργου εξόδου στηρίζεται στην ανίχνευση της ροής 

φορτίου µεταξύ των πλακών ενός πυκνωτή, οι πλάκες του οποίου συνίστανται από το 

δείγµα προς µελέτη και ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς (Σχήµα 4.5). Το ηλεκτρόδιο αναφοράς 

πάλλεται, παράλληλα προς το δείγµα, µεταβάλλοντας έτσι την χωρητικότητα του 

πυκνωτή, C. Επειδή οι πλάκες βρίσκονται σε ηλεκτρική επαφή, το κύκλωµα διαρρέεται 

από ρεύµα εντάσεως i(t): 

 

 dCi = ∆V
dt

⋅  (4.23) 
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όπου ∆V είναι η διαφορά δυναµικού µεταξύ των πλακών. Η ανίχνευση της ροής αυτής 

φορτίου γίνεται µε την µέτρηση της πτώσης τάσης, Vin, κατά µήκος µιας αντίστασης R. Αν 

σε σειρά µε τον πυκνωτή συνδεθεί µια πηγή µεταβαλλόµενης τάσης, VΒ, και ρυθµιστεί 

έτσι ώστε το κύκλωµα να µην διαρρέεται από ρεύµα όταν η χωρητικότητα του πυκνωτή 

αλλάζει, τότε η VB θα ισούται µε την ∆V, ή ισοδύναµα µε την ∆Φ µέσω της Εξίσωσης 

4.20, σύµφωνα µε τον νόµο του Kirkhoff για ένα κλειστό κύκλωµα. ∆ηλαδή: 

 

∆V = VΒ  (4.24) 

ή 

VΒ = ∆Φ (4.25) 

 

Η µέτρηση της VB µπορεί να γίνει απλά µε ένα βολτόµετρο. 

 

Υπάρχουν διάφορες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται έτσι ώστε ένα 

σύστηµα παλλόµενου πυκνωτή να δίνει αξιόπιστα αποτελέσµατα: 

VB VinR

i

d

∆V

Ηλεκτρόδιο
Kelvin

∆είγµα

Ενισχυτής Σήµα

ω

 
Σχήµα 4.5: Σχηµατικό διάγραµµα διάταξης παλλόµενου πυκνωτή (Kelvin probe) για την µέτρηση του 
έργου εξόδου. 
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1) Το έργο εξόδου του ηλεκτροδίου αναφοράς πρέπει να παραµένει σταθερό κατά την 

διάρκεια των µετρήσεων. Επίσης πρέπει να είναι οµογενές σε όλη την επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην περίπτωση όπου το πείραµα 

πραγµατοποιείται παρουσία αερίων. 

2) Το µέγεθος του ηλεκτροδίου Kelvin είναι θεωρητικά αδιάφορο αλλά καθορίζεται µε 

βάση τις πειραµατικές απαιτήσεις. Έτσι ενώ, όπως αναλύεται πιο κάτω, το σήµα είναι 

ανάλογο της επιφάνειας του ηλεκτροδίου, το µέγεθός του δεν µπορεί να είναι 

µεγαλύτερο από το δείγµα προς µελέτη. 

3) Για να έχουµε απόλυτες µετρήσεις του έργου εξόδου και όχι µεταβολών αυτού, θα 

πρέπει το όργανο να έχει βαθµονοµηθεί. Αυτό µπορεί να γίνει λαµβάνοντας µετρήσεις 

ενός δείγµατος γνωστού έργου εξόδου ή να είναι γνωστό το έργο εξόδου του 

ηλεκτροδίου Kelvin. Ως υλικό αναφοράς του ηλεκτροδίου έχουν χρησιµοποιηθεί 

διάφορα υλικά, όπως χρυσός [20], διάφορα µεταλλικά οξείδια [21] και επικαλυµµένο 

γυαλί (coated glass)[22]. 

4) Παρασιτικά ηλεκτρικά πεδία κοντά στον πυκνωτή Kelvin και παρασιτικές 

χωρητικότητες µεταξύ του probe και των παρακειµένων πρέπει να αποφεύγονται. Για 

το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµο να γίνεται θωράκιση [23] έναντι αυτών, για παράδειγµα 

µε την χρήση φαρανταϊκού κλωβού (Faraday cage). 

 

 

Η µέτρηση του έργου εξόδου µε την µέθοδο Kelvin probe γίνεται σήµερα ηλεκτρονικά 

και είναι δυνατόν να καταγράφονται αυτόµατα το δυναµικό επαφής και οι πιθανές 

k. .cos( t)ω ωo
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ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
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Σχήµα 4.6: ∆ιάγραµµα βαθµίδων του συστήµατος ρύθµισης για την αυτόµατη µέτρηση του έργου εξόδου. 
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µεταβολές του. Το διάγραµµα βαθµίδων µιας διάταξης αυτόµατης µέτρησης του έργου 

εξόδου φαίνεται στο Σχήµα 4.6. Καθώς πάλλεται το ηλεκτρόδιο Kelvin, η χωρητικότητα 

του πυκνωτή µεταβάλλεται και κατά συνέπεια το κύκλωµα διαρρέεται από ένα ρεύµα, 

σύµφωνα µε την Εξίσωση 4.23. ∆ιάφορες τεχνικές έχουν χρησιµοποιηθεί ως µηχανισµοί 

οδήγησης της ταλάντωσης συµπεριλαµβανοµένων µηχανικών οδηγών [24], 

ηλεκτροµαγνητικών πηνίων [25], ακουστικών σωλήνων [7,26], πιεζοηλεκτρικών [14] και 

ηλεκτροστατικών µηχανισµών [27] µε διαφορετικές ευαισθησίες [28]. Αν θεωρήσουµε 

ότι ο πυκνωτής αποτελείται από δύο παράλληλες πλάκες εµβαδού Α που βρίσκονται σε 

απόσταση d(t), η οποία µεταβάλλεται ηµιτονοειδώς σύµφωνα µε την σχέση: 

 d(t) = do - d1
.sinωt (4.26) 

τότε το ρεύµα δίνεται από την εξίσωση: 

 o
d(1/d(t))i(t) = ∆V ε A

dt
⋅ ⋅ ⋅  

 

 = 1
o 2

o 1

d ω∆V ε A cosωt
(d + d sinωt)

⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅
       (4.27) 

όπου εο είναι η διηλεκτρική σταθερά του µέσου όπου βρίσκεται ο πυκνωτής και ω είναι η 

γωνιακή συχνότητα. 

Η σχέση αυτή προϋποθέτει οµογενές ηλεκτρικό πεδίο µέσα στον πυκνωτή. Αυτό 

ισχύει εάν ο λόγος µεταξύ της διαµέτρου του ηλεκτροδίου και της απόστασης d(t) από το 

δείγµα είναι τουλάχιστον 5:1 [16,29]. Σε αυτήν την περίπτωση οι παρασιτικές 

χωρητικότητες µπορούν να αγνοηθούν. 

 Το σήµα αυτό, i(t), οδηγείται µέσα σε ένα φίλτρο bandpass το οποίο επιτρέπει τον 

µηδενισµό των αρµονικών συνιστωσών. Το πλάτος του θεµελιώδους κύµατος, ôi : 

 o ôi (t) = i (t) cosωt⋅  (4.28) 

µπορεί να υπολογιστεί µε ανάλυση Fourier [12]: 

 o oî (t) = ∆V k w⋅ ⋅  (4.29) 

µε ok = ε A ω⋅ ⋅  και o
o 2 2 1/2

1 o 1

d2w = ( - 1)
d (d - d )

⋅  
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όπου wo είναι η αποτελεσµατικότητα του Kelvin probe όπως δίνεται από την ανάλυση του 

θεµελιώδους κύµατος. Για την βελτιστοποίηση του λαµβανόµενου σήµατος απαιτείται 

µεγάλη επιφάνεια του ηλεκτροδίου Kelvin, Α, και µεγάλη συχνότητα ταλάντωσης, f (= 

ω/2π). Επίσης σηµαντικά είναι τα µεγέθη των do και d1 τα οποία µπορούν να 

υπολογιστούν για να δίνουν το µέγιστο σήµα. Η µέση απόσταση µπορεί να εκφραστεί ως 

ακολούθως: 

 do = dmin + d1 (4.30) 

 Η ελάχιστη απόσταση, dmin, καθορίζεται από την κατασκευή του Kelvin probe 

µέχρι του βαθµού να µην ακουµπάει το µελετούµενο δείγµα. Αντικαθιστώντας το d1 από 

την Εξίσωση 4.30 στην 4.29 έχουµε: 

 o
o 2 1/2

o min o min min

d2w = -1
d - d (2d d - d )

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 (4.31) 

∆ιαφορίζοντας την έκφραση του wo ως προς do, µπορεί να υπολογιστεί η βέλτιστη 

τιµή της µέσης απόστασης, opt
1d  [30]: 

 opt
o mind = d /(1 - 1/ 2)  (4.32) 

Το βέλτιστο πλάτος ταλάντωσης, opt
od , δίνεται συνεπώς από την: 

 opt
1 od = d / 2  (4.33) 

Εποµένως, για δεδοµένο dmin, το πλάτος του σήµατος του θεµελιώδους κύµατος που 

βγαίνει από το φίλτρο είναι µέγιστο εάν ο λόγος d1/do έχει τιµή 1/ 2 . Η µέγιστη 

αποτελεσµατικότητα, opt
ow , είναι ίση µε: 

 opt 2
o min minw = 2( 2 -1) /d 0.34/d≈  (4.34) 

Το ρεύµα που βγαίνει από το φίλτρο, io(t), οδηγείται σε ένα µετατροπέα 

ρεύµατος-δυναµικού, µε δείκτη µετατροπής R, και ακολούθως περνάει σε έναν lock-in 

ενισχυτή, ο οποίος ενισχύει το σήµα κατά έναν παράγοντα g. Το δυναµικό που προκύπτει 

δίνεται από την σχέση: 

 a oV = ∆V k w R g⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (4.35) 
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Το δυναµικό Va ανατροφοδοτείται στον παλλόµενο πυκνωτή µέσω ενός 

ολοκληρωτικού ρυθµιστή. Το αποτέλεσµα αυτής της αρνητικής ανατροφοδότησης είναι το 

ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργείται στον πυκνωτή λόγω της διαφοράς έργων εξόδου να 

ελαττώνεται µέχρι το πεδίο του πυκνωτή να εξαφανιστεί, και συνεπώς να µηδενιστεί το 

ρεύµα io(t). Σε µόνιµη κατάσταση, το εξωτερικά επιβαλλόµενο δυναµικό, VB, 

αντισταθµίζει την διαφορά δυναµικού µεταξύ των πλακών ή κατά αντιστοιχία την διαφορά 

των έργων εξόδου τους (Εξίσωση 4.20): 

 VB = -∆V = -∆Φ (4.36) 

Με χρήση ενός µετατροπέα είναι δυνατόν να καταγράφεται απ’ ευθείας η διαφορά 

των έργων εξόδου και στην περίπτωση όπου το Φ του ηλεκτροδίου αναφοράς είναι 

γνωστό να έχουµε απόλυτη µέτρηση του έργου εξόδου του υπό µελέτη δείγµατος. 

Η σταθερά χρόνου, τ, του κυκλώµατος ρύθµισης δίνεται από την σταθερά χρόνου 

ολοκλήρωσης, τi, και τον ολικό παράγοντα ενίσχυσης, o og = k w R g⋅ ⋅ ⋅ : 

 τ = τi / go (4.37) 

Έτσι σύµφωνα µε την βελτιστοποίηση της µέσης απόστασης do και του πλάτους 

ταλάντωσης d1, η σταθερά χρόνου µπορεί να µειωθεί ανάλογα. 

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι µπορούν να εφαρµοστούν διάφορες παραλλαγές του 

παραπάνω κυκλώµατος ρύθµισης. Σε κάθε περίπτωση όµως η φιλοσοφία της µέτρησης 

παραµένει η ίδια. 

 

 

4.3 ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  

 

4.3.1 Εισαγωγή 

 Η έννοια του απόλυτου δυναµικού ηλεκτροδίου σχετίζεται µε την ανάγκη να 

συνδεθεί η κλασική ηλεκτροχηµεία, σε υγρή και σε στερεά κατάσταση, µε πολλές από τις 

υπάρχουσες και αναδυόµενες εφαρµογές της στην επιστήµη επιφανειών, στην κατάλυση, 

στον τοµέα της µικροηλεκτρονικής, στους αισθητήρες κ.λ.π. Ο όρος «απόλυτο» δυναµικό 
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υποδηλώνει ότι το δυναµικό του ηλεκτροδίου δεν µετράται σε σχέση µε ένα ηλεκτρόδιο 

αναφοράς αλλά σε σχέση µε µια ηλεκτρονιακή κατάσταση αναφοράς, η οποία ορίζεται ως 

µηδενικής ενέργειας. Στην περίπτωση που το δυναµικό του ηλεκτροδίου υπολογίζεται σε 

σχέση µε ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς τότε το µετρούµενο δυναµικό ονοµάζεται σχετικό 

δυναµικό.  

Ο στόχος είναι να υπάρχει µία κοινή κατάσταση αναφοράς οπότε και µία κοινή 

κλίµακα για την ενέργεια των ηλεκτρονίων. Αρκετοί διακεκριµένοι επιστήµονες, ανάµεσα 

τους και οι Bockris [31],[32], Frumkin  [33],[34], Gileadi [31], Kanevsky [35], Reiss 

[36], Parsons [37], Gomer [38], Hansen [39], Gerischer [40], Kolb [41],[42] και 

Trasatti [43],[44],[45],[46], ασχολήθηκαν µε το συγκεκριµένο θέµα και έχουν 

συνεισφέρει σηµαντικά στο να προσδιοριστεί, διευκρινιστεί και ποσοτικοποιηθεί η έννοια 

του απόλυτου δυναµικού.  

 

 

4.3.2 Η Απόλυτη Κλίµακα ∆υναµικού στην Υγρή Ηλεκτροχηµεία 

Ο Trasatti [44-46] έχει κάνει αρκετά λεπτοµερή και ευκρινή µελέτη για την 

αποσαφήνιση της έννοιας του απόλυτου δυναµικού στην υγρή ηλεκτροχηµεία. Έχει 

αποδείξει ότι µπορούν να οριστούν τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά απόλυτα, ή «µονά», 

ηλεκτρονιακά δυναµικά, ανάλογα µε την επιλεγόµενη ηλεκτρονιακή κατάσταση αναφοράς. 

Το δυναµικό ενός ηλεκτροδίου, UWR, το οποίο µετράται σε σχέση µε ένα 

ηλεκτρόδιο αναφοράς R, είναι µία σχετική µέτρηση (σε volts) της ενέργειας των 

ηλεκτρονίων που βρίσκονται στο επίπεδο Fermi του µετάλλου που αποτελεί το 

ηλεκτρόδιο, δηλαδή: 

 eUWR=-( W R
e eµ - µ ) (4.38) 

ή ισοδύναµα:  

 UWR = UW(she) - UR(she) = UW(abs) - UR(abs) (4.39) 

όπου U(she) είναι το δυναµικό του ηλεκτροδίου σχετικά προς την κλίµακα του πρότυπου 

ηλεκτροδίου υδρογόνου (standard hydrogen electrode, she) και U(abs) είναι το 
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«απόλυτο» ηλεκτροδιακό δυναµικό, δηλαδή το δυναµικό του ηλεκτροδίου όχι σε σχέση µε 

ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς αλλά σε σχέση µε µια συγκεκριµένη ηλεκτρονιακή κατάσταση 

αναφοράς, η οποία ορίζεται ως µηδενικής ενέργειας. Πιο συγκεκριµένα: 

 UW(she)=UW(abs)-
2

o
HU (abs) (4.40) 

Όπου 
2

o
HU (abs) είναι το «απόλυτο» δυναµικό του πρότυπου ηλεκτροδίου υδρογόνου, το 

οποίο λαµβάνεται παγκοσµίως ίσο µε το µηδέν για τα δυναµικά ηλεκτροδίων σε υδατικά 

διαλύµατα. 

To πρότυπο ηλεκτρόδιο υδρογόνου (SHE) ή κανονικό ηλεκτρόδιο υδρογόνου 

(NHE), το οποίο παριστάνεται συµβολικά ως 

Pt|H2(P=1atm),H+(αΗ+=1), είναι εκείνο για το 

οποίο σε θερµοκρασία ίση µε 25°C η πίεση 

του υδρογόνου είναι ίση µε 1atm και η 

ενεργότητα των Η+ στο διάλυµα είναι ίση µε 

µονάδα (αΗ+=1 ή pH=0). Όπως φαίνεται και 

στο Σχήµα 4.7 το ηλεκτρόδιο υδρογόνου 

αποτελείται στην απλούστερη µορφή του, 

από ένα σύρµα ή έλασµα λευκόχρυσου 

(πλατίνας) πάνω στο οποίο έχει εναποτεθεί 

ένα πορώδες στρώµα λευκοχρύσου 

(επιλευκοχρυσωµένος λευκόχρυσος, 

platinized platinum) και το οποίο είναι 

βυθισµένο σε ένα υδατικό διάλυµα ιόντων Η+ , για παράδειγµα ένα διάλυµα HCl. Πάνω 

στο ηλεκτρόδιο διοχετεύεται συνεχώς, µε τη µορφή φυσαλίδων, υδρογόνο σταθερής 

πίεσης P, οπότε το διάλυµα περιέχει διαλελυµένη ποσότητα υδρογόνου ανάλογη της 

πίεσης αυτής, σε ισορροπία µε το αέριο υδρογόνο. Η ανοδική αντίδραση στο ηλεκτρόδιο 

υδρογόνου είναι η αντίδραση:   Η2→2Η+ + 2e-        

Έτσι, όταν χρησιµοποιείται η she κλίµακα τότε ως κατάσταση αναφοράς των 

ηλεκτρονίων (η οποία ορίζεται ως µηδενικής ενέργειας) επιλέγεται η κατάσταση ενός 

 

Σχήµα 4.7: Σχηµατικό διάγραµµα του κανονικού 
(NHE) ή πρότυπου ηλεκτροδίου υδρογόνου (SHE) 
[47].   
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ηλεκτρονίου που βρίσκεται στο επίπεδο Fermi του µετάλλου που αποτελεί το ηλεκτρόδιο 

και είναι σε ισορροπία µε ένα  υδατικό διάλυµα µε pH=0 και pH2=1atm στους 25oC.  

Αυτή είναι µία επιτρεπτή θερµοδυναµικά επιλογή ορισµού του επιπέδου µηδενικής 

ενέργειας και τα she δυναµικά είναι τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα στην υγρή 

ηλεκτροχηµεία. Στην πραγµατικότητα όµως θα ήταν ωφέλιµο η επιλογή του µηδενικού 

επιπέδου για την ηλεκτρονιακή ενέργεια να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε η κλίµακα 

ενέργειας των ηλεκτροχηµικών συστηµάτων να µπορεί να συγκριθεί απευθείας µε αυτή 

των διεπιφανειών στερεού /αερίου ή στερεού /κενού [48].  

Ο Trasatti [44-46] έχει ερευνήσει ενδελεχώς την επιλογή του επιπέδου 

µηδενικής ενέργειας και έχει αποδείξει ότι η καλύτερη επιλογή είναι αυτή ενός 

ηλεκτρονίου στο κενό κοντά στην επιφάνεια του διαλύµατος, οπότε: 

 UW(abs) = - Wµ /e - ΨS (4.41) 

όπου Ψs είναι το εξωτερικό δυναµικό (Volta) του διαλύµατος. Το πλεονέκτηµα αυτής της 

επιλογής έναντι αυτής ενός ηλεκτρονίου σε ηρεµία στο άπειρο (στην περίπτωση αυτή 

λείπει ο τελευταίος όρος της Εξίσωσης 4.41) είναι ότι το ΦW είναι πιο εύκολο να 

µετρηθεί άµεσα απ’ ό,τι το Wµ και ότι το τελευταίο περιέχει τον όρο του δυναµικού 

Volta, ΨW, το οποίο γενικά δεν είναι µοναδικά ορισµένο [44]. 

Γνωρίζοντας ότι για οποιοδήποτε µέταλλο ισχύει: 

 - Mµ  = ΦM + eΨM (4.42) 

θα ισχύει επίσης: 

 eUW(abs) = ΦW,0 + e(ΨW – Ψs) (4.43) 

όπου ΦW,0 είναι το έργο εξόδου της «γυµνής» επιφάνειας του µετάλλου και ΨM-ΨS  είναι η 

διαφορά του δυναµικού(Volta) επαφής, cpd, που εγείρεται µόλις σχηµατιστεί η 

διεπιφάνεια ανάµεσα στο ηλεκτρόδιο εργασίας και στο διάλυµα (Σχήµα 4.8a).  
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Σχήµα 4.8: Ορισµός του απόλυτου ηλεκτρονιακού δυναµικού στην υγρή ηλεκτροχηµεία σύµφωνα µε τον 
Trasatti [46] (α) σε ένα κλασσικό και (β) σε ένα  καλυµµένο µε υγρό ηλεκτρόδιο. Το σηµείο C  αντιστοιχεί 
στο επίπεδο µηδενικής ενέργειας. Φ0 είναι το έργο εξόδου της γυµνής επιφάνειας του ηλεκτροδίου και 
∆Φ(=e∆Ψ) είναι η τροποποίηση του έργου εξόδου που προκαλείται από την παρουσία του ηλεκτρολυτικού 
στρώµατος στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου (β).  
  

Στη συνέχεια ο Trasatti απέδειξε µε πολύ κοµψό τρόπο [46] ότι το UW(abs) 

δίνεται επίσης από την εξίσωση:  

 eUW(abs) = ΦW,0 + ∆ΦW (4.44) 

όπου ∆ΦW(=e(ΨW-Ψs)) είναι η µεταβολή του ΦW,0 η οποία προκαλείται από την επαφή του 

ηλεκτροδίου µε το διάλυµα και µπορεί να υπολογιστεί ως η µεταβολή του ΦW,0 λόγω 

ρόφησης Η2Ο ή λόγω της παρουσίας ενός υγρού στρώµατος που επικαλύπτει την 

επιφάνεια του µετάλλου που αποτελεί το ηλεκτρόδιο εργασίας (Σχήµα 4.8β). Έτσι 

υποδεικνύεται η χρήση των αναδυόµενων ηλεκτροδίων [39],[41],[42],[49],[50] και οι 

πειραµατικές τιµές που δίνονται για το 
2

o
HU (abs) ποικίλλουν από 4.4 έως 4.85 eV. Οι 

τιµές αυτές είναι σε καλή ποιοτική συµφωνία µε τις τιµές (4.76 eV) που είχαν 

υπολογιστεί παλαιότερα και συγκεκριµένα το 1968 από τους Bockris και Argade [51]. Η 

προτεινόµενη τιµή κατά σύµβαση IUPAC (International Union of Pure and Applied 

Chemistry) για το 
2

o
HU (abs) είναι 4.44 eV [44]. 
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Σχήµα 4.9: Σχηµατική αναπαράσταση (α) ενός κανονικού και (β) ενός αναδυόµενου ηλεκτροδίου στην υγρή 
ηλεκτροχηµεία. Είναι προφανής η εννοιολογική οµοιότητα της περίπτωσης (β) µε το Σχήµα 4.8β([46]). 
 
 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα Σχήµατα 4.8β και 4.9β η επιλογή του επιπέδου 

µηδενικής ενέργειας (σηµείο C) δεν είναι µόνο, εξ’ ορισµού, ένα σηµείο στο κενό κοντά 

στην επιφάνεια του διαλύµατος (Σχήµατα 4.8β, 4.9β), αλλά επίσης, όπως έχει 

αποδειχθεί ξεκάθαρα από τον Trasatti [46], ένα σηµείο στο κενό κοντά στην επιφάνεια 

του αναδυόµενου ηλεκτροδίου. 

Παρατηρώντας την Εξίσωση 4.44 βλέπουµε ότι η τιµή του απόλυτου δυναµικού 

δεν εξαρτάται από το υλικό του ηλεκτροδίου.  Έτσι, αν και διαφορετικά µέταλλα (π.χ. Pt, 

Ag, Hg) έχουν σηµαντικά διαφορετικές τιµές ΦW,0, η µεταβολή ∆ΦW που προκαλείται από 

την παρουσία υγρού επιστρώµατος στην επιφάνεια του µετάλλου είναι τέτοια που το  ΦW,0 

+ ∆ΦW (=eUW(abs)) δεν εξαρτάται από το µέταλλο. 

Την  παραπάνω παρατήρηση, όσο και αν µας εκπλήσσει, είναι σηµαντικό να τη θυµόµαστε 

γιατί το ίδιο θα δούµε ότι ισχύει και στην ηλεκτροχηµεία στερεάς κατάστασης στην 

επόµενη ενότητα. Προκειµένου να κατανοήσουµε την εγκυρότητα της παρατήρησης αυτής 

αρκεί να θυµηθεί κανείς ότι ο ορισµός της ηλεκτρονιακής κατάστασης αναφοράς (η οποία 

ορίζεται ως µηδενικής ενέργειας) για την she κλίµακα, είναι απλά η κατάσταση ενός 

ηλεκτρονίου στο επίπεδο Fermi ενός οποιουδήποτε µετάλλου σε ισορροπία µε ένα 

υδατικό διάλυµα µε pH = 0 και pH2 = 1 atm στους 25oC.  
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4.3.3 Η Απόλυτη Κλίµακα ∆υναµικού στην Ηλεκτροχηµεία Στερεάς Κατάστασης 

Η YSZ (ZrO2 σταθεροποιηµένη µε 8mol % Y2O3), ένας αγωγός ιόντων O2- σε 

θερµοκρασίες 300o-1200oC και η β″-Al2O3, ένας αγωγός ιόντων Na+ σε θερµοκρασίες 

από 150o έως 400oC, είναι οι δύο πιο συχνά χρησιµοποιούµενοι στερεοί ηλεκτρολύτες. 

Συγκεκριµένα, ο ρόλος της YSZ στην ηλεκτροχηµεία στερεάς κατάστασης είναι τόσο 

σηµαντικός όσο είναι και ο ρόλος των υδατικών διαλυµάτων στην υγρή ηλεκτροχηµεία, 

όπου ο ηλεκτρολύτης είναι σε υγρή φάση. Σχετικά πρόσφατα, οι Vayenas και Tsiplakides 

[52] εστίασαν την ερευνητική τους µελέτη στη δηµιουργία µιας κλίµακας απόλυτου 

δυναµικού στη στερεά ηλεκτροχηµεία χρησιµοποιώντας YSZ ως στερεό ηλεκτρολύτη 

κατά τη διάρκεια των πειραµάτων. 

Όπως και στην υγρή ηλεκτροχηµεία έτσι και στην στερεάς κατάστασης 

ηλεκτροχηµεία όταν χρησιµοποιείται YSZ, τα δυναµικά µπορούν να εκφραστούν σε σχέση 

µε το δυναµικό ενός µεταλλικού ηλεκτροδίου αναφοράς το οποίο είναι εκτεθειµένο σε 

pO2=1atm στη θερµοκρασία T που µας ενδιαφέρει. Έτσι µπορεί να οριστεί η κλίµακα του 

πρότυπου ηλεκτροδίου οξυγόνου (standard oxygen scale, soe). Οπότε παρόµοια µε την 

Εξίσωση 4.39 που ισχύει στην υγρή ηλεκτροχηµεία στην στερεά ηλεκτροχηµεία θα ισχύει: 

 UWR = UW(soe) – UR(soe) = UW(abs) – UR(abs) (4.45) 

Όπου U(soe) είναι το δυναµικό του ηλεκτροδίου σχετικά προς την κλίµακα του πρότυπου 

ηλεκτροδίου οξυγόνου (standard oxygen electrode, sοe) και U(abs) είναι το «απόλυτο» 

δυναµικό, δηλαδή το δυναµικό του ηλεκτροδίου όχι σε σχέση µε ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς 

αλλά σε σχέση µε µια συγκεκριµένη ηλεκτρονιακή κατάσταση αναφοράς, η οποία ορίζεται 

ως µηδενικής ενέργειας. 

 Τα πειραµατικά αποτελέσµατα της εργασίας των Tsiplakides και Vayenas [52] 

οδηγούν στην επιλογή µίας µοναδικής επιλογής για την µηδενικής ενέργειας ηλεκτρονιακή 

κατάσταση αναφοράς στην ηλεκτροχηµεία στερεάς κατάστασης, η οποία µάλιστα 

συµπίπτει µε την επιλογή του Trasatti [44-46] για την αντίστοιχη ηλεκτρονιακή 

κατάσταση αναφοράς στην υγρή ηλεκτροχηµεία.  
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Πριν δούµε αναλυτικότερα τα αποτελέσµατα των συγκεκριµένων ερευνητών θα 

ήταν χρήσιµο να συζητηθούν κάποιες οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στην υγρή και 

στερεά ηλεκτροχηµεία (Σχήµα 4.10).  
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Σχήµα 4.10: Σχηµατική αναπαράσταση ενός µεταλλικού ηλεκτροδίου εναποτεθειµένο σε έναν στερεό 
ηλεκτρολύτη που είναι (α,β) αγωγός ιόντων O2- και (γ,δ) αγωγός ιόντων Na+. Απεικονίζεται η κλασσική 
διπλοστοιβάδα µετάλλου-ηλεκτρολύτη και η αποτελεσµατική διπλοστοιβάδα (β,δ) η οποία σχηµατίζεται στη 
διεπιφάνεια µετάλλου / αερίου λόγω της ελεγχόµενης µετανάστευσης ιόντων µε την εφαρµογή δυναµικού 
(backspillover). 
 
 

Στην υγρή ηλεκτροχηµεία οι ηλεκτροχηµικές (µεταφοράς φορτίου) αντιδράσεις 

λαµβάνουν χώρα σε ολόκληρη τη διεπιφάνεια µετάλλου /ηλεκτρολύτη.  

Στην στερεάς κατάστασης ηλεκτροχηµεία οι ηλεκτροχηµικές (µεταφοράς φορτίου)  

αντιδράσεις λαµβάνουν χώρα κυρίως στα όρια των τριών φάσεων (tpb) µετάλλου-

στερεού ηλεκτρολύτη-αερίου, δηλαδή: 

 O2(g) + 4e-(M)  2O2-(YSZ) (4.46) 
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Μάλιστα υπάρχει µία (κλασσική) διπλοστοιβάδα στη διεπιφάνεια µετάλλου-στερεού 

ηλεκτρολύτη και το σηµείο µηδενικού φορτίου (point of zero charge, pzc) µπορεί να 

µετρηθεί µε παρόµοιες τεχνικές µε αυτές που χρησιµοποιούνται στην υγρή 

ηλεκτροχηµεία [53]. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών έχει γίνει φανερό από 

πολλές επιφανειακές τεχνικές όπως UPS[54], XPS [55],[56], TPD [57],[58], STM 

[59],[60], AC Impedance spectroscopy [53],[61] και PEEM [62] ότι υπάρχει µία 

δεύτερη διπλοστοιβάδα στη διεπιφάνεια µετάλλου-αερίου που θα πρέπει να λάβει κανείς 

υπόψιν (Σχήµα 4.10). Αυτή η αποτελεσµατική διπλοστοιβάδα, η οποία έχει χωρητικότητα 

200 µF/cm2 όπως έχει δείξει µελέτη µε την τεχνική της φασµατοσκοπίας σύνθετης 

αντίστασης [53],[61], σχετίζεται άµεσα µε το φαινόµενο της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης 

[10],[63],[64],[65] και µάλιστα παρουσιάζει µεγάλη σταθερότητα, όπως για παράδειγµα 

στη θερµοκρασιακή περιοχή 300-600oC στην περίπτωση µεταλλικών ηλεκτροδίων 

εναποτεθειµένα σε YSZ ή στο θερµοκρασιακό εύρος 150-400oC στην περίπτωση 

µεταλλικών ηλεκτροδίων εναποτεθειµένα σε β″-Al2O3. 

 Σε χαµηλότερες θερµοκρασίες η αντίστροφη υπερχείλιση των ιόντων 

(backspillover) παγώνει, ενώ σε υψηλότερες θερµοκρασίες τα backspillover είδη 

εκροφούνται [57],[58]. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στα Σχήµατα 4.10β και 4.10δ  δεν 

απεικονίζεται κάποιο προτεινόµενο µοντέλο αλλά πρόκειται για πειραµατική 

πραγµατικότητα η οποία καταδεικνύεται µε όλες τις τεχνικές που έχουν χρησιµοποιηθεί 

για τη µελέτη της διεπιφάνειας µετάλλου /αερίου στην ηλεκτροχηµεία στερεάς 

κατάστασης [1]. 

 

 

4.4 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ 

Οι Tsiplakides και Vayenas [52] χρησιµοποίησαν το ηλεκτροχηµικό κελί που 

απεικονίζεται στο Σχήµα 4.11α για την πραγµατοποίηση µετρήσεων έργου εξόδου που 

οδήγησαν στην εδραίωση της κλίµακας απόλυτου δυναµικού στην ηλεκτροχηµεία στερεάς 

κατάστασης. Το κελί αποτελούταν από ένα δισκίο στερεού ηλεκτρολύτη YSZ στο οποίο 

ήταν εναποτεθειµένα τρία πορώδη µεταλλικά ηλεκτρόδια, εργασίας, βοηθητικό και 

αναφοράς, πάχους της τάξεως των 5µm. Στη συγκεκριµένη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν 
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δύο Kelvin probe, από τα οποία το ένα βρισκόταν διαρκώς αντιµέτωπο µε το ηλεκτρόδιο 

εργασίας και το άλλο ήταν αντιµέτωπο µε το ηλεκτρόδιο αναφοράς, προκειµένου να είναι 

δυνατή η επί τόπου µέτρηση των έργων εξόδου, ΦW και ΦR, των επιφανειών των δύο 

ηλεκτροδίων εργασίας και αναφοράς αντίστοιχα, τα οποία ήταν εκτεθειµένα στην αέρια 

φάση (Σχήµα 4.11β).  

Στο Σχήµα 4.12, το οποίο αναφέρεται στο στερεό ηλεκτροχηµικό κελί: 

O2, He, Pt | YSZ| Ag, O2, He    (4.47) 

όπου τα ηλεκτρόδια Pt και Ag χρησιµοποιούνται ως εργασίας και αναφοράς αντίστοιχα, 

απεικονίζεται η εξάρτηση της διαφοράς ΦW-ΦR (Σχήµα 4.12α) και των έργων εξόδου ΦW 

και ΦR  µεµονωµένα (Σχήµα 4.12β) από την διαφορά δυναµικού ανάµεσα στο ηλεκτρόδιο 

εργασίας και στο ηλεκτρόδιο αναφοράς, UWR. Τα έργα εξόδου ΦW και ΦR , καθώς και η 

UWR, µεταβάλλονταν καθώς µεταβαλλόταν η αέρια σύσταση (χρησιµοποιώντας µίγµατα 

(α) 

Y S Z

Ηλεκτρόδιο
εργασίας (Pt)

 
 (Au, Ag)

Ηλεκτρόδιο
αναφοράς

Βοηθητικό 
ηλεκτρόδιο (Au)  

(β) 

Heating 
  tape

R

W

C
thermocouple

Kelvin probe
connections

inlet

Kelvin probe
distance adjuster

Kelvin probes

cooling

outlet to gas analysisoutlet to gas analysis

Kelvin probe
connections

inlet

Kelvin probe
distance adjuster

cooling

 

Σχήµα 4.11: (a) Ηλεκτροχηµικό κελί αποτελούµενο από ένα δισκίο YSZ στο οποίο είναι εναποτεθειµένα 
τα ηλεκτρόδια εργασίας (Pt), αναφοράς (Au, Ag) και βοηθητικό (Au). (β) Πειραµατική διάταξη για 
µετρήσεις έργου εξόδου και απόλυτου δυναµικού µε δύο Kelvin probe στη στερεά ηλεκτροχηµεία [52]. 

 



ΜΕΡΟΣ Β ____________________________________________________ 

 176

Ο2-He, ανοιχτά σύµβολα, στην περίπτωση αυτή αλλάζουν και τα δύο έργα εξόδου) αλλά 

και κατά την επιβολή σταθερών τιµών δυναµικού UWR(γεµάτα σύµβολα). Βρέθηκε ότι, για 

το σύστηµα Pt(W)-Ag(R), στην περιοχή δυναµικού -200 εώς +600mV υπάρχει καλή 

συµφωνία µε τις παρακάτω εξισώσεις: 

 eUWR= ΦW – ΦR  (4.48) 

e∆UWR = ∆ΦW     (4.49) 
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Σχήµα 4.12: (a) Εξάρτηση του ΦW(Pt)-ΦR(Ag) από το δυναµικό UWR για το σύστηµα Pt(W)-Ag(R). Ανοιχτά 
σύµβολα: Λειτουργία υπό συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος. Γεµάτα σύµβολα: Λειτουργία υπό συνθήκες πόλωσης. 
T=673 K. (β) Έργο εξόδου του ηλεκτροδίου εργασίας (W) και του ηλεκτροδίου αναφοράς (R), ΦW ( , ) και ΦR 

(∆, ▲) αντίστοιχα, σαν συνάρτηση του δυναµικού UWR για το σύστηµα Pt(W)-Ag(R). Τα σύµβολα διαµάντια 
δείχνουν τις βιβλιογραφικές τιµές [66]  των Φ0,W(Pt) και Φ0,R(Ag) [52]. 
 

 
Οι παρατηρούµενες αποκλίσεις από τις Εξισώσεις 4.48 και 4.49 στην περιοχή των 

αρνητικών υπερτάσεων (UWR<-200mV, Σχήµα 4.12a) οφείλονται στην καθοδική 

ηλεκτροχηµική µετακίνηση του Ο2- από τη διεπιφάνεια µετάλλου/αερίου στην περιοχή 

αυτή, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την καταστροφή της αποτελεσµατικής ουδέτερης 

διπλοστοιβάδας στη διεπιφάνεια µετάλλου /αερίου. 
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Αξιοσηµείωτη είναι η σταθερότητα που παρουσιάζει το ΦR µεταβάλλοντας το 

δυναµικό (Σχήµα 4.12β), γεγονός που αποδεικνύει ότι ο Ag είναι καλό ηλεκτρόδιο 

ψευδοαναφοράς για αδρανή αέρια συστήµατα στη στερεά ηλεκτροχηµεία.  

Η καλή συµφωνία των πειραµατικών αποτελεσµάτων των συγκεκριµένων 

ερευνητών και της Εξίσωσης 4.48 µπορεί να εκτιµηθεί καλύτερα αν λάβει κανείς υπόψη 

τις τιµές Φ0, των «γυµνών» επιφανειών της Pt και του Ag (Φ0,Pt=5.5 eV, Φ0,Ag=4.4 eV) 

[52], [66] που επίσης φαίνονται στο Σχήµα 4.12β. Έτσι παρά το γεγονός ότι οι τιµές των 

έργων εξόδου των γυµνών επιφανειών Φ0,Pt, Φ0,Ag διαφέρουν κατά 1.1eV, αυτή η διαφορά  

εξαφανίζεται στην περιοχή όπου το δυναµικό είναι UWR=0 και γίνεται αρνητική στην 

περιοχή των αρνητικών δυναµικών (Σχήµα 4.12β), για παράδειγµα βλέπουµε ότι το έργο 

εξόδου του ηλεκτροδίου της Pt παίρνει µικρότερη τιµή από την τιµή του έργου εξόδου 

του ηλεκτροδίου του Ag, παρατήρηση ιδιαίτερα αξιοσηµείωτη! 

Οι Εξισώσεις 4.48 και 4.49 βρέθηκε ότι είναι σε καλή συµφωνία µε τα πειραµατικά 

δεδοµένα όχι µόνο σε χηµικά αδρανές περιβάλλον, αλλά και παρουσία µιγµάτων 
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Σχήµα 4.13: (a) Εξάρτηση της διαφοράς ΦW(Pt)-ΦR(Ag) από το δυναµικό UWR για το σύστηµα Pt(W)-Ag(R) το 
οποίο είναι εκτεθειµένο σε µίγµατα H2-He (ανοικτά σύµβολα, η pH2

 κυµαίνεται µεταξύ 0.53 και 0.024 kPa) και 
σε µίγµατα H2-O2 (γεµάτα σύµβολα, pO2=12 kPa, η pH2 κυµαίνεται µεταξύ 0.28 και 7.8 Pa), υπό συνθήκες 
ανοικτού κυκλώµατος, T=673 K, το βοηθητικό ηλεκτρόδιο είναι Au. (β) Έργο εξόδου του ηλεκτροδίου εργασίας 
(W) και αναφοράς (R) συναρτήσει του δυναµικού ανοικτού κυκλώµατος potential UWR. Τα σύµβολα διαµάντια 
απεικονίζουν τις βιβλιογραφικές τιµές [66]  των Φ0,W(Pt) και Φ0,R(Ag) [52]. 
 



ΜΕΡΟΣ Β ____________________________________________________ 

 178

αντίδρασης, όπως απεικονίζεται και στο Σχήµα 4.13 το οποίο αναφέρεται στην 

περίπτωση µιγµάτων Η2-Ο2 εκτεθειµένα σε ηλεκτρόδια εργασίας Pt, βοηθητικό Au και 

αναφοράς Ag. Οι επιφάνειες και των τριών ηλεκτροδίων καταλύουν, σε διαφορετικό 

βαθµό, την αντίδραση οξείδωσης του Η2. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η 

καταλυτική οξείδωση του Η2 στην Pt είναι πιο γρήγορη από ότι στον Ag και το χηµικό 

δυναµικό του οξυγόνου είναι σηµαντικά χαµηλότερο στην Pt από ότι στον Ag, οπότε το 

έργο εξόδου του καταλυτικού ηλεκτροδίου Pt είναι χαµηλότερο από αυτό του Ag σε όλο 

το εύρος δυναµικών UWR, παρά το γεγονός ότι  το έργο εξόδου της καθαρής επιφάνειας 

Pt, Φ0,Pt, είναι αρκετά υψηλότερο από αυτό του Ag, Φ0,Ag (Σχήµα 4.13β). Αξίζει επίσης να 

σηµειωθεί ότι στη συγκεκριµένη µελέτη βλέπουµε πως παρά το γεγονός ότι τα ΦPt, ΦAg 

µεταβάλλονται σηµαντικά µε το δυναµικό, η διαφορά τους ικανοποιεί την Εξίσωση 4.48 

αρκετά καλά (Σχήµα 4.13α). Η εγκυρότητα των Εξισώσεων 4.48 και 4.49 παραµένει όσο 

υπάρχει η διπλοστοιβάδα που σχηµατίζεται από το backspillover O2- στη διεπιφάνεια 

ηλεκτροδίου/ αέριας φάσης. Τα όρια αυτών των εξισώσεων σε σχέση µε τη θερµοκρασία 

και το εφαρµοζόµενο δυναµικό συζητούνται αναλυτικότερα στη βιβλιογραφία 

[1],[31],[57],[67]. 

Περαιτέρω πειραµατική και θεωρητική µελέτη από τον Trasatti [44-46] και τους 

Tsiplakides και Vayenas [1],[52],[68] οδήγησε στη δηµιουργία της απόλυτης κλίµακας 

δυναµικού στην υδατική και στην στερεάς κατάστασης ηλεκτροχηµεία αντίστοιχα (Σχήµα 

4.14). Στο Σχήµα 4.14  βλέπουµε τη σχέση µεταξύ της κλίµακας του πρότυπου 

ηλεκτροδίου οξυγόνου (soe) στην ηλεκτροχηµεία στερεάς κατάστασης, της αντίστοιχης  

κλίµακας του πρότυπου ηλεκτροδίου υδρογόνου (she) στην ηλεκτροχηµεία στερεάς 

κατάστασης, της κλίµακας του πρότυπου ηλεκτροδίου υδρογόνου (she) στην υγρή 

ηλεκτροχηµεία και της κλίµακας του φυσικού απόλυτου ηλεκτροδίου. Οι δύο πρώτες 

κλίµακες αναφέρονται σε πρότυπη θερµοκρασία 673.15Κ, η τρίτη σε πρότυπη 

θερµοκρασία 298.15Κ [1],[44]. Η πρακτική σηµασία της ύπαρξης των κλιµάκων απόλυτου 

δυναµικού είναι µεν περιορισµένη αλλά όχι και τετριµµένη. Για παράδειγµα στην 

περίπτωση που χρησιµοποιείται η soe κλίµακα, όταν σε ένα στερεό ηλεκτροχηµικό κελί 

YSZ µετριέται UWR=-300mV σε σχέση µε ένα  
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ηλεκτρόδιο αναφοράς σε πίεση 2Op =1 atm στους 673Κ,  τότε συνεπάγεται ότι το έργο 

εξόδου του ηλεκτροδίου αναφοράς είναι 5.14eV και του ηλεκτροδίου εργασίας 4.84eV, 

ανεξάρτητα από το υλικό των δύο ηλεκτροδίων [1].    

 

 

4.5 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ  

 

4.5.1 Εισαγωγή 

Όπως είδαµε και πιο πάνω στην παράγραφο 4.4, σε πρόσφατη µελέτη [52] στην 

οποία χρησιµοποιήθηκαν δύο kelvin probe για τη µέτρηση των έργων εξόδου των 

ηλεκτροδίων εργασίας και αναφοράς στο στερεό ηλεκτροχηµικό κελί:  

O2, He, Pt | YSZ| Ag, O2, He        (4.47) 

βρέθηκε ότι υπάρχει καλή συµφωνία µε τις Εξισώσεις 4.48 και 4.49  σε θερµοκρασίες 

πάνω από τους 350ºC, όπου η µετακίνηση των ιόντων Ο2- από το στερεό ηλεκτρολύτη 
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Σχήµα 4.14: Σχέση µεταξύ της κλίµακας του πρότυπου ηλεκτροδίου 
υδρογόνου (she) στην υδατική ηλεκτροχηµεία, της κλίµακας του φυσικού 
απόλυτου ηλεκτροδίου, της κλίµακας του πρότυπου ηλεκτροδίου υδρογόνου 
(she) στην στερεά ηλεκτροχηµεία και της αντίστοιχης κλίµακας του πρότυπου 
ηλεκτροδίου οξυγόνου (soe) στην ηλεκτροχηµεία στερεάς (YSZ) κατάστασης[1].   
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YSZ στη διεπιφάνεια µετάλλου /αερίου είναι αρκετά γρήγορη. Τα αποτελέσµατα από τη 

συγκεκριµένη µελέτη απέδειξαν επίσης ότι στη στερεά ηλεκτροχηµεία το απόλυτο 

δυναµικό, UW(abs), µπορεί να υπολογιστεί από την εξής σχέση: 

UW(abs)=Φ/e     (4.50) 

Όπου Φ είναι το (τροποποιηµένο λόγω διάχυσης) έργο εξόδου της εκτιθέµενης στην 

αέρια φάση επιφάνειας του ηλεκτροδίου.  

Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιείται, για πρώτη φορά στην υδατική 

ηλεκτροχηµεία, ένα σύστηµα µε δύο kelvin probe για την επί τόπου µέτρηση των έργων 

εξόδου, ΦW, ΦC και ΦR, των αναδυόµενων ηλεκτροδίων εργασίας, βοηθητικού και 

αναφοράς αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν, για πρώτη φορά, την ισχύ της 

Εξίσωσης 4.48 στην υδατική ηλεκτροχηµεία (η Εξίσωση 4.49 ήταν ήδη γνωστή από 

µετρήσεις του έργου εξόδου ΦW [41],[42],[49],[50],[69]) και τονίζουν ότι το έργο 

εξόδου των αναδυόµενων ηλεκτροδίων, διαιρούµενο από το µοναδιαίο φορτίο του 

ηλεκτρονίου e, µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το απόλυτο δυναµικό [70].   

 

 

4.5.2 Πειραµατική ∆ιάταξη 

Στο Σχήµα 4.15 απεικονίζεται η πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για 

τις µετρήσεις του έργου εξόδου στην περίπτωση υγρού ηλεκτροχηµικού κελιού. Τα δύο 

Kelvin probes που χρησιµοποιήθηκαν ήταν συνεχώς αντιµέτωπα µε τα αναδυόµενα 

ηλεκτρόδια εργασίας και αναφοράς (ή βοηθητικό), τα οποία περιστρέφονταν. Στα 

περισσότερα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν χρησιµοποιήθηκε επίσης κι ένα (µη-

περιστρεφόµενο) ηλεκτρόδιο καλοµέλανος (calomel electrode: Pt|Hg|Hg2Cl2(s), sat.KCl) 

ως αναφορά, έτσι ώστε τα δυναµικά να µπορούν να ανάγονται και στις δύο κλίµακες, 

αυτήν του κανονικού ηλεκτροδίου υδρογόνου, Ν.Η.Ε (Normal Hydrogen Electrode), και 

αυτήν του κεκορεσµένου ηλεκτροδίου καλοµέλανος, S.C.E. (Saturated Calomel 

Electrode).  

 Τα περιστρεφόµενα ηλεκτρόδια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν από Pt, Ag, Zn ή Cu, 

τετραγωνικού σχήµατος, µεγέθους 1cm και πάχους 0.5mm. Οι περιστρεφόµενοι άξονες 
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των δύο ηλεκτροκινητήρων (motors) στους οποίους ακουµπούσαν τα ηλεκτρόδια ήταν 

επιχρυσωµένοι, όπως επίσης επιχρυσωµένα ήταν και όλα τα µεταλλικά µέρη των 

ηλεκτροκινητήρων. Η ταχύτητα περιστροφής µπορούσε να µεταβάλλεται από 0.1 έως 

2rpm. 

Όπως βλέπουµε και στο Σχήµα 4.15, χρησιµοποιήθηκε ένα λεπτό πορώδες 

υάλινο διάφραγµα (φρίτα, glass frit) ή µία γέφυρα άλατος (Flemion) προκειµένου να 

υπάρχει ηλεκτρολυτική επαφή ανάµεσα στα δύο µέρη του κελιού. Τα αέρια (H2, O2, He 

και µίγµατα) τροφοδοτούνταν και εµφυσούνταν (bubbled) διαρκώς µέσω υάλινων 

διαφραγµάτων (glass frits) στα δύο µέρη του κελιού. Παραταύτα κατά τη διάρκεια των 

µετρήσεων έργου εξόδου η εµφύσηση των αερίων προκαλούσε σηµαντικό θόρυβο στο 

σήµα του Kelvin probe και κατά συνέπεια οι µετρήσεις του έργου εξόδου έγιναν είτε υπό 

συνθήκες ατµοσφαιρικού αέρα είτε υπό ροή µίγµατος 1%Η2 σε He πάνω από τα 

διαλύµατα. Οι υγροί ηλεκτρολύτες που χρησιµοποιήθηκαν, HCl και LiOH ήταν της 

εταιρείας Merck και αραιώθηκαν µε τρις απεσταγµένο νερό.  

 

 
Σχήµα 4.15: Πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για την ταυτόχρονη µέτρηση του έργου εξόδου δύο 
ηλεκτροδίων στην υγρή ηλεκτροχηµεία χρησιµοποιώντας δύο Kelvin probes [70]. 
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Κατά τη διάρκεια της παρούσας µελέτης χρησιµοποιείται το σύµβολο Φ το οποίο 

αντιστοιχεί στην πραγµατική, πειραµατικά µετρούµενη, τιµή του έργου εξόδου του 

εκτιθέµενου στην αέρια φάση ηλεκτροδίου και όχι στην τιµή του έργου εξόδου της 

καθαρής µεταλλικής επιφάνειας, η οποία συµβολίζεται Φ0. Τα δύο Kelvin probes 

(Besocke/Delta Phi-Electronik, Probe "S"), τα οποία αποτελούνται από ένα ηλεκτρόδιο 

πλέγµατος χρυσού διαµέτρου 2.5 mm, πάλλονται σε απόσταση περίπου ~500 µm από τη 

µετρούµενη επιφάνεια ηλεκτροδίου και έχουν βαθµονοµηθεί µε έλασµα χρυσού του 

οποίου το έργο εξόδου είναι 5.0 eV σε θερµοκρασία δωµατίου. Επίσης, επιβεβαιώθηκε 

ότι οι µετρήσεις του έργου εξόδου δεν επηρεάζονται από την ακριβή απόσταση του 

παλλόµενου πυκνωτή µε το προς µέτρηση δείγµα. 

Τέλος, όπως και στα πειράµατα που διεξάγονται µε στερεούς ηλεκτρολύτες, έτσι 

κι εδώ χρησιµοποιήθηκε ένας AMEL 533 γαλβανοστάτης – ποτενσιοστάτης για την 

επιβολή σταθερών δυναµικών ανάµεσα στο ηλεκτρόδιο εργασίας και στο ηλεκτρόδιο 

αναφοράς, ή την επιβολή ρευµάτων µεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας και του βοηθητικού. 

 

 

4.5.3 Αποτελέσµατα 

Στη συνέχεια θα περάσουµε στα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από τη µελέτη των 

εξής ηλεκτρολυτικών συστηµάτων: (1) Ένα στοιχείο Daniell, Cu/Cu2+//Zn2+/Zn, (2) ένα 

σύστηµα µε ηλεκτρόδιο εργασίας Pt, βοηθητικό ηλεκτρόδιο Cu σε διάλυµα 0.1M LiOH 

εκτεθειµένο σε ατµοσφαιρικό αέρα και (3) ένα σύστηµα µε ηλεκτρόδιο εργασίας Pt, 

βοηθητικό ηλεκτρόδιο Pt και ηλεκτρόδιο αναφοράς SCE, σε όξινο διάλυµα 0.1M HCl. 

 

 

4.5.3a  Στοιχείο Daniell 

Το στοιχείο Daniell είναι ένα γαλβανικό στοιχείο που αναπτύχθηκε το 1836 από 

έναν Άγγλο χηµικό, τον John Frederick Daniell, ο οποίος χρησιµοποίησε Cu και Zn ως 

ηλεκτρόδια και διαλύµατά τους. Ta δύο αυτά µέταλλα έχουν διαφορετική τάση να χάσουν  
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ηλεκτρόνια. Ο Zn χάνει πιο εύκολα 

ηλεκτρόνια από τον Cu, οπότε αν 

τοποθετήσουµε τα δύο µέταλλα σε 

διαλύµατα αλάτων τους και τα 

συνδέσουµε εξωτερικά µε ένα καλώδιο 

τότε θα έχουµε ροή ηλεκτρονίων από 

το ηλεκτρόδιο Zn προς το ηλεκτρόδιο 

Cu, όπως απεικονίζεται και στο Σχήµα 

4.16. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η µελέτη που έγινε για το στοιχείο Daniell: 

Cu/Cu(ClO4)2 (0.05M)//Zn(ClO4)2 (0.05M)/Zn                        (4.51)  

τα αποτελέσµατα της οποίας απεικονίζονται στο Σχήµα 4.17. 

Τα πρότυπα δυναµικά, Eo, για τις Cu2+/Cu και Zn2+/Zn ισορροπίες είναι 0.34 V 

(NHE) και -0.76 V (NHE) αντίστοιχα [37],[72]. 

Σύµφωνα µε τη θερµοδυναµική, το αντιστρεπτό δυναµικό ενός ηµιστοιχείου, Εrev,  

µπορεί να υπολογιστεί από την Εξίσωση Nernst [73] : 

0 ox
rev

red

aRTE = E + ln
nF a

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  ή 0 ox
rev 10

red

a2.303RTE = E + log
nF a

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (4.52) 

όπου Ε0 είναι το πρότυπο δυναµικό το ηµιστοιχείου ως προς το κανονικό ηλεκτρόδιο 

υδρογόνου (ΝΗΕ), «n» είναι ο αριθµός των ηλεκτρονίων που µεταφέρονται κατά την 

αντίδραση, F είναι η σταθερά του Faraday ίση µε 9.6485309*104 C mol-1, R είναι η 

παγκόσµια σταθερά των αερίων ίση µε 8.314510 J K-1 mol-1 και Τ η θερµοκρασία σε Κ. Οι 

όροι αox και ared αντιστοιχούν στις ενεργότητες  του ηλεκτροενεργού είδους στην 

οξειδωµένη και ανηγµένη κατάσταση. Στην περίπτωση καθαρού µετάλλου ισχύει: ared=1. 

Στην περίπτωση αραιών διαλυµάτων ηλεκτρολυτών (στην ουσία διαλυµάτων πολύ µικρής 

ιοντικής ισχύος) ισχύει αi=ci, οπότε η Εξίσωση 4.52  για Τ=298.15Κ µπορεί να γραφεί ως 

εξής:  

 0 ox
rev 10

red

C0.05915E = E + log
n C

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (4.53) 

 

Σχήµα 4.16: Στοιχείο Daniell [71] 
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Έτσι σύµφωνα µε την Εξίσωση Nernst τα αντιστρεπτά δυναµικά ισορροπίας , Erev, 

για τις ισορροπίες: 

Cu2+(0.05 M) + 2e-  Cu     (4.54) 

και    Zn2+(0.05 M) + 2e-  Zn     (4.55) 

είναι 0.30 V (NHE) και -0.80 V (NHE) αντίστοιχα. Οπότε η διαφορά του δυναµικού 

ισορροπίας είναι, Uo, 1.10 V. 

Πριν την εµβάπτιση τα έργα εξόδου των ηλεκτροδίων Cu και Zn µετρήθηκαν, µε τη 

µέθοδο του παλλόµενου πυκνωτή, να είναι: 

Φ0,Cu = 4.73 eV     (4.56) 

Φ0,Zn = 3.54 eV     (4.57) 

Αυτές οι τιµές είναι σε καλή ποιοτική συµφωνία µε τις αναφερόµενες τιµές στη 

βιβλιογραφία οι οποίες είναι Φ0,Cu = 4.65±0.05 eV [74],[75] και Φ0,Zn=3.63 eV [74],[76]. 

Κατά την εµβάπτιση των ηλεκτροδίων Cu και Zn, το δυναµικό ανοικτού 

κυκλώµατος, Uo, µετρήθηκε να είναι ίσο µε  1.07 V και είναι σε καλή ποιοτική συµφωνία 

µε την τιµή που δίνεται στη βιβλιογραφία των 1.10 V [37],[72]. Για τη µέτρηση των 

δυναµικών των ηλεκτροδίων Cu και Zn, UCu,R και UZn,R αντίστοιχα, χρησιµοποιήθηκε ως 

ηλεκτρόδιο αναφοράς ένα ηλεκτρόδιο καλοµέλανος, SCE (Σχήµα 4.15). Οι τιµές που 
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Σχήµα 4.17: Στοιχείο Daniel: Cu/Cu(ClO4)2(0.05M)//Zn(ClO4)2/Zn. Έργα Εξόδου  των ηλεκτροδίων 
πριν την εµβάπτισή τους (Φ0,Cu  και Φ0,Zn) και όταν αυτά είναι αναδυόµενα (ΦCu  και ΦZn). 
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µετρήθηκαν µετατρεπόµενες στην κλίµακα του κανονικού ηλεκτροδίου υδρογόνου, NHE, 

βάση της σχέσης: ΕΝΗΕ=ΕSCE +241.5mV, ήταν: 

UCu,R = +0.30 V                                                  (4.58) 

UZn,R = -0.77 V                                                  (4.59) 

Κατά την περιστροφή και τη συνακόλουθη εµβάπτιση των ηλεκτροδίων, οι παραπάνω 

τιµές παρέµειναν πρακτικά σταθερές (Uo=UCu,R-UZn,R=1.07 V) και οι µετρούµενες τιµές 

του έργου εξόδου των επιφανειών των περιστρεφόµενων αναδυόµενων ηλεκτροδίων 

ήταν: 

ΦCu = 4.64 eV     (4.60) 

ΦZn = 3.50 eV     (4.61) 

Συνεπώς η εξίσωση: 

eUo = ΦCu-ΦZn     (4.62) 

ικανοποιείται εντός ορίου 70 mV. Αν µάλιστα κανείς χρησιµοποιήσει την βιβλιογραφικά 

προτεινόµενη τιµή Uo (1.10V), η απόκλιση από την Εξίσωση 4.62 είναι µόνο 40 mV. 

 Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω τιµές του έργου εξόδου και τα γνωστά 

δυναµικά ισορροπίας ECu2+(0.05M)/Cu
 (NHE) και EZn2+(0.05M)/Zn

 (NHE), µπορούµε να κάνουµε 

τους ακόλουθους υπολογισµούς για το απόλυτο δυναµικό, Eabs,H+/H2, του ηλεκτροδίου H2: 

Eabs,H+/H2 = Eabs,Cu2+(0.05M)/Cu  + EH+/H2 (NHE) -  ECu2+(0.05M)/Cu  (NHE) (4.63) 

για παράδειγµα,  

Eabs,H+/H2 = ΦCu/e - ECu2+(0.05M)/Cu (NHE) = 4.64 V – 0.30 V = 4.34 V (4.64) 

Και       Eabs,H+/H2 = Eabs,Zn2+(0.05M)/Zn  + EH+/H2 (NHE) -  EZn2+(0.05M)/Zn  (NHE)               (4.65) 

για παράδειγµα, 

Eabs,H+/H2 = 3.50 V + 0.80 V = 4.30 V     (4.66) 

Αυτές οι τιµές είναι αρκετά κοντά µε την προτεινόµενη τιµή κατά IUPAC (International 

Union of Pure and Applied Chemistry) των 4.44 V [44]. 
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4.5.3β Αλκαλικά διαλύµατα 

 Στο Σχήµα 4.18 βλέπουµε τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από τη µελέτη του 

συστήµατος το οποίο συνίσταται από ένα ηλεκτρόδιο εργασίας Pt και από ένα βοηθητικό 

ηλεκτρόδιο Cu χρησιµοποιώντας διάλυµα 0.1M LiOH και στα δύο διαµερίσµατα της 

πειραµατικής διάταξης (Σχήµα 4.15) σε θερµοκρασία δωµατίου. Και τα δύο διαλύµατα 

αρχικά οξυγονώθηκαν και στη συνέχεια ήταν σε επαφή µε ατµοσφαιρικό αέρα.  

 

 

Το δυναµικό ανοικτού κυκλώµατος, Uo, ήταν 0.045 V. Το δυναµικό του ηλεκτροδίου 

Pt το οποίο καθορίζεται από την ισορροπία: 

1/2O2 + H2O + e-  2OH-    (4.67) 

έχει πρότυπο δυναµικό 0.40V (ΝΗΕ) [37],[72] και συνεπώς υπό τις παρούσες συνθήκες 

σύµφωνα µε την Εξίσωση Nernst έχει δυναµικό ισορροπίας 0.375V (ΝΗΕ). Το γεγονός 

ότι η µετρούµενη τιµή του δυναµικού ανοικτού κυκλώµατος είναι πλησίον του µηδενός 

πιθανότατα υποδηλώνει ότι η αντίδραση (4.67) βρίσκεται επίσης κοντά σε κατάσταση 

ισορροπίας στο ηλεκτρόδιο Cu , αν και είναι πολύ πιθανό κάποια περιορισµένη ποσότητα 

Cu να διαλύεται, καθώς τα πρότυπα δυναµικά των Cu2+/Cu και Cu+/Cu είναι πλησίον της 
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Σχήµα 4.18: Έργα εξόδου των ηλεκτροδίων Pt και Cu  πριν την εµβάπτισή τους (Φ0,Pt  και Φ0,Cu)  και 
όταν αυτά αναδύονται (ΦPt  και ΦCu) από διάλυµα 0.1 M LiOH. 
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παραπάνω τιµής (0.34 και 0.50 V (NHE) αντίστοιχα). Εξάλλου η ακριβής φύση των 

αντιδράσεων στο ηλεκτρόδιο Cu δεν είναι σηµαντική στη λήψη των παρόντων µετρήσεων.  

Πριν την εµβάπτιση των ηλεκτροδίων Pt και Cu στο διάλυµα µετρήθηκαν τα έργα 

εξόδου τους, τα οποία ήταν: 

Φ0,Pt = 5.03 eV       (4.68) 

Φ0,Cu = 4.67 eV       (4.69) 

Κατά την εµβάπτιση, περιστροφή και τη συνακόλουθη ανάδυση των ηλεκτροδίων Pt και 

Cu, το δυναµικό ανοικτού κυκλώµατος, Uo, παρέµεινε πρακτικά σταθερό στα 0.045 V. Οι 

µετρούµενες τιµές του έργου εξόδου των επιφανειών των αναδυόµενων ηλεκτροδίων 

ήταν: 

ΦPt = 4.84 eV       (4.70) 

ΦCu = 4.80 eV       (4.71) 

Εποµένως µπορούµε να πούµε ότι ικανοποιείται η εξίσωση  

eUo = ΦPt – ΦCu      (4.72) 

εντός ορίου 5mV. Το γεγονός αυτό µας δείχνει ότι δεν είναι αναγκαίο να γνωρίζει κανείς 

την ακριβή φύση των πιθανών αντιδράσεων στα δύο ηλεκτρόδια προκειµένου να ελεγχθεί 

η ισχύς της Εξίσωσης 4.48. Η µόνη απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διπλοστοιβάδα να 

παραµένει άθικτη κατά την ανάδυση του ηλεκτροδίου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι κατά την εµβάπτιση και την ανάδυση των ηλεκτροδίων το έργο εξόδου της Pt 

µειώνεται ενώ το έργο εξόδου του Cu αυξάνεται.  

 Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω τιµή του έργου εξόδου της επιφάνειας του 

αναδυόµενου ηλεκτροδίου Pt και τη γνωστή τιµή του δυναµικού ισορροπίας, EO2/OH- , της 

αντίδρασης (4.67) µπορούµε να κάνουµε τους ακόλουθους υπολογισµούς για το απόλυτο 

δυναµικό, Eabs,H+/H2, του ηλεκτροδίου Η2:  

Eabs,H+/H2 = Eabs,O2/OH- - EO2/OH- (NHE)   (4.73) 
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Για παράδειγµα,  

Eabs,H+/H2 = 4.84 V – 0.375 V = 4.46 V   (4.74) 

Η καλή ποιοτική συµφωνία της παραπάνω υπολογιζόµενης τιµής του απόλυτου 

δυναµικού µε τις τιµές που υπολογίστηκαν στην προηγούµενη παράγραφο (Daniel cell) και 

µε την προτεινόµενη τιµή κατά IUPAC των 4.44 V [44] υπογραµµίζει την εγκυρότητα της 

παρούσας προσέγγισης.  

 

 

4.5.3γ Όξινα διαλύµατα 

 Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν κατά τη 

µελέτη συστήµατος στο οποίο χρησιµοποιήθηκε ως ηλεκτρόδιο εργασίας Pt, ως 

βοηθητικό ηλεκτρόδιο Pt και ως ηλεκτρόδιο αναφοράς το ηλεκτρόδιο καλοµέλανος(SCE). 

Χρησιµοποιήθηκε όξινο διάλυµα, συγκεκριµένα 0.1Μ HCl, στο οποίο εµφυσούνταν H2 πριν 

την έναρξη των µετρήσεων. 

 Εν τούτοις η εµφύσηση του Η2 στο διάλυµα έπρεπε να διακόπτεται κατά τη 

διάρκεια των µετρήσεων έργου εξόδου επειδή δηµιουργούσε υπερβολικό θόρυβο στο 

σήµα του Kelvin probe. Έτσι κατά τη διάρκεια των µετρήσεων έργου εξόδου, πάνω από 

το διάλυµα περνούσε µία αργή ροή 1%Η2 σε He. Όµως λόγω της παρουσίας των Kelvin 

probe όπως βλέπουµε και στην πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιήθηκε (Σχήµα 4.15), 

το τµήµα στο οποίο περιέχεται το αέριο πάνω από το διάλυµα δεν κλείνει αεροστεγώς µε 

αποτέλεσµα κάποια ποσότητα Ο2 από το περιβάλλον να φθάνει αναπόφευκτα στην 

επιφάνεια του ηλεκτροδίου οδηγώντας στην εµφάνιση µικτών δυναµικών της τάξεως των 

0.08V (ΝΗΕ). Το εµφανιζόµενο µικτό δυναµικό οφείλεται στις παρακάτω αντιδράσεις 

µεταφοράς φορτίου:  

H2  2H+ +2e-       (4.75) 

1/2O2 + 2H+ + 2e-  H2O      (4.76) 
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και η τιµή του ήταν αρκετά σταθερή µετά από αρκετές ώρες λειτουργίας. Παρατηρείται 

παρόµοια συµπεριφορά µε αυτήν που έχει αναφερθεί σε µελέτες ηλεκτροχηµικής 

ενίσχυσης της αντίδρασης οξείδωσης του Η2 από αέριο Ο2 σε ηλεκτρόδια Pt/γραφίτη 

[77],[78]. 

Στο Σχήµα 4.19 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από την παρούσα 

µελέτη.  

 

 Πριν από την εµβάπτιση των ηλεκτροδίων, το έργο εξόδου των ηλεκτροδίων 

εργασίας,Pt, και βοηθητικού, Pt, ήταν Φ0,Pt ≈5.03eV. Μετά την εµβάπτιση, περιστροφή και 

κατά συνέπεια ανάδυση των ηλεκτροδίων, το έργο εξόδου των ηλεκτροδίων εργασίας,Pt, 

και βοηθητικού, Pt, κατέληξε στην τιµή ΦPt ≈4.83eV υπό συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος 

(Σχήµα 4.19). Όσον αφορά το δυναµικό ανοικτού κυκλώµατος µεταξύ των ηλεκτροδίων 

εργασίας και βοηθητικού, UWC, ήταν πλησίον των 0V ενώ το δυναµικό µεταξύ των 

ηλεκτροδίων εργασίας και αναφοράς, UWR, παρέµεινε σταθερό στα 0.08V (NHE), για 

παράδειγµα -0.15V στην SCE κλίµακα. 
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Σχήµα 4.19: Επίδραση του δυναµικού του ηλεκτροδίου εργασίας Pt, UWR, στο έργο εξόδου της 
αναδυόµενης επιφάνειας Pt από διάλυµα 0.1ΜHCl η οποία είναι εκτεθειµένη σε 1%Η2 σε He. 
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 Μεταβάλλοντας ποτενσιοστατικά το δυναµικό του ηλεκτροδίου εργασίας (Σχήµα 

4.19) παρατηρούµε τη γνωστή µεταβολή [41],[42],[46],[49] ένα προς ένα που συνδέει τη 

µεταβολή του έργου εξόδου του αναδυόµενου ηλεκτροδίου, ΦW, µε το ηλεκτροδιακό 

δυναµικό, UWR, (Εξίσωση 4.49) η οποία βλέπουµε ότι ισχύει για ένα εύρος περίπου 0.8V 

(Σχήµα 4.19). 

Στην περιοχή αυτή, η ανοδική αντίδραση που λαµβάνει χώρα κάτω από συνθήκες 

πόλωσης είναι: 

H2 → 2H+ +2e-       (4.75) 

συνοδευόµενη από την αντίδραση: 

1/2O2 + 2H+ + 2e- → H2O     (4.76) 

και κατά συνέπεια οδηγεί στο σχηµατισµό Η2Ο και στην εµφάνιση µικτού δυναµικού, όπως 

αναφέρεται και στην περίπτωση µελετών ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης για την αντίδραση 

οξείδωσης Η2 σε ηλεκτρόδια Pt [77],[78]. Η αντίστροφη κατεύθυνση της αντίδρασης 

(4.76) πραγµατοποιείται στο βοηθητικό ηλεκτρόδιο.  

 Για δυναµικά υψηλότερα από 0.9V της κλίµακας ΝΗΕ, παρατηρούνται σηµαντικές 

αποκλίσεις από την Εξίσωση 4.49 οι οποίες συνεχίζουν να παρατηρούνται και στην 

περιοχή της απελευθέρωσης οξυγόνου (oxygen evolution). Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην 

πράξη δεν παρατηρήθηκε απελευθέρωση οξυγόνου για δυναµικά κάτω από 2V (ΝΗΕ). 

Συνεπώς το ηλεκτρόδιο Pt απέχει µακράν από το να γίνει αντιστρεπτό και να έχουµε 

έτσι απελευθέρωση οξυγόνου, για παράδειγµα έχει µέτρια ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα 

για την αντίδραση (4.54). Παραταύτα, αυτό δεν αποτρέπει τη συµφωνία µε την Εξίσωση 

4.49 και µάλιστα για ένα µεγάλο εύρος δυναµικού το οποίο προηγείται της περιοχής όπου 

έχουµε απελευθέρωση οξυγόνου (UWR<1.23 V), όπως απεικονίζεται και στο Σχήµα 4.19.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση του Σχήµατος 4.19 µε το Σχήµα 

4.20 το οποίο απεικονίζει την αντίστοιχη µεταβολή της πυκνότητας ρεύµατος µε το 

δυναµικό. Για δυναµικά κάτω από 0.9V της ΝΗΕ κλίµακας επικρατεί συµπεριφορά Tafel 

µε πυκνότητα ρεύµατος ανταλλαγής ίση µε 0.02 mA/cm2 και ανοδικό συντελεστή 

µεταφοράς, αα, ίσο µε 0.2. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι αυτή η περιοχή Tafel 

συµπίπτει µε την περιοχή στην οποία ισχύει η Εξίσωση 4.49, για παράδειγµα η περιοχή 
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στην οποία παρατηρείται η ένα προς ένα αναλογία του δυναµικού και του έργου εξόδου. 

Σε υψηλότερα δυναµικά, όπου το έργο εξόδου προσεγγίζει ένα πλατό στα 5.75eV (Σχήµα  

4.19), παρατηρείται συµπεριφορά οριακού ρεύµατος (Σχήµα 4.20). Η συµπεριφορά 

ρεύµατος-δυναµικού που παρατηρείται στο Σχήµα 4.20 πρακτικά είναι ταυτόσηµη µε 

αυτήν που παρατηρείται σε αντίστοιχες µελέτες ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης για την 

αντίδραση οξείδωσης Η2 σε ηλεκτρόδια Pt/γραφίτη [77],[78]. Η τιµή του απόλυτου 

δυναµικού του ηλεκτροδίου Η+/Η2, EH+/H2, η οποία υπολογίζεται µε προέκταση της 

ευθείας γραµµής µε µοναδιαία κλίση του Σχήµατος 4.19  για το µηδενικό δυναµικό ΝΗΕ 

είναι 4.46±0.05V.  

 

 

4.5.4 Συζήτηση Αποτελεσµάτων 

Τα παρόντα αποτελέσµατα δείχνουν την ισοδυναµία που υπάρχει ανάµεσα στα 

τροποποιηµένα λόγω διάχυσης ηλεκτρόδια στη στερεά ηλεκτροχηµεία και στα αναδυόµενα 

ηλεκτρόδια στην υγρή ηλεκτροχηµεία. Και στις δύο περιπτώσεις, βρέθηκε ότι για ένα 

µεγάλο εύρος δυναµικού (εώς και 0.9V), ισχύουν οι δύο βασικές Εξισώσεις 4.48 και 4.49 
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Σχήµα 4.20: Επίδραση του δυναµικού του ηλεκτροδίου εργασίας Pt, UWR, στο ρεύµα που διαρρέει το 
υγρό ηλεκτροχηµική κελί. Η επιφάνεια Pt η οποία είναι εκτεθειµένη σε 1%Η2 σε He αναδύεται από 
διάλυµα 0.1Μ HCl. 
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οι οποίες επιτρέπουν τον καθορισµό και την άµεση µέτρηση της απόλυτης κλίµακας 

δυναµικού:  

eUWR= ΦW – ΦR  και eUWC= ΦW – ΦC    (4.48) 

e∆UWR = ∆ΦW      (4.49) 

 Στις εξισώσεις αυτές το δυναµικό UWC διορθώνεται µε τη µέθοδο διακοπής 

ρεύµατος [1],[79] προκειµένου να αφαιρεθεί η ωµική πτώση τάσης στον ηλεκτρολύτη 

ανάµεσα στο ηλεκτρόδιο εργασίας και στο βοηθητικό ηλεκτρόδιο, καθώς επίσης 

διορθώνεται και το δυναµικό UWR πάλι µε τη µέθοδο της διακοπής ρεύµατος [1], [79] για 

την ύπαρξη τυχόν παρασιτικής ωµικής πτώσης τάσης ανάµεσα στα ηλεκτρόδια εργασίας 

και αναφοράς.  

Reference
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E,eV

N(E)
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Φ
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Σχήµα 4.21: Σχηµατική αναπαράσταση της πυκνότητας των κατειληµµένων καταστάσεων, Ν(Ε), στη 
ζώνη αγωγιµότητας δύο µεταβατικών µεταλλικών ηλεκτροδίων (W και R) και των ορισµών του έργου 
εξόδου Φ, του χηµικού δυναµικού των ηλεκτρονίων µe, του ηλεκτροχηµικού δυναµικού των ηλεκτρονίων 
ή το επίπεδο Fermi eµ , του επιφανειακού δυναµικού χ, του εσωτερικού (ή Galvani) δυναµικού φe και του 
εξωτερικού (ή  Volta) δυναµικού Ψ για το ηλεκτρόδιο εργασίας (W) και αναφοράς (R). Η µετρούµενη 
διαφορά δυναµικού UWR είναι εξορισµού η διαφορά ανάµεσα στα ηλεκτροχηµικά δυναµικά eµ . Τα  φe,  µe 
και eµ είναι χωρικά αµετάβλητα. Τα Φ και Ψ µπορούν να µεταβάλλονται τοπικά στις επιφάνειες των 
µεταλλικών δειγµάτων [1].  
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 Λαµβάνοντας υπόψη ότι γενικά στην ηλεκτροχηµεία [1], [72],[80],[81],[82] όπως 

φαίνεται και στο Σχήµα 4.21, ισχύει: 

eUWR=ΦW-ΦR+eΨW-eΨR         και        eUWC=ΦW-ΦC+eΨW-eΨC    (4.77) 

e∆UWR = ∆ΦW + e∆ΨW     (4.78) 

τότε οι προαναφερθείσες Εξισώσεις 4.48 και 4.49 υποδηλώνουν ότι: 

ΨW=ΨC=ΨR      (4.79) 

∆ΨW=0  και  ΨW=σταθερό     (4.80) 

 Σύµφωνα µε το Νόµο του Gauss, σε οποιαδήποτε διεπιφάνεια [82],[83] όπως 

φαίνεται και στο Σχήµα 4.22, θα ισχύει:   

2 1(E -E ) n = 4πσ⋅       (4.81) 

όπου 1E , 2E  είναι τα 

διανύσµατα του ηλεκτρικού 

πεδίου στις δύο πλευρές 

της διεπιφάνειας (για 

παράδειγµα το µέταλλο (1) 

και το αέριο (2)), n  είναι 

το κανονικό διάνυσµα στη 

διεπιφάνεια και «σ» είναι η 

πυκνότητα φορτίου (C/m2) 

στη διεπιφάνεια. 

Ο Νόµος του Gauss είναι πιο γνωστός στην ολοκληρωτική του µορφή, η οποία είναι:  

2
S

E ndα = 4πq∫       (4.82) 

όπου q είναι το συνολικό φορτίο που περικλείεται στον όγκο ελέγχου από την επιφάνεια 

S, αν και στην παρούσα περίπτωση η Εξίσωση 4.81 είναι πιο χρήσιµη.  

 

Σχήµα 4.22: Ο Νόµος του Gauss εφαρµοσµένος σε ένα σηµείο στη 
διεπιφάνεια. Παρατηρούµε ότι για τη διεπιφάνεια µετάλλου(1) – 
αερίου(2) ισχύει 1E = 0 , συνεπώς 2 z=0E n = (dΨ/dz) = 4πσ⋅ , όπου «σ» 

είναι η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου (C/m2). 
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 Αν λάβουµε υπόψη ότι το 1E (στο µέταλλο) είναι µηδέν, αφού το δυναµικό Galvani 

φ είναι αµετάβλητο στο µέταλλο, τότε µπορούµε να κάνουµε τους ακόλουθους 

υπολογισµούς:  

2E n = 4πσ⋅    και    
z=0

dΨ = 4πσ
dz

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

     (4.83) 

όπου Ψ είναι το εξωτερικό δυναµικό (Volta) στην αέρια φάση. 

 Συνεπώς, εάν η διεπιφάνεια µετάλλου/αερίου καλυφθεί από µία ουδέτερη 

διπλοστοιβάδα σε όλη την 

έκτασή της (σ=0) τότε 

ακολούθως θα ισχύει 2E = 0  και 

κατά συνέπεια το εξωτερικό 

δυναµικό Ψ θα είναι σταθερό σε 

όλη την αέρια φάση. Εξάλλου 

αφού εξορισµού ισχύει ότι Ψ=0 

του z→∞ , τότε θα ισχύει και 

ότι Ψ=0 σε κάθε σηµείο της 

αέριας φάσης έξω από την 

ουδέτερη διπλοστοιβάδα. Οπότε 

στην περίπτωση ενός συνολικά 

ουδέτερου κελιού η σταθερά 

στην Εξίσωση 4.80 µηδενίζεται 

(Σχήµα 4.23), όπως φαίνεται 

σχηµατικά και στα Σχήµατα 4.9 

και 4.10 για την υγρή και 

στερεάς κατάστασης ηλεκτρο-

χηµεία αντίστοιχα [46], [51].  

 Όπως αναφέρθηκε και στην §4.3.2 ο Trasatti  [44-46] έχει κάνει πολύ 

σηµαντική µελέτη προκειµένου να διαλευκανθεί η έννοια του απόλυτου δυναµικού στην 

υγρή ηλεκτροχηµεία. Έχει αποδείξει ότι µπορούν να οριστούν τουλάχιστον τέσσερα 
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Σχήµα 4.23: Σχηµατική αναπαράσταση της πυκνότητας των 
κατειληµµένων καταστάσεων, Ν(Ε), στη ζώνη αγωγιµότητας 
δύο µεταβατικών µεταλλικών ηλεκτροδίων (W και R) και των 
ορισµών του έργου εξόδου Φ, του χηµικού δυναµικού των 
ηλεκτρονίων µe, του ηλεκτροχηµικού δυναµικού των 
ηλεκτρονίων ή το επίπεδο Fermi eµ , του επιφανειακού 
δυναµικού χ και του εσωτερικού (ή Galvani) δυναµικού φe υπό 
συνθήκες όπου το εξωτερικό (ή  Volta) δυναµικό Ψ του 
καταλύτη (W) και του ηλεκτροδίου αναφοράς (R) µηδενίζεται. 
Η µετρούµενη διαφορά δυναµικού UWR είναι εξορισµού η 
διαφορά ανάµεσα στα ηλεκτροχηµικά δυναµικά eµ [1].  
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διαφορετικά απόλυτα ηλεκτρονιακά δυναµικά, ανάλογα µε την επιλεγόµενη ηλεκτρονιακή 

κατάσταση αναφοράς.  

Ο Trasatti [44-46] έχοντας κάνει εκτενή έρευνα σχετικά µε την επιλογή του 

επιπέδου µηδενικής ενέργειας,  απέδειξε ότι η καλύτερη επιλογή είναι αυτή ενός 

ηλεκτρονίου στο κενό κοντά στην επιφάνεια του διαλύµατος, οπότε: 

 UW(abs) = - Wµ /e - ΨS (4.41) 

όπου Ψs είναι το εξωτερικό δυναµικό (Volta) του διαλύµατος. Η επιλογή αυτή έχει το 

πλεονέκτηµα ότι το ΦW είναι πιο εύκολο να µετρηθεί άµεσα απ’ ό,τι το Wµ (στην 

περίπτωση επιλογής ενός ηλεκτρονίου σε ηρεµία στο άπειρο) και ότι το τελευταίο 

περιέχει τον όρο του δυναµικού Volta, ΨW, το οποίο γενικά δεν είναι µοναδικά ορισµένο 

[44]. Λαµβάνοντας υπόψη ότι για κάθε µέταλλο ισχύει: 

 - Mµ  = ΦM + eΨM (4.42) 

θα ισχύει επίσης: 

 eUW(abs) = ΦW,0 + e(ΨW – Ψs) (4.43) 

όπου ΦW,0 είναι το έργο εξόδου της «γυµνής» επιφάνειας του µετάλλου και ΨM-ΨS  είναι η 

διαφορά του δυναµικού (Volta) επαφής, cpd, που εγείρεται µόλις σχηµατιστεί η 

διεπιφάνεια ανάµεσα στο ηλεκτρόδιο εργασίας και στο διάλυµα (Σχήµα 4.8a).  

Στη συνέχεια ο Trasatti απέδειξε [46] ότι  το UW(abs) δίνεται επίσης από την 

εξίσωση:  

 eUW(abs) = ΦW,0 + ∆ΦW (4.44) 

όπου ∆ΦW(=e(ΨW-Ψs)) είναι η µεταβολή του ΦW,0 η οποία προκαλείται από την επαφή του 

ηλεκτροδίου µε το διάλυµα και µπορεί να υπολογιστεί ως η µεταβολή του ΦW,0 λόγω 

ρόφησης Η2Ο ή λόγω της παρουσίας ενός υγρού στρώµατος που επικαλύπτει την 

επιφάνεια του µετάλλου που αποτελεί το ηλεκτρόδιο εργασίας (Σχήµα 4.8β). Έτσι 

υποδεικνύεται η χρήση των αναδυόµενων ηλεκτροδίων [39],[41],[42],[49],[50] και οι 

πειραµατικές τιµές που δίνονται για το 
2

o
HU (abs) ποικίλλουν από 4.4 έως 4.85 V. Οι 

τιµές αυτές είναι σε καλή ποιοτική συµφωνία µε τις τιµές (4.76 V) που είχαν υπολογιστεί 

παλαιότερα και συγκεκριµένα το 1968 από τους Bockris και Argade [51]. Η 
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προτεινόµενη τιµή κατά σύµβαση IUPAC (International Union of Pure and Applied 

Chemistry) για το 
2

o
HU (abs) είναι 4.44 V [44]. 

Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στα Σχήµατα 4.8β και 4.9β  η επιλογή του 

επιπέδου µηδενικής ενέργειας (σηµείο C) δεν είναι µόνο, εξ’ ορισµού, ένα σηµείο στο κενό 

κοντά στην επιφάνεια του διαλύµατος (Σχήµατα 4.8β, 4.9β), αλλά επίσης, όπως έχει 

αποδειχθεί ξεκάθαρα από τον Trasatti [46], ένα σηµείο στο κενό κοντά στην επιφάνεια 

του αναδυόµενου ηλεκτροδίου. 

Mia προφανής αλλά σηµαντική παρατήρηση για το απόλυτο δυναµικό όπως αυτό 

ορίζεται από την Εξίσωση 4.44 είναι ότι η τιµή του δεν εξαρτάται από το υλικό του 

ηλεκτροδίου. Έτσι, αν και διαφορετικά µέταλλα (π.χ. Pt, Ag, Hg) έχουν σηµαντικά 

διαφορετικές τιµές ΦW,0, η µεταβολή ∆ΦW που προκαλείται από την παρουσία υγρού 

επιστρώµατος στην επιφάνεια του µετάλλου είναι τέτοια που το ΦW,0 + ∆ΦW (=eUW(abs)) 

να µην εξαρτάται από το µέταλλο. 

Αυτή η παρατήρηση επιβεβαιώνεται στα παρόντα αποτελέσµατα καθώς βλέπουµε 

ότι στην περίπτωση αλκαλικών διαλυµάτων τα έργα εξόδου της Pt και του Cu πρακτικά 

εξισώνονται µετά την ανάδυσή τους όταν το δυναµικό UWR είναι πλησίον του µηδενός 

(Σχήµα 4.18). Αντίστοιχα σε πειράµατα στερεάς ηλεκτροχηµείας παρατηρείται πάλι ότι 

τα έργα εξόδου της Pt και του Au (Σχήµα 4.12) ή της Pt και του Ag (Σχήµα 4.13) 

γίνονται πρακτικά ίσα µετά από υπερχείλιση ιόντων από τον ηλεκτρολύτη και όταν το 

UWR πλησιάζει στο µηδέν.  

Αν και η επιλογή του σηµείου αναφοράς για την ενέργεια του ηλεκτρονίου που 

έχει γίνει από τον Trasatti [46], για παράδειγµα ακριβώς έξω από το διάλυµα είναι 

σαφώς η καλύτερη, τα παρόντα αποτελέσµατα δείχνουν επίσης ότι για συνολικά µη 

φορτισµένα κελιά και για πλήρως υγρά ηλεκτρόδια, όπου, όπως συζητήθηκε παραπάνω, 

το δυναµικό Volta, Ψ, µηδενίζεται στα αναδυόµενα ή τροποποιηµένα λόγω διάχυσης 

ηλεκτρόδια, το σηµείο αναφοράς συµπίπτει επίσης µε το σηµείο αναφοράς στο άπειρο. 

Τα παρόντα αποτελέσµατα δείχνουν ξεκάθαρα µέσω των Εξισώσεων 4.48 και 

4.49 , ότι το έργο εξόδου των τροποποιηµένων λόγω διάχυσης ή των αναδυόµενων 

ηλεκτροδίων είναι η φυσική επιλογή για το απόλυτο δυναµικό. 
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4.5.5 Συµπεράσµατα 

Από την παρούσα µελέτη µπορούµε να εξάγουµε τα παρακάτω συµπεράσµατα:  

I. Για πρώτη φορά στην υγρή ηλεκτροχηµεία επιβεβαιώνεται η ισχύς της Εξίσωσης: 

eUWR= ΦW – ΦR 

II. Το έργο εξόδου των αναδυόµενων ηλεκτροδίων, διαιρούµενο από το µοναδιαίο 

φορτίο του ηλεκτρονίου e, είναι η φυσική επιλογή για το απόλυτο δυναµικό. 

III.  Η τιµή του απόλυτου δυναµικού δεν εξαρτάται από το υλικό του ηλεκτροδίου 

αφού η µεταβολή ∆ΦW που προκαλείται από την παρουσία υγρού επιστρώµατος 

στην επιφάνεια του µετάλλου είναι τέτοια που το  ΦW,0 + ∆ΦW (=eUW(abs)) να µην 

εξαρτάται από το µέταλλο. Η παρατήρηση επιβεβαιώνεται στα παρόντα 

αποτελέσµατα στην περίπτωση αλκαλικών διαλυµάτων. 
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Το Πρόβληµα των ΝΟx 

 

 

 

 

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα Οξείδια του Αζώτου (ΝΟx) είναι ένας από τους βασικούς αερίους ρύπους (οι 

άλλοι πέντε είναι Μονοξείδιο του Άνθρακα, ο Μόλυβδος, το ∆ιοξείδιο του Θείου, η 

Σωµατιδιακή Ύλη και οι Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). 

 Με τον γενικό όρο Οξείδια του Αζώτου (ΝΟx) χαρακτηρίζεται εκείνη η οµάδα 

των εξαιρετικά ενεργών αερίων τα οποία αποτελούνται από Άζωτο (Ν) και Οξυγόνο (Ο) 

σε διάφορες στοιχειοµετρικές αναλογίες. Η πλειοψηφία των ΝΟx είναι ενώσεις άχρωµες 

και άοσµες. Τα ποιο γνωστά από αυτά είναι το µονοξείδιο και διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ 

και ΝΟ2 αντίστοιχα). Σε αρκετές περιπτώσεις το ΝΟ2 αντιδρά µε τα σωµατίδια του αέρα 

και λαµβάνει ένα καφέ-κόκκινο χρώµα. 

 Οι κυριότερες πηγές εκποµπής ΝΟx είναι: οχήµατα και γενικότερα κινητές πηγές 

(~49%), µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (~27%) καθώς επίσης και διάφορες 

βιοµηχανικές, εµπορικές και οικιακές πηγές (~19) οι οποίες χρησιµοποιούν ως καύσιµη 

ύλη το πετρέλαιο. 
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Σχήµα 5.1: Κυριότερες εκποµπές ρύπων 

 

 

 Κατά την καύση σε υψηλές θερµοκρασίες τόσο το µοριακό Ο2 όσο και το µοριακό 

Ν2 ενώνονται δηµιουργώντας την ένωση του ΝΟ. Καθώς τα απαέρια εξέρχονται στην 

ατµόσφαιρα µια µικρή ποσότητα από αυτά αντιδρά µε το Ο2 δηµιουργώντας το ΝΟ2. 

Ο σχηµατισµός του µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) ακολουθεί τον µηχανισµό Zeldovich [1-

3]. 

2N +O NO+O→      (5.1) 

2N + O NO+O→      (5.2) 

N+OH NO+H→      (5.3) 

 

Υποθέτοντας πως η συγκέντρωση του οξυγόνου [Ο] βρίσκεται σε ισορροπία οδηγούµαστε 

σε µια απλή εξίσωση για τον ρυθµό σχηµατισµού του ΝΟ: 

 

[ ] [ ][ ] ⎡ ⎤⎣ ⎦
14

2
d NO

= 1.2 ×10 O N exp -75.5kcal/RT
dt

  (5.4) 
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Η τελευταία εξίσωση αναδεικνύει την επίδραση της συγκέντρωσης του Ο καθώς και της 

θερµοκρασίας στο σχηµατισµό του ΝΟ. 

 Τα ΝΟx αποτελούν τα τελευταία χρόνια σηµαντικό αντικείµενο µελέτης γιατί: 

 Προσβάλουν το αναπνευστικό σύστηµα των έµβιων όντων. Τα ΝΟx αντιδρούν µε 

την αµµωνία (ΝΗ3), υγρασία και άλλες ενώσεις δηµιουργώντας νιτρικό οξύ και τα 

συνακόλουθα σωµατίδια. Τα σωµατίδια αυτά επικάθονται στις κυψελίδες των 

πνευµόνων των έµβιων όντων προκαλώντας δυσκολίες στην αναπνευστική τους 

λειτουργία, όπως βρογχίτιδα, εµφύσεµα, ακόµη και καρκίνο των πνευµόνων. 

 Τα ΝΟx αντιδρούν µε το διοξείδιο του θείου και δηµιουργούν όξινες ενώσεις οι 

οποίες φθάνουν στην γη µε τη µορφή βροχή (όξινη βροχή) οµίχλης, χιονιού ή 

υγρών σωµατιδίων. Αυτά µε τη σειρά τους καταστρέφουν την χλωρίδα καθώς τα 

τοξικά χαρακτηριστικά τους αλλοιώνουν την δοµή των φυτών. Προσβάλουν τους 

υδάτινους πόρους (ποτάµια και λίµνες) και έτσι επιδρούν έµµεσα στους έµβιους 

οργανισµούς. Τέλος, τα όξινα χαρακτηριστικά τους διαβρώνουν κτήρια και αρχαία 

µνηµεία του πολιτισµού. 

 Αντιδρούν µε τις πτητικές οργανικές ενώσεις παρουσία ηλιακής ακτινοβολίας και 

θερµότητας δηµιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την φωτοχηµική οµίχλη (Ground 

level ozone ή photochemical smog). 

 Αποτελούν σηµαντικό ποσοστό των αποκαλούµενων αερίων του θερµοκηπίου 

(Greenhouse gases) και συµβάλλουν στην αύξηση της θερµοκρασία του πλανήτη. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ΝΟx προέρχεται από κινητές πηγές και συγκεκριµένα από τον στόλο των οχηµάτων. Η 

ραγδαία αύξηση του πληθυσµού τους τα τελευταία χρόνια έχει ωθήσει τις κυβερνήσεις 

των κρατών στην επιβολή µέτρων µε στόχο την µείωση των ρύπων τους. Η βελτίωση της 

τεχνολογίας των κινητήρων καθώς και του χρησιµοποιούµενου καυσίµου µείωσαν τα 

επίπεδα των ρύπων. ΄Όµως, η συνεχής διόγκωση του περιβαλλοντικού προβλήµατος 

οδήγησε στην επιβολή αυστηρότερων ορίων. Η επιστηµονική κοινότητα αφιέρωσε το 

ενδιαφέρον της στην εξέλιξη και βελτιστοποίηση των διεργασιών και τεχνολογιών και 

έτσι, πριν από περίπου τριάντα χρόνια εµφανίστηκαν οι καταλυτικοί µετατροπείς. 
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Το σχήµα 5.2 παρουσιάζει την σταδιακή εξέλιξη των καταλυτικών µετατροπέων 

[4]. Στα πρώτα στάδια εµφανίστηκαν οι λεγόµενοι οξειδωτικοί καταλυτικοί µετατροπείς 

οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τον έλεγχο των υδρογονανθράκων και το µονοξειδίου του 

άνθρακα (CO). Οι καταλύτες αυτοί αποτελούνταν κυρίως από πλατίνα (Pt) σε συνδυασµό 

µε παλλάδιο (Pd). Όταν έγινε επιτακτική η ανάγκη για έλεγχο της εκποµπής των 

οξειδίων του αζώτου (NOx) ο τύπος αυτών των µετατροπέων εγκαταλείφθηκε καθώς 

τόσο η πλατίνα όσο και το παλλάδιο δεν µπορούν να διασπάσουν ικανοποιητικά αυτού του 

είδους τα οξείδια. Έτσι εµφανίστηκαν οι τριοδικοί καταλυτικοί µετατροπείς και σταδιακά 

εξελίχθηκαν στην σηµερινή τους µορφή. Το χαρακτηριστικό των τριοδικών καταλυτικών 

µετατροπέων είναι πως σαν ενεργή φάση εκτός της πλατίνας και του παλλαδίου υπάρχει 

και αυτή του ροδίου, (Rh), ένα ευγενές µέταλλο το οποίο είναι ενεργός καταλύτης για την 

αντίδραση αναγωγής των ΝΟx. Σε επόµενη παράγραφο να γίνει µια εκτενέστερη 

περιγραφή της δοµής ενός τριοδικού καταλύτη. 

Πρώτες οι Η.Π.Α. θέσπισαν µέτρα και όρια εκποµπής ρύπων και στην συνέχεια 

ακολούθησαν η Ιαπωνία και οι χώρες της Ευρώπης. 
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Σχήµα 5.2:. Ιστορική εξέλιξη των καταλυτικών µετατροπέων αυτοκίνητων [4] 

 

 

5.2 ΤΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ 

 

 Ως τριοδικοί καταλυτικοί µετατροπείς (ΤΚΜ) αυτοκινήτων χαρακτηρίζονται 

εκείνες οι  διατάξεις που µετατρέπουν τους τρεις κύριους ρύπους, µονοξείδιο του 

άνθρακα (CO), άκαυστους υδρογονάνθρακες (ΗC) και οξείδια του αζώτου (ΝΟx) σε 

αβλαβή συστατικά. Είναι προφανές ότι εξαιτίας αυτών των τριών δράσεων οι καταλυτικοί 

µετατροπείς ονοµάστηκαν τριοδικοί. 

 Οι βασικές καταλυτικές αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα σε ένα τριοδικό 

µετατροπέα είναι αντιδράσεις οξείδωσης: 

 

y n 2 2 2
n nC H + 1+ O yCO + H O
4 2

⎛ ⎞ →⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (5.5) 



ΜΕΡΟΣ Γ ____________________________________________________  
 
 

 210

2 2
1CO + O CO
2

→      (5.6) 

        2 2 2CO +H O CO +H→      (5.7) 

 

και αναγωγής: 

 

   ( )2 2 2
1NO ή ΝΟ +CO N + CO
2

→     (5.8) 

    ( )2 2 2 2
1NO ή ΝΟ +H N +H O
2

→     (5.9) 

( )2 y n 2 2 2
n n n2+ NO ή ΝΟ +C H 1 + N + yCO + H O
2 4 2

⎛ ⎞ ⎛ ⎞→⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  (5.10) 

 

Η βασική δοµή ενός καταλυτικού µετατροπέα απεικονίζεται στο Σχήµα 5.3. 

 
Σχήµα 5.3:. ∆οµή ενός τριοδικού καταλυτικού µετατροπέα 

 

Αποτελείται από ένα κυλινδρικό ή οβάλ κεραµικό σώµα. Σαν τέτοιο προτιµάται ο 

κορδιερίτης ο οποίος µπορεί να είναι είτε ορυκτός είτε συνθετικός 

(2MgO•5SiO2•2Al2O3). Κατά µήκος του κεραµικού σώµατος υπάρχουν πολυάριθµα 

ευθύγραµµα κανάλια, δίνοντας στο κεραµικό σώµα την µορφή κυψέλης. Η κυψελωτή αυτή 
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µορφή έχει το πλεονέκτηµα να συνδυάζει την αντοχή σε υψηλές ογκοµετρικές παροχές, 

διαφορές πιέσεων και την ικανότητα να είναι συµπαγές, απαιτήσεις που συναντώνται 

στους τριοδικούς καταλυτικούς µετατροπείς[5]. Η πυκνότητα των κυψελίδων κυµαίνεται 

από 300 έως 1200 κυψελίδες ανά τετραγωνική ίντσα. Ένα λεπτό στρώµα Αl2Ο3 (πάχους 

30-50µm) εναποτίθεται στην επιφάνεια του κορδιερίτη και χρησιµεύει ως φορέας της 

ενεργού φάσης (Pt, Pd, Rh). Το σχήµα της κυψελίδας αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην 

κατασκευή του καταλύτη. Η συνηθισµένη µορφή που χρησιµοποιείται είναι αυτή της 

τετραγωνικής κυψελίδας (Σχήµα 5.4). Κατά την εναπόθεση στον φορέα (Αl2Ο3) όπως 

µπορούµε να παρατηρήσουµε και από το Σχήµα 5.4 η µεγαλύτερη ποσότητα βρίσκεται 

στις γωνίες της κυψελίδας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα το πάχος του φορέα να κυµαίνεται 

από 20 έως 250µm. Όταν το πάχος του φορέα είναι µεγαλύτερο από 100µm υπάρχει 

αυξηµένη πιθανότητα για επικάθιση θείου στον φορέα και αδρανοποίηση του καταλύτη. Οι 

Matsumoto et al. [6-8] πρότειναν την χρήση εξαγωνικών κυψελίδων. Το πλεονέκτηµα 

που προσφέρουν είναι πιο οµοιόµορφη και λεπτότερη κατανοµή του φορέα (Σχήµα 5.4). 

Το ποσοστό της Αl2Ο3 που έχει πάχος µικρότερο από 100µm είναι περίπου 90% σε 

σχέση µε 66% στην περίπτωση των τετραγωνικών κυψελίδων. Η θερµοκρασία 

λειτουργίας του καταλυτικού µετατροπέα εξαρτάται από την θέση του σε σχέση µε τον 

κινητήρα. Η συνήθης θερµοκρασία λειτουργίας του κυµαίνεται από 350 έως 650°C. 

 
Σχήµα 5.4:. Φωτογραφίες των δύο διαφορετικών ειδών κυψελίδων ενός καταλύτη. Αριστερά απεικονίζεται η 
τετραγωνική κυψελίδα και δεξιά η εξαγωνική κυψελίδα. 
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Το υπόστρωµα του καταλύτη πρέπει να ικανοποιεί κάποιες προϋποθέσεις. Αυτές, γενικά, 

είναι: 

• Αντίσταση στη διάβρωση και αντοχή σε µηχανική φθορά. Το κεραµικό υλικό 

από το οποίο αποτελείται ο κορδιερίτης είναι αρκετά εύθραυστο µε αποτέλεσµα οι 

κραδασµοί του αυτοκινήτου όπως και διάφορα χτυπήµατα του (συνήθως βρίσκεται 

τοποθετηµένος στο κάτω µέρος του αυτοκινήτου) να µειώνουν την απόδοση και 

τον χρόνο ζωής του καταλύτη. 

• Αντίσταση σε αυξοµειώσεις της θερµοκρασίας και αντοχή σε παρατεταµένη 

λειτουργία σε υψηλές θερµοκρασίες. Η αύξηση της θερµοκρασίας και η 

παρατεταµένη παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες προκαλούν ελάττωση της 

ειδικής επιφάνειας της Al2O3 µε αποτέλεσµα την ελάττωση της ενεργότητας του 

καταλύτη και την µείωση της πρόσφυσης µεταξύ ενεργού φάσης και φορέα. 

Οι εµπορικοί καταλυτικοί µετατροπείς χρησιµοποιούν ως ενεργή φάση τα ευγενή µέταλλα 

της πλατίνας (Pt), του παλλαδίου (Pd) και του ροδίου (Rh). Η πλατίνα και το παλλάδιο 

χρησιµοποιούνται κυρίως για τις αντιδράσεις οξείδωσης. Το ρόδιο προτιµάται για την 

αναγωγή των οξειδίων του αζώτου αλλά και για την οξειδωτική του δράση σε υψηλές 

θερµοκρασίες. [9] 

 Όπως προαναφέραµε η λειτουργία ενός τριοδικού καταλύτη βασίζεται στην 

πραγµατοποίηση των τριών κύριων αντιδράσεων:  

• Της οξείδωσης των Υδρογονανθράκων 

• Της οξείδωσης του Μονοξειδίου του Άνθρακα, και 

• Της αναγωγής των Οξειδίων του Αζώτου. 

Οι δύο πρώτες αντιδράσεις απαιτούν οξειδωτικές συνθήκες για να πραγµατοποιηθούν 

(δηλ. Περίσσεια Οξυγόνου) ενώ η αντίδραση της αναγωγής των οξειδίων του αζώτου 

απαιτεί αναγωγικές συνθήκες. Αυτό είναι φανερό και από το Σχήµα 5.5 το οποίο 

παρουσιάζει την εξάρτηση της µετατροπής των τριών κυριοτέρων ρύπων από τον λόγο 

αέρα προς καύσιµο. 
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Σχήµα 5.5: Τυπικό διάγραµµα απόδοσης ενός Τριοδικού Καταλυτικού Μετατροπέα (TWC) για τη µετατροπή 
των τριών κυριότερων ρύπων (HC, CO, NOx) ως συνάρτηση του λόγου αέρα/καύσιµο [5]. 
 

Από το παραπάνω σχήµα είναι φανερό πως το εύρος της βέλτιστης λειτουργίας ενός 

τριοδικού καταλυτικού µετατροπέα (υψηλές µετατροπές και των τριών ρύπων) είναι 

αρκετά περιορισµένο. Μάλιστα οι ολοένα και αυξανόµενες απαιτήσεις για ‘καθαρότερα’ 

αυτοκίνητα έχουν µικρύνει αρκετά αυτό το εύρος λειτουργίας (Σχήµα 5.6). Ο κατάλληλος 

έλεγχος του λόγου αέρα προς καύσιµο θα µπορούσε να οδηγήσει σε υψηλές αποδόσεις τον 

τριοδικό καταλυτικό µετατροπέα. Για τον λόγο αυτό, χρησιµοποιούνται αισθητήρες 

οξυγόνου (Exhaust Gas Oxygen, EGO) τόσο πριν τον καταλύτη όσο και µετά από αυτόν 

µε σκοπό τον συνεχή έλεγχο της ποσότητας οξυγόνου ώστε πάντα να βρισκόµαστε κοντά 

στο στοιχειοµετρικό λόγο αέρα. Αναλόγως της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το αέριο 

µίγµα της εξάτµισης (οξειδωτικές ή αναγωγικές συνθήκες), ο αισθητήρας στέλνει το 

ανάλογο σήµα στην ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου του κινητήρα (εγκέφαλος) και αυτή µε 

την σειρά της καθορίζει την ποσότητα του αέρα που θα διοχετεύσει στον κινητήρα µέσω 

των εγχυτήρων (injectors). Το Σχήµα 5.7 παρουσιάζει ένα διάγραµµα ροής ενός 

συστήµατος ελέγχου της τροφοδοσίας [5]. Ο δεύτερος αισθητήρας (µετά τη µονάδα του 

καταλύτη) χρησιµοποιείται για ακριβέστερο έλεγχο της σύστασης του αερίου µίγµατος. 
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Σχήµα 5.6: Τυπικό διάγραµµα απόδοσης ενός Τριοδικού Καταλυτικού Μετατροπέα (TWC) για τη µετατροπή 
των HC, CO και NOx ως συνάρτηση του λόγου αέρα προς καύσιµο για δύο αυτοκίνητα διαφορετικής 
τεχνολογίας (1986 και 1990) [5] 
 
 

 
Σχήµα 5.7:∆ιάγραµµα ροής ενός συστήµατος ελέγχου της τροφοδοσίας για ένα σύγχρονο αυτοκίνητο. 
∆ιακρίνονται οι δύο αισθητήρες οξυγόνου (HEGO sensor) πριν και µετά την καταλυτική µονάδα. [5] 
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Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

 

 

 

 

6.1 ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟ ΑΠΟ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ. 

H περισσότερο υποσχόµενη µέθοδος για την αναγωγή των οξειδίων του αζώτου 

είναι αυτή της Εκλεκτικής Καταλυτικής Αναγωγής του ΝΟ µε Υδρογονάνθρακες 

(Selective Catalytic Reduction, SCR). Οι αρχικες µελέτες επικεντρώθηκαν στους 

µεταλλικούς ζεόλιθους [1, 2] και στην συνέχεια επεκτάθηκαν και στα άλλα είδη 

καταλυτών. Το τεράστιο ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας σε αυτό το πεδίο 

αντικατοπτρίζεται στο πλήθος των ετήσιων δηµοσιεύσεων και ευρεσιτεχνιών που 

παρουσιάζονται κάθε χρόνο. Σχετικά πρόσφατα, οι Tabata et al.[3, 4] δηµοσίευσαν µια 

εξαιρετική ανασκόπηση µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί. Ο αριθµός 

τους είναι εντυπωσιακός καθώς ξεπερνούν τα 200 και µάλιστα τα περισσότερα έχουν 

δηµοσιευθεί µετά το έτος 1990. 

 

6.1.1. Οξείδια των µετάλλων 

Μετά από πολλές µελέτες διαφόρων ηγετικών ερευνητικών οµάδων στο 

συγκεκριµένο τοµέα, όπως του Iwamoto [5-7], του Bethke [8, 9], Tabata [3, 10] 

καταλήγουµε στα παρακάτω συµπεράσµατα: 
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• Τα οξείδια των µετάλλων: SiO2, TiO2, V2O5, Cr2O3, MnO2, Fe2O3, CoO, NiO, 

ZrO2 έχουν ελάχιστη έως καθόλου ενεργότητα παρουσία ενεργών αναγωγικών 

µέσων όπως: C2H4 ή C3H6. Μόνο το Al2O3 φαίνεται να έχει κάποια ενεργότητα. 

• Από τα οξείδια των µετάλλων και ειδικότερα: Si, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, 

Zn, ή Ag εναποτεθειµένα σε Al2O3, Cu σε SiO2; Cu ή Co σε Al2O3-SiO2 και Cu σε 

TiO2, τα µόνα που επιδεικνύουν κάποια ενεργότητα είναι αυτά του Cu, Co και Fe 

σε Al2O3. 

• Η προσθήκη ενισχυτών βελτιώνει τις καταλυτικές ιδιότητες αυτών των 

διεσπαρµένων καταλυτών. 

 

6.1.2 Ζεόλιθοι - Περοβσκίτες 

Οι ζεόλιθοι είναι η πιο ευρέως διαδεδοµένη οµάδα καταλυτών για την αντίδραση 

της αναγωγής του ΝΟ παρουσία υδρογονανθράκων. Η µελέτη τους περιλαµβάνει την 

επίδραση της δοµής και των συνθηκών παρασκευής του ζεολίθου, της φύσης του 

µετάλλου και του υδρογονάνθρακα, κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση, η θερµοκρασία στην οποία 

παρατηρείται η µεγαλύτερη µετατροπή του ΝΟ είναι αρκετά χαµηλότερη από αυτή που 

απαιτείται για την απευθείας διάσπαση του ΝΟ. 

Η δοµή του ζεόλιθου αποτέλεσε αντικείµενο εκτεταµένης µελέτης. Περιορίζει 

τους µεταλλικούς κρυσταλλίτες σε συγκεκριµένες θέσεις και διαµορφώνει µια 

ηλεκτρονική κατανοµή, µεταβάλλει το πλήθος των όξινων κέντρων [11-14] και επηρεάζει 

σηµαντικά την καταλυτική του παρουσία. Ως πιο ενεργός καταλύτης αποδείχθηκε εκείνος 

της µορφής ZSM-5 και πιο ανενεργός αυτός της µορφής Υ [15-17].  

 

Σχήµα 6.1:  ∆οµή του ζεόλιθου ZSM-5 [18, 19]. 
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Στην συνέχεια η µελέτη επικεντρώθηκε στο ρόλο του µετάλλου, στις 

οξειδοαναγωγικές του ιδιότητες και στους µηχανισµούς αναγωγής. ∆ιάφορα είδη 

µετάλλων µελετήθηκαν όπως Cu, Fe [5], Pt [20], Co[21-23], H2 [11]. Οι Iwamoto και 

Hamada [24] διαχώρισαν τους καταλύτες σε ¨εκλεκτικούς¨ και ¨µη-εκλεκτικούς¨ 

αναλόγως της ικανότητάς τους να ανάγουν ή να µην ανάγουν το ΝΟ παρουσία Ο2 και 

υδρογονάνθρακα. Η µελέτη επικεντρώθηκε κυρίως στο µέταλλο του Cu καθώς αυτό 

αποδείχθηκε ο πλέον ενεργός. Τέλος, χρησιµοποιήθηκαν διµεταλλικοί καταλύτες µε βάση 

τον Cu και σαν δεύτερο µέταλλο αυτά της Ca, Sr, Fe, Co και Ni [25]. Η προσθήκη των 

παραπάνω στοιχείων βρέθηκε να µην επηρεάζει την θερµοκρασία εµφάνισης της µέγιστης 

µετατροπής του ΝΟ. Αντίθετα, παρατήρησαν ότι οι διµεταλλικοί αυτοί καταλύτες ήταν 

πιο ενεργοί σε υψηλότερες θερµοκρασίες από τον καταλύτη Cu-ZSM-5. Η βελτιωµένη 

αυτή συµπεριφορά αποδόθηκε σε αλλαγή της ¨τοποθεσίας¨, και/ή ηλεκτρονικής 

κατάστασης του Cu εξαιτίας των παραπάνω στοιχείων. 

Ένα από τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα των ζεόλιθων είναι η απενεργοποίηση 

τους παρουσία υδρατµών. Η παρουσία τους στο αντιδρών µίγµα τροποποιεί την γεωµετρία 

των µεταλλικών κρυσταλλιτών και κατά συνέπεια σε τροποποίηση των αλληλεπιδράσεων 

ζεόλιθου-υδρογονάνθρακα. Επιπλέον, η παρουσία σουλφιδιών ή/και SO2 στο αντιδρών 

µίγµα επιδρά αρνητικά στην απόδοση. 

Μελέτες που πραγµατοποιήθηκαν σε περοβσκίτες που περιείχαν κοβάλτιο, χαλκό 

ή σίδηρο, έδειξαν πως δεν καταλύουν την αντίδραση διάσπασης του ΝΟ παρουσία 

υδρογονάνθρακα και συγκεκριµένα του προπυλενίου. Σε όλες τις περιπτώσεις, η µόνη 

αντίδραση που λάµβανε χώρα ήταν αυτή της οξείδωσης του υδρογονάνθρακα. Μόνη 

εξαίρεση αποτέλεσαν οι περοβσκίτες που είχαν µικρή οξειδωτική ικανότητα όπως η 

LaAlO3 [26, 27]. Ο Πίνακας 6.1 παρουσιάζει την ενεργότητα διαφόρων περοβσκιτών για 

την καταλυτική εκλεκτική αναγωγή του ΝΟ από προπένιο. 

 

6.1.3. Μέταλλα 

Τα τελευταία χρόνια σηµαντικό πεδίο έρευνας έχει αποδοθεί στην µελέτη των 

µετάλλων της οµάδας της Pt (Pt, Pd, Rh, Ir και Ru). Οι Obuchi et al. [28] µελέτησαν την 

επίδραση του µετάλλου στην καταλυτική εκλεκτική οξείδωση του ΝΟ. To Rh, η Pt και το 
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Pd έδωσαν υψηλές µετατροπές του ΝΟ (~50% στο θερµοκρασιακό εύρος 300-350°C 

(Σχήµα 6.2). Παρόµοια συµπεριφορά παρουσίασε και το Ru, το οποίο όµως 

απενεργοποιήθηκε όταν στο αντιδρών µίγµα προστέθηκε θείο ενώ αντίθετα η ενεργότητα 

τόσο του Rh όσο και της Pt παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα. 

 

Πίνακας 6.1: Ενεργότητα διαφόρων περοβσκιτών για την καταλυτική εκλεκτική αναγωγή του ΝΟ από 
προπένιο. Συνθήκες: [ΝΟ]=4400ppm, [Ο2]=4.4% Τ=873Κ(600°C). [27] 

Καταλύτης Μετατροπή του ΝΟ σε Ν2 (%) 
LaAlΟ3 14 
La0.8Sr0.2AlO3 21 
LaAl0.9Mg0.lO3 14 
LaAl0.95Cu0.05O3 3 
LaAl0.99Co0.01O3 3 
SrSnO3 8 
CaSn0/8Co0.2O3 3 
CaTiO3 11 
CaTi0.8Fe0.2O3 0 

 

Την ίδια συµπεριφορά παρατήρησαν και οι Burch και Millington [29] όπως 

µπορούµε να δούµε και από το Σχήµα 6-3. Από την σύγκριση των δύο σχηµάτων είναι 

φανερό πως η Pt είναι η πιο ενεργή από τους καταλύτες αφού ενεργοποιείται γύρω στους 

250°C ενώ σηµαντική ενεργότητα παρουσιάζει το Rh. 

 

Σχήµα 6.2: Καταλυτική ενεργότητα των µετάλλων της οµάδας της Pt.: ( ) 1% Pt, ( ) 1% Ir, ( ) 1% Pd, 
( ) 1% Rh και ( ) 1% Ru. Σύσταση: [NO]=995 ppm; [C3H6]=870 ppm; και [Ο2]=5%  
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Τόσο η επίδραση του φορέα Al2O3 [30], SiO2 [31-33], ΤιΟ2 [34], η επίδραση του 

αναγωγικού µέσου [35-37] αλλά και η επίδραση των διαφόρων ενισχυτών [37-41] έχουν 

γίνει αντικείµενο συστηµατικής µελέτης. 

 

 

Σχήµα 6.3:  Καταλυτική ενεργότητα των µετάλλων της οµάδας της Pt-Al2O3.: ( ) 1% Pt, ( ) 1% Pd, ( ) 1% 
Rh και ( ) 1% Ir. Σύσταση: [NO]=500 ppm; [C3H6]=1000 ppm; και [Ο2]=5%. FV=2000 cm3min-1gcat-1.[29]. 

Οι Engler et al.[42] χρησιµοποίησαν ένα µονόλιθο µε ενεργό φάση την Pt για την 

µελέτη της επίδρασης του είδους του υδρογονάνθρακα στην συγκεκριµένη αντίδραση. Τα 

κυριότερα συµπεράσµατα του είναι: 

• Οι γραµµικοί κορεσµένοι υδρογονάνθρακες είναι ενεργοί µόνο όταν αποτελούνται από 

σχετικά πολλά άτοµα άνθρακα (C>4). 

• Οι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες είναι αρκετά πιο αποτελεσµατικοί από τους 

κορεσµένους και παρουσιάζουν αυξηµένη ενεργότητα και εκλεκτικότητα σε χαµηλές 

θερµοκρασίες. 

• Οι αρωµατικοί υδρογονάνθρακες παρουσιάζουν µέτρια µετατροπή του ΝΟ. 
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Σαν γενικό συµπέρασµα η ενεργότητα για ένα συγκεκριµένο αριθµό ατόµων C στο µόριο 

του υδρογονάνθρακα ακολουθεί τη σειρά ισο-κορεσµένοι (ισοπαραφινικοί) < αρωµατικοί < 

n-κορεσµένοι (n-παραφινικοί) < ακόρεστοι (ολεφινικοί) = αλκοόλες. 

  Σε µια πιο διεξοδική µελέτη οι R. Burch και P.J. Millington [29] παρατήρησαν 

πως υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της µετατροπής του υδρογονάνθρακα και αυτής του ΝΟ. 

Συγκεκριµένα και τα δύο συστατικά µετατρέπονται ταυτόχρονα ενώ τη στιγµή που ο 

υδρογονάνθρακας φτάνει στην πλήρη µετατροπή του η αντίστοιχη µετατροπή του ΝΟ 

λαµβάνει τη µέγιστη τιµή της. (Σχήµα 6.4) 

 

 

Σχήµα 6.4¨Μετατροπές του ΝΟ και του C3H6 σε καταλύτες Pt-Al2O3.: ( ) 1% Pt, ( ) 1% Pd, ( ) 1% Rh 
και ( ) 1% Ir. Σύσταση: [NO]=500 ppm; [C3H6]=1000 ppm; και [Ο2]=5%. FV=2000 cm3min-1gcat-1. Ανοιχτά 
σύµβολα: ΝΟ, κλειστά: C3H6.[29]. 

  Μεταβάλλοντας την φόρτιση σε µέταλλο (Pt 0.1-2%) παρατήρησαν πως η αύξηση 

της φόρτισης καθιστούσε πιο ενεργό τον καταλύτη τόσο για την οξείδωση του 

υδρογονάνθρακα όσο και για την αναγωγή του ΝΟ. (Σχήµα 6.5) 

Για την συγκεκριµένη αντίδραση σε καταλύτη Pt υπό συνθήκες ¨πτωχού¨ 

µίγµατος (lean burn conditions) έχουν προταθεί τρεις διαφορετικοί µηχανισµοί. Οι 

µηχανισµοί αυτοί εικάζεται ότι ισχύουν και για τα άλλα µέταλλα της οµάδας της Pt (Pd, 

Rh και Ir). Αυτοί είναι: [43, 44] 
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i. Σχηµατισµός ενδιάµεσων επιφανειακών –CN (cyanide), -NCO (isocyanate). 

ii. Σχηµατισµός ενδιάµεσων οργανονιτρικών ειδών (R-NO2, R-ONO κ.λ.π.) 

iii. ∆ιάσπαση του ΝΟ και ταυτόχρονη αποµάκρυνση του οξυγόνου από τους 

υδρογονάνθρακες. 

 

 

Σχήµα 6.5: Επίδραση της θερµοκρασίας και της φόρτισης σε ενεργό φάση (Pt) για την αναγωγή του ΝΟ. 
Καταλύτης: Pt-Al2O3. ( ) 2% Pt, ( ) 1% Pt, ( ) 0.5% Pt και ( ) 0.25% Pt, (  , µικρά) 0.1% Pt [29]. 

 

Οι Bamweda et al. [45] µελέτησαν την περίπτωση της αναγωγής του ΝΟ µε C3H6 σε 

καταλύτες Rh και πρότειναν τον κάτωθι µηχανισµό: 

2 2-NCO +NO N + CO→               (6.1) 

2-NCO +NO N O +CO→               (6.2) 

2 2 2-NCO +NO N O +CO→              (6.3) 

2 2 2-NCO +NO N +CO +O→             (6.4) 

[ ] 2 2-NCO + O N + CO +O→              (6.5) 

Η παρουσία υδρατµών στο αντιδρών µίγµα αποσταθεροποιεί τον σχηµατισµό –CN ή 

–NCO. Επίσης, τα έως τώρα πειραµατικά δεδοµένα δεν αποσαφηνίζουν τον πραγµατικό 
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ρόλο των ειδών –CN και -NCO στην αναγωγή των ΝΟx, αν δηλαδή είναι ενδιάµεσα 

προϊόντα ή αν απλώς σχηµατίζονται και εξαφανίζονται (spectator species). 

Ο πιο απλός µηχανισµός που έχει προταθεί [29, 30, 46-49] για την αναγωγή των 

ΝΟx υπό συνθήκες ¨πτωχού¨ µίγµατος είναι αυτός της διάσπασης του ΝΟ και της 

αποµάκρυνσης του προσροφηµένου Ο2 (Ο(ads)) µε αποτέλεσµα την παραγωγή Ν2.  

Οι Burch et al. [43, 44] πρότειναν τον παρακάτω µηχανισµό διάσπασης-

αναγωγής: 

( ) ( )NO g + Z NO ads→             (6.6) 

( ) ( ) ( )NO ads +2Z N ads +O ads→          (6.7) 

( ) ( ) ( )2N ads +N ads N g→            (6.8) 

( ) ( ) ( )2NO ads +N ads N O g→           (6.9) 

( ) ( )2O g +2Z 2O ads→            (6.10) 

( ) ( )x y x yC H g +nZ C H ads→            (6.11) 

( ) ( ) ( ) ( )x y 2 2
1 1C H ads + 2x + y O ads xCO g + yH O g
2 2

⎛ ⎞ →⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (6.12) 

όπου το Ζ αντιπροσωπεύει µια κενή θέση προσρόφησης στην επιφάνεια του Pt.  

Επιπλέον µελέτες της ίδιας ερευνητικής οµάδας [31-33, 43, 50, 51] έδειξαν πως 

πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο επιπλέον βήµατα:  

( ) ( ) ( ) ( )2NO ads +N ads N g +O ads→         (6.13) 

( ) ( ) ( ) ( )2NO ads +NO ads N O g +O ads→         (6.14) 

Το οξυγόνο που παράγεται από την συνεχή διάσπαση του ΝΟ συσσωρεύεται στην 

καταλυτική επιφάνεια και σταδιακά την δηλητηριάζει οδηγώντας στην απενεργοποίησή 

της. Στην περίπτωση αυτή το οξείδια του αζώτου απλά ροφώνται και εκροφώνται από 

την επιφάνεια. [52] 

Η προσθήκη ενισχυτών είτε αυτοί είναι δότες ηλεκτρονίων (ηλεκτροθετικά 

στοιχεία) είτε δέκτες (ηλεκτραρνητικά στοιχεία) επιδρά στις ηλεκτρονικές ιδιότητες της 

καταλυτικής επιφάνειας και συχνά επηρεάζει και την γεωµετρική της επιφάνεια 

(επιφανειακή αναδόµηση). Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρείται σηµαντική µεταβολή του 

έργου εξόδου της. 
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Τα αλκάλια είναι, γενικά, ισχυροί ηλεκτροθετικοί ενισχυτές µε σχετικά χαµηλό (2-

3eV) [53] έργο εξόδου και χαµηλό δυναµικό ιονισµού. Κατά την προσρόφησή τους σε µια 

καταλυτική επιφάνεια προκαλούν σηµαντική (έως και 3eV) ελάττωση του έργου εξόδου 

της, όπως έχει ήδη δειχθεί από τον Langmuir στις αρχές της δεκαετίας του 20. Η 

µεταβολή στο έργο εξόδου οφείλεται στις αλληλεπιδράσεις των αλκαλικών ατόµων µε το 

επιφανειακό υπόστρωµα αλλά και µε τα υπόλοιπα προσροφηµένα άτοµα. 

Αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσµατα έχουν ληφθεί µε την προσθήκη αλκαλίων 

στον καταλύτη της Pt/γ-Al2O3. Οι περισσότερες από αυτές τις µελέτες έχουν διεξαχθεί 

σε συνθήκες απουσίας οξυγόνου [54, 55], χαµηλές περιεκτικότητες σε οξυγόνο ή κοντά 

στη στοιχειοµετρία [56]. Οι Yentekakis et al. [54] έδειξαν πως η καταλυτική ενεργότητα 

και εκλεκτικότητα τέτοιων µπορεί να ενισχυθεί σηµαντικά µε την προσθήκη Na. Κατά την 

αναγωγή του ΝΟ από προπυλένιο και σε συνθήκες απουσίας οξυγόνου παρατηρήθηκε 

αύξηση της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 από ~20% στον µη ενισχυµένο καταλύτη 

(Pt/Al2O3) σε >95% στον βέλτιστα ενισχυµένο (4.2 wt% Na-Pt/Al2O3). Σε 

στοιχειοµετρικές συνθήκες [56], παρατηρήθηκε επίσης σηµαντική ενίσχυση της 

εκλεκτικότητας ως προς Ν2 (από ~75% σε ~100%). Η επίδραση του Na σε καταλύτες Pd 

και Rh καταδεικνύεται επίσης. Συγκεκριµένα η επίδραση της προσθήκης Na σε 

καταλύτες Pd/γ-Al2O3 σε στοιχειοµετρικές συνθήκες αντίδρασης [57] επηρεάζει θετικά 

την µετατροπή του ΝΟ και την εκλεκτικότητα ως προς Ν2 καθώς παρατηρήθηκε αύξηση 

από 45% στον µη-ενισχυµένο καταλύτη σε ~80% στον βέλτιστα ενισχυµένο. Παρόµοια 

αποτελέσµατα ελήφθησαν και στην περίπτωση που ως φορέας χρησιµοποιήθηκε η YSZ 

[58]. Όταν χρησιµοποιείται το Rh σαν καταλύτης η προσθήκη Na ενισχύει την αναγωγή 

του ΝΟ απουσία οξυγόνου [59] ενώ αντίθετα την εµποδίζει σε συνθήκες περίσσειας 

οξυγόνου [60]. 

Οι Burch και Watling [38] µελέτησαν την επίδραση διαφόρων προωθητών όπως 

K, Cs, Mg, Ba στην συγκεκριµένη αντίδραση και σε περίσσεια οξυγόνου (5%) και 

παρατήρησαν σηµαντικές µεταβολές στο θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας των 

παραπάνω καταλυτών αλλά όχι κάποια ιδιαίτερη µεταβολή στην εκλεκτικότητα τόσο του 

Ν2 όσο και του Ν2Ο. Παρόµοιες µελέτες πραγµατοποιήθηκαν από τους Konsolakis και 

Yentekakis µε την προσθήκη Li, K, Rb, Cs [55] και Ba [39] απουσία Ο2. Σε όλες τις 
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περιπτώσεις τα ενισχυτικά φαινόµενα ήταν εντυπωσιακά καθώς παρατηρήθηκαν 

σηµαντικές αυξήσεις στην εκλεκτικότητα ως προς Ν2. 

Η ρόφηση του ΝΟ σε καταλύτες Rh/TiO2 µελετήθηκε από τους Chafik et al. [61, 

62]. Με χρήση φασµατοσκοπίας µάζας και FTIR παρατήρησαν πως τρία κυρίως είδη 

ροφηµένου ΝΟ υπάρχουν στην καταλυτική επιφάνεια, Rh-NO+, Rh-NO και Rh-NO-. Στα 

ίδια ακριβώς συµπεράσµατα κατέληξαν και οι Halkides et al. [63, 64] 

Το ΝΟ ροφάται σε ανηγµένα ενεργά κέντρα Rh βάσει του µηχανισµού: 
0 - 0Rh -NO +Rh Rh-N+Rh-O→           (6.15) 

και  
0

22Rh-N N +2Rh→             (6.16) 

Το οξυγόνο που σχηµατίζεται από την πρώτη αντίδραση συσσωρεύεται στην 

καταλυτική επιφάνεια, οδηγώντας σε σταδιακή οξείδωση των ενεργών θέσεων της 

καταλυτικής επιφάνειας και σε µείωση του παραγόµενου αζώτου. Όταν οι θέσεις αυτές 

ελαττωθούν σηµαντικά τότε αρχίζει να δηµιουργείται Ν2Ο σύµφωνα µε την αντίδραση: 

( ) 0 +
2 (g)2Rh NO +Rh +NO Rh-NO +Rh-O +N O→       (6.17) 

Επιπλέον συσσώρευση Ο2 στην καταλυτική επιφάνεια οδηγεί σε πλήρη 

απενεργοποίησή της. Επίσης, το Ν2Ο για να σχηµατιστεί απαιτεί την παρουσία γειτονικών 

ανηγµένων θέσεων Ροδίου. Όταν ο καταλύτης είναι οξειδωµένος, το ΝΟ απλά ροφάται 

και εκροφάται στην/από την καταλυτική επιφάνεια χωρίς να υπόκειται σε οποιαδήποτε 

αντίδραση. 

Όταν η καταλυτική επιφάνεια είναι ανηγµένη (µεταλλικό Rh) η διάσπαση του ΝΟ 

αντιπαρατίθεται µε την διάσπαση του Ο2 η προσρόφηση των οποίων επιτυγχάνεται σε 

καταλυτικά ενεργά κέντρα Rh0. [63, 64] 

Η προσθήκη ιόντων βολφραµίου (0.45% κ.α. W+6) σε 0.5%κ.β. Rh/TiO2 οδήγησε 

σε αύξηση της µετατροπής του ΝΟ από 53% σε 65% και σε εκλεκτικότητα σε Ν2 

περίπου 80%. [63, 65, 66] 
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Σχήµα 6.6: Επίδραση του ποσοστού φόρτισης σε µέταλλο (Rh) στη µέγιστη µετατροπή του ΝΟ και της 
θεοκρασίας έναυσης (light off) για τους καταλύτες Rh/TiO2(0.45% W6+). Σύσταση τροφοδοσίας: 0.1% NO; 
0.35% C3H6; 5% O2 (σε He). W/F = 0.018 g/(cm3 s). [65, 66] 

6.2 ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟ ΑΠΟ CO. 

Τόσο το CO όσο και το ΝΟ είναι ανεπιθύµητα συστατικά των αερίων της 

εξάτµισης των αυτοκινήτων. Η αναγωγή των οξειδίων του Αζώτου από το CO όπως ήταν 

φυσικό αποτέλεσε µια από τις πρώτες αντιδράσεις που τέθηκαν υπό µελέτη (Εξίσωση. 

6.18) [67, 68]. 

2 2
1NO + CO CO + N
2

→              (6.18) 

Η παρουσία του οξυγόνου (στοιχείο σχεδόν πάντα παρόν στα απαέρια) δρα 

παρεµποδιστικά στην συγκεκριµένη αντίδραση καθώς παρακωλύει την αναγωγή των 

οξειδίων του αζώτου και ευνοεί την οξείδωση τόσο το CO όσο και του ΝΟ. 

Λίγες κατηγορίες καταλυτών έχουν µελετηθεί για την συγκεκριµένη αντίδραση και 

αυτές είναι τα οξείδια των µετάλλων, οι µεταλλικοί ζεόλιθοι-περοβσκίτες και οι 

υποστηριγµένοι µεταλλικοί καταλύτες. 

 

6.2.1 Οξείδια των µετάλλων 

Τα πρώτα καταλυτικά συστήµατα που δοκιµάστηκαν ήταν αυτά των οξειδίων των 

µετάλλων [68-75]. Για την αναγωγή του ΝΟ από το CO η δραστικότητα των καταλυτών 
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φαίνεται να ακολουθεί την παρακάτω σειρά: Fe2O3 > CuCr2O4 > Cu2O > Cr2O3 > NiO > Pt > 

Co3O4 > Al2O3(5% SiO2) > MnO > V2O5 (σχήµα 6.7). 

 
Σχήµα 6.7: ∆ραστικότητα των διαφορετικών υποστηριγµένων µεταλλικών οξειδίων σε υπόστρωµα Al2O3 

κατά την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ από CO. (Πειραµατικές συνθήκες: ΝΟ 2% - CO 1.2%, Space 
velocities 17.5 min-1, ~10% κ.β. φόρτιση σε µέταλλο) [52]. 

 

Οι περισσότερο υποσχόµενοι καταλύτες αποδείχθηκαν αυτοί του Fe2O3 και 

Cr2O3. Παρουσία άλλων οξειδίων, η αντίδραση της οξείδωσης του CO ήταν ταχύτερη από 

αυτή της αναγωγής του ΝΟ από το CO.  

Το µειονέκτηµα των παραπάνω καταλυτών είναι η χαµηλή σταθερότητά τους. 

Επίσης, η παρουσία περίσσειας CO, Ο2, και υδρατµών τους απενεργοποιεί. Η διασπορά 

της ενεργού φάσης και η φύση του υποστρώµατος κατέχουν σηµαντικό ρόλο στη 

σταθερότητα. 

 

 

6.2.2 Ζεόλιθοι - Περοβσκίτες 

Οι ζεόλιθοι µελετήθηκαν για την αναγωγή του ΝΟ από το CO αλλά τα 

αποτελέσµατα ήταν κατώτερα από αυτά για τα µέταλλα και έτσι γρήγορα η ιδέα 

εγκαταλείφθηκε. Αντίθετα οι περοβσκίτες αποτελούν σηµαντικό πεδίο έρευνας τα 

τελευταία χρόνια. Η δοµή των περοβσκιτών έχει την ικανότητα να σταθεροποιεί την 

ενεργό φάση και να αυξάνει την θερµική σταθερότητα. Το Ru έχει την υψηλότερη 
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ενεργότητα αλλά δυστυχώς είναι αρκετά ασταθές. Η ευελιξία που προσφέρουν οι 

περοβσκίτες στην ποσότητα του οξυγόνου στο πλέγµα τους, τους καθιστά εν δυνάµει 

υποψήφιους αντικαταστάτες των ακριβών ευγενών µετάλλων µε τα πιο φθηνά οξείδια 

των µετάλλων. Μέχρι στιγµής, όµως, τα ευγενή µέταλλα από άποψη ενεργότητας 

παραµένουν ανώτερα [52]. 

 

6.2.3 Μέταλλα 

Η χαµηλή σταθερότητα των οξειδίων των µετάλλων έστρεψε την προσοχή των 

ερευνητών στα µέταλλα και κυρίως σε αυτά της οµάδας της Pt. Οι Shelef και Graham 

[76, 77] πρότειναν το Rh ως τον καταλληλότερο καταλύτη για την αναγωγή του ΝΟ από 

το CO. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την αναγωγή του NO από το CO είναι: η 

φύση και το µέγεθος του ευγενούς µετάλλου, η φύση του υποστρώµατος και η 

θερµοκρασία της αντίδρασης. 

Οι Kobilynski και Taylor [78] ήταν από τους πρώτους που µελέτησαν την 

επίδραση της φύσης του µετάλλου στην προκειµένη αντίδραση. Σαν υπόστρωµα 

χρησιµοποίησαν Al2O3 µε περιεκτικότητα 0.5wt% σε µέταλλο. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 6.8. Το Ru αποδεικνύεται ως το πιο ενεργό. ∆υστυχώς, 

περαιτέρω µελέτες έδειξαν πως η παρουσία µικρών ποσοτήτων οξυγόνου το 

απενεργοποιεί [78-80]. 

 
Σχήµα 6.8: Επίδραση της φύσης του καταλύτη στην θερµοκρασία κατά την οποία επιτυγχάνεται 

µετατροπή 80% σε ΝΟ κατά την αντίδρασή του µε το CO Συνθήκες: 0.5%ΝΟ-2%CO, 0.5%κ.β 
µέταλλο/Al2O3, GHSV=24000 [52, 78]. 
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Το ενδιαφέρον στράφηκε στα άλλα µέταλλα και πιο συγκεκριµένα στο Rh το οποίο 

ακολουθούσε από άποψη ενεργότητας. Ερευνώντας µια σειρά από υποστηριγµένους σε 

Al2O3 καταλύτες ευγενών µετάλλων (Ir, Rh, Pd, Pt), οι Taylor και Schlatter [81] καθώς 

και οι Tauster και Murell [82] παρατήρησαν σηµαντική ενίσχυση της αντίδρασης στους 

καταλύτες του Ir παρουσία χαµηλών συγκεντρώσεων CO και µεγάλων λόγων O2/CO. Οι 

υψηλές τιµές µετατροπής που ελήφθησαν σε σχέση µε αυτούς του Rh αποδίδονται στην 

ικανότητα του πρώτου να προσροφά και να διασπά το ΝΟ ακόµη και παρουσία περίσσειας 

οξυγόνου. 

Όπως προαναφέρθηκε η φύση και το µέγεθος του ευγενούς µετάλλου 

διαδραµατίζουν εξίσου σηµαντικό ρόλο. Πειράµατα σε προ-οξειδωµένους και προ-

ανηγµένους καταλύτες Rh/SiO2 [83] έδειξαν πως οι προ-οξειδωµένοι καταλύτες ήταν 

πιο ενεργοί. Οι Hecker και Breneman [84] έδειξαν πως η αύξηση του µεγέθους των 

κρυσταλλιτών Rh σε καταλύτες Rh/SiO2 οδήγησε σε αύξηση των ρυθµών. Οι Oh και 

Eickel [85] παρατήρησαν µια 50-πλάσια αύξηση στους ρυθµούς αναστροφής όταν 

µειώθηκε η διασπορά του καταλύτη Rh/Al2O3 από 100% σε 1.7%. Όπως µπορούµε να 

παρατηρήσουµε από το Σχήµα 6.9 υπάρχει ένα µέγιστο στο ποσοστό (5.84%). Περαιτέρω 

αύξηση της περιεκτικότητας σε Rh οδηγεί σε σηµαντική πτώση των ρυθµών αναστροφής. 

 

Σχήµα 6.9: Εξάρτηση των ρυθµών αναστροφής του ΝΟ ως συνάρτηση της φόρτισης σε Rh σε υπόστρωµα 
Al2O3. (T=230°C, 3% CO, 1% NO, ταχύτητα χώρου=300000 h-1) 

Η συνεχής παρουσία του Rh σε οξειδωτικές συνθήκες και υψηλές θερµοκρασίες 

προκαλεί την ταχεία οξείδωσή του και ταυτόχρονη διαλυτοποίησή του στον φορέα. Η 



________________________________________________Κεφάλαιο 6: Βιβλιογραφικη Ανασκοπηση 

 231

αναγωγή του οξειδωµένου Rh οδηγεί σε µερική αποκατάσταση της µεταλλικής φάσης. 

Χαµηλή διασπορά του Rh ενισχύει τον ρυθµό οξείδωσης του CO. 

Το είδος του υποστρώµατος αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην καταλυτική 

ενεργότητα και εκλεκτικότητα των υποστηριγµένων ευγενών µετάλλων [86]. Σε σχετικά 

χαµηλές θερµοκρασίες παρατηρείται απώλεια του Rh όταν αυτό βρίσκεται υψηλά 

διεσπαρµένο σε SiO2. To NO συνεισφέρει στην διασπορά του Rh ενώ το CO υποβοηθά 

την αεριοποίησή του. Η προσθήκη του ∆ηµητρίου (Ce) στο υπόστρωµα ελαττώνει το 

βαθµό αεριοποίησης. Το CeO2 παρουσία οξυγόνου δρα ως ¨αποθήκη οξυγόνου¨ µε 

αποτέλεσµα να βελτιώνει την σταθερότητα και διασπορά των ευγενών µετάλλων [87-90] 

και επιπλέον να ενισχύει την ενεργότητά τους κατά την αντίδραση της αναγωγής του ΝΟ 

[90]. Η ενίσχυση αυτή φαίνεται να οφείλεται στην παρουσία κενών ενδοπλεγµατικών 

θέσεων στο κρυσταλλικό πλέγµα του CeO2 [91] κοντά στους κρυσταλλίτες του ευγενούς 

µετάλλου. Η αλληλεπίδραση του ευγενούς µετάλλου µε το υπόστρωµα αποδεικνύεται µε 

την τεχνική της θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης [92]. Η παρουσία SO2 στο 

αντιδρών µίγµα δηλητηριάζει τόσο τα ευγενή µέταλλα όσο και το υπόστρωµα. Στην 

περίπτωση του υποστρώµατος παρατηρείται ο σχηµατισµός θειικών και θειώδων αλάτων 

τα οποία µπορούν να αποµακρυνθούν µε επεξεργασία σε υψηλές θερµοκρασίες και 

αναγωγικές συνθήκες. Στην περίπτωση των ευγενών µετάλλων απαιτούνται οξειδωτικές 

συνθήκες για να αποµακρυνθεί το επικαθίµενο θείο. Η παρουσία Ce στο υπόστρωµα 

βοηθά στην γρηγορότερη αποκατάσταση. Γενικά, η επιλογή του κατάλληλου φορέα είναι 

µια αρκετά περίπλοκη υπόθεση. Ως βασικά κριτήρια θεωρούνται η ικανότητά του να 

σταθεροποιεί την ενεργό φάση και να δρα ως ¨αποθήκη οξυγόνου¨. 

Εκτός των ευγενών µετάλλων δοκιµάστηκαν και µέταλλα που δεν ανήκουν σε αυτή 

τη κατηγορία. Ο χαλκός είναι το πιο ευρέως µελετηµένο µέταλλο. Η καταλυτική 

ενεργότητα φαίνεται να µειώνεται µε τη σειρά: Cu/SiO2>Cu/CuAl2O4>Cu [93]. Η 

διασπορά της ενεργού φάσης όπως και οι αλληλεπιδράσεις µετάλλου-φορέα επηρεάζουν 

την καταλυτική απόδοση. Η αύξηση της θερµοκρασίας αναγωγής οδηγεί σε ελάττωση του 

µεγέθους των κρυσταλλιτών και σε ιδιότητες παρόµοιες µε εκείνες της Pt [94, 95]. 
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6.3 ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟ ΜΕ NH3. 

Κύριος στόχος της συγκεκριµένης διεργασίας είναι η αναγωγή του ΝΟ ή του NO2 

προς Ν2 µε την χρήση αµµωνίας ή ουρίας ως αναγωγικό µέσο. Χρησιµοποιείται σε 

βιοµηχανικές µονάδες, κυρίως µονάδες παραγωγής νιτρικού οξέως. Η υγρή αµµωνία ή 

ουρία προστίθεται στα βιοµηχανικά απόβλητα λίγο πριν τη πραγµατοποίηση της 

αντίδρασης. Χωρίς την παρουσία καταλυτών η αντίδραση αναγωγής των ΝΟx 

πραγµατοποιείται σε αρκετά υψηλές θερµοκρασίες (800-1000°C). Η παρουσία καταλυτών 

ελαττώνει την θερµοκρασία σηµαντικά στους 80-150°C για τα πιο ενεργά συστήµατα. 

Οι κύριες αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα κατά την εκλεκτική καταλυτική αναγωγή του 

ΝΟ από την αµµωνία είναι οι ακόλουθες [52]: 

3 2 2 24NO + 4NH +O 4N + 6H O→           (6.19) 

3 2 26NO + 4NH 5N +6H O→            (6.20) 

     2 3 2 26NO +8NH 7N +12H O→            (6.21) 

2 3 2 2 22NO + 4NH +O 3N + 6H O→           (6.22) 

Βέβαια υπάρχουν και κάποιες ανεπιθύµητες αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα και 

οφείλονται στην φύση του καταλύτη, την περιεκτικότητα σε οξυγόνο και την θερµοκρασία: 

3 2 2 24NH +3O 2N +6H O→             (6.23) 

3 2 24NH +5O 4NO +6H O→            (6.24) 

3 2 2 24NH +7O 4NO + 6H O→            (6.25) 

3 2 2 24NH +2O N O +3H O→             (6.26) 

3 2 22NH +8NO 5N O +3H O→            (6.27) 

3 2 2 2 26NH +8NO +3O 4N O + 6H O→          (6.28) 

Η περίσσεια οξυγόνου οδηγεί σε ελάττωση της εκλεκτικότητας των καταλυτών 

προς αναγωγή του ΝΟ σε Ν2 και σχηµατισµό του ανεπιθύµητου Ν2Ο.  

Στους ρύπους συχνά απαντούν οι παρακάτω ενώσεις: SO2, CO2 ή HCl. Η 

αντίδραση τους µε την αµµωνία οδηγεί στον σχηµατισµό διαβρωτικών προϊόντων τα οποία 

και επιδρούν διαβρωτικά στο καταλυτικό σύστηµα. 
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6.3.1 Οξείδια των µετάλλων 

Η αντίδραση της αναγωγής του ΝΟ µε ΝΗ3 έχει ερευνηθεί για καταλύτες πολλών 

διαφορετικών συνθέσεων όπως: Pt-Pd-Ru/Al2O3, Fe2O3/Cr2O3, 

V2O5/MoO3/WO3/Al2O3 και V2O5/TiO2 [96], στη θερµοκρασιακή περιοχή 350-450°C. 

Οι Bosch και Janssen [97] σε µια διεξοδική µελέτη κατέγραψαν τους διάφορους 

καταλύτες που χρησιµοποιούνται για την εκλεκτική αναγωγή του ΝΟ µε ΝΗ3. Καταλύτες 

βασιζόµενοι στο σίδηρο (Fe2O3) [98, 99], το χαλκό (CuO) [98-100] και το χρώµιο 

(Cr2O3) [99, 101] έχουν µελετηθεί και υποστεί ευρεία εφαρµογή. Ωστόσο, ο πλέον 

αποτελεσµατικός καταλύτης αποδείχθηκε το πεντοξείδιο του βαναδίου (V2O5) που 

βρέθηκε να είναι το πιο ενεργό, πιο εκλεκτικό και πιο σταθερό οξείδιο. Η εναπόθεσή του 

σε διάφορα υποστρώµατα, όπως TiO2 [102, 103] και Al2O3 [102] οδηγεί σε αύξηση της 

καταλυτικής ενεργότητας. Γενικότερα, η φύση του υποστρώµατος κατέχει σηµαντικό ρόλο 

[104]. Την µεγαλύτερη ενεργότητα παρουσιάζει το V2O5 υποστηριγµένο σε TiO2 [105-

107] µε προσθήκη προωθητών όπως WO3, MoO3, CeO2, SnO2 ή ZrO2 [108-112]. Αυτοί 

οι προωθητές, µε κυριότερο αυτόν του WO3, επηρεάζουν το πλήθος και την κατανοµή 

των όξινων ενεργών κέντρων του καταλύτη (ενεργά κέντρα κατά Bronsted και Lewis) 

και τροποποιούν την συµπεριφορά τους. Το TiO2 χρησιµοποιείται στην µορφή ανατάση 

εξαιτίας της υψηλής ειδικής της επιφάνειας ενώ το V2O5 (συνήθως σε περιεκτικότητες 

µικρότερες του 1%κ.β.) αποτελεί την ενεργό φάση του καταλύτη. Οι προσθήκες, κυρίως 

WO3 και MoO3 (10 και 6% κ.β., αντίστοιχα), χρησιµοποιούνται ως χηµικοί και δοµικοί 

ενισχυτές αυξάνοντας το θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας του καταλύτη, ενισχύοντας 

τις µηχανικές, δοµικές, και µορφολογικές ιδιότητές του και ελαχιστοποιώντας την 

παραγωγή SO3 από το SO2 που περιέχεται στα καύσιµα [99]. Το τελευταίο αποτελεί, 

ίσως, το σηµαντικότερο πρόβληµα. Το SO2 που απαντάται στα απαέρια αντιδρά µε το 

οξυγόνο σύµφωνα µε την αντίδραση: 

2 2 3
1SO + O SO
2

→              (6.29) 

Ακόµη και µικρές ποσότητες SO3 αντιδρούν µε την ΝΗ3 σχηµατίζοντας θειικά αµµωνιακά 

άλατα τα οποία εναποτίθενται στην καταλυτική επιφάνεια και την απενεργοποιούν. 

Παρόµοια συµπεριφορά παρατηρείται και για τους καταλύτες V2O5-Al2O3 [52]. 
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Σχήµα 6.10:. Μετατροπή του ΝΟ για καταλύτες V2O5-TiO2 µε διαφορετικά ποσοστά V2O5 (καταλυτική 

µάζα: 50 mg. Λόγος NH3-προς-NO: 1.38, O2 3500 ppm). 
 

Οι προαναφερθέντες καταλύτες παρουσιάζουν µια πολυπλοκότητα της καταλυτικής 

τους επιφάνειας. Η συνύπαρξη οξειδωαναγωγικών και όξινων-βασικών κέντρων 

δυσχεραίνει την απόδοση των αντιδράσεων στη µία ή την άλλη οµάδα. Έτσι στην 

βιβλιογραφία προτείνεται ένας σύνθετος µηχανισµός ο οποίος συνδυάζει τόσο µηχανισµό 

Langmuir-Hinshelwood όσο και τον µηχανισµό Eley-Rideal.[113]. 

 
Σχήµα 6.11: Συνδυασµένοι µηχανισµοί Langmuir-Hinshelwood και Eley-Rideal για την διεργασία 

αναγωγής του ΝΟ από ΝΗ3 σε καταλύτες V2O5. [113] 
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6.3.2 Ζεόλιθοι 

Οι ζεόλιθοι είναι µια άλλη οµάδα καταλυτών που χρησιµοποιείται στην εκλεκτική 

αναγωγή του ΝΟ από την ΝΗ3. Το είδος του µετάλλου [114] όπως και η φύση του 

ζεόλιθου [115] επηρεάζουν την καταλυτική ενεργότητα.  

Οι Long και Yang µελέτησαν καταλύτες βασιζόµενους σε Fe-ZSM-5 (µε λόγο 

Si/Al=10) [116]. Η ενεργότητα των καταλυτών ήταν 16 φορές υψηλότερη από τους 

εµπορικούς καταλύτες V2O5/TiO2, παρουσίασαν υψηλότερο θερµοκρασιακό εύρος 

λειτουργίας (400-500°C) και σηµαντικά χαµηλότερη ενεργότητα στην αντίδραση της 

οξείδωσης του SO2 [117-119]. 

Ο χαλκός (Cu-ZSM-5) εµφανίζει πολύ καλές ιδιότητες ενεργότητας και 

εκλεκτικότητας [52, 120]. Και σε αυτή τη περίπτωση ο λόγος Si/Al αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα της δραστικότητας του καταλύτη. Ο χαλκός προσκολλάται σε θέσεις πλησίον 

του Al. Έτσι, όσο µικρότερος είναι ο λόγος Si/Al τόσο µεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα 

σε Al και κατά συνέπεια ο καταλύτες παρουσιάζει βελτιωµένες ιδιότητες. 

 

6.3.3 Μέταλλα 

Αν και τα µέταλλα, κυρίως αυτά της οµάδας της Pt (Pt, Pd, Rh, Ir), είναι αρκετά 

δραστικά [115], η παρουσία θείου στους ρύπους τα απενεργοποιεί. Έτσι, στη διεθνή 

βιβλιογραφία δεν υπάρχει σηµαντική ερευνητική εργασία. 

 

6.4 ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟ ΑΠΟ H2. 

Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε την αντίδραση της αναγωγής του ΝΟ από 

το Η2. Στα αέρια των εξαγωγών των αυτοκινήτων υπάρχουν τρεις πηγές υδρογόνου 

[121]: 

• Μοριακό Υδρογόνο 

• Υδρογόνο που προέρχεται από την αντίδραση µετατόπισης µε ατµό (water-gas 

shift reaction) 

• Υδρογόνο που προέρχεται από τους υδρογονάνθρακες 
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Κατά την αναγωγή µε Η2 παρατηρούνται σηµαντικές ποσότητες αµµωνίας και αυτό 

αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν για να υπάρξει 

πρακτική εφαρµογή. Οι Schlatter και Taylor [122, 123] µελέτησαν την αναγωγή του ΝΟ 

από Η2 σε καταλύτες Rh/Al2O3. Οι καταλύτες αυτοί αποδείχθηκαν αρκετά ενεργοί στην 

διάσπαση του ΝΟ αλλά όχι ικανοί στην οξείδωση του CO και του Η2. Η προσθήκη Pt ή Pd 

στον καταλύτη βελτίωσε την οξειδωτική τους ικανότητα, όµως, παράλληλα, αύξησε τα 

ποσοστά παραγωγής ΝΗ3. 

Αν και το υδρογόνο πλεονεκτεί σηµαντικά σε σχέση µε τους υδρογονάνθρακες 

καθώς έχει µηδενική συνεισφορά στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, εντούτοις, εξαιτίας 

του γεγονότος ότι παράγει σηµαντικές ποσότητες αµµωνίας καθίσταται ανεπαρκές για 

την αναγωγή των οξειδίων. 

 

6.4.1 Οξείδια των µετάλλων 

Οι κυριότεροι καταλύτες που εξετάστηκαν ήταν αυτοί που βασίζονται στο χαλκό. 

Ωστόσο και σε αυτή τη περίπτωση το βασικότερο πρόβληµα είναι ο σχηµατισµός 

αµµωνίας σε ένα ευρύ φάσµα θερµοκρασιών. Τόσο η παρουσία του νερού όσο και του 

θείου δρουν παρεµποδιστικά έως καταστροφικά στην δραστικότητα των καταλυτών 

ελαττώνοντας δραµατικά την ικανότητα αναγωγής του ΝΟ.  

 

6.4.2 Μέταλλα 

Η εξαιρετική ενεργότητα των µετάλλων αποτέλεσε το κίνητρο των επιστηµόνων 

για την µελέτη της αναγωγής του ΝΟ από το Η2. Όλες οι βασικές παράµετροι 

µελετήθηκαν, όπως η φύση του µετάλλου, η φόρτιση του, η φύση του υποστρώµατος, η 

διασπορά και η οξειδωτική κατάσταση του µετάλλου. Γενικά, το Rh παρουσιάζεται ως ο 

πιο ενεργός καταλύτης. ∆ιατηρεί την σταθερότητά του ακόµη και σε σχετικά υψηλές 

θερµοκρασίες ενώ το ποσοστό της αµµωνίας που παράγεται είναι σχετικά χαµηλό. 
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6.5 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟ 

Η λύση αυτή θα ήταν η ιδανικότερη για τον έλεγχο των οξειδίων του αζώτου 

καθώς τα προϊόντα της θα ήταν µόνο Ν2 και Ο2 και σε µικρές ποσότητες Ν2Ο. Όπως 

προαναφέρθηκε στις προηγούµενες παραγράφους η προσθήκη διάφορων αναγωγικών 

µέσων (υδρογονάνθρακες, CO, Η2, αµµωνία) οδηγεί σε µια πληθώρα παραπροϊόντων, 

όπως, CO, CO2, H2O αµµωνία.  

 

6.5.1 Μέταλλα και οξείδια των µετάλλων 

Τα πρώτα πειράµατα των Sikada et al. [124] και Shelef at al.[125] 

διµεταλλικούς καταλύτες Pt-Ni και σε υποστηριγµένη Pt, αντίστοιχα, έδειξαν την 

σηµαντική επίδραση του οξυγόνου στο ρυθµό διάσπασης του ΝΟ. Οι Winter [126] και ο 

Boudart [127] στη συνέχεια µελέτησαν ένα σηµαντικό αριθµό µη υποστηριγµένων 

καταλυτών: MgO, ZnO, CaO, SrO, Ga2O3, SnO2, TiO2, Fe2O3, Co3O4, NiO, CuO, Rh2O3, 

IrO2, CeO2, HfO2, Sc2O3, ZrO2, ZrO2-Sc2O3, ZrO2-CaO, Y2O3, ThO2, La2O3, Nd2O3, 

Sm2O3, Eu2O3, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3,Yb2O3, Lu2O3, Al2O3 και Pt-Al2O3. 

Οι ρυθµοί αναστροφής φαίνεται να ακολουθούν την παρακάτω σειρά µε βάση την 

ενεργότητά τους: Co3O4>CuO>ZrO2-NiO>Fe2O3>Al2O3. Παράλληλα, οι ενέργειες 

ενεργοποίησης, όπως αυτές υπολογίστηκαν από τον Winter [126], υπέδειξαν την 

ακόλουθη σειρά: CuO>Rh2O3>Sm2O3>SrO όσο αφορά τα πιο ενεργά οξείδια. Παρά τα 

θετικά αποτελέσµατα, οι Hightower και Leirsburg [128] έδειξαν ότι η απευθείας 

καταλυτική διάσπαση του ΝΟ σε Ο2 και Ν2 σε καταλύτες ευγενών µετάλλων ή οξειδίων 

των µετάλλων δεν µπορεί να βρει πρακτική εφαρµογή γιατί η όλη διεργασία είναι 

εξαιρετικά αργή.  

 

6.5.2 Ζεόλιθοι - Περοβσκίτες 

Η πρωτοποριακή εργασία των Iwamoto et al. [129-132] σε καταλύτες Cu-ZSM-5 

έδωσε το έναυσµα για περαιτέρω µελέτη των ζεολίθων ώστε να βελτιωθούν οι ιδιότητές 

τους και να µελετηθεί ο µηχανισµός σύµφωνα µε τον οποίο λαµβάνει χώρα η αντίδραση. 

Αν και πραγµατοποιήθηκαν πολλές µελέτες µε διαφορετικά είδη ζεολίθων, ο Cu-ZSM-5 
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έχει αποδειχθεί πως είναι ο καταλληλότερος. ∆ιατηρεί µια µικρή αλλά σταθερή 

ενεργότητα ως προς την διάσπαση του ΝΟ. [27, 133] 

Κάποια βήµατα έγιναν προς την κατεύθυνση χρήσης περοβσκιτών για την 

κατάλυση της απευθείας διάσπασης του ΝΟ. ∆υστυχώς, οι περοβσκίτες ενεργοποιούνται 

σε αρκετά υψηλές θερµοκρασίες (900Κ) και οι τιµές ενεργότητας είναι αρκετά 

µικρότερες από αυτές των ζεολίθων. 

 

 

Σχήµα 6.12: Ρυθµοί αναστροφής της διάσπασης του ΝΟ σε µεταλλικούς ζεόλιθους. (Παροχή: 27ml min-1, 
µάζα καταλύτη 0.5g, T=500°C) [52]. 
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Πειραµατικές ∆ιαδικασίες και Τεχνικές 

 

 

 

 

 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο Γ’ µέρος της παρούσας διατριβής µελετήθηκε η αντίδραση αναγωγής του ΝΟ 

από CO και από C3H6 απουσία και παρουσία οξυγόνου µε χρήση υποστηριγµένων 

µονοµεταλλικών καταλυτών Pt και Rh. Οι καταλύτες παρασκευάστηκαν µε τη µέθοδο του 

υγρού εµποτισµού. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι πειραµατικές διαδικασίες και 

τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν για τη µελέτη της αντίδρασης αναγωγής του ΝΟ. 

 

 

7.2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 

Για τη µελέτη της αντίδρασης αναγωγής του ΝΟ παρασκευάστηκαν 12 

διαφορετικοί υποστηριγµένοι καταλύτες Rh και Pt (έξι Rh και έξι Pt). Το καθένα από τα 

µέταλλα ήταν υποστηριγµένο σε τρεις διαφορετικούς φορείς (TiO2, YSZ, CeO2), σε δύο 

διαφορετικά ποσοστά φόρτισης (0.5%κ.β. και 0.05%κ.β.). Αρχικά γίνεται αναφορά στα 

υλικά που χρησιµοποιήθηκαν, ενώ στη συνέχεια αναπτύσσεται ο τρόπος παρασκευής των 

υποστηριγµένων καταλυτών και η διαδικασία εναπόθεσης της προδρόµου ενώσεως του 

µετάλλου.   
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7.2.1 Υλικά 

Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή των καταλυτών ήταν τα εξής: 

a) Φορείς 

• TiO2  (P-25, Degussa 80% anatase - 20%rutile, SBET=50m2/g) 

• CeO2  (Alfa Products) 

• YSZ  (Tosoh, 8Υ-SZ) 

 

β) Πρόδροµες ενώσεις µετάλλων 

• Rh(NO3)3.2H2O  (Alfa Products) 

• (NH3)2Pt(NO2)2  (Alfa Products) 

 

 

7.2.2 Προεπεξεργασία φορέα 

Οι φορείς που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το CeO2, η YSZ (ZrO2 σταθεροποιηµένη 

µε 8%mol Y2O3) και το TiO2. Η ενίσχυση της ζιρκονίας µε 8%mol Y2O3 έγινε από την 

παρασκευάστρια εταιρεία µε θερµική κατεργασία στους 1500°C. Οι δύο πρώτοι φορείς, 

CeO2 και YSZ, χρησιµοποιήθηκαν ως είχαν για την παρασκευή των υποστηριγµένων 

καταλυτών. Όµως στην περίπτωση φορέα οξειδίου του τιτανίου, το TiO2 που 

χρησιµοποιήθηκε πριν από τη διαδικασία εναπόθεσης της προδρόµου ενώσεως του 

µετάλλου στο φορέα υπέστη την εξής κατεργασία:  

• Σε ποτήρι ζέσεως εισάγεται προζυγισµένη ποσότητα TiO2 και προστίθεται 

απεσταγµένο νερό. Η προσθήκη νερού γίνεται µε ταυτόχρονη ανάδευση µε τη βοήθεια 

µαγνητικού αναδευτήρα βυθισµένου στο ποτήρι ζέσεως. 

• Ακολουθεί αποµάκρυνση του νερού µε σταδιακή θέρµανση στους 70-80°C υπό 

συνεχή ανάδευση έως ότου σχηµατιστεί ένα παχύρρευστο µίγµα. 

• Στη συνέχεια το υλικό εισάγεται στο πυριαντήριο στους 120°C για 24h. 

• Κατόπιν το ξηρό υλικό θρυµµατίζεται στο επιθυµητό µέγεθος κόκκων, d<0.25mm.  
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• Ακολουθεί θερµική κατεργασία του φορέα παρουσία αέρα σύµφωνα µε το εξής 

πρόγραµµα: θέρµανση µε ρυθµό 2°C/min έως τους 750°C, παραµονή στη θερµοκρασία 

αυτή για 5h και αργή ψύξη (2°C/min) σε θερµοκρασία δωµατίου.  

Η θερµική κατεργασία του TiO2 έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ειδικής επιφάνειας 

του φορέα από ~ 50 m2/g (TiO2 P-25) σε ~ 17 m2/g και την αλλαγή της κρυσταλλικής 

της δοµής. Πειράµατα XRD έχουν δείξει ότι ο αρχικός φορέας είναι περίπου 80% 

anatase και 20% rutile ενώ µετά από τη θέρµανση στη θερµοκρασία αυτή µετατρέπεται 

σχεδόν πλήρως σε rutile [1]. 

 

 

7.2.3 Εναπόθεση και αναγωγή της προδρόµου ενώσεως του µετάλλου προς 

µεταλλικό καταλύτη 

Η παρασκευή των καταλυτών περιλαµβάνει δύο βασικά στάδια: α) την εναπόθεση 

της προδρόµου ενώσεως του µετάλλου στο φορέα, και β) την αναγωγή της προδρόµου 

ενώσεως προς µεταλλικό καταλύτη. 

Για την παρασκευή των υποστηριγµένων καταλυτών ακολουθήθηκε η µέθοδος του 

υγρού εµποτισµού. Κατά τη διάρκεια του υγρού εµποτισµού ο κύριος µηχανισµός 

εναπόθεσης του δραστικού στοιχείου στην επιφάνεια του υλικού υποστήριξης είναι η µη 

ελεγχόµενη καθίζηση µέσα στους πόρους του υλικού υποστήριξης κατά την ξήρανση. 

Ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 

• Από διάλυµα της πρόδροµης ένωσης του µετάλλου γνωστής συγκέντρωσης στο 

µέταλλο (2mg Rh/ml µε pH≈1-2 ή 2mg Pt/ml µε pH≈10) µεταγγίζεται η απαιτούµενη 

ποσότητα σε ποτήρι ζέσεως, τοποθετηµένο σε θερµαινόµενη εστία µε µαγνητικό 

αναδευτήρα. Συµπληρώνουµε µε τρις-απεσταγµένο νερό προκειµένου να επιτευχθεί 

καλύτερη ανάµιξη της πρόδροµης ένωσης του µετάλλου µε το φορέα. Κατόπιν ρυθµίζεται 

το pH του διαλύµατος στην περιοχή 3-4 µε προσθήκη υδατικού διαλύµατος ΝΗ3 (1Ν) ή 

διαλύµατος HNO3 (1N), προκειµένου ο παρασκευαζόµενος καταλύτης να έχει καλύτερη 

διασπορά. 
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• Στη συνέχεια προστίθεται στο υδατικό διάλυµα κατάλληλη προζυγισµένη 

ποσότητα του φορέα και συνεχίζεται η ανάδευση σε θερµοκρασία περιβάλλοντος για 

20min, χρόνος ικανός ώστε να εµποτιστεί το άλας του µετάλλου στο φορέα. 

• Ακολουθεί αποµάκρυνση του νερού µε σταδιακή θέρµανση στους 70-80°C υπό 

συνεχή ανάδευση µέχρι του σηµείου όπου το µίγµα γίνεται αρκετά παχύρρευστο και η 

συνέχιση της ανάδευσης καθίσταται αδύνατη. 

• Στη συνέχεια το υλικό εισάγεται στον ξηραντήρα στους 120°C για 24h. 

• Το ξηρό υλικό θρυµµατίζεται και ακολουθεί ενεργοποίηση του καταλύτη υπό ροή 

καθαρού Η2 στους 300°C. 

Στο τελευταίο στάδιο της αναγωγής λαµβάνεται ο µεταλλικός καταλύτης. Η 

αναγωγή των πρόδροµων ενώσεων γίνεται µε Η2, µε µια διεργασία που µπορεί ποιοτικά 

να παρασταθεί ως εξής: 

Μχ+(ΝΟ3)χ / Φορέας   +   Η2   →   Μ0 / Φορέας   +   ΗΝΟ3 ↑  (7.1) 

Η αναγωγή των καταλυτών γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένο σωλήνα χαλαζία (προς 

αποφυγή οποιασδήποτε αλληλεπίδρασης µε τα τοιχώµατα του σωλήνα), εσωτερικής 

διαµέτρου 14mm. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας αναγωγής ο καταλύτης θερµαίνεται 

µε ρυθµό περίπου 10°C/min µέχρι τους 200°C υπό ροή Ν2 (~40cc/min). Το δείγµα 

παραµένει σε αυτήν τη θερµοκρασία για 30min περίπου και κατόπιν η τροφοδοσία αλλάζει 

σταδιακά σε 100% Η2 (~40cc/min), ενώ η θερµοκρασία ανεβαίνει στους 300°C. Σε αυτό 

το στάδιο έχει διασπαστεί η πρόδροµη ένωση που φέρει το µέταλλο [2] και τελικά γίνεται 

η αναγωγή του καταλύτη µε καθαρό Η2 για 2h στους 300°C. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε 

πλήρη αναγωγή του Μn+ προς Μ0. Στη συνέχεια η τροφοδοσία αλλάζει σε καθαρό Ν2 και ο 

καταλύτης ψύχεται σε θερµοκρασία δωµατίου υπό ροή Ν2 (~40cc/min).  

 

7.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 

7.3.1 Μετρήσεις της ολικής ειδικής επιφάνειας των καταλυτών 

Ο προσδιορισµός της ολικής ειδικής επιφάνειας των φορέων έγινε µε φυσική 

ρόφηση Ν2 σε θερµοκρασία υγρού αζώτου 77.8 Κ (-196°C) µε χρήση της µεθόδου Β.Ε.Τ. 
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(Brunauer- Emmet-Teller) που είναι βασισµένη στη ρόφηση ενός αερίου στην επιφάνεια 

του στερεού. Εάν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες µια ολοκληρωµένη ροφηµένη στιβάδα 

µέσου πάχους ενός µορίου, µπορούν να προσδιοριστούν και η επιφάνεια που καλύπτεται 

από κάθε µόριο είναι γνωστή, τότε η ποσότητα του ροφηµένου αερίου δίνει εύκολα την 

ολική επιφάνεια του στερεού. 

 Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε η συσκευή Gemini III 2375, η οποία 

συνδέεται απευθείας µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η διαδικασία που ακολουθείται 

περιγράφεται παρακάτω: 

 Το προς ανάλυση στερεό ζυγίζεται και τοποθετείται στο ένα από τα δύο γυάλινα 

φιαλίδια που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν.  

 Ακολουθεί η ξήρανση του δείγµατος στους 120°C στο πυριαντήριο για 1 ώρα περίπου.  

 Στη συνέχεια, τα δύο γυάλινα φιαλίδια, το ένα κενό και το δεύτερο που περιέχει το 

δείγµα, αφού συνδεθούν µε τις αντίστοιχες θύρες, βυθίζονται σε λουτρό υγρού 

αζώτου και το αέριο ανάλυσης (άζωτο) εισέρχεται στο εσωτερικό τους µε ελεγχόµενη 

ροή. Η διαφορά πίεσης µεταξύ των δύο δοχείων οφείλεται στη ρόφηση του αζώτου 

στο δείγµα. 

 Οι ληφθείσες µετρήσεις περιλαµβάνουν τις τιµές της σχετικής πίεσης έναντι του 

όγκου του αερίου που ροφάται. 

 Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε χρήση της εξίσωσης των τελείων αερίων 

και ενός διορθωτικού παράγοντα, λόγω απόκλισης από την ιδανική συµπεριφορά. Ο 

ροφηµένος όγκος αζώτου, V, χρησιµοποιείται στην εξίσωση Β.Ε.Τ.: 

 (7.2) 

όπου 

P: η πίεση ισορροπίας του Ν2, 

Po: η πίεση κορεσµού του Ν2 στη θερµοκρασία του πειράµατος, 

V: ο όγκος του ροφηµένου αερίου στην πίεση Ρ, 

Vm: ο ροφηµένος όγκος του αερίου που αντιστοιχεί σε µονοστιβαδική κάλυψη και 

C: σταθερά που εξαρτάται από τις θερµότητες ρόφησης, Q1, και λανθάνουσας θερµότητας 

υγροποίησης, Q2, του αερίου (C=exp(Q1-Q2)/RT) 

0 m m 0

P 1 C -1 P= +
(P -P)V V C V C P
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Το διάγραµµα του P/V(Po-P) συναρτήσει του P/Po παρέχει ευθεία γραµµή στην 

περιοχή Ρ/Ρ0  0.05 έως 0.35. Από την κλίση A=(C-1)/VmC και την αποτέµνουσα Β=1/VmC 

της ευθείας, µπορούµε να υπολογίσουµε την ειδική επιφάνεια του δείγµατός [3]. 

 

 

7.3.2 Μετρήσεις εκλεκτικής χηµορόφησης 

Η γνώση της διασποράς της ενεργού φάσης, δηλαδή του ποσοστού του µετάλλου 

που εκτίθεται στην αέρια φάση και όχι η ολική επιφάνεια του καταλύτη, παρουσιάζει 

µεγάλο ενδιαφέρον. Μία µέθοδος που χρησιµοποιείται ευρύτατα για τον έµµεσο 

προσδιορισµό της µεταλλικής επιφάνειας είναι η εκλεκτική χηµική ρόφηση κάποιου 

αερίου, όπως Η2, Ο2 ή CO. Μετρώντας την ποσότητα του αερίου που ροφήθηκε και µε 

την υπόθεση της διασπαστικής χηµικής ρόφησης (εκτός από το CO) και της 

µονοµοριακής κάλυψης, µπορεί να γίνει ο υπολογισµός της διασποράς των καταλυτών, 

καθώς επίσης και εκτίµηση του µέσου µεγέθους των κρυσταλλιτών του µετάλλου [4]. 

Για τις µετρήσεις της χηµικής ρόφησης αερίων χρησιµοποιήθηκε η συσκευή 

Sorptomatic 1900 (Fisons), τα κύρια µέρη της οποίας παρουσιάζονται στο Σχήµα 7.1. Τα 

βασικά µέρη της συσκευής είναι: 

 
 
Σχήµα 7.1: Σχηµατικό διάγραµµα της συσκευής που χρησιµοποιήθηκε στις µετρήσεις χηµικής ρόφησης. 
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 Σύστηµα κενού. Αποτελείται από µία µηχανική αντλία, και µία αντλία διάχυσης. Με το 

σύστηµα των αντλιών επιτυγχάνεται θεωρητικά πίεση 10-8mbar. 

 Σύστηµα µέτρησης της πίεσης. Αποτελείται από δύο διαφορετικούς µετρητές πίεσης 

(0-10 Torr και 0-1000 Torr), ηλεκτρονικό κύκλωµα και ψηφιακή ένδειξη. 

 Σύστηµα ελέγχου. Αποτελείται από έναν προσωπικό υπολογιστή, ο οποίος επιτρέπει 

την πλήρη αυτοµατοποίηση των µετρήσεων. 

 Σύστηµα ρύθµισης θερµοκρασιών. Παρέχει τη δυνατότητα προκατεργασίας σε υψηλές 

θερµοκρασίες (έως 450°C). 

Ένα τυπικό πείραµα µέτρησης της ενεργού επιφάνειας αποτελείται από τα ακόλουθα 

στάδια: 

α) ζύγιση και τοποθέτηση του δείγµατος σε καθαρό γυάλινο φιαλίδιο, 

β) θέρµανση υπό κενό µε σταδιακή αύξηση της θερµοκρασίας έως τους 250°C για 

εκρόφηση όλων των ροφηµένων ειδών, 

γ) αναγωγή στους 250°C για 1 ώρα µε στατική πίεση Η2 (1bar), 

δ) εκκένωση στους 250°C για 30 λεπτά, 

ε) ψύξη υπό κενό σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, 

στ) τοποθέτηση του δείγµατος στο χώρο µετρήσεων και 

ζ) εκκένωση για 15 min και έναρξη των µετρήσεων.  

Στην περίπτωση υποστηριγµένων καταλυτών σε φορέα YSZ και TiO2 έγινε 

χηµορόφηση Η2 ενώ για τον χαρακτηρισµό των καταλυτών µε φορέα CeO2 έγινε 

χηµορόφηση CO επειδή στην περίπτωση αυτή το Η2 δε ροφάται µόνο στο µέταλλο(Rh,Pt) 

αλλά και στο φορέα (CeO2). Οι µετρήσεις έγιναν στους 25°C για εύρος πιέσεων από 0 

έως 75 Torr. Οι µετρήσεις συνίστανται στην καταγραφή της αρχικής πίεσης του Η2 (ή 

CO) καθώς και της πίεσης ισορροπίας µετά την εκτόνωση και τη ρόφηση του Η2 (ή CO). 

Σκοπός αυτών των πειραµάτων ήταν η εκτίµηση της διασποράς του µετάλλου 

πάνω στο φορέα, µέγεθος απαραίτητο για τη µετατροπή των ρυθµών σε απόλυτες 

µονάδες (TOF ή Ν, άτοµα που καταναλώνονται / παράγονται µέσω αντίδρασης, ανά 

ενεργό κέντρο του µετάλλου στη µονάδα του χρόνου), έτσι ώστε οι συγκρίσεις µεταξύ των 

καταλυτών να είναι ασφαλείς. 
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7.4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

7.4.1 Πειραµατική ∆ιάταξη 

Η πειραµατική συσκευή στην οποία µελετήθηκε η καταλυτική συµπεριφορά των 

παρασκευασθέντων καταλυτών απεικονίζεται στο Σχήµα 7.2. Η διάταξη αποτελείται από 

τρία κυρίως µέρη : τη µονάδα τροφοδοσίας, τον αντιδραστήρα και τη µονάδα της 

ανάλυσης. 

Το τµήµα τροφοδοσίας περιλαµβάνει τα αντιδρώντα αέρια, ανάλογα µε την υπό 

εξέταση αντίδραση. Τα αέρια είναι µίγµατα υψηλής καθαρότητας και αυστηρά 

καθορισµένης σύστασης και τροφοδοτούνται από κυλίνδρους υψηλής πίεσης (Messer 

Griesheim GMBH) προς τον αντιδραστήρα µέσω κατάλληλων βαλβίδων και ροόµετρων. 

Πιο συγκεκριµένα το σύστηµα ροής αποτελείται από τέσσερις ρυθµιστές ροής µάζας 

(BROOKS INSTRUMENT B.V., Model 5878), οι οποίοι προσφέρουν ακριβή και σταθερή 

ρύθµιση ροής. Μέσω µιας 4-πορτης βαλβίδας τα αέρια είτε παρακάµπτουν τον 

αντιδραστήρα και οδηγούνται προς ανάλυση (σύσταση αντιδρώντων), είτε οδηγούνται στον 

Σχήµα 7.2: Πειραµατική ∆ιάταξη. ∆ιακρίνονται τα τρία κυρίως µέρη: Α) Η µονάδα της τροφοδοσίας, Β) Η 
µονάδα του αντιδραστήρα, και Γ) Η µονάδα της ανάλυσης. 
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αντιδραστήρα προς αντίδραση και στη συνέχεια αναλύονται στη µονάδα ανάλυσης 

(σύσταση προϊόντων). 

Ο αντιδραστήρας στον οποίο πραγµατοποιήθηκαν τα πειράµατα παρουσιάζει 

συµπεριφορά αντιδραστήρα πλήρους ανάδευσης (CSTR) και απεικονίζεται στο Σχήµα 7.3. 

Είναι φτιαγµένος από χαλαζία (quartz) και έχει συνολικό όγκο ~10cm3. Έχει 

διαµορφωµένη είσοδο αερίων τύπου jet (ειδικού τύπου ακροφύσιο από χαλαζία), η οποία 

παρέχει τα αντιδρώντα ~1cm πάνω από την καταλυτική κλίνη που εναποτίθεται στο 

εσωτερικό µέρος του πυθµένα. Από το σωλήνα εξόδου των αερίων παρέχεται η 

δυνατότητα προσαρµογής θερµοστοιχείου (τύπου Κ), το οποίο περιβάλλεται από χαλαζία 

και µετρά τη θερµοκρασία ακριβώς πάνω από τον καταλύτη. Η ρύθµιση της θερµοκρασίας 

επιτυγχάνεται µε ακρίβεια ±1οC, µέσω αναλογικού ρυθµιστή “Claud S. Gordon model 49”, 

ενώ η ανάγνωσή της γίνεται µέσω ενός ψηφιακού θερµοµέτρου “FLUKE 2160A”. 

Τα αέρια µίγµατα ελέγχονται στην µονάδα ανάλυσης, η οποία αποτελείται από έναν 

αέριο χρωµατογράφο 

(SHIMADZU 14A) 

εφοδιασµένο µε ανιχνευτή 

θερµικής αγωγιµότητας 

(TCD) και µε Ηe ως φέρον 

αέριο. Οι στήλες που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν 

Molecular Sieve 5A (O2, 

N2, CO) και Porapaq Q 

(C3H6, CO2, N2O). Tα 

σήµατα από το TCD, 

ολοκληρώνονται και 

καταγράφονται σε έναν 

ολοκληρωτή (Hewlett 

Packard 3395). Ένας 

υπέρυθρος αναλυτής CO2 (ROSEMOUNT Binos 100) χρησιµοποιείται για τη συνεχή και 

ποσοτική ανίχνευση του CO2, παρέχοντας έτσι εκτίµηση για την επίτευξη της µόνιµης 

 

 
 
Σχήµα 7.3: Απεικόνιση του αντιδραστήρα που χρησιµοποιήθηκε 
στα πειράµατα των υποστηριγµένων καταλυτών. 
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κατάστασης στο σύστηµα. Το τµήµα ανάλυσης περιλαµβάνει επίσης έναν αναλυτή οξειδίων 

του αζώτου (ΝΟΧ). Κατά την διεξαγωγή των πειραµάτων ο αναλυτής ΝΟχ που 

χρησιµοποιήθηκε της εταιρείας ECO PHYSICS (model CLD 700 EL ht). Τα σήµατα του 

αναλυτή των ΝΟΧ και του υπέρυθρου αναλυτή για το CO2 καταγράφονται σε καταγραφικό 

πολλαπλών γραφίδων (YOKOGAWA LR4120 E 3-pen recorder). Βασική αρχή 

λειτουργίας του αναλυτή των ΝΟΧ είναι το φαινόµενο της χηµειοφωταύγειας [5]. Στο 

φαινόµενο αυτό παράγεται φως σαν αποτέλεσµα µιας χηµικής αντίδρασης. Η αντίδραση 

του µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) κι ενός ισχυρού οξειδωτικού µέσου, όπως το όζον, 

έχει ως αποτέλεσµα την ηλεκτρονική διέγερση των µοριακών ειδών που παράγονται. Τα 

διεγερµένα είδη (σηµειώνονται µε αστερίσκο) εκπέµπουν ενέργεια µε τη µορφή φωτός, 

όταν επανέρχονται στη µη διεγερµένη κατάσταση, σύµφωνα µε τις αντιδράσεις:  

 *
3 2 2NO +O NO +O→       (7.3) 

*
2 2NO NO +hv→       (7.4) 

όπου hv είναι η ενέργεια και v=600-2800nm (υπέρυθρο). Η φασµατοµετρία 

χηµειοφωταύγειας χρησιµοποιείται για να καθοριστεί το ποσό του Αζώτου στο δείγµα, και 

βασίζεται στο ποσό του εκπεµπόµενου φωτός.  

Η αντίδραση του µονοξειδίου του αζώτου µε το όζον µπορεί να χρησιµεύσει στον 

καθαρισµό των υψηλότερων οξειδίων του αζώτου, όπως είναι το διοξείδιο του αζώτου. 

Το διοξείδιο του αζώτου διασπάται θερµικά σε µονοξείδιο του αζώτου µέσα σε 

θερµαινόµενο (400-700°C ανάλογα µε το µοντέλο) σωλήνα από χάλυβα, ο οποίος 

λειτουργεί ως καταλύτης της αντίδρασης: 

2 22NO 2NO +O→      (7.5) 

και το παραγόµενο µονοξείδιο του αζώτου µπορεί να µετρηθεί όπως προαναφέραµε. 

Όπως φαίνεται και από το Σχήµα 7.4 η χρήση του οργάνου (ECO PHYSICS)[5], 

ως προς τη µέτρηση της χηµειοφωταύγειας είναι αρκετά απλή. Βασικό µέρος του οργάνου 

είναι ένας φωτοπολλαπλασιαστής (Photo Multiplier Tube, PMT), ο οποίος συνδέεται µε 

το θάλαµο της αντίδρασης. Το µονοξείδιο του αζώτου, τόσο αυτό που υπάρχει στο µίγµα 

όσο αυτό που προέρχεται από το διοξείδιο του αζώτου (αντίδραση 7.5), αναµιγνύεται 

στον αντιδραστήρα µε το όζον που παράγεται σε ξεχωριστό θάλαµο. Το φως που 
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παράγεται κατά την αντίδραση ανιχνεύεται στον φωτοπολλαπλασιαστή (ΡΜΤ). Τα οπτικά 

φίλτρα µεταξύ του φωτοπολλαπλασιαστή και του αντιδραστήρα αποτρέπουν παρεµβολές 

από ρύπους όπως SO2, H2S και CH3SH. Ένα κόκκινο φίλτρο αποκόπτει το φάσµα που 

δίνουν αυτές οι ενώσεις κάτω από τα 675nm. Ένα διαυγές φίλτρο ελαττώνει την 

παρεµβολή πάνω από τα 2700nm. Η ένταση του εκπεµπόµενου φωτός (Ι) δίνεται από 

την παρακάτω σχέση:  

[ ] [ ]
[ ]

3
0

NO x O
I =I

M
      (7.6) 

όπου  Ι0 = σταθερά χηµειοφωταύγειας 

[ΝΟ] = η συγκέντρωση του οξειδίου του αζώτου 

 [Μ] = η συγκέντρωση των συγκρουόµενων απενεργοποιηµένων ειδών 

[Ο3] = η συγκέντρωση του όζοντος. 

 

 
 

Σχήµα 7.4: Σχηµατικό διάγραµµα του αναλυτή των οξειδίων του αζώτου της εταιρίας ECO PHYSICS [5]. 
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Μια αντλία κενού χρησιµοποιείται ώστε να εξασφαλίζει χαµηλό κενό στο θάλαµο 

της αντίδρασης, για να ελαττώσει τη συγκέντρωση των συγκρουόµενων 

απενεργοποιηµένων ειδών [Μ] και ταυτόχρονα εξασφαλίζει ότι η συγκέντρωση αυτών 

των ειδών, [Μ], παραµένει σταθερή. 

Αν η συγκέντρωση του όζοντος είναι αρκετά υψηλή, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 

αποτελεσµατική συγκέντρωση δεν µεταβάλλεται πριν και µετά την αντίδραση, τότε η 

ένταση του εκπεµπόµενου φωτός αυξάνει γραµµικά µε τη συγκέντρωση του µονοξειδίου 

του αζώτου, [ΝΟ]. Ο φωτοπολλαπλασιαστής ενισχύει και µετατρέπει το εκπεµπόµενο 

φως σε ηλεκτρικό ρεύµα το οποίο µεταφέρεται σε ένα ηλεκτρόµετρο και η ένδειξη 

απεικονίζεται σε  µία οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) ή σε καταγραφέα. 

 

 
 
7.4.2 Πειραµατικές συνθήκες – Συστήµατα Αντιδράσεων 

Σε ένα τυπικό πείραµα, µία ποσότητα 40mg καταλύτη κοκκοµετρίας 

0.18<d<0.25mm τοποθετείται στον αντιδραστήρα και η θερµοκρασία ανυψώνεται στους 

300°C υπό ροή Η2(40cc/min), όπου και παραµένει για 30min. Εν συνεχεία η θερµοκρασία 

ανυψώνεται στους 550°C υπό ροή He(40cc/min), παραµένει για 1 ώρα και έπειτα ψύχεται 

σε θερµοκρασία δωµατίου. Η τροφοδοσία µεταβάλλεται τότε στο αντιδρών µίγµα και 

λαµβάνονται µετρήσεις υπό συνθήκες µόνιµης κατάστασης.  

Η επιλογή της παραπάνω κοκκοµετρίας ήταν τέτοια ώστε να αποφεύγεται η 

ρευστοποίηση της καταλυτικής κλίνης(για πολύ λεπτόκοκκο υλικό) από την παροχή των 

αερίων στον αντιδραστήρα και να αποφεύγονται οι βαθµίδες συγκέντρωσης και 

θερµοκρασίας στο εσωτερικό του καταλυτικού σωµατιδίου (για πολύ χονδρόκοκκο υλικό) 

– δηλαδή περιορισµοί από εσωτερική µεταφορά µάζας και θερµότητας. 

Τα συστήµατα των αντιδράσεων που µελετήθηκαν ήταν τα εξής: 

1. Αναγωγή του NO από CO παρουσία και απουσία οξυγόνου  

Οι αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα είναι: 

2 2
1CO + NO CO + N
2

→      (7.7) 
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2 2CO + 2NO CO + N O→      (7.8) 

2 2
1CO + O CO
2

→       (7.9) 

N2O + CO → N2 + CO2   (>300°C)  (7.10) 

Εκτός όµως από τις παραπάνω αντιδράσεις, σε µεγάλες περίσσειες οξυγόνου έχει 

παρατηρηθεί  µερική οξείδωση του ΝΟ προς ΝΟ2. 

2. Αναγωγή του NO από C3H6 παρουσία οξυγόνου 

Για το συγκεκριµένο σύστηµα  υποθέτουµε ότι λαµβάνουν χώρα οι ακόλουθες 

συνολικές αντιδράσεις: 

3 6 2 2 2
9C H + 9NO 3CO + N + 3H O
2

→      (7.11) 

3 6 2 2 2C H +18NO 3CO + 9N O + 3H O→     (7.12) 

3 6 2 2 2
9C H + O 3CO + 3H O
2

→      (7.13) 

Έλαβαν χώρα δύο τύποι πειραµάτων. Σε πρώτη φάση µελετήθηκε η συµπεριφορά 

των παρασκευασθέντων καταλυτών ως προς τη µετατροπή των αντιδρώντων, την 

εκλεκτικότητα και την απόδοση σε προϊόντα στη θερµοκρασιακή περιοχή 50-550°C. Η 

σύσταση τροφοδοσίας αποτελούνταν από 0.1%ΝΟ, 0.1%CO (ή 0.1%C3Η6), 0-10%Ο2 και 

He αραίωσης, ενώ η παροχή στην τροφοδοσία ήταν σταθερή στα 200cc/min. Σε δεύτερη 

φάση πραγµατοποιήθηκαν κινητικές µετρήσεις. 

Ο ρυθµός παραγωγής (r) των προϊόντων ανά µονάδα βάρους του καταλύτη για 

αντιδραστήρα τύπου CSTR, δίνεται από τη σχέση: 

p
p

y F
r =

W
⋅

,  [=] mol p/(g-cat*s)   (7.14) 

όπου,  yp : το γραµµοµοριακό κλάσµα του προϊόντος p στην έξοδο του αντιδραστήρα 

F: είναι ολική γραµµοµοριακή παροχή  

W: το βάρος του καταλύτη 
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Προκειµένου να συγκριθούν ασφαλώς οι ενεργότητες των καταλυτών, οι ρυθµοί 

παραγωγής των προϊόντων µετατρέπονται σε ρυθµούς ανά επιφανειακό άτοµο µετάλλου, 

ΤΟF (Turnover Frequency), βάση της παρακάτω σχέσης: 

Mr (AB)TOF
D x
⋅

=
⋅

,  [=] s-1    (7.15) 

όπου, D: είναι η διασπορά του µετάλλου 

x: η περιεκτικότητα του καταλύτη σε µέταλλο 

(ΑΒ)Μ : το ατοµικό βάρος του µετάλλου 
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Η αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε CO και C3H6 σε διεσπαρµένους καταλύτες 

 

 

 

 

 

8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητικές οµάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

κατάλυσης επικεντρώνουν ολοένα και περισσότερο την έρευνά τους, στη µελέτη της 

αναγωγής των οξειδίων του αζώτου εξαιτίας της περιβαλλοντικής σηµασίας της 

συγκεκριµένης διεργασίας. Στόχος πάντα είναι η κατά το δυνατόν πλήρης και εκλεκτική 

αποµάκρυνση αυτών, µε παράλληλη µείωση του κόστους των εν λόγω διατάξεων. Στα 

πλαίσια αυτά εντάσσεται και η χρήση υποστηριγµένων καταλυτών ευγενών µετάλλων, 

όπως Pt και Rh. 

Η ενεργότητα των υποστηριγµένων µεταλλικών καταλυτών επηρεάζεται 

σηµαντικά από παράγοντες όπως η µορφολογία των σωµατιδίων, το µέγεθος των 

κρυσταλλιτών καθώς και από τις ηλεκτρονιακές ιδιότητες του µετάλλου. Οι παράγοντες 

αυτοί ελέγχονται σε σηµαντικό βαθµό από τη φύση του φορέα στον οποίο είναι 

διεσπαρµένη η ενεργός φάση. Πειραµατικές µελέτες έχουν δείξει ότι το υλικό 

υποστήριξης µπορεί να επηρεάσει τις ροφητικές ιδιότητες των κρυσταλλιτών της 

ενεργούς φάσης και κατ’ επέκταση την ενεργότητα και εκλεκτικότητα σε µία αντίδραση, ή 

ακόµα και να συµµετάσχει το ίδιο σε αυτή[1-3]. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από τη 

µελέτη της αντίδρασης αναγωγής του ΝΟ από CO και από C3H6 απουσία και παρουσία 

οξυγόνου σε καταλύτες Pt και Rh υποστηριγµένους στους φορείς YSZ, TiO2 και CeO2. 
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Επίσης µελετήθηκε η ενεργότητα καταλύτη Cu-ZSM5 στην αναγωγή του ΝΟ από 

προπυλένιο παρουσία οξυγόνου.  

 

 

8.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 

Οι καταλύτες που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη ήταν ο συνδυασµός 

δύο µετάλλων, Pt και Rh, και τριών φορέων, YSZ, TiO2 και CeO2, σε φόρτιση 0.5 και 

0.05%κ.β. σε µέταλλο. Οι φορείς που χρησιµοποιήθηκαν χαρακτηρίστηκαν ως προς την 

ειδική τους επιφάνεια µε χρήση της τεχνικής Β.Ε.Τ. και τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.1. Η θερµική κατεργασία του φορέα TiO2 (750°C) έχει ως 

αποτέλεσµα τη µείωση της ειδικής επιφάνειας του από 50 m2/g (TiO2 P-25) σε 17 m2/g.  

Οι καταλύτες που παρασκευάστηκαν χαρακτηρίστηκαν ως προς τη διασπορά της 

ενεργού φάσης, το µέσο µέγεθος των κρυσταλλιτών και την εκτιθέµενη µεταλλική 

επιφάνεια µε χρήση της µεθόδου της εκλεκτικής χηµορόφησης Η2, στο εργαστήριο 

Ετερογενούς Κατάλυσης από την ερευνητική οµάδα του καθηγητή Ξ. Βερύκιου. Το ποσό 

του Η2 που αντιστοιχεί σε µονοστρωµατική κάλυψη υπολογίστηκε από την προεκβολή του 

γραµµικού τµήµατος της ισόθερµου ρόφησης σε µηδενική πίεση. Στην περίπτωση των 

καταλυτών Pt και Rh υποστηριγµένων σε φορέα CeO2, πραγµατοποιήθηκε ρόφηση CO, 

λόγω του γεγονότος ότι το CeO2 ευνοεί τη ρόφηση σηµαντικών ποσοτήτων υδρογόνου, µε 

αποτέλεσµα να επηρεάζονται σηµαντικά οι τιµές της διασποράς. Τα αποτελέσµατα που 

ελήφθησαν παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 8.2. 

Πίνακας 8.1: Μετρήσεις ειδικής επιφάνειας στους φορείς YSZ, TiO2 και CeO2. 

 
Φορέας SBET (m2/g-φορέα) 

YSZ 12 

TiO2 17 

CeO2 3.3 
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Οι παραπάνω υποστηριγµένοι καταλύτες, οι οποίοι παρασκευάσθηκαν µε τη 

µέθοδο του υγρού εµποτισµού, χρησιµοποιήθηκαν για τη µελέτη της αντίδρασης αναγωγής 

του ΝΟ από CO και από C3H6. Στην αναγωγή του ΝΟ από C3H6 παρουσία οξυγόνου 

µελετήθηκε επίσης η συµπεριφορά του καταλύτη Cu-ZSM5. Ο καταλύτης Cu-ZSM5 

παρασκευάσθηκε από την εταιρεία TOYOTA µε τη µέθοδο της ιοντοανταλλαγής και η 

διασπορά του κυµαίνεται στην τιµή 60%[4], ενώ η κοκκοµετρία του συγκεκριµένου 

ζεόλιθου ήταν: 0.7mm <d< 1.0mm. 

 

 

8.3 ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟ ΜΕ CO ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Pt ΚΑΙ Rh 

Η αναγωγή του ΝΟ από το CO είναι µία πρωτευούσης σηµασίας αντίδραση µεταξύ 

αυτών που λαµβάνουν µέρος στους καταλυτικούς µετατροπείς των αυτοκινήτων. Οι 

Πίνακας 8.2: Μετρήσεις διασποράς, µέσου µεγέθους κρυσταλλιτών και ειδικής µεταλλικής επιφάνειας 
για τους υποστηριγµένους καταλύτες Pt και Rh. 

 

Καταλύτης 
Φόρτιση µετάλλου 

(%κ.β.) 

∆ιασπορά 

µετάλλου (%) 

Μέση διάµετρος 

κρυσταλλιτών (nm) 

Ειδική µεταλλική 

επιφάνεια  

(m2/g-µετάλλου)  

0.5 82 1.24 225 
Pt/YSZ 

0.05 100 0.75 372 

0.5 70 1.46 192 Pt/TiO2 
0.05 100 0.76 365 

0.5 78 1.31 213 Pt/CeO2 
0.05 100 0.90 309 

0.5 77 1.39 345 Rh/YSZ 
0.05 100 0.63 770 

0.5 100 1.05 460 Rh/TiO2 
0.05 100 0.96 502 

0.5 92 1.18 408 Rh/CeO2 
0.05 100 1.05 457 



ΜΕΡΟΣ Γ ____________________________________________________ 

 264

καταλύτες που χρησιµοποιούνται σε αυτή την τεχνολογία είναι ένα κράµα από Pt και Rh 

µε ποσοστό φόρτισης σε µέταλλο 5-10% [5-7] και σε ορισµένες περιπτώσεις 

χρησιµοποιείται Pd. Ένας λόγος που χρησιµοποιούνται τα δύο αυτά µέταλλα στους 

τριοδικούς καταλυτικούς µετατροπείς είναι η ικανότητά τους να µετατρέπουν το ΝΟ και 

το CO ταυτόχρονα [5, 6, 8, 9] σύµφωνα µε τις παρακάτω αντιδράσεις: 

2CO + 2ΝΟ → N2 + 2CO2     (8.1) 

CO + 2ΝΟ → N2O + CO2     (8.2) 

CO + N2O→ N2 + CO2      (8.3) 

Συνολικά η αντίδραση είναι ενδόθερµη, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα πειραµατικά 

αποτελέσµατα, καθώς αύξηση της θερµοκρασίας οδηγεί σε αύξηση του ρυθµού 

κατανάλωσης των αντιδρώντων. Στην παράγραφο αυτή εξετάζεται η ενεργότητα και η 

κινητική συµπεριφορά υποστηριγµένων καταλυτών Pt και Rh σε δύο διαφορετικά ποσοστά 

φόρτισης σε µέταλλο, 0.5% και 0.05%κ.β., για την αντίδραση ΝΟ/CO. 

 

 

8.3.1 Μελέτη της συµπεριφοράς υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%κ.β.Pt 

Οι συγκριτικές µετρήσεις της καταλυτικής ενεργότητας των υποστηριγµένων 

καταλυτών Pt έδειξαν ότι το είδος του φορέα επηρεάζει σηµαντικά τις καταλυτικές 

ιδιότητες. 

Στο Σχήµα 8.1 απεικονίζεται η συµπεριφορά καταλυτών 0.5%Pt σε φορείς YSZ, 

TiO2 και CeO2 για το θερµοκρασιακό εύρος 50-550°C. Παρατηρούµε ότι η οξείδωση του 

CO ξεκινάει από τους 120°C για καταλύτη TiO2, στους 150°C για καταλύτη YSZ και µετά 

τους 200°C για το CeO2. Αυξανόµενης της θερµοκρασίας παρατηρείται απότοµη αύξηση 

της µετατροπής του CO προς CO2, ενώ ταυτόχρονα λαµβάνει χώρα και µετατροπή του 

ΝΟ προς Ν2 και Ν2Ο.  

Ο ρυθµός παραγωγής του Ν2Ο παρουσιάζει µέγιστο στους 350°C, ενώ περαιτέρω 

αύξηση της θερµοκρασίας ευνοεί την αναγωγή του Ν2Ο από το CO προς σχηµατισµό Ν2 

και CO2 (Σχήµα 8.1, Σχήµα 8.2). 

Στην περίπτωση καταλύτη YSZ ο ρυθµός παραγωγής του Ν2Ο παρουσιάζει πλατό 
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Σχήµα 8.3: Επίδραση της θερµοκρασίας και των 
φορέων καταλυτών 0.5%Pt στην εκλεκτικότητα 
ως προς τα προϊόντα 

Σχήµα 8.4: Επίδραση της θερµοκρασίας και του 
φορέα υποστηριγµένων καταλυτών  0.5%Pt στη 

        µετατροπή των αντιδρώντων 

 

 

Σχήµα 8.1: Επίδραση της θερµοκρασίας και του 
φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%Pt στη 
µετατροπή των αντιδρώντων και την απόδοση σε  
προϊόντα. 

Σχήµα 8.2: Επίδραση της θερµοκρασίας και του 
φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%Pt στην 
ειδική ενεργότητα σχηµατισµού των προϊόντων. 
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στη θερµοκρασιακή περιοχή των 300°C µε 350°C, ενώ στην περίπτωση καταλύτη 

υποστηριγµένου σε ΤiO2, ο ρυθµός του Ν2Ο παρουσιάζει ιδιαίτερα οξεία κορυφή στους 

350°C (Σχήµα 8.2). 

Παρατηρώντας το Σχήµα 8.3 είναι προφανές ότι στην περίπτωση του TiO2 η 

εκλεκτικότητα ως προς Ν2 είναι ήδη στο 60% από τους 200°C, ενώ στους άλλους 

καταλύτες είναι πολύ πιο χαµηλή. Μάλιστα στην περίπτωση του CeO2 στους 200°C η 

εκλεκτικότητα ως προς Ν2 είναι σχεδόν µηδενική και φτάνει το 60% όταν η θερµοκρασία 

στον αντιδραστήρα είναι περίπου 350°C. Επιπρόσθετα, αν λάβουµε υπόψη το Σχήµα 8.4, 

οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι παρά το γεγονός ότι στον καταλύτη Pt/YSZ 

παρατηρούνται υψηλότερες µετατροπές από χαµηλότερες θερµοκρασίες σε σύγκριση µε 

τον καταλύτη Pt/TiO2, η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 είναι µεγαλύτερη στην περίπτωση 

καταλύτη Pt/TiO2 για χαµηλές θερµοκρασίες (Τ<300°C).  

Η οµάδα των συγκριτικών µετρήσεων για τους υποστηριγµένους καταλύτες Pt, 

συµπληρώνεται µε την εξέταση της επίδρασης της θερµοκρασίας και των φορέων στους 

  

Σχήµα 8.5: ∆ιάγραµµα Arrhenius υποστηριγµένων 
καταλυτών 0.5%Pt για χαµηλές θερµοκρασίες  
 

Σχήµα 8.6: ∆ιάγραµµα Arrhenius υποστηριγµένων  
καταλυτών 0.5%Pt για υψηλές θερµοκρασίες 
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ρυθµούς παραγωγής των CO2, N2O και Ν2 σε διαγράµµατα τύπου Arrhenius (Σχήµατα 

8.5, 8.6). Με δεδοµένη την πιθανότητα πειραµατικού σφάλµατος βλέπουµε ότι η 

φαινόµενη ενέργεια ενεργοποίησης αλλάζει µε τη θερµοκρασία και µάλιστα µετά τους 

230°C (Σχήµα 8.6) αλλάζει η κλίση της καµπύλης οδηγώντας και σε αύξηση της Εα. 

Γενικά, περιπτώσεις στις οποίες παρατηρείται αύξηση της Εα µε άνοδο της 

θερµοκρασίας, αποδίδονται σε αλλαγή του ρυθµορυθµιστικού βήµατος της αντίδρασης 

[10, 11]. 

Η αλλαγή στην Εα δεν οφείλεται σε περιορισµούς µεταφοράς µάζας γιατί, αντίθετα 

µε τα πειραµατικά δεδοµένα, θα έπρεπε αύξηση της θερµοκρασίας να προκαλέσει µείωση 

της Εα (Σχήµατα 8.5, 8.6).  

Έτσι, αν θεωρήσουµε ότι η παρατηρούµενη µεταβολή της Εα οφείλεται σε αλλαγή 

του µηχανισµού της αντίδρασης, αυτή µπορεί να εξηγηθεί ως εξής: Σε χαµηλές 

θερµοκρασίες το Ν2 και το Ν2Ο σχηµατίζονται από αντιδράσεις ανάµεσα σε ροφηµένο 

ΝO(ads) και ροφηµένο Ν(ads), ενώ είναι µικρή η συνεισφορά στο σχηµατισµό Ν2 από 

επανασύνδεση δύο ατοµικά ροφηµένων Ν(ads). Αντίθετα σε υψηλές θερµοκρασίες 

(Τ>500Κ)[10, 11] το άζωτο σχηµατίζεται εξ’ ολοκλήρου από δύο Ν(ads) µιας και η κάλυψη 

της επιφάνειας από αυτά είναι αυξηµένη, λόγω της επιτάχυνσης της διασπαστικής 

ρόφησης του ΝΟ (υψηλή θερµοκρασία). Επίσης αν λάβουµε υπόψη ότι σε υψηλότερες 

θερµοκρασίες το Ν2Ο ανάγεται από το CO προς σχηµατισµό Ν2 βλέπουµε ότι είναι 

δικαιολογηµένη η µεταβολή της Εα µε την άνοδο της θερµοκρασίας αφού γίνονται αλλαγές 

και στο µηχανισµό της αντίδρασης. 

Παρόµοιες µεταβολές στην ενέργεια ενεργοποίησης, κατά τη µελέτη της 

αντίδρασης ΝΟ/CO σε διεσπαρµένους καταλύτες, απαντώνται στη βιβλιογραφία [11-14] 

και αποδίδονται σε αλλαγή του ρυθµορυθµιστικού βήµατος της αντίδρασης από τη 

διάσπαση του ΝΟ είτε στο βήµα επανασύνδεσης δύο ατοµικά ροφηµένων Ν(ads) προς 

σχηµατισµό Ν2 [11, 13] ή στην αντίδραση του CO µε ατοµικά ροφηµένο οξυγόνο[14]. 

 Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω διαγράµµατα και σχόλια οδηγούµαστε στο 

συµπέρασµα πως η ενεργότητα των υποστηριγµένων καταλυτών Pt για την αντίδραση 

ΝΟ/CΟ µειώνεται µε την εξής σειρά: TiO2> YSZ≥ CeO2. 
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Τέλος, έλαβαν χώρα συγκριτικές κινητικές µετρήσεις. Το Σχήµα 8.7 δείχνει την 

εξάρτηση της ειδικής ενεργότητας σχηµατισµού CO2, N2O και Ν2 από το είδος του φορέα 

και τη µερική πίεση του CO. Σε όλους τους καταλύτες Pt παρατηρείται µια θετική 

εξάρτηση των καταλυτικών ρυθµών από τη σύσταση της αέριας φάσης σε CO, για 

χαµηλές PCO. Με αύξηση της PCO οι καταλυτικοί ρυθµοί διέρχονται από µέγιστο και 

κατόπιν παρατηρείται µια παρεµποδιστική κινητική της αντίδρασης από το CO. Το είδος 

του φορέα δε φαίνεται να επιφέρει σηµαντικές µεταβολές στα σηµεία εµφάνισης των 

µεγίστων ή στην ισχύ ρόφησης του CO µε τις επιφάνειες των καταλυτών Pt. 

 

Στο Σχήµα 8.8 φαίνεται η επίδραση της PNO και των φορέων των καταλυτών Pt 

στην καταλυτική ενεργότητα για την αντίδραση ΝΟ/CO, διατηρώντας σταθερή τη µερική 

πίεση του CO. Στο συγκεκριµένο κινητικό διάγραµµα παρατηρούνται κάποιες µικρές 

διαφορές στο σχήµα το κινητικών καµπυλών των καταλυτών Pt, υποδηλώνοντας έτσι 

µικρές διαφορές στην ισχύ ρόφησης του ΝΟ στις καταλυτικές επιφάνειες. 

  

Σχήµα 8.7: Επίδραση της PCO  και του είδους του 
φορέα στην ειδική ενεργότητα σχηµατισµού των 
προϊόντων 

Σχήµα 8.8: Επίδραση της PΝO  και του είδους του 
φορέα στην ειδική ενεργότητα σχηµατισµού των 
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Όσον αφορά τον καταλυτικό µηχανισµό της αντίδρασης αναγωγής του ΝΟ µε CO 

για την περίπτωση καταλυτών Pt, γενικά, στη βιβλιογραφία προτείνονται αρκετά 

µηχανιστικά µοντέλα τα οποία περιγράφουν πώς το CO µετατρέπεται σε CO2 και το NO 

σε Ν2Ο και Ν2, υποθέτοντας  µηχανισµό τύπου Langmuir-Hinshelwood. Λαµβάνοντας 

υπόψη αρκετές ερευνητικές εργασίες [15-23] το επικρατέστερο µοντέλο που περιγράφει 

το µηχανισµό της αντίδρασης ΝΟ/CO σε καταλύτες Pt και στο οποίο τα πειραµατικά µας 

δεδοµένα ταιριάζουν ικανοποιητικά, είναι αυτό που προτείνεται από τους P. Granger et 

al [17]: 

ΝΟ + * ↔ ΝΟ*       (8.4) 

CO + * ↔ CO*        (8.5) 

NO* + * → N* + O* (rds)      (8.6) 

N* +N* → N2 + 2*       (8.7) 

NO* + N*→ N2 + O*+ *      (8.8) 

NO* + N*→ N2Ο + *       (8.9) 

CO* +O* → CO2 + 2*       (8.10) 

Όπου µε * δηλώνεται η ενεργή θέση ρόφησης. Το παραπάνω µοντέλο αναφέρεται σε 

ανταγωνιστική ρόφηση L-H και υποθέτει την ύπαρξη ενός µόνο είδους ενεργούς θέσης 

(active site), ενώ ως ρυθµορυθµιστικό βήµα λαµβάνεται η διάσπαση του ΝΟ.  

 

 

8.3.2 Μελέτη της συµπεριφοράς υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%κ.β.Rh 

Στο τµήµα αυτό παρουσιάζονται τα συγκριτικά αποτελέσµατα υποστηριγµένων 

καταλυτών Rh για την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ από CO, σε φορείς TiO2, YSZ και 

CeO2. Στο Σχήµα 8.9 παρατηρούµε ότι η οξείδωση του CO ξεκινάει στους 150°C για 

καταλύτες µε φορέα CeO2, ενώ για τους καταλύτες TiO2 και YSZ ξεκινάει από τους 

100°C. Περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας οδηγεί σε απότοµη αύξηση των µετατροπών 

του ΝΟ και του CO.  

Στο Σχήµα 8.10 απεικονίζεται η επίδραση των φορέων στους καταλυτικούς 

ρυθµούς της αντίδρασης αναγωγής του ΝΟ από το CO σε καταλύτες 0.5%κ.β. Rh σαν 



ΜΕΡΟΣ Γ ____________________________________________________ 

 270

συνάρτηση της θερµοκρασίας. Η καταλυτική ενεργότητα του Rh µετρήθηκε σε όρους 

ρυθµών αναστροφής (TOF) για την παραγωγή CO2, N2O και N2. Τόσο από το Σχήµα 8.9 

όσο και από το Σχήµα 8.10 παρατηρούµε ότι για όλους τους υποστηριγµένους καταλύτες 

η καταλυτική ενεργότητα του Ν2Ο περνάει από µέγιστο στους 300°C, δηλαδή κατά 50°C 

χαµηλότερα απ΄ ότι στους υποστηριγµένους καταλύτες 0.5% κ.β. Pt. Η καταλυτική 

ενεργότητα του Ν2Ο σε υποστηριγµένο καταλύτη µε CeO2 παρουσιάζει πλατό στην 

θερµοκρασιακή περιοχή των 250 µε 350°C, ενώ στην περίπτωση του καταλύτη Rh/YSZ 

παρατηρείται αυξηµένη ενεργότητα του Ν2Ο για µεγάλο θερµοκρασιακό εύρος. Μετά από 

τους 300°C ακολουθεί διάσπαση του Ν2Ο, η οποία γίνεται σηµαντικότερη µε αύξηση της 

θερµοκρασίας. 

 Από τις καµπύλες πτώσης του ρυθµού παραγωγής του Ν2Ο (Σχήµατα 8.9, 8.10) 

παρατηρείται µια ποιοτική διαφοροποίηση στην απόδοση ως προς τον σχηµατισµό Ν2Ο. 

Έτσι οι καταλύτες που υποστηρίζονται σε φορέα CeO2 παρουσιάζουν αυξηµένη αντίσταση 

ως προς τη διάσπαση του Ν2Ο (το οποίο είναι ανεπιθύµητο), ενώ στο άλλο άκρο 

  

Σχήµα 8.9: Επίδραση της θερµοκρασίας και του 
φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%Rh στη 
µετατροπή των αντιδρώντων και την απόδοση σε 
προϊόντα  

Σχήµα 8.10: Επίδραση της θερµοκρασίας και του 
φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%Rh στην 
ειδική ενεργότητα σχηµατισµού των προϊόντων 
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βρίσκεται η συµπεριφορά καταλυτών µε φορείς TiO2. Ιδιαίτερα ενεργός εµφανίζεται ο 

καταλύτης 0.5%Rh/YSZ σε όλο το θερµοκρασιακό εύρος όπως φαίνεται και στο Σχήµα 

8.10, όπου παρατηρούµε ότι οι συχνότητες κύκλων αντίδρασης (ρυθµών αναστροφής) των 

CO2, N2O και Ν2 που επιτυγχάνονται µε χρήση φορέα YSZ υπερέχουν έναντι αυτών που 

αντιστοιχούν σε φορείς TiO2 και CeO2. Ο συγκεκριµένος καταλύτης είναι δε ενεργός 

ακόµη και σε χαµηλές θερµοκρασίες. 

Η αύξηση της θερµοκρασίας προκαλεί µείωση του ρυθµού παραγωγής του Ν2Ο το 

οποίο πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι για το σχηµατισµό του είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη µοριακά ροφηµένου ΝΟ, πράγµα το οποίο σε υψηλές θερµοκρασίες γίνεται ολοένα 

και πιο δύσκολο. Αν και θερµοδυναµικά αυξανοµένης της θερµοκρασίας ευνοείται η 

διάσπαση του Ν2Ο[24], οι καταλύτες του CeO2 και του YSZ παρουσιάζουν σχετικά 

αυξηµένη αντίσταση ως προς τη διάσπαση του Ν2Ο πιθανότατα λόγω της αυξηµένης 

αποθηκευτικής ικανότητας ιόντων οξυγόνου που παρουσιάζουν οι δύο φορείς και της 

δραστικότητας των ιόντων αυτών [11, 19, 25, 26]. 

 Στο Σχήµα 8.11 παρατηρούµε την εξάρτηση της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 και 

ως προς Ν2Ο συναρτήσει της Τ για τους διάφορους φορείς. Αν και οι διαφορές ως προς 

  

Σχήµα 8.11: Επίδραση της θερµοκρασίας και 
του φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%Rh 
στην εκλεκτικότητα ως προς τα προϊόντα. 
 

Σχήµα 8.12: Επίδραση της θερµοκρασίας και 
του φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%Rh 

          στη µετατροπή των αντιδρώντων. 
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την εκλεκτικότητα για τους καταλύτες Rh δεν είναι τόσο έντονες όσο για τους καταλύτες 

Pt, παρατηρούµε µια ελαφρά αυξηµένη εκλεκτικότητα ως προς Ν2 για τον καταλύτη  

Rh/TiO2 µε εξαίρεση την θερµοκρασιακή περιοχή των 250-300°C όπου ο καταλύτης 

Rh/YSZ παρουσιάζει υψηλότερη εκλεκτικότητα ως προς Ν2. Όσον αφορά την εξάρτηση 

της µετατροπής του ΝΟ ή του CO στους υποστηριγµένους καταλύτες Rh συναρτήσει της 

Τ (Σχήµα 8.12) παρατηρούµε ότι η τελική µετατροπή του ΝΟ είναι υψηλότερη σε φορέα 

YSZ και χαµηλότερη σε φορέα CeO2. Ο καταλύτης Rh/CeO2 οδηγεί σε χαµηλότερες 

µετατροπές από τους καταλύτες Rh/YSZ και Rh/TiO2 σχεδόν σε όλο το θερµοκρασιακό 

εύρος. 

Από τα γραµµικά τµήµατα των 

διαγραµµάτων Arrhenius (Σχήµα 8.13) 

υπολογίζονται οι φαινόµενες ενέργειες 

ενεργοποίησης για όλους τους 

υποστηριγµένους καταλύτες Rh. Οι 

τιµές των Ea κυµαίνονται στην περιοχή 

των 10-25 kcal/mol. Όπως και στην 

περίπτωση υποστηριγµένων καταλυτών 

Pt η υψηλότερη τιµή της Ea 

παρατηρήθηκε για τον καταλύτη 

Rh/CeO2. Η παρατηρούµενη υψηλή 

ενεργότητα που εµφανίζει ο καταλύτης 

Rh/TiO2 σε χαµηλές θερµοκρασίες 

µπορεί να αποδοθεί στη χαµηλή τιµή 

της ενέργειας ενεργοποίησης που επιδεικνύει ο εν λόγω καταλύτης. 

Το Σχήµα 8.14 παρουσιάζει την επίδραση των φορέων και της PCO στην ειδική 

ενεργότητα σχηµατισµού των CO2, N2O και N2 για σταθερή PNO=0.1kPa. Η χρήση 

διαφορετικών φορέων σηµατοδοτεί ουσιαστικές µεταβολές στις ειδικές ενεργότητες 

σχηµατισµού των προϊόντων, όπως φαίνεται από τις συγκριτικές µετρήσεις της 

καταλυτικής ενεργότητας. Με βάση τις παρατηρήσεις στις προηγούµενες αντιδράσεις, η 

επίδραση των φορέων στους καταλυτικές ιδιότητες των µετάλλων για την αντίδραση 

 
Σχήµα 8.13: ∆ιάγραµµα Arrhenius υποστηριγµένων 
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CO/NO είναι αναµενόµενη, καθώς στη συγκεκριµένη αντίδραση είναι δεδοµένη η δοµική 

ευαισθησία. 

Η εξάρτηση της καταλυτικής ενεργότητας από την µερική πίεση του ΝΟ και τους 

φορείς των καταλυτών Rh δείχνεται στο Σχήµα 8.15. Οι ρυθµοί παραγωγής Ν2 περνούν 

από µέγιστο ενώ οι ρυθµοί σχηµατισµού του Ν2Ο ακολουθούν, σε όλη την κινητική 

περιοχή, µιας θετικής τάξεως εξάρτηση από την PNO. Από τα παραπάνω διαγράµµατα των 

συγκριτικών µετρήσεων φαίνεται ότι ο πιο ενεργός καταλύτης για την αναγωγή του ΝΟ 

από το CO είναι αυτός που υποστηρίζεται στον ενισχυµένο φορέα ZrO2(8%Y2O3). 

Μάλιστα από τα Σχήµατα 8.14, 8.15 προκύπτει ότι αυτή η συµπεριφορά ισχύει σε όλη τη 

περιοχή µεταβολών του PCO και PNO. 

Τα φαινόµενα που παρατηρούνται µπορούν να αποδοθούν σε διαφοροποιήσεις που 

επάγονται από τους φορείς στην ισχύ των χηµειοροφητικών δεσµών των αντιδρώντων µε 

τις καταλυτικές επιφάνειες Rh. Από τις κινητικές καµπύλες φαίνεται ότι όσο πιο χαλαρός 

είναι ο δεσµός των αντιδρώντων µε την καταλυτική επιφάνεια (αυξηµένες κλίσεις 

καµπυλών) τόσο πιο ενεργός είναι και ο καταλύτης. Από τη βιβλιογραφία γνωρίζουµε ότι 
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µε βάση τα χαρακτηριστικά ρόφησης των ΝΟ και CO στις διάφορες µεταλλικές 

επιφάνειες, δείχθηκε ότι και τα δυο µόρια ροφώνται ισχυρά σε επιφάνειες Rh. Με 

δεδοµένη λοιπόν την ισχυρή ρόφηση των ΝΟ, CΟ στο Rh αναµένεται ότι αυξηµένη 

ενεργότητα θα παρουσιάζουν οι καταλύτες που µπορούν να ροφούν σχετικά χαλαρότερα 

τα αντιδρώντα διευκολύνοντας έτσι τις επιφανειακές αντιδράσεις που περιλαµβάνονται 

στα στοιχειώδη βήµατα του καταλυτικού µηχανισµού της αντίδρασης CO/NO. 

Από τη µελέτη της αντίδρασης αναγωγής του ΝΟ από CO µε χρήση 

υποστηριγµένων καταλυτών ροδίου παρατηρούµε πως η καταλυτική ενεργότητα ως προς 

τον σχηµατισµό των προϊόντων µειώνεται µε την ακόλουθη σειρά: YSZ > TiO2 ≥ CeO2. Ο 

καταλύτης που είναι υποστηριγµένος σε ZrO2(8%Υ2Ο3) είναι αρκετά ενεργός και σε 

χαµηλές θερµοκρασίες όπως φαίνεται στα Σχήµατα 8.14, 8.15  τα οποία αναφέρονται 

στους 180°C. Παρατηρούµε ότι η µέγιστη ειδική ενεργότητα σχηµατισµού του CO2 που 

παρατηρήθηκε για τον καταλύτη Rh/YSZ σε αυτή την θερµοκρασία είναι σχεδόν 3.5 

φορές µεγαλύτερη από αυτήν που παρατηρήθηκε για τον καταλύτη Rh/CeO2, ενώ η 

µέγιστη συχνότητα κύκλων αντίδρασης του Ν2 που σηµειώθηκε για τον πρώτο καταλύτη 

είναι σχεδόν 5 φορές µεγαλύτερη από ό,τι για τον τελευταίο. ∆εδοµένου ότι όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 8.2, το µέσο µέγεθος των κρυσταλλιτών των δύο υποστηριγµένων 

καταλυτών Rh που χρησιµοποιήθηκαν στις παρούσες µετρήσεις δεν διαφέρει σηµαντικά, 

οι παρατηρούµενες διαφορές τους ρυθµούς παραγωγής των προϊόντων δεν µπορούν να 

αποδοθούν σε διαφορές του µεγέθους των κρυσταλλιτών Rh, αλλά στις αλληλεπιδράσεις 

που λαµβάνουν χώρα ανάµεσα στο φορέα και στους µεταλλικούς κρυσταλλίτες Rh. 

Επιπλέον, η αυξηµένη ενεργότητα των καταλυτών Rh που υποστηρίζονται σε YSZ 

µπορεί να αποδοθεί, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία [26, 27] στην έντονη αποθήκευση και 

προσφορά ιόντων οξυγόνου στην καταλυτική επιφάνεια. Τα ιόντα οξυγόνου που 

προέρχονται από τη διάσπαση του ΝΟ στον καταλύτη αποθηκεύονται στο φορέα και 

αποδίδονται διαχεόµενα στην καταλυτική επιφάνεια σε συνθήκες πλούσιες σε CO, 

διευκολύνοντας έτσι την επιφανειακή αντίδραση µε το ροφηµένο CO προς σχηµατισµό 

CO2, δηλαδή σε συνθήκες που η αυξηµένη κάλυψη του CO παρεµποδίζει τη ρόφηση του 

ΝΟ και εποµένως τη διάδοση της αντίδρασης. 
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Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι αν και οι τρεις φορείς που χρησιµοποιήθηκαν 

αποτελούν «αγωγούς» ιόντων οξυγόνου, η σταθεροποιηµένη µε ύττρια ζιρκονία (YSZ) ως 

καθαρά ιοντικός αγωγός εµφανίζει µεγαλύτερη τιµή ιοντικής αγωγιµότητας από αυτές 

των άλλων δύο φορέων στην ίδια θερµοκρασία, αφού οι τελευταίοι είναι µικτοί (ιοντικοί 

και ηλεκτρονικοί) αγωγοί. Έτσι και η διάχυση των Ο2- είναι πιο εύκολη στον καταλύτη µε 

φορέα YSZ µε αποτέλεσµα να διευκολύνεται η αντίδραση. 

Παρόλο που οι µορφές των κινητικών καµπυλών των Σχηµάτων 8.14, 8.15 είναι 

αρκετά απλές, αποτελεί πεποίθηση ότι το κινητικό σχήµα της αντίδρασης είναι αρκετά 

πολύπλοκο. Έτσι, µετά από εκτενή βιβλιογραφική διερεύνηση [10, 13, 14, 28-35] κατά 

πάσα πιθανότητα θα λέγαµε ότι η κινητική της αντίδρασης µπορεί να περιγραφεί από το 

µηχανισµό τύπου Langmuir-Hinshelwood που πρότειναν οι Verykios et al.[31], έχοντας 

πραγµατοποιήσει µηχανιστική µελέτη για την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε CO στον 

καταλύτη 0.5%Rh/TiO2, στους 250°C:  

Rh0 + NO → Rh-NO       (8.11) 

 Rh0 + NO → Rh-NO-       (8.12a) 

  Rh-NO- + Rh0 → Rh-N + Rh-O     (8.12β) 

Rh+ + NO(g) → Rh-NO+
      (8.13) 

Rh-O + NO(g) → Rh-O-NO+      (8.14) 

Rh-NO + OH- + NO ↔ Rh+-(NO)2 + O2- + ½ H2   (8.15) 

Rh-NO+ + NO(g) → Rh-(NO)2     (8.16) 

Rh-N + Rh-N → N2(g) + 2Rh0     (8.17) 

Rh-NO- + Rh-N → N2 + Rh-O + Rh0     (8.18) 

Rh-(NO)2 + Rh0 + NO → Rh-NO+ + Rh-O- + N2O(g)   (8.19) 

Rh0 + CO → Rh-CO       (8.20) 

Rh-O + CO(g) → CO2(g) + 2Rh0      (8.21) 

Rh-NO + Rh-CO → Rh-N + CO2(g)     (8.22) 

Ως ρυθµορυθµιστικό βήµα θα µπορούσε να ληφθεί η διασπαστική χηµειορόφηση του ΝΟ 

(βήµα 8.12β) όπως και στην περίπτωση υποστηριγµένων καταλυτών Pt, καθώς επίσης 

και η επιφανειακή αντίδραση µεταξύ των συνροφηµένων ΝΟ και CO (βήµα 8.22). Όπως 

έδειξαν οι ίδιοι ερευνητές[31], η ενίσχυση του φορέα TiO2 µε κατιόντα W+6 µεταβάλλει 
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την ισχύ των δεσµών ρόφησης των ροφηµένων µορίων µε την καταλυτική επιφάνεια και 

οδηγεί σε εξασθένιση του δεσµού Ν-Ο και Rh-NO-. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την 

εµφάνιση υψηλότερης απόδοσης προς σχηµατισµό Ν2. 

 Συχνά στη βιβλιογραφία, ως µέτρο σύγκρισης της ενεργότητας των καταλυτών 

τριοδικής λειτουργίας χρησιµοποιείται η θερµοκρασία έναυσης, η οποία αντιστοιχεί σε 

µετατροπή 50% [35-37]. Έτσι, αν συγκρίνουµε τους καταλύτες 0.5%κ.β.Pt µε τους 

καταλύτες 0.5%κ.β.Rh για τους ίδιους φορείς ως προς τη θερµοκρασία έναυσης (όταν 

x=50%) προκύπτει το ραβδόγραµµα του Σχήµατος 8.16, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι 

καταλύτες Rh είναι πολύ πιο ενεργοί σε χαµηλές θερµοκρασίες. 

Από όλα τα παραπάνω διαγράµµατα παρατηρούµε ότι οι καταλύτες Rh υπερέχουν 

έναντι των υποστηριγµένων καταλυτών Pt για την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε CO, 

γεγονός που επιβεβαιώνει την επιλογή 

του ροδίου ως καταλύτη για τη µείωση 

των ΝΟ× στους καταλυτικούς µετατροπείς 

των αυτοκινήτων. Η παρατήρηση αυτή 

έρχεται σε συµφωνία µε την παρατήρηση 

των Kobylinski & Taylor [38] οι οποίοι 

παρατήρησαν από πολύ νωρίς ότι η 

καταλυτική ενεργότητα των ευγενών 

µετάλλων για τη συγκεκριµένη αντίδραση 

µειώνεται µε την εξής σειρά: Ru>Rh>Pd>Pt. 

Τα παρόντα πειραµατικά αποτελέσµατα 

είναι επίσης σε καλή συµφωνία µε 

παλαιότερη µελέτη που έλαβε χώρα στο 

εργαστήριό µας για την εξεταζόµενη 

αντίδραση, όπου οι καταλύτες ροδίου παρουσίασαν υψηλότερη ενεργότητα από τους 

υποστηριγµένους καταλύτες πλατίνας[39, 40]. Ενδιαφέρον αποτελεί η συµπεριφορά των 

συγκεκριµένων καταλυτών παρουσία οξυγόνου, η οποία παρουσιάζεται σε επόµενη 

παράγραφο, αφού πρώτα εξετασθεί η συµπεριφορά υποστηριγµένων καταλυτών Pt και Rh 
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Σχήµα 8.16: Σύγκριση των θερµοκρασιών 
έναυσης για όλους τους υποστηριγµένους  
καταλύτες 0.5% Pt και 0.5%Rh 
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στην αντίδραση NO/CO υποστηριγµένους στους ίδιους φορείς µε χαµηλότερη όµως 

φόρτιση µετάλλου.  

 

8.3.3 Μελέτη της συµπεριφοράς καταλυτών Pt και Rh χαµηλής φόρτισης 

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η συµπεριφορά υποστηριγµένων καταλυτών Pt και 

Rh στην αντίδραση NO/CO, υποστηριγµένων όπως και στις προηγούµενες παραγράφους 

σε τρεις φορείς, YSZ, TiO2 και CeO2, αλλά µε µικρότερο ποσοστό φόρτισης µετάλλου 

(0.05%κ.β.).  

Αρχικά οι καταλύτες χαµηλής φόρτισης εξετάσθηκαν ως προς την καταλυτική 

τους ενεργότητα σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας. Στα Σχήµατα 8.17, 8.18 

αναπαρίστανται οι µετατροπές του ΝΟ και του CO καθώς επίσης και οι αποδόσεις σε Ν2 

και Ν2Ο σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας της αντίδρασης για την περίπτωση 

υποστηριγµένων καταλυτών 0.05%Pt και 0.05%Rh αντίστοιχα.  

Στο Σχήµα 8.17 παρατηρούµε ότι η οξείδωση του CO ξεκινάει από τους 150°C για 
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Σχήµα 8.17: Επίδραση της θερµοκρασίας και του 
φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.05%κ.β.Pt  
στη µετατροπή των αντιδρώντων και την απόδοση  
σε προϊόντα  

Σχήµα 8.18: Επίδραση της θερµοκρασίας και  του 
φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.05%κ.β.Rh   
στη µετατροπή των αντιδρώντων και την απόδοση 

     σε προϊόντα 
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καταλύτη µε φορέα TiO2, στους 200°C για καταλύτη µε φορέα YSZ και µετά τους 250°C 

για την περίπτωση του CeO2. ∆ηλαδή, βλέπουµε ότι η ενεργότητα των καταλυτών 

0.05%Pt συναρτήσει της θερµοκρασίας αυξάνεται µε την ίδια σειρά όπως και στην 

περίπτωση υποστηριγµένων καταλυτών 0.5% Pt στους ίδιους φορείς, αν και παρατηρούµε 

πως οι καταλύτες µε χαµηλότερη φόρτιση σε µέταλλο, 0.05%κ.β. Pt, είναι ενεργοί σε 

υψηλότερες θερµοκρασίες. 

Αντίστοιχα στην περίπτωση καταλυτών 0.05% Rh παρατηρούµε ότι η οξείδωση 

του CO ξεκινάει στους 150°C και για στους τρεις υποστηριγµένους καταλύτες (Σχήµα 

8.18). Περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας οδηγεί σε απότοµη αύξηση των µετατροπών 

του ΝΟ και του CO αγγίζοντας το 100% στην περίπτωση του CO στους 500°C (για όλους 

τους καταλύτες) και το 80% στην περίπτωση του ΝΟ πάλι στους 500°C, αλλά εδώ 

παρατηρούµε ότι η τελική µετατροπή του ΝΟ είναι υψηλότερη σε φορέα YSZ και 

χαµηλότερη σε φορέα CeO2. ∆ηλαδή παρατηρούµε την ίδια ακριβώς συµπεριφορά µε τους 

υποστηριγµένους καταλύτες 0.5% Rh, µε τη µόνη διαφορά ότι όπως και στην περίπτωση 

καταλυτών Pt η µείωση του ποσοστού φόρτισης σε µέταλλο οδηγεί σε αύξηση της 

θερµοκρασίας έναυσης της αντίδρασης (Σχήµα 8.19). Αυτό πιθανότατα οφείλεται στην 

αλλαγή της καταλυτικής µεταλλικής 

επιφάνειας, αφού αύξηση της ποσότητας 

του µετάλλου οδηγεί σε αύξηση της 

µεταλλικής καταλυτικής επιφάνειας (ο 

καταλύτης 0.5%Rh/YSZ έχει σχεδόν 

5πλάσια επιφάνεια µετάλλου ανά 

γραµµάριο καταλύτη από τον καταλύτη 

0.05%Rh/YSZ, βλέπε Πίνακα 8.2) και 

συµφωνεί µε τα πειραµατικά 

αποτελέσµατα των Burch et Millington 

[41]. 

∆εν θα πρέπει όµως να 

αποκλείσουµε την πιθανότητα οι 

παρατηρούµενες διαφοροποιήσεις στην 
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ενεργότητα των καταλυτών διαφορετικής φόρτισης µετάλλου να οφείλονται στη διαφορά 

του µεγέθους των µεταλλικών κρυσταλλιτών (particle size effect), όπως συχνά 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία [12, 41, 42]. Βέβαια στην παρούσα µελέτη, αν και υπάρχουν 

κάποιες διαφορές στο µέγεθος των µεταλλικών σωµατιδίων (Πίνακας 8.2), οι καταλύτες 

διαφορετικού ποσοστού µεταλλικής φόρτισης που παρασκευάσθηκαν είναι µόνο δύο και 

δεν αρκούν για να εξάγουµε ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε το εάν και πόσο ισχυρή 

είναι η επίδραση του µεγέθους των µεταλλικών σωµατιδίων, «particle size effect», στη 

συγκεκριµένη περίπτωση. 

Στο Σχήµα 8.19 απεικονίζεται το ραβδόγραµµα που προκύπτει από τη σύγκριση 

των καταλυτών 0.05%κ.β.Pt µε τους καταλύτες 0.05%κ.β.Rh για τους ίδιους φορείς ως 

προς τη θερµοκρασία έναυσης [35, 36] (όταν x=50%), όπου βλέπουµε την υπεροχή των 

καταλυτών Rh σε χαµηλές θερµοκρασίες και περισσότερο του υποστηριγµένου καταλύτη 

της YSZ όπως εξάλλου παρατηρήσαµε και στους καταλύτες 0.5%κ.β.Rh. 

Και στις δύο περιπτώσεις καταλυτών µετάλλων χαµηλής φόρτισης οι ρυθµοί 

παραγωγής του υποξειδίου του αζώτου περνούν από µέγιστο µε τη θερµοκρασία. 

Μάλιστα, όλοι οι υποστηριγµένοι καταλύτες Pt παρουσιάζουν µέγιστη απόδοση ως προς 

Ν2Ο στους 350°C και όλοι οι υποστηριγµένοι καταλύτες Rh παρουσιάζουν µέγιστη 

απόδοση ως προς Ν2Ο στους 300°C, ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα σε µέταλλο. 

Περισσότερο εκλεκτικός ως προς το Ν2Ο εµφανίζεται ο καταλύτης 0.05%Pt/CeO2 σε 

χαµηλές θερµοκρασίες καθώς παρουσιάζει µηδαµινή απόδοση σε Ν2 στο θερµοκρασιακό 

εύρος 200°C µε 300°C. Αυτό φαίνεται καλύτερα και στο Σχήµα 8.20 όπου απεικονίζεται 

η µεταβολή της εκλεκτικότητας των προϊόντων συναρτήσει της θερµοκρασίας.  

Ιδιαίτερα δε εκλεκτικός ως προς την παραγωγή Ν2 εµφανίζεται ο καταλύτης  

0.05%Pt/TiO2 σε σχέση µε τους άλλους καταλύτες χαµηλής φόρτισης σε Pt έως και τους 

300°C όπου υπερέχει ξεκάθαρα. Στο συγκεκριµένο καταλύτη η εκλεκτικότητα ως προς 

Ν2 ξεπερνάει το 20% ήδη από τους 220°C τη στιγµή που η εκλεκτικότητα σε άζωτο στον 

καταλύτη 0.05%Pt/CeO2 στη συγκεκριµένη θερµοκρασία είναι σχεδόν µηδενική και 

αγγίζει το 20% στους ~285°C. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στην περίπτωση του 

φορέα YSZ, η εκλεκτικότητα του Ν2 εµφανίζει ένα θερµοκρασιακό πλατό στους 250-

350°C στην τιµή 45%. Σε προηγούµενη παράγραφο είδαµε ότι στους υποστηριγµένους 
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καταλύτες 0.5%Pt η υψηλότερη εκλεκτικότητα ως προς Ν2 σε χαµηλές θερµοκρασίες 

(~200°C) παρατηρήθηκε επίσης για το TiO2. Σε υψηλότερες θερµοκρασίες (>400°C) 

παρατηρείται µία ταύτιση της συµπεριφοράς των καταλυτών 0.05%Pt ως προς την 

εκλεκτικότητα των προϊόντων µε ελαφρά υπεροχή του CeO2 στο σχηµατισµό αζώτου. 

Όσον αφορά τους καταλύτες χαµηλής φόρτισης σε Rh οι συγκεκριµένοι φορείς δεν 

φαίνεται να διαφοροποιούνται ως προς την εκλεκτικότητα, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 

8.21. 

Αύξηση της θερµοκρασίας προκαλεί µείωση της εκλεκτικότητας και του ρυθµού 

παραγωγής Ν2Ο και αύξηση της απόδοσης σε Ν2 για όλους τους καταλύτες χαµηλής 

φόρτισης. Αυτό είναι αναµενόµενο και προβλέπεται θερµοδυναµικά, αφού για 

θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 350°C ευνοείται η διάσπαση του Ν2Ο [24]. Επίσης, όπως 

και στην περίπτωση καταλυτών 0.5% παρατηρούµε ότι οι καταλύτες Rh είναι πιο ενεργοί 

σε χαµηλές θερµοκρασίες. 

Από τα γραµµικά τµήµατα των διαγραµµάτων Arrhenius (Σχήµατα 8.22, 8.23) 

υπολογίζονται οι φαινόµενες ενέργειες ενεργοποίησης για τους υποστηριγµένους 
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Σχήµα 8.20: Επίδραση της θερµοκρασίας και 
του φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.05%Pt 
στην εκλεκτικότητα ως προς τα προϊόντα. 
 

  Σχήµα 8.21: Επίδραση της θερµοκρασίας και 
 του φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.05%Rh   
 στην εκλεκτικότητα ως προς τα προϊόντα. 
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καταλύτες χαµηλής φόρτισης. Οι τιµές των Ea για τους καταλύτες 0.05%Pt κυµαίνονται 

στην περιοχή των 18-31 kcal/mol µε την υψηλότερη τιµή να εµφανίζεται για τον καταλύτη 

του CeO2, ενώ οι ενέργειες ενεργοποίησης για τους άλλους δύο φορείς είναι 

παραπλήσιες. Στην ίδια περιοχή τιµών κυµαίνονται και οι ενέργειες ενεργοποίησης των 

καταλυτών 0.05%Rh, µε την υψηλότερη τιµή να επιδεικνύει ο καταλύτης του CeO2 και 

την χαµηλότερη το TiO2 όπως εξάλλου παρατηρήθηκε και στην περίπτωση των 

καταλυτών 0.5%Rh. Αξιοσηµείωτη είναι η συµπεριφορά των καταλυτικών ρυθµών στη 

θερµοκρασία των 350°C κυρίως των καταλυτών ροδίου, όπου οι ρυθµοί αρχίζουν να 

αποκλίνουν από τη γραµµικότητα. Αυτό υποδηλώνει την αλλαγή του καταλυτικού 

µηχανισµού της αντίδρασης σε υψηλές θερµοκρασίες. Παρατηρούµε ότι οι τιµές της 

ενέργειας ενεργοποίησης είναι υψηλότερες από αυτές των καταλυτών 0.5%κ.β. και αυτό 

είναι αναµενόµενο αφού, εφόσον όλοι οι καταλύτες χαρακτηρίζονται από υψηλή διασπορά, 

µικρότερο ποσοστό µεταλλικής φόρτισης σηµαίνει λιγότερα ενεργά µεταλλικά κέντρα 

διαθέσιµα για την ρόφηση των αντιδρώντων και την συνέχιση της αντίδρασης. Άρα και 

µεγαλύτερη απαιτούµενη ενέργεια για το σχηµατισµό των τελικών προϊόντων. 
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      Σχήµα 8.22: ∆ιάγραµµα Arrhenius 
         υποστηριγµένων καταλυτών 0.05%Pt 
 

 Σχήµα 8.23: ∆ιάγραµµα Arrhenius 
υποστηριγµένων καταλυτών 0.05%Rh 
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Τα Σχήµατα 8.24, 8.25 δείχνουν την επίδραση της µερικής πίεσης του CO και 

της µερικής πίεσης του ΝΟ αντίστοιχα, στους ρυθµούς παραγωγής των CO2, N2O και Ν2, 

για τους διάφορους υποστηριγµένους καταλύτες Pt χαµηλής περιεκτικότητας σε µέταλλο, 

σε θερµοκρασία 250°C. Σε χαµηλές πιέσεις του CO, όπως φαίνεται στο Σχήµα 8.24, 

παρατηρείται µιας πρώτης τάξης εξάρτηση από τη σύσταση της αέριας φάσης σε CO. 

∆εξιότερα του στοιχειοµετρικού σηµείου, δηλαδή για (PCO/PΝO) >1, οι καταλυτικοί ρυθµοί 

προσεγγίζουν κάποιο πλατό, υποδηλώνοντας µηδενική εξάρτηση από την PCO. Κατά 

αντιστοιχία µε την περίπτωση καταλυτών 0.5%Pt και στης χαµηλής φόρτισης καταλύτες 

Pt, το είδος του φορέα δεν φαίνεται να επιφέρει κάποιες σηµαντικές µεταβολές στο ύψος 

των µεγίστων του CO µε τις επιφάνειες των καταλυτών Pt. Κάποια διαφοροποίηση 

παρατηρείται στην περίπτωση του CeO2 όπου έχουµε µικρότερη τιµή µεγίστου. Επίσης, 

είναι εµφανής µια πιο έντονη “δηλητηρίαση” της επιφάνειας του καταλύτη 0.05%Pt/YSZ 

καθώς αυξάνεται η PCO, γεγονός το οποίο κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στη 

µεγαλύτερη ισχύ ρόφησης του CO στην περίπτωση καταλύτη υποστηριγµένου σε YSZ σε 

σχέση µε τους δύο άλλους φορείς.  
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Σχήµα 8.24: Επίδραση της PCO  και του είδους 
του φορέα στην ειδική ενεργότητα σχηµατισµού  
των προϊόντων για τους καταλύτες 0.05%Pt 

 

  Σχήµα 8.25: Επίδραση της PΝO  και του είδους 
του φορέα στην ειδική ενεργότητα σχηµατισµού 

    των προϊόντων για τους καταλύτες 0.05%Pt 
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Όσον αφορά την εξάρτηση των καταλυτικών ρυθµών των καταλυτών 0.05%Pt 

από την PΝO (Σχήµα 8.25) παρατηρούµε ότι για χαµηλές τιµές της PΝO παρατηρείται 

κινητική πρώτης τάξης ως προς το ΝΟ. ∆εξιά του στοιχειοµετρικού σηµείου 

ακολουθείται θετικής τάξης κινητική ως προς το ΝΟ για τους ρυθµούς παραγωγής του 

Ν2Ο και του CO2, ενώ ο ρυθµός παραγωγής του Ν2 δεν επηρεάζεται από την περαιτέρω 

αύξηση της PΝO. Εν τέλει, βλέπουµε πως η κινητική συµπεριφορά των καταλυτών 

0.05%Pt συµπίπτει µε αυτή των καταλυτών 0.5%Pt που είδαµε σε προηγούµενη 

παράγραφο.  

Η εξάρτηση των καταλυτικών ρυθµών της αντίδρασης από τη µερική πίεση του 

CO, για σταθερή πίεση του ΝΟ, για τους υποστηριγµένους καταλύτες 0.05%Rh 

απεικονίζεται στο Σχήµα 8.26. Για χαµηλές πιέσεις CO οι ρυθµοί ακολουθούν κινητική 

θετικής τάξης ως προς το CO, ενώ αυξανοµένης της PCO σταδιακά σταθεροποιούνται και 

για µεγάλες PCO είναι ανεξάρτητοι από το CO. ∆ηλαδή, οι ρυθµοί δεξιά του ισοµοριακού 

σηµείου, για (PCO/PΝO)>1, ακολουθούν κινητική µηδενικής τάξης ως προς το CO. Ο 

σχηµατισµός µεγίστου, το οποίο είναι χαρακτηριστικό στην περίπτωση του CeO2, δηλώνει 
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Σχήµα 8.26: Επίδραση της PCO  και του είδους 
του φορέα στην ειδική ενεργότητα σχηµατισµού  
των προϊόντων για τους καταλύτες 0.05%Rh 

 

  Σχήµα 8.27: Επίδραση της PΝO  και του είδους 
του φορέα στην ειδική ενεργότητα σχηµατισµού 
των προϊόντων  για τους καταλύτες 0.05%Rh 
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ανταγωνιστική ρόφηση των δυο αντιδρώντων στο µέταλλο στις συγκεκριµένες συνθήκες. 

Από το διάγραµµα αυτό, µπορούµε να ισχυριστούµε πως το CO ροφάται ισχυρότερα στον  

καταλύτη 0.05%Rh/CeO2 απ’ ό,τι στους άλλους δύο καταλύτες ροδίου χαµηλής 

περιεκτικότητας σε µέταλλο. Για τον καταλύτη 0.05%Rh/CeO2 βλέπουµε κάποια 

διαφοροποίηση στην κινητική συµπεριφορά του ως προς το CO σε σχέση µε τον 

αντίστοιχο 0.5%Rh. Βέβαια θα πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι στην περίπτωση καταλυτών  

χαµηλής φόρτισης τα κινητικά πειράµατα διεξήχθησαν στους 220°C ενώ οι κινητικές 

µετρήσεις των καταλυτών 0.5%Rh πραγµατοποιήθηκαν στους 180°C. Η άνοδος της 

θερµοκρασίας αυξάνει την ενεργότητα των καταλυτών και επιδρά στο µηχανισµό της 

αντίδρασης. Βλέπουµε λοιπόν, ότι υπάρχουν αλληλεπιδράσεις µετάλλου-φορέα, εφόσον η 

συµπεριφορά διαφοροποιείται από φορέα σε φορέα είτε ποσοτικά (TiO2 – YSZ) είτε 

ποιοτικά (CeO2), που καθορίζουν την ισχύ ρόφησης του ροφηµένου είδους στο µέταλλο. 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, η παρατηρούµενη αυξηµένη ενεργότητα καταλυτών 

CeO2  µπορεί αποδοθεί στη δραστικότητα του οξυγόνου που προέρχεται από το CeO2. Τα 

οξυγόνα που βρίσκονται στο κρυσταλλικό πλέγµα του CeO2 και είναι πλησίον µορίων CO 

ροφηµένων στα µεταλλικά σωµατίδια στη διεπιφάνεια µετάλλου/φορέα (CeO2), αντιδρούν, 

µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία κενών ανιονικών θέσεων οι οποίες αναπληρώνονται στη 

συνέχεια από τη διάσπαση ροφηµένου ΝΟ στη µεταλλική επιφάνεια. Η προωθητική δράση 

του CeO2 στην αντίδραση ΝΟ/CO σύµφωνα µε τους Granger et al µπορεί να εξηγηθεί µε 

βάση το παρακάτω µηχανιστικό σχήµα [19]: 

COads + O → CO2(g) + V + *       (8.23a) 

CO(g) + O → CO2(g) + V        (8.23β) 

NOads + V → Nads + O       (8.24α) 

NO(g) + V + * → Nads + O       (8.24β) 

NOads + Nads → N2O(g) + 2*          (8.25) 

NOads + Nads → N2(g) + Oads + *       (8.26) 

Nads + Nads → N2(g) + 2*       (8.27) 
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Όπου τα V και Ο, αντίστοιχα, αναφέρονται στην κενή ανιονική θέση και στο ενεργό είδος 

οξυγόνου του CeO2, ενώ το * δηλώνει µία κενή θέση ρόφησης στη µεταλλική επιφάνεια. 

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται επίσης ότι η επίδραση του CeO2 οφείλεται σε 

πιθανή τροποποίηση των ροφητικών ιδιοτήτων ευγενών µετάλλων που αλληλεπιδρούν µε 

CeO2 σύµφωνα µε τον Oh [11], ο οποίος παρατήρησε σηµαντικές µεταβολές στη ρόφηση 

και διάσπαση του ΝΟ σε µεταλλική επιφάνεια Rh παρουσία Ce. Επίσης οι Holles et al. 

[43, 44] ανέπτυξαν κινητικό µοντέλο για να περιγράψουν το µηχανισµό της αντίδρασης 

NO/CO σε υποστηριγµένους καταλύτες Rh και Pd ενισχυµένους µε CeO2 και συµπέραναν 

ότι η ύπαρξη ηλεκτρόφιλων θέσεων στη διεπιφάνεια ευγενούς µετάλλου/CeO2 συντελεί 

καθοριστικά στη διάσπαση του ΝΟ.  

Η εξάρτηση της καταλυτικής ενεργότητας από την PΝO και από τον φορέα για 

καταλύτες Rh χαµηλής φόρτισης στους 220°C και για PCO =0.11kPa δείχνεται στο Σχήµα 

8.27. Η κινητική συµπεριφορά του καταλύτη 0.05%Rh/CeO2 ως προς το ΝO παρουσιάζει 

κάποια διαφοροποίηση σε σχέση µε αυτήν του αντίστοιχου 0.5%Rh και αυξηµένη 

ενεργότητα, όπως επίσης παρατηρήθηκε και στις κινητικές καµπύλες µεταβολής της 

καταλυτικής ενεργότητας συναρτήσει του CO (Σχήµα 8.26). Παρατηρούµε ότι ο ρυθµός 

παραγωγής του Ν2Ο ακολουθεί θετικής τάξης κινητική για όλο το εύρος πιέσεων ΝΟ, 

ενώ ο ρυθµός παραγωγής CO2 για µικρές PΝO εµφανίζει κινητική πρώτης τάξης και στη 

συνέχεια αυξανοµένης της PΝO µηδενικής τάξης, µε εξαίρεση τον καταλύτη του CeO2 

όπου συνεχίζει να αυξάνει µε µικρότερη όµως κλίση. Όπως και στην περίπτωση 

υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%Rh η καταλυτική ενεργότητα του Ν2 αυξάνεται για πολύ 

µικρές πιέσεις του ΝΟ ενώ για  (PΝO/PCO)>0.5 ακολουθεί συµπεριφορά αρνητικής τάξης 

ως προς την PΝO. ∆ηλαδή, η αύξηση του ποσοστού του ΝΟ στο αντιδρών µίγµα οδηγεί σε 

µείωση του ρυθµού παραγωγής Ν2 και ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγής του N2O. Αυτό 

πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι, καθώς η µερική πίεση του ΝΟ στο αντιδρών µίγµα 

αυξάνεται, η διασπαστική ρόφηση του ΝΟ στην επιφάνεια του Rh γίνεται πιο δύσκολη 

γιατί όλο και λιγότερα γειτονικά ενεργά κέντρα, που είναι κατάλληλα για τη διασπαστική 

ρόφηση, θα είναι ελεύθερα, ενώ, ταυτόχρονα, σε µεγάλες καλύψεις ΝΟ έχουµε 

σχηµατισµό Rh-(NO)2 [31]. Αυτό έχει ως συνέπεια τη µείωση της συγκέντρωσης των 

ροφηµένων ειδών Ν* (αλλά και Ο*) που θα βρίσκονται δίπλα σε ίδια (Ν*) για την 
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παραγωγή Ν2. Αντίθετα, αυξάνεται η πιθανότητα, αυτά τα λιγοστά είδη Ν* και Ο* να 

βρίσκονται ροφηµένα δίπλα σε ροφηµένα ΝΟ* ή σε Rh-(NO)2 και CO*, από τα οποία 

σχηµατίζεται το Ν2Ο και το CΟ2.  

Σε παρόµοιο συµπέρασµα κατέληξαν και οι Granger et al [18] οι οποίοι µελέτησαν 

την κινητική συµπεριφορά της αντίδρασης ΝΟ/CO στους 300°C τόσο σε µονοµεταλλικό 

καταλύτη Rh/Al2O3 όσο και σε διµεταλλικό καταλύτη Pt-Rh/Al2O3. Η συγκεκριµένη 

µελέτη έδειξε ότι στις συγκεκριµένες συνθήκες ευνοείται ο σχηµατισµός του Ν2Ο σε 

βάρος του Ν2. Όσο αυξάνει η κάλυψη του ΝΟ στην καταλυτική επιφάνεια δυσχεραίνει η 

διάσπαση του µε αποτέλεσµα να µειώνεται η επιφανειακή κάλυψη του Ν. Η διµοριακή 

αντίδραση ανάµεσα στο ΝΟ(ads) και στο Ν(ads) οδηγεί κατά κύριο λόγο στο σχηµατισµό 

Ν2Ο και όχι Ν2 , το οποίο σχηµατίζεται κατά κύριο λόγο από τη συνένωση δύο ατοµικά 

ροφηµένων Ν. 

Συµπερασµατικά λοιπόν, από τα κινητικά διαγράµµατα των Σχηµάτων 8.26, 8.27, 

βλέπουµε πως το ΝΟ ροφάται ισχυρά σε επιφάνειες Rh και πιθανότατα ισχυρότερα από 

το CO, αφού είδαµε πως η περίσσεια ΝΟ επιδρά σηµαντικά στους ρυθµούς παραγωγής Ν2 

και Ν2Ο, αλλά ελάχιστα στο ρυθµό παραγωγής CO2, ενώ η περίσσεια του CO επηρεάζει 

µηδαµινά τους ρυθµούς παραγωγής των προϊόντων. Αυτή η παρατήρηση έρχεται σε 

συµφωνία µε τη µελέτη των Hecker et Bell [28], οι οποίοι παρατήρησαν ότι το Rh ροφά 

πιο ισχυρά το ΝΟ από το CO. Ποιοτικά η ίδια συµπεριφορά παρατηρήθηκε και στους 

καταλύτες 0.5%κ.β.Rh.  

 

8.3.4 Συµπεράσµατα από τη µελέτη της αντίδρασης ΝΟ/CO 

Στην παρούσα ενότητα εξετάστηκε η ενεργότητα και η κινητική συµπεριφορά 

υποστηριγµένων καταλυτών Rh και Pt, σε ποσοστά φόρτισης 0.5% και 0.05%κ.β. Από 

τους καταλύτες Rh πιο ενεργός φαίνεται να είναι αυτός που υποστηρίζεται σε YSZ, αν 

και στη χαµηλή φόρτιση αρκετά ενεργός είναι και αυτός που υποστηρίζεται σε CeO2. 

Αυτό µπορεί να υποδηλώνει ότι οι αλληλεπιδράσεις του CeO2 µε το Rh ίσως να είναι 

ισχυρότερες στην περίπτωση όπου έχουµε λιγότερο µέταλλο, ή καλύτερα, µικρότερους 

κρυσταλλίτες µετάλλου εναποτεθειµένους στο φορέα. Εξάλλου θα πρέπει επίσης να 

σηµειωθεί ότι εκτός από τη φύση του φορέα και το είδος του µετάλλου, σηµαντικό ρόλο 
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στις αλληλεπιδράσεις µετάλλου-φορέα διαδραµατίζει το µέγεθος των κρυσταλλιτών 

καθώς και το ποσοστό φόρτισης του µετάλλου.  

Η αυξηµένη ενεργότητα των καταλυτών Rh υποστηριγµένων σε YSZ και CeO2 

µπορεί να αποδοθεί στην µεγάλη αποθηκευτική ικανότητα οξυγόνου  που χαρακτηρίζει 

τους συγκεκριµένους φορείς [11, 19, 26, 27, 35, 45, 46]. Επίσης, σηµαντικό ρόλο στην 

αυξηµένη ενεργότητα των εν λόγω καταλυτών, πιθανότατα να διαδραµατίζει η θερµική 

κατεργασία που υπέστησαν σε αναγωγική ατµόσφαιρα Η2 στους 573Κ, πριν από τη µελέτη 

της καταλυτικής συµπεριφοράς τους στην αντίδραση αναγωγής του ΝΟ. Στη βιβλιογραφία 

[47] αναφέρεται ότι η θερµική προκατεργασία καταλυτών τριοδικής λειτουργίας που 

περιέχουν CeO2 σε αναγωγική ατµόσφαιρα, οδηγεί σε αύξηση της µετατροπής του ΝΟ. Το 

φαινόµενο αυτό αποδίδεται είτε στον σχηµατισµό υψηλά ενεργών κέντρων στη 

διεπιφάνεια µεταξύ του µετάλλου και του ανηγµένου CeO2 ή στη δηµιουργία µίας νέας 

ενεργούς φάσης που σχηµατίζεται από τη µετανάστευση µεταλλικών κρυσταλλιτών στο 

πλέγµα του CeO2. Επίσης η έρευνα των Fornasiero et al [35, 48] για την αναγωγή του 

ΝΟ από CO σε καταλύτες Rh/CeO2-ZrO2, έδειξε ότι η θερµική προκατεργασία των 

καταλυτών αυτών σε ατµόσφαιρα Η2 στους 473Κ ευνοεί τη διάσπαση του ΝΟ και οδηγεί 

σε υψηλές µετατροπές λόγω της δηµιουργίας κενών θέσεων οξυγόνου στο φορέα. 

Όσον αφορά τους καταλύτες Pt πιο ενεργός φαίνεται να είναι ο υποστηριγµένος 

καταλύτης του TiO2, γεγονός το οποίο ενισχύεται τόσο από τη χαµηλή ενέργεια 

ενεργοποίησης όσο και από τη σχετικά αυξηµένη κλίση των κινητικών καµπυλών – άρα 

και ο δεσµός των αντιδρώντων µε την καταλυτική επιφάνεια είναι χαλαρότερος- που 

επιδεικνύει ο συγκεκριµένος καταλύτης. 

 Στο Σχήµα 8.28 απεικονίζεται η επίδραση του µετάλλου και της µεταλλικής 

φόρτισης στη µετατροπή του ΝΟ και του CO για υποστηριγµένους καταλύτες YSZ. 

Παρόµοια είναι η συµπεριφορά και των άλλων φορέων. Στο εν λόγω σχήµα παρατηρούµε 

ότι η αναγωγή του ΝΟ ξεκινάει από τους 150°C για τον καταλύτη 0.5%Rh και στους 

200°C για τον καταλύτη 0.05%Rh. Αντίστοιχα το ΝΟ αρχίζει να ανάγεται στους 250°C 

µε χρήση καταλύτη 0.5%Pt και στους 300°C στην περίπτωση καταλύτη 0.05%Pt. 

Παρόµοια είναι και η πορεία µετατροπής του CO. Βλέπουµε δηλαδή ότι η µετατροπή του 

ΝΟ ξεκινάει σχεδόν ταυτόχρονα µε τη µετατροπή του CO. Στη συνέχεια µε την άνοδο 
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της θερµοκρασίας οι δύο µετατροπές αυξάνονται και ακολουθώντας παράλληλη πορεία 

φθάνουν σε µία µέγιστη τιµή στην οποία παρουσιάζουν πλατό. Στο σηµείο αυτό η 

µετατροπή του ΝΟ αγγίζει το 90% ενώ η µετατροπή του CO είναι σχεδόν πλήρης. 

∆ηλαδή βλέπουµε ότι η µετατροπή του ΝΟ σταµατάει µόλις ολοκληρωθεί η µετατροπή 

του CO, το οποίο είναι και το αναµενόµενο, αφού πέραν του σηµείου αυτού δεν υπάρχει 

άλλη ποσότητα αναγωγικού µέσου για να συνεχιστεί η αναγωγή του ΝΟ.  

Επίσης παρατηρούµε 

ότι η µείωση του ποσοστού 

φόρτισης του µετάλλου 

προκαλεί µετατόπιση των 

καµπύλων των µετατροπών 

των αντιδρώντων καθώς 

επίσης και της θερµοκρασίας 

έναυσης προς τα δεξιά, σε 

υψηλότερες θερµοκρασίες. 

Την ίδια επίδραση έχει και η 

αντικατάσταση του Rh από Pt 

για τον ίδιο φορέα και το ίδιο 

ποσοστό µεταλλικής φόρτισης. 

Αυτό αποδίδεται στην 

υψηλότερη ενεργότητα που 

παρουσιάζουν οι καταλύτες Rh 

για την αναγωγή του ΝΟ 

συγκρινόµενοι µε τους 

καταλύτες του Pt και έρχεται 

συµφωνία µε τη βιβλιογραφία [38]. Λαµβάνοντας υπόψη τα πειράµατα που διεξήχθησαν 

βλέπουµε πως η συµπεριφορά αυτή των µετατροπών παρατηρήθηκε σε όλους τους 

καταλύτες (§ 8.3.3). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι καταλύτες Rh είναι πιο ενεργοί από αυτούς του Pt, 

ενώ η αύξηση της µεταλλικής φόρτισης οδηγεί σε ενεργοποίηση τους καταλύτη σε 
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Σχήµα 8.28: Επίδραση της θερµοκρασίας, του µετάλλου και της 
περιεκτικότητας σε µέταλλο υποστηριγµένων καταλυτών YSZ  
στη µετατροπή των αντιδρώντων. 
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χαµηλότερες θερµοκρασίες. Αν ανατρέξουµε στον Πίνακα 8.2 και παρατηρήσουµε το 

µέσο µέγεθος των µεταλλικών σωµατιδίων, βλέπουµε πως οι κρυσταλλίτες των 

καταλυτών υψηλής φόρτισης είναι µεγαλύτεροι. Αυτό έρχεται σε συµφωνία µε τη 

βιβλιογραφία, όπου και οι Burch et all[41, 49] παρατήρησαν ότι η αύξηση του ποσοστού 

της µεταλλικής φόρτισης µε ταυτόχρονη αύξηση του µεγέθους των καταλυτικών 

σωµατιδίων οδηγεί σε αύξηση της ενεργότητας του καταλύτη για την αντίδραση αναγωγής 

του ΝΟ. Επίσης οι έρευνες των Otto et Yao [42] και Kaspar et all[12] για την αναγωγή 

του ΝΟ από υδρογόνο και από µονοξείδιο του άνθρακα σε καταλύτες Rh, έδειξαν ότι η 

διάσπαση του ΝΟ ευνοείται από την αύξηση του µεγέθους των µεταλλικών σωµατιδίων. 

Θα πρέπει επίσης να προσθέσουµε ότι για όλους τους υποστηριγµένους 

καταλύτες εξετάσθηκε η συµπεριφορά τους όχι µόνο κατά την άνοδο της θερµοκρασίας 

αλλά και κατά την κάθοδο. ∆εν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα φαινόµενα υστέρησης. 

Ενδεικτικά στα Σχήµατα 8.29, 8.30 παρουσιάζεται η συµπεριφορά καταλυτών 

0.5%Pt/TiO2 και 0.5%Rh/YSZ  τόσο κατά την άνοδο (κλειστά σύµβολα, συνεχείς 

γραµµές) όσο και κατά την κάθοδο (ανοικτά σύµβολα, διακεκοµµένες γραµµές)  της 

θερµοκρασίας στον αντιδραστήρα.  
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Σχήµα 8.29:  Επίδραση της θερµοκρασίας στη 
µετατροπή του ΝΟ και στην απόδοση σε προϊόντα 
αναγωγής για τον καταλύτη 0.5%Pt/TiO2.  

  

Σχήµα 8.30:  Επίδραση της θερµοκρασίας στη 
µετατροπή του ΝΟ και στην απόδοση σε 
προϊόντα αναγωγής για τον καταλύτη 0.5%Rh/ 
YSZ 
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Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, σε όλους τους καταλύτες η µετατροπή του ΝΟ 

αυξάνεται µε τη θερµοκρασία ώσπου φθάνει σε µία µέγιστη τιµή στην οποία παρουσιάζει 

πλατό. Στο Σχήµα 8.31 απεικονίζεται η µέγιστη µετατροπή του ΝΟ σε ανηγµένα 

προϊόντα (Ν2 και Ν2Ο) και η θερµοκρασία (Τmax) στην οποία άρχισε να εµφανίζει πλατό 

στη µέγιστη αυτή τιµή για κάθε καταλυτικό δείγµα. Βλέπουµε πως η µετατροπή του ΝΟ 

κυµαίνεται στο 80% µε την υψηλότερη τιµή (85%) να παρουσιάζεται για τον καταλύτη 

0.5%Rh/YSZ στην οποία φθάνει στους 400°C, ενώ την χαµηλότερη τιµή (75%) 

παρουσίασε ο καταλύτης 0.5%Rh/CeO2 στην οποία έφθασε στους 475°C. Από τους 

καταλύτες 0.5%Pt υψηλότερη τιµή παρουσιάζει αυτός του TiO2 (83%) στην οποία φθάνει 

στους 400°C. Σχετικά µε τους καταλύτες Pt χαµηλής φόρτισης, παρά το γεγονός ότι στον 

καταλύτη 0.05%Pt/YSZ παρατηρούνται υψηλότερες µετατροπές και µάλιστα από 

χαµηλότερες θερµοκρασίες (>200οC) σε σύγκριση µε τον καταλύτη 0.05%Pt/TiO2, όπως 

είδαµε στην παράγραφο §8.3.3 η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 είναι µεγαλύτερη στην 

περίπτωση καταλύτη Pt/TiO2 για χαµηλές θερµοκρασίες (Τ<3000C). 
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Σχήµα 8.31: Επίδραση του φορέα, του µετάλλου και της µεταλλικής φόρτισης στην ενεργότητα 
υποστηριγµένων καταλυτών. Σύσταση µίγµατος τροφοδοσίας: 0.13kPa NO, 0.11kPa CO. 
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Συµπερασµατικά λοιπόν καταλήγουµε ότι η ενεργότητα των υποστηριγµένων 

καταλυτών Pt για την αντίδραση ΝΟ/CΟ µειώνεται µε την εξής σειρά: TiO2> YSZ≥ CeO2. 

Όσον αφορά τους καταλύτες υποστηριγµένους καταλύτες 0.5%Rh παρατηρούµε 

πως η καταλυτική ενεργότητα ως προς τον σχηµατισµό των προϊόντων µειώνεται µε την 

ακόλουθη σειρά: YSZ > TiO2 ≥ CeO2. Μικρή διαφοροποίηση παρουσιάζουν οι καταλύτες 

0.05%Rh όπου η ενεργότητα µειώνεται ως εξής: YSZ > CeO2 > TiO2, µε το CeO2 να 

ανταγωνίζεται αρκετά καλά την YSZ σε περιοχές µεγάλης περίσσειας NO. 

 

 

8.4 ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟ ΜΕ CO ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Pt ΚΑΙ Rh 

Στην προηγούµενη ενότητα είδαµε την επίδραση του φορέα και του ποσοστού της 

µεταλλικής φόρτισης στη µετατροπή του ΝΟ και στην απόδοση σε προϊόντα για την 

αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε CO, απουσία όµως οξυγόνου. Στην πραγµατικότητα όµως 

τα καυσαέρια που προέρχονται από τις µηχανές καύσης «πτωχού καυσίµου» ή µηχανές 

Diesel περιέχουν και οξυγόνο [36, 50], οπότε κρίνεται σκόπιµο οι παρασκευασθέντες 

καταλύτες να εξετασθούν παρουσία οξυγόνου. Ο άµεσος τεχνολογικός στόχος είναι η 

ικανοποιητική λειτουργία των καταλυτικών συστηµάτων τόσο σε χαµηλές θερµοκρασίες 

(200°C) όσο και σε υψηλές θερµοκρασίες (600°C), προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι 

εκποµπές των ρύπων κατά την εκκίνηση του κινητήρα (cold start up)[50, 51].  

Γι αυτό το λόγο λοιπόν στην ενότητα αυτή εξετάζεται η ενεργότητα των ίδιων 

υποστηριγµένων καταλυτών Pt και Rh για την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ από CO 

παρουσία πέντε διαφορετικών συστάσεων οξυγόνου: 0.3%, 1%, 3%, 6% και 10% Ο2. Στο 

παρόν καταλυτικό σύστηµα εκτός από τις αντιδράσεις (8.1)-(8.3), οι οποίες αναφέρθηκαν 

στην προηγούµενη ενότητα, λαµβάνει επίσης χώρα και η αντίδραση οξείδωσης του CO:  

CO + ½ Ο2→ CO2      (8.28) 

Θα πρέπει ακόµη να σηµειωθεί ότι σε µεγάλες περίσσειες οξυγόνου είναι δυνατό να 

παρατηρηθεί και η αντίδραση της µερικής οξείδωσης του ΝΟ προς ΝΟ2.  

 



ΜΕΡΟΣ Γ ____________________________________________________ 

 292

8.4.1 Καταλυτική συµπεριφορά υποστηριγµένων καταλυτών Pt 

 Στην παρούσα παράγραφο εξετάζεται η ενεργότητα των καταλυτών Pt σε 

συνάρτηση µε τη θερµοκρασία για πέντε διαφορετικές συστάσεις οξυγόνου. Στο Σχήµα 

8.32 απεικονίζεται η συµπεριφορά καταλυτών 0.5%Pt σε φορείς YSZ, TiO2 και CeO2 για 

το θερµοκρασιακό εύρος 50-550°C και για µερική πίεση οξυγόνου ίση µε 0.3kPa. Η 

οξείδωση του CO ξεκινάει από τους 100°C για όλους τους καταλύτες ενώ ταυτόχρονα 

ξεκινάει και η αναγωγή του ΝΟ. Η 

µεγαλύτερη µετατροπή επιτυγχάνεται 

για τον υποστηριγµένο καταλύτη της 

YSZ αγγίζοντας σχεδόν την τιµή 13%, 

ενώ τη χαµηλότερη µετατροπή 

εµφανίζει ο καταλύτης του ΤiO2 

πλησιάζοντας µόλις στο 4%. Ο 

καταλύτης της YSZ οδηγεί µεν σε 

υψηλή µετατροπή του ΝΟ σε σχέση µε 

τους άλλους δύο καταλύτες, υπό τις 

συγκεκριµένες συνθήκες, εµφανίζει δε 

και αυξηµένη εκλεκτικότητα ως προς 

το Ν2Ο για ένα µεγάλο θερµοκρασιακό 

παράθυρο, από τους 150 έως τους 

450°C. Ο σχηµατισµός του Ν2Ο αρχίζει 

στους 250°C για τον καταλύτη του CeO2 

και φθάνει σε πλατό στους 300 µε 

400°C, ενώ σε υψηλότερες θερµοκρασίες απουσιάζει αφού ευνοείται θερµοδυναµικά η 

διάσπασή του προς το σχηµατισµό Ν2 [24]. Οι παρατηρούµενες διαφοροποιήσεις στην 

συµπεριφορά των εξεταζοµένων καταλυτών µπορούν να αποδοθούν στη διαφορετική 

αποθηκευτική ικανότητα ιόντων οξυγόνου που παρουσιάζουν οι συγκεκριµένοι φορείς [11, 

19] και σε ηλεκτρονιακές αλληλεπιδράσεις µεταξύ του µετάλλου και του εκάστοτε φορέα. 
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Σχήµα 8.32: Επίδραση της θερµοκρασίας και του 
φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%Pt στη 
µετατροπή των αντιδρώντων και την απόδοση σε 
προϊόντα. Σύσταση µίγµατος τροφοδοσίας: 0.1%ΝΟ, 
0.1%CO και 0.3%Ο2. 
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Σχήµα 8.33: Επίδραση της θερµοκρασίας  και του 
φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%Pt στη 
µετατροπή των αντιδρώντων και την απόδοση σε 
προϊόντα. Σύσταση µίγµατος τροφοδοσίας: 
0.1%ΝΟ, 0.1%CO και 1%Ο2. 

 
 

Σχήµα 8.34: Επίδραση της θερµοκρασίας  και 
του φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%Pt 
στη µετατροπή των αντιδρώντων και την 
απόδοση σε προϊόντα. Σύσταση µίγµατος 
τροφοδοσίας: 0.1%ΝΟ, 0.1%CO και 3%Ο2. 
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Σχήµα 8.35: Επίδραση της θερµοκρασίας και του 
φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%Pt στη 
µετατροπή των αντιδρώντων και την απόδοση σε 
προϊόντα. Σύσταση µίγµατος τροφοδοσίας: 
0.1%ΝΟ, 0.1%CO και 6%Ο2. 

 Σχήµα 8.36: Επίδραση της θερµοκρασίας και 
του φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%Pt 
στη µετατροπή των αντιδρώντων και την 
απόδοση σε προϊόντα. Σύσταση µίγµατος 
τροφοδοσίας: 0.1%ΝΟ, 0.1%CO και 10%Ο2. 
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Περαιτέρω αύξηση της µερικής πίεσης του οξυγόνου στην αέρια φάση (Σχήµατα 8.33 –

8.36) οδηγεί σε µείωση της µετατροπής  

του ΝΟ. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός 

ότι καθώς αυξάνεται η κάλυψη του 

οξυγόνου στην καταλυτική επιφάνεια 

µειώνεται ο αριθµός των ενεργών 

κέντρων που είναι διαθέσιµα για τα 

στοιχειώδη βήµατα της καταλυτικής 

αντίδρασης µε αποτέλεσµα τη µείωση 

των καταλυτικών επιδόσεων. Εξάλλου 

από τη βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι η 

ύπαρξη σταθερών ειδών Pt-O [52] 

κωλύει την διασπαστική ρόφηση του ΝΟ 

[53, 54].  

Παρατηρούµε επίσης ότι σε 

µεγάλες συγκεντρώσεις οξυγόνου 

ευνοείται ο σχηµατισµός του ΝΟ2 εις 

βάρος του Ν2Ο το οποίο δεν ανιχνεύεται 

ως τελικό προϊόν. Όπως φαίνεται 

καλύτερα και στο Σχήµα 8.37α για την 

περίπτωση του καταλύτη 0.5%Pt/YSZ, η 

µετατροπή του ΝΟ µειώνεται 

αυξανοµένης της συγκέντρωσης του 

οξυγόνου από 0.3 σε 1 kPa. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι στη σύσταση αυτή η 

εκλεκτικότητα ως προς Ν2 είναι 100% 

(Σχήµα 8.33). Στη συνέχεια όταν η 

µερική πίεση του οξυγόνου λάβει την 

τιµή των 3kPa η µετατροπή του ΝΟ 

αυξάνεται ελαφρώς, οδηγώντας όχι µόνο 
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Σχήµα 8.37: Επίδραση της θερµοκρασίας  και της 

2OP στη µετατροπή του ΝΟ  για τους 

υποστηριγµένους καταλύτες (α) 0.5%Pt/YSZ, (β) 
0.5%Pt/CeO2 και (γ) 0.5%Pt/TiO2. Σύσταση 
µίγµατος τροφοδοσίας: 0.1%ΝΟ, 0.1%CO και x%Ο2. 
 

(α) 

(β) 

(γ) 
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στο σχηµατισµό Ν2 αλλά και στην εµφάνιση ΝΟ2. Αυξάνοντας τη συγκέντρωση του 

οξυγόνου σε 6 και 10kPa δεν προκαλείται σηµαντική µεταβολή στη µετατροπή του ΝΟ 

µέχρι τους 400°C όπου σε υψηλότερες θερµοκρασίες παρατηρείται γραµµική αύξηση της 

µετατροπής του ΝΟ και αύξηση του σχηµατισµού του ΝΟ2. Αυτό συµβαίνει διότι η άνοδος 

της θερµοκρασίας προκαλεί διάσπαση των επιφανειακών οξειδίων του Pt, που 

πιθανότατα έχουν σχηµατιστεί στην καταλυτική επιφάνεια λόγω της µεγάλης ποσότητας 

οξυγόνου στο αντιδρών µίγµα, µε αποτέλεσµα την απελευθέρωση ενεργών θέσεων στην 

καταλυτική επιφάνεια και τη συνεπακόλουθη διευκόλυνση της αντίδρασης. 

Παρόµοια συµπεριφορά παρουσιάζει και ο καταλύτης 0.5%Pt/CeO2 µε τη διαφορά 

ότι σε συνθήκες αντίδρασης όπου η 
2OP ισούται µε 3 kPa (Σχήµα 8.37β) η µετατροπή του 

ΝΟ είναι µηδενική για το συγκεκριµένο καταλύτη µέχρι τους 450°C, ενώ στη συνέχεια µε 

άνοδο της θερµοκρασίας µικρό ποσοστό του ΝΟ (µόλις 3%) µετατρέπεται προς ΝΟ2. 

Στις συγκεκριµένες συνθήκες περίσσειας οξυγόνου η κάλυψη του οξυγόνου στην 

καταλυτική επιφάνεια είναι αυξηµένη και υπάρχουν λίγες ελεύθερες θέσεις για ρόφηση, 

για τις οποίες συναγωνίζονται τα ΝΟ και CO. Όµως σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία το CO 

ροφάται µοριακά σε επιφάνειες Pt [55] -και µάλιστα πιο ισχυρά από το ΝΟ- οπότε 

απαιτεί µόνο ένα κενό ενεργό κέντρο. Αντίθετα το ΝΟ, το οποίο ως επί το πλείστον 

ροφάται διασπαστικά σε επιφάνειες µετάλλων της VIII οµάδας του περιοδικού 

συστήµατος και σε συνθήκες καταλυτικού ενδιαφέροντος [56], απαιτεί δύο γειτονικά 

κενά ενεργά κέντρα γεγονός το οποίο είναι πιο δύσκολο στην περίπτωση αυξηµένων 

καλύψεων οξυγόνου στην καταλυτική επιφάνεια. Έτσι το CO οξειδώνεται προς CO2 και 

ήδη από τους 350°C έχουµε σχεδόν πλήρη µετατροπή του (Σχήµα 8.34α). Εν συνεχεία 

ελευθερώνονται κάποιες θέσεις ρόφησης για το ΝΟ στην καταλυτική επιφάνεια αλλά 

λόγω έλλειψης αναγωγικού µέσου το ΝΟ οξειδώνεται προς ΝΟ2.  

Σε πολύ µεγάλες περίσσειες οξυγόνου παρατηρείται αύξηση της µετατροπής του 

ΝΟ για τον καταλύτη του CeO2 τόσο σε προϊόντα αναγωγής, Ν2, όσο και σε προϊόντα 

οξείδωσης, ΝΟ2, όπως φαίνεται στα Σχήµατα 8.35, 8.36. Μάλιστα στην περίπτωση όπου 

η αέρια σύσταση αποτελείται από 10%Ο2 παρατηρούµε ότι µετά τους 300°C παρατηρείται 

µία µικρή πτώση της απόδοσης σε CO2 και αύξηση της µετατροπής του ΝΟ και της 

απόδοσης σε Ν2. Η δε παραγωγή του ΝΟ2 και στις δύο περιπτώσεις ξεκινάει µετά από 
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τους 350°C. Εν γένει για τον καταλύτη 0.5%Pt/CeO2 παρατηρούµε ότι αύξηση της αέριας 

σύστασης σε οξυγόνο οδηγεί σε εµφάνιση του ΝΟ2 σε χαµηλότερες θερµοκρασίες 

(Σχήµατα 8.33 - 8.36), ενώ δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα η απόδοση σε Ν2 µε εξαίρεση την 

περίπτωση των 3kPa Ο2 όπου φαίνεται ότι αντιστοιχεί σε µία κρίσιµη κάλυψη οξυγόνου 

όπου παρεµποδίζεται η αναγωγή του ΝΟ. 

Αξίζει δε να επισηµανθεί ότι και στους δύο υποστηριγµένους καταλύτες, 

0.5%Pt/CeO2 και 0.5%Pt/YSZ, παρατηρείται ταλαντωτική συµπεριφορά τόσο στο ρυθµό 

κατανάλωσης του ΝΟ όσο και στο ρυθµό παραγωγής CO2 σε χαµηλές θερµοκρασίες 

(~150°C) και σε υψηλές περιεκτικότητες οξυγόνου (>6kPa), για την οποία θα γίνει 

εκτενέστερη αναφορά στην επόµενη ενότητα. Η ταλαντωτική αυτή συµπεριφορά ίσως 

συσχετίζεται µε την ενισχυτική δράση του οξυγόνου σε υψηλές περιεκτικότητες στη 

µετατροπή του ΝΟ, στην περίπτωση υποστηριγµένων καταλυτών Pt και σε χαµηλές 

θερµοκρασίες [57]. 

Σε αντίθεση µε τους δύο άλλους υποστηριγµένους καταλύτες Pt, κατά τη µελέτη 

της ενεργότητας του καταλύτη 0.5%Pt/TiO2 δεν παρουσιάστηκαν ταλαντώσεις σε καµία 

σύσταση οξυγόνου. Βέβαια, θα πρέπει να τονίσουµε ότι στις υψηλές περιεκτικότητες 

οξυγόνου (>6kPa) όπου οι άλλοι δύο καταλύτες εµφάνισαν ταλαντώσεις, ο υποστηριγµένος 

σε TiO2 καταλύτης εµφάνισε µέγιστο στη µετατροπή του ΝΟ στη θερµοκρασία όµως των 

250°C. Η µετατροπή του ΝΟ στο σηµείο αυτό άγγιξε το 11%, την υψηλότερη δηλαδή τιµή 

για τον συγκεκριµένο καταλύτη παρουσία οξυγόνου (Σχήµατα 8.35 -8.36). Σηµαντική 

παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι η χαρακτηριστική αυτή οξεία κορυφή στη µετατροπή 

του ΝΟ συνοδεύεται από αντίστοιχη κορυφή απόδοσης σε ΝΟ2. ∆εν θα πρέπει όµως να 

αγνοήσουµε και το ότι στο σηµείο της εµφάνισης του µεγίστου στη µετατροπή του ΝΟ, 

υπάρχει µία υστέρηση στην απόδοση σε CO2. Αυτό υποδηλώνει ότι στην καταλυτική 

επιφάνεια το ΝΟ ανταγωνίζεται αρκετά καλά το CO για τις κενές θέσεις ρόφησης, αλλά 

λόγω της αυξηµένης κάλυψης σε οξυγόνο οξειδώνεται κατά κύριο λόγο προς ΝΟ2 το 

οποίο στη συνέχεια εκροφάται, αφήνοντας κενές θέσεις για επιπλέον ρόφηση του CO και 

την περαιτέρω καύση του. Στη συνέχεια η µετατροπή του ΝΟ µειώνεται και µετά τους 

~370°C αυξάνεται σχεδόν γραµµικά µε ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγής σε ΝΟ2, 

ακολουθώντας δηλαδή την καταλυτική συµπεριφορά των άλλων δύο υποστηριγµένων 
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καταλυτών Pt. Μάλιστα στους 500°C παρατηρούµε ότι πρέπει να σχηµατίζεται και 

δεύτερο µέγιστο στη µετατροπή του ΝΟ στα 6 και 10kPa Ο2. 

Οι Ueda et al [58] κατά τη µελέτη της αναγωγής του ΝΟ από Η2 παρουσία 

περίσσειας οξυγόνου σε υποστηριγµένο καταλύτη 1%κ.β.Pd/TiO2 παρατήρησαν την 

εµφάνιση δύο µεγίστων στη µετατροπή του ΝΟ, στους 373Κ και στους 573Κ, τις οποίες 

απέδωσαν σε αλλαγή του µηχανισµού της αντίδρασης. 

Σε χαµηλότερες 
2OP η µετατροπή του ΝΟ είναι αρκετά χαµηλή και µάλιστα η τιµή 

των 3kPa Ο2 φαίνεται ότι αντιστοιχεί σε µία κρίσιµη κάλυψη οξυγόνου κατά αντιστοιχία 

µε τον υποστηριγµένο καταλύτη του CeO2. Βέβαια στον υποστηριγµένο σε TiO2 καταλύτη 

η µετατροπή του ΝΟ ξεκινάει από τους 250°C, δηλαδή δεν υπάρχει σε τόσο µεγάλο 

βαθµό απενεργοποίηση του καταλύτη για την αντίδραση του ΝΟ. Χαρακτηριστική δε είναι 

η µείωση της ικανότητας για αναγωγή του ΝΟ του καταλύτη 0.5%Pt/TiO2 σε σχετικά 

µικρή περίσσεια οξυγόνου 0.3kPa, όπως παρατηρούµε και στα Σχήµατα 8.32 και 8.37, εν 

αντιθέσει µε τους άλλους δύο καταλύτες όπου στις ίδιες συνθήκες το ΝΟ ανάγεται για 

µεγάλο θερµοκρασιακό εύρος παρουσιάζοντας µέγιστο περί τους 400°C. 

Από µηχανιστική άποψη, σηµαντικό ρόλο στην αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε CO 

διαδραµατίζουν τα ενδιάµεσα σχηµατιζόµενα ισοκυανιούχα είδη -NCO στην καταλυτική 

επιφάνεια. Πριν από µερικές δεκαετίες, ο Unland [59] µελετώντας την αλληλεπίδραση 

των ΝΟ και CO στους 673K σε υποστηριγµένους σε Al2O3 καταλύτες Pt, Pd, Rh και Ir, 

παρατήρησε την ανάπτυξη πολύ έντονων και σταθερών υπέρυθρων ζωνών απορρόφησης 

στην περιοχή των 2260-2270cm-1, τις οποίες απέδωσε σε ισοκυανική οµάδα ροφηµένη 

στο µέταλλο, M-NCO. Επίσης, παρατηρήθηκαν και ασθενέστερες ζώνες στα 2150-

2180cm-1 οι οποίες αποδόθηκαν σε ανιόν ισοκυανικής οµάδας, NCO-. Αργότερα οι 

Solymosi et al [60-62], µετά από µελέτη που έκαναν συνδυάζοντας την τεχνική της 

υπέρυθρης φασµατοσκοπίας (FTIR) και της φασµατοσκοπίας µάζας (MS) για την 

αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε CO σε υποστηριγµένους καταλύτες Pt, κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι η ισοκυανιακή οµάδα ροφάται στο φορέα και όχι στο µέταλλο και ότι το 

είδος του φορέα επηρεάζει σηµαντικά τόσο το σχηµατισµό όσο και τη σταθερότητα των 

ισοκυανιούχων ειδών. Η σταθερότητά τους προσδιορίζεται από τις χηµικές και 
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ηλεκτρονικές ιδιότητες του φορέα. Έτσι, τα ανιονικά είδη είναι πολύ λιγότερο σταθερά σε 

δείγµατα πλούσια σε ηλεκτρόνια.  

Ειδικότερα στη συγκεκριµένη µελέτη [60] παρατηρήθηκε ο σχηµατισµός 

ισοκυανιούχου ενώσεως στους 250°C σε όλους τους υποστηριγµένους καταλύτες Pt. Η 

χαµηλότερη θερµοκρασία σχηµατισµού του ισοκυανιούχου είδους ήταν 200°C για τους 

υποστηριγµένους σε Al2O3, MgO και SiO2 καταλύτες λευκόχρυσου, ενώ στον καταλύτη 

Pt/TiO2 ανιχνεύθηκε από τους 150°C. Η επίδραση του φορέα στη σταθερότητα των 

ισοκυανιούχων ειδών είναι καθοριστική. Έτσι, στην περίπτωση φορέα του TiO2 βλέπουµε 

ότι είναι αρκετά ασταθή και διασπώνται γρήγορα από τους 300°C, εν αντιθέσει µε την 

περίπτωση όπου ως φορέας χρησιµοποιείται SiO2, όπου βλέπουµε ότι τα ισοκυανιούχα 

είναι πολύ σταθερά ακόµη και στους 450°C. Κατά τους ίδιους ερευνητές, τα ροφηµένα 

άτοµα αζώτου διαχέονται από το Pt στο φορέα για να αντιδράσουν στη συνέχεια µε 

ροφηµένο CO οδηγώντας στο σχηµατισµό ισοκυανιούχων ειδών. Η διάχυσή τους 

(spillover) επηρρεάζεται από τη δοµή και τις χηµικές ιδιότητες του φορέα. Εν τέλει, η 

παρατηρούµενη διαφορά στο σχηµατισµό της ισοκυανιούχου ενώσεως, αποδίδεται στο 

γεγονός ότι το TiO2 έχει µεγαλύτερη ιοντική και ηλεκτρική αγωγιµότητα από τους άλλους 

φορείς που µελετήθηκαν άρα και η διάχυση των ροφηµένων ειδών στο φορέα είναι πιο 

εύκολη. 

Κατά αντιστοιχία, στην παρούσα µελέτη σηµαντικό ρόλο στο µηχανισµό της 

αντίδρασης διαδραµατίζουν τα πιθανώς σχηµατιζόµενα ισοκυανιούχα είδη, των οποίων η 

σταθερότητα καθορίζεται από τις ιδιότητες και τη δοµή του φορέα. Οι τρεις φορείς - 

TiO2, CeO2 και YSZ - που χρησιµοποιήθηκαν έχουν διαφορετική ιοντική και ηλεκτρική 

αγωγιµότητα και διαφορετική ικανότητα αποθήκευσης οξυγόνου. Συνεπώς, ο 

σχηµατισµός και η σταθερότητα των ισοκυανιούχων ενώσεων διαφέρει στους 

συγκεκριµένους υποστηριγµένους καταλύτες Pt, επηρεάζοντας ταυτόχρονα την 

ενεργότητα και καταλυτική συµπεριφορά τους.  

Έχει δειχθεί πειραµατικά [63, 64] ότι η παρουσία του οξυγόνου σταθεροποιεί τα 

ισοκυανιούχα είδη στην περίπτωση κατaλυτών Pt. Μάλιστα, κατά την αντίδραση του NO 

µε το CO, η παρουσία του χηµειοροφηµένου οξυγόνου σταθεροποιεί τα NCO είδη, τα 

οποία έχουν επαρκή χρόνο στην επιφάνεια του µετάλλου πριν διαχυθούν και 
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συσσωρευτούν στο φορέα, για να δράσουν στη συνέχεια ως ενδιάµεσα προϊόντα που 

σχηµατίζονται στην καταλυτική επιφάνεια και να προάγουν την αντίδραση προς ορισµένη 

κατεύθυνση. Η θέση των NCO διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην δραστικότητά τους 

[65] καθώς η συσσώρευσή τους στο φορέα οδηγεί σε αλλαγή των ηλεκτρονικών 

ιδιοτήτων των υποστηριγµένων µεταλλικών κρυσταλλιτών και σε µείωση της καταλυτικής 

ενεργότητας[53]. Οι Yoshida et al.[65-67] διαπίστωσαν ότι ο σχηµατισµός των NCO 

συσχετίζεται άµεσα µε την αναγωγή των NOx και ότι αποτελούν «κλειδί» για την 

αποτελεσµατική αναγωγή του ΝΟ παρουσία οξυγόνου.  

Λαµβάνοντας υπ’όψιν τα παραπάνω θα µπορούσαµε να εικάσουµε ότι στην 

περίπτωση του καταλύτη 0.5%Pt/TiO2 η παρατηρούµενη κορυφή στους 250°C στη 

µετατροπή του ΝΟ σε υψηλές µερικές πιέσεις οξυγόνου οφείλεται στην ύπαρξη 

ισοκυανιούχων ειδών τα οποία λόγω της µεγάλης περίσσειας οξυγόνου σταθεροποιούνται 

και ο χρόνος παραµονής τους στην καταλυτική επιφάνεια είναι ικανός ώστε να δράσουν. 

∆εδοµένου ότι στο συγκεκριµένο φορέα τα NCO έχει δειχθεί ότι είναι δυνατό να 

σχηµατιστούν από τους 150°C και διασπώνται σε χαµηλές θερµοκρασίες [60] 

συνεπάγεται ότι αυτά τα ενδιάµεσα είδη διασπώµενα οδηγούν σε αύξηση µετατροπής του 

ΝΟ. 

Στους άλλους δύο φορείς Pt η ύπαρξη των NCO στην καταλυτική επιφάνεια θα 

µπορούσε να δράσει παρεµποδιστικά [53] και να οδηγήσει στην παρατηρούµενη 

ταλαντωτική συµπεριφορά σε υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου. 

Επιπλέον µελετήθηκε η συµπεριφορά του καταλύτη 0.05%Pt/YSZ προκειµένου να 

γίνει µια εκτίµηση της επίδρασης της µεταλλικής φόρτισης στην καταλυτική ενεργότητα 

για την αντίδραση ΝΟ/CO παρουσία οξυγόνου. Στο Σχήµα 8.38 βλέπουµε την επίδραση 

της θερµοκρασίας και της συγκέντρωσης του οξυγόνου στη µετατροπή των αντιδρώντων 

και την απόδοση σε άζωτο. Σε χαµηλή περιεκτικότητα οξυγόνου, 0.3kPa, η µετατροπή 

του ΝΟ αγγίζει το 14% στους 300°C όπου παρουσιάζει και µέγιστο, ενώ περαιτέρω 

αύξηση της θερµοκρασίας οδηγεί σε µείωση της ΧNO. Το σηµείο µεγίστου της µετατροπής 

του ΝΟ ταυτίζεται µε τη µέγιστη απόδοση σε N2O, ενώ η απόδοση σε Ν2 ξεκινάει µετά 

τους 250°C και µεγιστοποιείται στους 500°C, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 8.38γ.  
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Σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

οξυγόνου η επιφάνεια καλύπτεται από 

οξυγόνα µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν 

αρκετές θέσεις ρόφησης για το ΝΟ και 

να παρατηρείται µείωση στην αναγωγή 

του. Το µοναδικό προϊόν αναγωγής που 

ανιχνεύεται στα 1 και 3kPa Ο2 είναι το 

Ν2, ενώ στα 6kPa Ο2 η αύξηση της 

µετατροπής του ΝΟ µετά τους 350°C 

οφείλεται στην παραγωγή ΝΟ2. ∆ηλαδή, 

σε µεγάλη περίσσεια οξυγόνου 

παρατηρείται κάποια αύξηση στη 

µετατροπή του ΝΟ, όχι όµως και αύξηση 

ως προς προϊόντα αναγωγής. Στα 10kPa 

O2 σηµειώνεται 100% εκλεκτικότητα ως 

προς ΝΟ2 µιας και είναι το µοναδικό 

προϊόν που ανιχνεύεται, εκτός του CO2. 

Συγκρίνοντας το Σχήµα 8.38 µε 

τα Σχήµατα 8.32-8.37 βλέπουµε ότι ο 

υποστηριγµένος καταλύτης χαµηλής 

φόρτισης, 0.05%Pt/YSZ, είναι πολύ 

λιγότερο ενεργός από τον 0.5%Pt/YSZ, 

µε εξαίρεση την περίπτωση χαµηλής 

συγκέντρωσης οξυγόνου των 0.3kPa. 

Παρατηρούµε ότι στον καταλύτη 

χαµηλής φόρτισης η µετατροπή του ΝΟ 

είναι χαµηλότερη και ότι αυτός 

ενεργοποιείται σε υψηλότερες 

θερµοκρασίες. Ακόµη και η µετατροπή 

του CO ακολουθεί αρκετά απότοµη 
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Σχήµα 8.38: Επίδραση της θερµοκρασίας και της 

2OP  για τον υποστηριγµένο καταλύτη 0.05%Pt/YSZ 

(α) στη µετατροπή του  CΟ (β) στη µετατροπή του 
ΝΟ και (γ) στην απόδοση σε N2. Σύσταση µίγµατος 
τροφοδοσίας: 0.1%ΝΟ, 0.1%CO και x%Ο2. 
 

(α) 
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κλίση, εν αντιθέσει µε τον καταλύτη 0.5%Pt όπου σταθεροποιείται σε χαµηλότερες 

θερµοκρασίες. Συγκρίσιµη είναι η µετατροπή του ΝΟ στους δύο καταλύτες στα 10kPa O2 

και σε θερµοκρασία µεγαλύτερη από τους 400°C, όπου παρατηρείται η οξείδωση του ΝΟ 

προς ΝΟ2 µιας και το οξυγόνο παρεµποδίζει τη διάσπαση του ΝΟ και την αναγωγή του. 

Βέβαια στον 0.5%Pt παρατηρείται κάποια µικρή εκλεκτικότητα σε άζωτο ενώ κανένα 

προϊόν αναγωγής δεν ανιχνεύεται µε χρήση του καταλύτη 0.05%Pt/YSZ. 

Οι διαφορές αυτές είναι αναµενόµενες αφού δεδοµένου ότι όλοι οι καταλύτες 

έχουν υψηλή διασπορά, ο καταλύτης µε µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε µέταλλο διαθέτει 

περισσότερα ενεργά µεταλλικά κέντρα στην καταλυτική επιφάνεια για ρόφηση και 

προαγωγή της αντίδρασης. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε τη βιβλιογραφία όπου 

έχει δειχθεί ότι αύξηση της περιεκτικότητας σε µέταλλο οδηγεί σε αύξηση της 

µετατροπής του ΝΟ και αύξηση της καταλυτικής ενεργότητας σε χαµηλότερες 

θερµοκρασίες [41]. 

Σχετικά µε την παρατηρούµενη οξείδωση του ΝΟ προς ΝΟ2 σε µεγάλες 

συγκεντρώσεις οξυγόνου θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι σε παρόµοιο συµπέρασµα 

κατέληξαν και άλλοι ερευνητές κατά τη µελέτη της αντίδρασης αναγωγής του ΝΟ από 

C3H6 σε υποστηριγµένους καταλύτες 0.5%Pt/TiO2(W+6) και 0.5%Pt/ZrO2 [68]. 

Συγκεκριµένα για τον πρώτο καταλύτη η συµπεριφορά αυτή αποδόθηκε σε 

αλληλεπιδράσεις µετάλλου-φορέα ηλεκτρονιακού τύπου, οι οποίες αναπτύσσονται από την 

παρουσία των ιόντων (W+6) του ενισχυτή. Σύµφωνα µε αυτές, λαµβάνει χώρα µεταφορά 

ηλεκτρονίων από το φορέα στο µέταλλο οπότε και προκαλείται µείωση του έργου εξόδου 

του φορέα [2] και ισχυροποίηση του δεσµού του Ο µε τη µεταλλική επιφάνεια. Έτσι, η 

επιφάνεια καλύπτεται µε οξυγόνο και µε αυτό τον τρόπο παρεµποδίζεται η διάσπαση του 

ΝΟ και ο επακόλουθος σχηµατισµός προϊόντων αναγωγής, ενώ προωθείται η αντίδραση 

οξείδωσης του ΝΟ σε ΝΟ2.  

 Κατά τη µελέτη της συµπεριφοράς υποστηριγµένων καταλυτών Pt σε υψηλές 

συστάσεις οξυγόνου παρατηρήσαµε ότι σχηµατίζεται ΝΟ2 χωρίς να έχει µετατραπεί 

πλήρως το CO. Αυτό έρχεται σε συµφωνία µε τα πειράµατα των Burch et al [41] οι 

οποίοι επίσης παρατήρησαν το σχηµατισµό ΝΟ2 πριν την πλήρη καύση του 

υδρογονάνθρακα. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµη και όταν παραµένει κάποια άκαυστη ποσότητα 
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αναγωγικού µέσου υπάρχουν κάποιες επιφανειακές θέσεις που παραµένουν πλήρως 

οξειδωµένες, οπότε και ο σχηµατισµός του ΝΟ2 µπορεί να ξεκινήσει πριν την πλήρη 

αποµάκρυνση του CO ή του υδρογονάνθρακα. Απουσία αναγωγικού µέσου η µόνη 

αντίδραση που λαµβάνει χώρα είναι η οξείδωση του ΝΟ προς ΝΟ2, το οποίο σταµατάει να 

σχηµατίζεται µόνο όταν υπάρξει θερµοδυναµική ισορροπία. 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο καταλύτης 0.05%Pt/YSZ δεν παρουσίασε 

σε καµία σύσταση οξυγόνου ταλαντωτική συµπεριφορά εν αντιθέσει µε τον  καταλύτη 

0.5%Pt/YSZ ο οποίος εµφάνισε ταλαντώσεις σε υψηλές συστάσεις οξυγόνου. 

 

8.4.2 Ταλαντωτική συµπεριφορά υποστηριγµένων καταλυτών Pt 

Στην προηγούµενη παράγραφο παρατηρήσαµε την εµφάνιση ταλαντώσεων στον 

καταλύτη του Pt στα υποστρώµατα τoυ CeO2 και της YSZ, σε χαµηλές θερµοκρασίες 

(~150°C) και σε υψηλές περιεκτικότητες οξυγόνου (>6kPa). 

Αξίζει δε να επισηµανθεί ότι και στους δύο υποστηριγµένους καταλύτες, για 

µεγάλες συγκεντρώσεις οξυγόνου, παρατηρείται ταλαντωτική συµπεριφορά τόσο στο 

ρυθµό κατανάλωσης του ΝΟ όσο και στο ρυθµό παραγωγής CO2 και µάλιστα µόνο στη 

θερµοκρασία των 150°C. Πιο συγκεκριµένα η ταλαντωτική συµπεριφορά παρατηρείται για 

τον καταλύτη 0.5%Pt/YSZ σε συγκεντρώσεις οξυγόνου 3 kPa, 6 kPa και 10 kPa, ενώ 

στην περίπτωση του καταλύτη 0.5%Pt/CeO2 οι ρυθµοί εµφανίζουν ταλαντώσεις µόνο σε 

συγκεντρώσεις οξυγόνου 6 kPa και 10 kPa. Ενδεικτικά, στa Σχήµατα 8.39 και 8.40, 

απεικονίζονται οι ταλαντώσεις στους ρυθµούς κατανάλωσης του ΝΟ και παραγωγής CO2 

για τους δύο καταλύτες και για 
2OP ίση µε 10 kPa.  

Παρατηρούµε ότι στην περίπτωση του καταλύτη 0.5%Pt/YSZ οι ταλαντώσεις και 

του ΝΟ και του CO2 εµφανίζουν κάποια περιοδικότητα, ενώ στην περίπτωση του 

καταλύτη του CeO2 οι ρυθµοί εµφανίζουν ταλαντώσεις ασταθούς πλάτους. Επίσης, το 

εύρος των ταλαντώσεων των ρυθµών του ΝΟ και του CO2 για τον καταλύτη της YSZ 

είναι αρκετά µεγαλύτερο από το εύρος των αντίστοιχων ταλαντώσεων του καταλύτη του 

CeO2, ενώ και στους δύο καταλύτες ο ρυθµός παραγωγής του ΝΟ2 υπό τις παρούσες 

συνθήκες δεν εµφάνισε ταλαντωτική συµπεριφορά. ∆υστυχώς, το σύστηµα αέριας 
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ανάλυσης που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν, επέτρεπε τη 

συνεχή καταγραφή µόνο των CO2, NO και NO2 ενώ τα προϊόντα αναγωγής Ν2 και Ν2Ο 

καθώς και τα προς αντίδραση CO και Ο2 καταγράφονταν οι τιµές τους ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα µε αέριο χρωµατογράφο. Έτσι, ενώ οι ταλαντώσεις του CO2 σίγουρα σύµφωνα 

και µε τη βιβλιογραφία συνοδεύονται και από ταλαντώσεις του CO δεν µπορούµε να 

πούµε µε βεβαιότητα το ίδιο και για την περίπτωση των ταλαντώσεων του ΝΟ, δηλαδή  

αν ταλαντώσεις εµφάνισε µόνο ένα από τα δύο ή και τα δύο προϊόντα αναγωγής, Ν2 και 

Ν2Ο. Οι Mergler και Nieuwenhuys [69], οι οποίοι µελέτησαν την αναγωγή του ΝΟ από 

CO σε καταλύτη Pt/CeOx/Al2O3, παρατήρησαν ταλαντωτική συµπεριφορά τόσο στο Ν2Ο 

όσο και στο Ν2, το εύρος της οποίας µάλιστα εξαρτάται από την αναλογία CO/ΝΟ. 

Τα παρατηρούµενα ταλαντωτικά φαινόµενα µπορούν να εξηγηθούν µε αρκετούς 

τρόπους όπως αυτοί παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία [70-82]. 

 Στο πρώτο µοντέλο, οι ταλαντώσεις οφείλονται στην υπερθέρµανση της 

καταλυτικής επιφάνειας εξαιτίας του εξώθερµου χαρακτήρα της αντίδρασης. Ειδικότερα, 
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Σχήµα 8.39: Ταλαντωτική συµπεριφορά α) του 
ρυθµού  παραγωγής CO2 και β) του ρυθµού  
κατανάλωσης του ΝΟ για τον υποστηριγµένο 
καταλύτη 0.5%Pt/YSZ. Σύσταση µίγµατος 
τροφοδοσίας: 0.1%ΝΟ, 0.1%CO και 10%Ο2. 
Τ=150°C 

 
 

Σχήµα 8.40: Ταλαντωτική συµπεριφορά  α) του 
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για τους υποστηριγµένους καταλύτες σε SiO2 και Al2O3, υποστρώµατα τα οποία είναι 

περισσότερο µονωτές και έχουν χαµηλή θερµική αγωγιµότητα, ο µηχανισµός φαίνεται να 

έχει σηµαντική ισχύ. Οι Wolf et al. [70-74, 82] παρατήρησαν, µελετώντας τη χωρική 

κατανοµή της θερµοκρασίας σε τέτοιους υποστηριγµένους καταλύτες µε χρήση της 

τεχνικής FT-IR ότι η θερµοκρασία στα καταλυτικά σωµατίδια δεν είναι οµοιόµορφη κατά 

τη διάρκεια της αντίδρασης. Συνήθως, η έναρξη της εξώθερµης αντίδρασης επιτελείται 

πάνω σε κάποια πρόσµιξη ή πλεγµατική ατέλεια και ακολουθεί τοπικά αύξηση της 

θερµοκρασίας. Η αντίδραση προχωρά ωσότου η θερµοκρασία γίνει τόσο υψηλή ώστε τα 

αντιδρώντα µόρια να εκροφηθούν από την επιφάνεια. Αυτό οδηγεί σε µείωση του ρυθµού 

της αντίδρασης, ελάττωση της θερµοκρασίας και επιστροφή στην αρχική κατάσταση. 

 Ένα δεύτερο µοντέλο αφορά ταλαντώσεις υπό ισοθερµοκρασιακές συνθήκες 

παρατηρούµενες σε µονοκρυσταλλικές επιφάνειες και χαµηλές µερικές πιέσεις. Η 

παραγωγή θερµότητας µπορεί να θεωρηθεί ασήµαντη υπό αυτές τις συνθήκες. Οι 

Aldhoch και Lintz [76] και Ertl [83] εξήγησαν τα παρατηρούµενα φαινόµενα µε τη 

βοήθεια δοµικών αλλαγών της επιφάνειας µονοκρυστάλλου πλατίνας. Η επιφάνεια 

Pt(100) µε δοµή (1x1) είναι αρκετά ενεργή στην οξείδωση του CO από το Ο2. Η αντίδραση 

πραγµατοποιείται µέχρι το σηµείο που η κάλυψη του CO φτάνει σε µια κατώτερη κρίσιµη 

τιµή η οποία και απαιτείται για τη διατήρηση της υπάρχουσας (1x1) δοµής. Η δοµή της 

µετατρέπεται σε (5x20), η οποία είναι σχεδόν ανενεργή στη διάσπαση του Ο2 και κατά 

συνέπεια στην οξείδωση του CO. Σαν αποτέλεσµα, η κάλυψη του CO αυξάνει και η δοµή 

µετατρέπεται πάλι σε (1x1). 

 Το τρίτο µοντέλο προτάθηκε από τους Sales, Turner και Maple (STM model) 

[77]. Υπεύθυνη για τα φαινόµενα ταλάντωσης που παρατηρούνται κατά την οξείδωση του 

CO από το Ο2 σε υποστηριγµένους µεταλλικούς καταλύτες θεωρήθηκε η κυκλική 

εναλλαγή µεταξύ οξειδωτικής κα αναγωγικής κατάστασης της καταλυτικής επιφάνειας. Οι 

παρατηρούµενες ταλαντώσεις είχαν περιόδους διάρκειας από µερικά λεπτά έως και µία 

ώρα. Τα ισχυρά ροφηµένα είδη οξυγόνου αποµακρύνονται µε αργό ρυθµό από την 

καταλυτική επιφάνεια. Οι ρυθµοί σχηµατισµού του CO2 µεταξύ καθαρής και οξειδωµένης 

µεταλλικής επιφάνειας πρέπει να διαφέρουν αρκετά µεταξύ τους ώστε να εξηγηθούν οι 

παρατηρούµενες ταλαντώσεις. Επίσης, η δηλητηρίαση (blocking) των ενεργών 
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µεταλλικών κέντρων από άνθρακα για την αντίδραση CO/O2 πάνω σε έλασµα (foil) Pt 

προτάθηκε από τους Burrows et al.[75]. 

 Σε ένα τέταρτο µοντέλο, οι Van Tol et al [78-81] πρότειναν την παρουσία κενών 

ενεργών κέντρων για τις αντιδράσεις της αναγωγής του ΝΟ σε µονοκρυσταλλικές 

επιφάνειες Pt. Το προσροφηµένο οξυγόνο (Οa) έχει αποφασιστικό και ενεργό ρόλο στο 

συγκεκριµένο µοντέλο. Στην αντίδραση αναγωγής του ΝΟ από Η2 η διάσπαση του ΝΟ 

παρεµποδίζεται από την υψηλή κάλυψη του ιδίου στην καταλυτική επιφάνεια. Εξαιτίας της 

εκρόφησης του ΝΟ ή της αντίδρασης µεταξύ προσροφηµένων ειδών οξυγόνου και 

υδρογόνου (Οa και Ha) δηµιουργούνται ελεύθερες θέσεις. Έτσι περισσότερα µόρια 

µπορούν να διασπαστούν και να πραγµατοποιηθούν γρήγορες αντιδράσεις µεταξύ Na, Ha, 

Oa οδηγώντας σε Ν2, Η2Ο, ΝΗ3. Αυτό το βήµα της αντίδρασης είναι αυτοκαταλυτικό. 

Καθώς η αντίδραση προχωρεί, η συγκέντρωση των προσροφηµένων ειδών οξυγόνου Οa 

πάνω στην επιφάνεια του καταλύτη αυξάνει παρεµποδίζοντας την περαιτέρω διάσπαση 

του ΝΟ εξαιτίας των ισχυρά ροφηµένων ειδών Ο πάνω στην καταλυτική επιφάνεια. Τα 

ροφηµένα είδη Ο αποµακρύνονται σταδιακά και µε αργό ρυθµό από το υδρογόνο. 

 Στην περίπτωσή µας δεν παρατηρήθηκε αυξοµείωση της θερµοκρασίας της 

αντίδρασης κατά τη διάρκεια των ταλαντώσεων. Άρα µπορούµε να αποκλείσουµε το 

πρώτο µοντέλο. Αν η παραγωγή θερµότητας στην καταλυτική επιφάνεια ήταν σηµαντική 

τότε θα έπρεπε να παρατηρηθούν τέτοιου είδους αυξοµειώσεις στην θερµοκρασία της 

αντίδρασης κατά τη διάρκεια των ταλαντώσεων. Άρα αποµένουν τα υπόλοιπα τρία 

µοντέλα (αυτό της περιοδικής οξείδωσης-αναγωγής της καταλυτικής επιφάνειας, και 

αυτά στα οποία επικάθονται στην καταλυτική επιφάνεια ακαθαρσίες ή παρεµποδιστές).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται [84-88] η παρουσία CO γραµµικά 

συνδεδεµένου µε την Pt+2. Το ίδιο υποστηρίζει και ο Hegedus et al. [86] για τον 

καταλύτη Pt/Al2O3 σε θερµοκρασία 505°C και σε µίγµατα CO, NO και Ο2. Το µίγµα 

τροφοδοσίας εναλλασσόταν περιοδικά από καθαρά αναγωγικό σε καθαρά οξειδωτικό. 

Χρησιµοποιώντας φασµατοσκοπία υπερύθρου (IR spectroscopy) παρατήρησαν πως σε 

καθαρά οξειδωτικές συνθήκες η επιφάνεια καλυπτόταν από ποσότητα CO και ήταν 

σχετικά ελεύθερη από ισοκυανικά είδη. Η ερευνητική οµάδα του Lindstrom [85] 

µελέτησε τον καταλύτη Pt/Al2O3 σε αντιδρών µίγµα CO/O2. Αφού επεξεργάστηκαν τον 
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καταλύτη τους για 24 ώρες µε µίγµα 10% CO σε αέρα παρατήρησαν πως ο καταλύτης 

είχε υποστεί κάποιου είδους πυροσυσσωµάτωση. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι το πιο πιθανό 

είναι διάφορα είδη οξυγόνου να σχηµατίζονται στην επιφάνεια και να παρεµποδίζουν τα 

υπόλοιπα. Οι Barshad et al. [87] υποστηρίζουν πως το CO προσροφάται στην επιφάνεια 

της Pt πολύ ισχυρά και δεν λαµβάνει µέρος σε µεγάλο ποσοστό στην αντίδραση της 

οξείδωσης. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουν οι Mergel και Nieuwenhuys [69]. Αφού 

µελέτησαν την αντίδραση του ΝΟ µε CO σε καταλύτες Pt/Al2O3 και Pt/CeOx/Al2O3 µε 

αναλογία CO:NO 3:1 κατέληξαν στο συµπέρασµα πως κάποιος ισχυρός παρεµποδιστής, 

πιθανότατα το CO, προσκολλάται ισχυρά στην Pt και είναι σχετικά δύσκολο να οξειδωθεί. 

Τα παρεµποδιστικά αυτά είδη αποµακρύνονται αργά µε το οξυγόνο που προέρχεται είτε 

από την διάσπαση του ΝΟ στο CeOx είτε από το πλεγµατικό οξυγόνο του CeOx. 

Τέλος, οι Vayenas et al. [89-91] προτείνουν ένα µηχανισµό δηµιουργίας και 

διάσπασης οξειδίου της Pt. Κατά την αντίδραση της οξείδωσης του αιθυλενίου στην Pt 

υπό συνθήκες πλούσιες σε καύσιµο παρατήρησαν ταλαντώσεις. Από την ίδια ερευνητική 

οµάδα παρατηρήθηκαν ταλαντώσεις κατά την οξείδωση του CO σε Pt/YSZ οι οποίες 

αποδόθηκαν στη δηµιουργία ασταθών ειδών PtO2 [92]. 

Στην περίπτωσή µας παρατηρήσαµε ότι οι ταλαντώσεις εµφανίζονται παρουσία 

µεγάλης περίσσειας οξυγόνου, 
2OP >6kPa για το CeO2 και 2OP >3kPa για την YSZ. Αυτό 

υποδηλώνει την ύπαρξη µίας κρίσιµης κάλυψης οξυγόνου στην καταλυτική επιφάνεια, η 

οποία εάν υπερβεί ευνοεί την εµφάνιση ταλαντωτικής συµπεριφοράς των ΝΟ, CO και 

µάλιστα εξαρτάται από το είδος φορέα του υποστηριγµένου καταλύτη. Στην παρούσα 

µελέτη και οι δύο υποστηριγµένοι καταλύτες Pt που παρουσιάζουν ταλαντώσεις έχουν το 

ίδιο ποσοστό µεταλλικής φόρτισης(0.5%κ.β.) και διασπορά περίπου 80%, οπότε οι όποιες 

διαφορές στις ταλαντώσεις οφείλονται σε αλληλεπιδράσεις µετάλλου-φορέα. Αυξανοµένης 

της µερικής πίεσης του οξυγόνου στο αντιδρών µίγµα αυξάνει και η κάλυψη του οξυγόνου 

στην επιφάνεια, µε αποτέλεσµα να µειώνονται οι κενές ενεργές θέσεις για την ρόφηση 

των δύο άλλων αντιδρώντων και µάλιστα εις βάρος του ΝΟ, το οποίο χρειάζεται δύο 

γειτονικές ενεργές θέσεις για διασπαστική ρόφηση. Έτσι, η επιφάνεια καλύπτεται κυρίως 

από οξυγόνο και από το ισχυρά ροφηµένο CO. 
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Εποµένως, η πιο πιθανή εξήγηση των ταλαντώσεων µπορεί να αποδοθεί στην 

παρουσία µορίων CO στην καταλυτική επιφάνεια τα οποία και προκαλούν αυτού του 

είδους τη συµπεριφορά. Πιο συγκεκριµένα, όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε και από το 

διάγραµµα του Σχήµατος 8.41 σε χαµηλές θερµοκρασίες το CO προσροφάται ισχυρότερα 

από το ΝΟ στη καταλυτική επιφάνεια. Το ΝΟ διασπάται πάνω στις ενεργές θέσεις της Pt  

απελευθερώνοντας προϊόντα αναγωγής 

και οξυγόνα. Τα οξυγόνα αντιδρούν µε 

προσροφηµένα µόρια CO παράγοντας 

CO2. Έτσι παρατηρείται η ταυτόχρονη 

αύξηση της µετατροπής του ΝΟ και του 

CO (φάση 1 στο Σχήµα 8.41). Στην 

φάση 2 του διαγράµµατος ο ρυθµός 

µετατροπής του ΝΟ αυξάνει όπως και 

ο αντίστοιχος ρυθµός µετατροπής του 

CO λόγω της δηµιουργίας 

περισσότερων κενών θέσεων στην 

καταλυτική επιφάνεια. Στην τρίτη φάση 

(αριθµός 3 στο διάγραµµα), οι µετατροπές και των δύο αντιδρώντων αγγίζουν τις 

µέγιστες τιµές τους. Στην φάση 4 τα δυο βασικά αντιδρώντα προσρόφονται ξανά στην 

επιφάνεια της Pt, σε µια επιφάνεια καλυµµένη σχεδόν µόνο από είδη οξυγόνου και 

ελάχιστα µόρια ΝΟ και CO. Υπάρχει ανταγωνιστική ρόφηση µεταξύ των δυο αντιδρώντων 

και έτσι παρατηρείται αυτή η ελάττωση στις µετατροπές. Έτσι, τελικά οδηγούµαστε στην 

αρχική κατάσταση (φάση 5) και το φαινόµενο ξεκινά από την αρχή. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην περίπτωση των ταλαντώσεων και των δύο 

καταλυτών το εύρος και το πλάτος της ταλάντωσης τόσο του ΝΟ όσο και του CO2 

παρέµεινε το ίδιο για όλες τις συστάσεις οξυγόνου όπου παρατηρήθηκαν τα ταλαντωτικά 

φαινόµενα. Αυτό σηµαίνει ότι το οξυγόνο της αέριας φάσης αποτελεί µεν την κινητήρια 

δύναµη για την εµφάνιση των ταλαντώσεων εφόσον υπερβεί κάποια συγκεκριµένη 

αναλογία στο αντιδρών µίγµα, δεν τις επηρεάζει όµως άµεσα. Στην ταλαντωτική 

συµπεριφορά του καταλύτη συµβάλλουν τα ασταθή οξείδια που πιθανότατα 

 

 

Time

X N
O
 , 

X C
O

1

2

3

4

5

 

 

Σχήµα 8.41: Σχηµατική αναπαράσταση των 
ταλαντώσεων για την  αντίδραση ΝΟ-CO-O2.  
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δηµιουργούνται στη µεταλλική καταλυτική επιφάνεια του Pt στις συγκεκριµένες συνθήκες 

θερµοκρασίας και συγκέντρωσης οξυγόνου. Οι McCarthy et al [93] µελετώντας την 

οξείδωση του CO σε Pt/Al2O3, εξήγησαν τις παρατηρούµενες ταλαντώσεις σε υψηλές 

συγκεντρώσεις οξυγόνου µέσω µηχανισµού Eley-Rideal. ∆ηλαδή, µόρια CO από την αέρια 

φάση αντιδρούν µε το ροφηµένο οξυγόνο απελευθερώνοντας ενεργά κέντρα Pt, 

οδηγώντας έτσι σε αύξηση του καταλυτικού ρυθµού µέχρι την επαναδηµιουργία δεσµών 

PtO.  

Επίσης, δεν θα πρέπει να αγνοηθεί και η επίδραση της περίσσειας οξυγόνου στη 

σταθερότητα των ενδιαµέσων ειδών ΝCO που σχηµατίζονται στην καταλυτική επιφάνεια 

σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία [53, 60]. 

Το γεγονός ότι ο υποστηριγµένος καταλύτης 0.05%Pt/YSZ δεν εµφανίζει 

ταλαντώσεις σε καµία συγκέντρωση οξυγόνου εν αντιθέσει µε τον καταλύτη 0.5%Pt/YSZ 

που εµφανίζει για 
2OP >3kPa, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι απαραίτητη προϋπόθεση για 

την εµφάνιση ταλαντώσεων είναι η ύπαρξη Pt και µάλιστα θα πρέπει η µεταλλική φόρτιση 

να υπερβαίνει κάποια ελάχιστη τιµή, δηλαδή απαιτείται κάποιος ελάχιστος αριθµός 

διαθέσιµων ενεργών κέντρων του µετάλλου. Άρα είναι πολύ πιθανό ο καταλύτης του TiO2 

να µην εµφανίζει ταλαντώσεις λόγω της µερικής κάλυψης ενεργών κέντρων του µετάλλου 

από TiOx (encapsulation), όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία [94]. 

 

8.4.3 Καταλυτική συµπεριφορά υποστηριγµένων καταλυτών Rh 

Στην παράγραφο §8.4.1 είδαµε την επίδραση του οξυγόνου στην ενεργότητα 

υποστηριγµένων καταλυτών Pt. Στην παρούσα παράγραφο εξετάζεται η συµπεριφορά των 

υποστηριγµένων καταλυτών Rh στην αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε CO για διάφορες 

περιεκτικότητες του αέριου µίγµατος των αντιδρώντων σε οξυγόνο και στη 

θερµοκρασιακή περιοχή  50 – 550°C. Στο Σχήµα 8.42 απεικονίζεται η συµπεριφορά 

καταλυτών 0.5%Rh υποστηριγµένων σε CeO2, TiO2 και YSZ, συναρτήσει της 

θερµοκρασίας και για µικρή περίσσεια οξυγόνου, 0.3kPa. Πιο ενεργοί ως προς την 

αναγωγή του ΝΟ είναι οι καταλύτες που υποστηρίζονται σε YSZ και CeO2, µε τη 

µετατροπή του ΝΟ να αγγίζει το 13% και 12% αντίστοιχα. Ο καταλύτης 0.5%Rh/TiO2 
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παρουσιάζει τη χαµηλότερη µετατροπή του ΝΟ, 8.5%, η οποία όµως είναι διπλάσια από 

την αντίστοιχη xNO που παρουσίασε ο υποστηριγµένος σε TiO2 καταλύτης Pt. ∆ηλαδή 

βλέπουµε ότι στην περίπτωση του TiO2 η επίδραση του µετάλλου είναι πολύ πιο έντονη 

από ό,τι στους δύο άλλους φορείς. 

Σε όλους τους καταλύτες Rh η αναγωγή του ΝΟ ξεκινάει από τους 150°C µε 

κύριο προϊόν το Ν2Ο, του οποίου η απόδοση κορυφώνεται στους 350°C στους καταλύτες 

CeO2, TiO2 και στους 300°C στον 

καταλύτη της YSZ. Και οι τρεις 

καταλύτες Rh εµφανίζουν µέγιστο στην 

απόδοση σε Ν2 στους 450°C, όπως και 

οι καταλύτες Pt, µε τη µεγαλύτερη τιµή 

να σηµειώνεται για τον καταλύτη 

0.5%Rh/YSZ. Στην περίπτωση του 

καταλύτη της YSZ, η παραγωγή του 

αζώτου ξεκινάει ταυτόχρονα µε την 

παραγωγή του Ν2Ο από τους 150°C, 

ενώ στους άλλους δύο καταλύτες Rh 

ξεκινάει µετά τους 250°C. ∆ηλαδή 

βλέπουµε πως ο υποστηριγµένος σε 

YSZ καταλύτης είναι πιο εκλεκτικός σε 

Ν2 από τους άλλους δύο καταλύτες και 

µάλιστα και σε χαµηλές θερµοκρασίες. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός 

ότι ο υποστηριγµένος σε TiO2 

καταλύτης Rh είναι πολύ πιο εκλεκτικός σε Ν2Ο από τον αντίστοιχο καταλύτη Pt( Σχήµα 

8.32), ενώ σε παρόµοια επίπεδα κυµαίνονται οι εκλεκτικότητες στον καταλύτη της YSZ 

και για τα δύο µέταλλα.  

Η µετατροπή του CO ξεκινάει από τους 100°C για όλους τους καταλύτες και ήδη 

από τους 350°C έχει αντιδράσει πάνω από το 70%, ενώ τελικά η µετατροπή του CO 

σταθεροποιείται στο 90% (Σχήµα 8.42).  
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Σχήµα 8.42: Επίδραση της θερµοκρασίας και του 
φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%Rh στη 
µετατροπή των αντιδρώντων και την απόδοση σε 
προϊόντα. Σύσταση µίγµατος τροφοδοσίας: 0.1%ΝΟ, 
0.1%CO και 0.3%Ο2. 
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Σχήµα 8.43:  Επίδραση της θερµοκρασίας  και 
του φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%Rh 
στη µετατροπή των αντιδρώντων και την απόδοση 
σε προϊόντα. Σύσταση µίγµατος τροφοδοσίας: 
0.1%ΝΟ, 0.1%CO και 1%Ο2. 

 
 

Σχήµα 8.44:  Επίδραση της θερµοκρασίας  και 
του φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%Rh 
στη µετατροπή των αντιδρώντων και την 
απόδοση σε προϊόντα. Σύσταση µίγµατος 
τροφοδοσίας: 0.1%ΝΟ, 0.1%CO και 3%Ο2. 
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Σχήµα 8.45:  Επίδραση της θερµοκρασίας  και 
του φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%Rh 
στη µετατροπή των αντιδρώντων και την απόδοση 
σε προϊόντα. Σύσταση µίγµατος τροφοδοσίας: 
0.1%ΝΟ, 0.1%CO και 6%Ο2. 

 Σχήµα 8.46:  Επίδραση της θερµοκρασίας  και 
του φορέα υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%Rh 
στη µετατροπή των αντιδρώντων και την 
απόδοση σε προϊόντα. Σύσταση µίγµατος 
τροφοδοσίας: 0.1%ΝΟ, 0.1%CO και 10%Ο2. 
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Αύξηση της µερικής πίεσης του οξυγόνου σε 1kPa οδηγεί σε µείωση της 

µετατροπής του ΝΟ σε όλους τους καταλύτες. Παρατηρούνται όµως σηµαντικές διαφορές 

στην εκλεκτικότητα ως προς τα προϊόντα αναγωγής (Σχήµα 8.43). Συγκεκριµένα ο 

καταλύτης Rh που υποστηρίζεται σε YSZ εµφανίζει 100% εκλεκτικότητα σε Ν2 σε όλο το 

θερµοκρασιακό εύρος, όπως αντίστοιχα σηµειώθηκε και στην περίπτωση του καταλύτη 

0.5%Pt/YSZ. Αντίθετα ο καταλύτης 0.5%Rh/CeO2 εµφανίζει 100% εκλεκτικότητα ως 

προς Ν2Ο µέχρι τους 350°C, ενώ στη συνέχεια αρχίζει να σχηµατίζεται Ν2 το οποίο είναι 

και το αποκλειστικό προϊόν αναγωγής µετά τους 400°C. Στον καταλύτη του TiO2 

παρατηρήθηκε επίσης σχηµατισµός Ν2Ο, σε χαµηλές όµως θερµοκρασίες, 100-250°C, µε 

µέγιστη παραγωγή στους 150°C. Στο σηµείο αυτό ξεκινάει ο σχηµατισµός Ν2, του οποίου 

ο ρυθµός παραγωγής µεγιστοποιείται στους 400°C, ενώ ήδη από τους 250°C η 

εκλεκτικότητα ως προς το Ν2 είναι 100%.  

Στα 3kPa Ο2, η µετατροπή του ΝΟ είναι µηδενική µέχρι τους 350°C για τους 

καταλύτες του CeO2 και του TiO2, ενώ σε υψηλότερες θερµοκρασίες παρατηρείται µία 

µικρή µετατροπή της τάξης του 4-5%, η οποία οφείλεται στην παραγωγή ΝΟ2. Στον 

καταλύτη της YSZ παρατηρείται µία πολύ µικρή µετατροπή του ΝΟ από τους 150°C µέχρι 

τους 350°C, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αναγωγή του προς Ν2. Η αύξηση της 

ΧΝΟ σε υψηλότερες θερµοκρασίες οφείλεται στο σχηµατισµό ΝΟ2 (Σχήµα 8.44).  

Παρόµοια είναι η συµπεριφορά των καταλυτών του CeO2 και του TiO2 και στα 

6kPa Ο2 (Σχήµα 8.45) όπου το ΝΟ ξεκινάει να µετατρέπεται µετά τους 350°C, µε τη 

διαφορά ότι εκτός από την αυξηµένη απόδοση σε ΝΟ2 παράγεται και µία µικρή ποσότητα 

Ν2. Μείωση της µετατροπής του ΝΟ στα 6kPa Ο2 εµφανίζει ο καταλύτης 0.5%Rh/YSZ, 

αφού το ΝΟ µετατρέπεται µόνο µετά τους 350°C όπου οξειδώνεται. 

Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 8.46, σε όλους τους καταλύτες Rh στα 10kPa Ο2 

το ΝΟ µετατρέπεται µετά τους 300°C, δίνοντας αποκλειστικά ΝΟ2, µε τη µεγαλύτερη 

απόδοση να εµφανίζουν οι καταλύτες 0.5%Rh/ CeO2 και 0.5%Rh/ TiO2 .  

Στο Σχήµα 8.47 παρουσιάζεται η επίδραση της µερικής πίεσης του οξυγόνου στη 

µετατροπή του ΝΟ στη θερµοκρασιακή περιοχή 50-550°C και σε σύσταση 1100 ppm CO, 

1100 ppm NO, ενώ συγκέντρωση του οξυγόνου στην τροφοδοσία ήταν από 0.3-10 kPa. 

Καθώς αυξάνεται η κάλυψη της καταλυτικής επιφάνειας µε οξυγόνο, µειώνεται ο αριθµός  
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των ενεργών κέντρων που είναι 

διαθέσιµα για τα στοιχειώδη βήµατα της 

αντίδρασης, µε αποτέλεσµα µείωση των 

καταλυτικών επιδόσεων. Σε πολύ µεγάλη 

περίσσεια οξυγόνου παρατηρείται αύξηση 

της µετατροπής του ΝΟ, η οποία όµως 

οφείλεται στην οξείδωση του ΝΟ προς 

ΝΟ2 και όχι στην αναγωγή του.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εν 

αντιθέσει µε τους υποστηριγµένους 

καταλύτες Pt, οι καταλύτες Rh δεν 

εµφάνισαν ταλαντώσεις σε καµία 

σύσταση οξυγόνου, το οποίο έρχεται σε 

συµφωνία µε τη βιβλιογραφία για την 

αντίδραση NO/CO. Επίσης, βλέπουµε 

ότι οι κορυφές στη µετατροπή του ΝΟ, 

τις οποίες παρατηρήσαµε στον καταλύτη 

0.5%Pt/TiO2 στους 250°C και για 

µεγάλη περίσσεια οξυγόνου, στον 

καταλύτη 0.5%Rh/TiO2 απουσιάζουν.  

Βλέπουµε ότι τόσο το είδος του 

µετάλλου όσο και ο φορέας επηρεάζουν 

σηµαντικά την εκλεκτικότητα και την 

καταλυτική ενεργότητα.  

Σχετικά µε τις παρατηρούµενες 

διαφοροποιήσεις στην εκλεκτικότητα 

των υποστηριγµένων καταλυτών Rh 

αυτές πιθανότατα σχετίζονται µε τα 

µηχανιστικά µονοπάτια της αντίδρασης. 

Το κινητικό σχήµα της αντίδρασης περιγράφεται από µηχανισµό Langmuir-Hinshelwood, 
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Σχήµα 8.47:  Επίδραση της θερµοκρασίας  και της 

2OP στη µετατροπή του ΝΟ για τους 

υποστηριγµένους καταλύτες (α) 0.5%Rh/YSZ, (β) 
0.5%Rh/CeO2 και (γ) 0.5%Rh/TiO2. Σύσταση 
µίγµατος τροφοδοσίας: 0.1%ΝΟ, 0.1%CO και x%Ο2. 

(α) 

(β) 

(γ) 
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ο οποίος συµπεριλαµβάνει την ανταγωνιστική ρόφηση των αντιδρώντων. H µηχανιστική 

µελέτη των Kondarides et al [31-33] για την αντίδραση ΝΟ/CO σε υποστηριγµένο 

καταλύτη 0.5%Rh/TiO2 τόσο απουσία όσο και παρουσία οξυγόνου έδειξε ότι τα ενδιάµεσα 

ισοκυανιούχα είδη σχετίζονται άµεσα µε τη µετατροπή του ΝΟ προς προϊόντα αναγωγής. 

Συγκεκριµένα, οι συγκεκριµένοι ερευνητές αναφέρουν ότι τα Rh-NCO είδη αντιδρούν µε 

ΝΟ προς παραγωγή Ν2Ο στην αέρια φάση, παρέχοντας µε αυτό τον τρόπο εναλλακτικό 

µονοπάτι στο σχηµατισµό Ν2Ο [33]. Επίσης, η δηµιουργία του Ν2Ο συνδέεται άµεσα µε 

την παρουσία δινιτροσιλικών συµπλόκων, Rh(NO)2, στην καταλυτική επιφάνεια. Παρουσία 

οξυγόνου ευνοείται ο σχηµατισµός Rh(NO)2 και Rh-NO+ ειδών, ενώ µειώνεται ο 

πληθυσµός των Rh-NO- ειδών στην καταλυτική επιφάνεια τα οποία σχετίζονται µε το 

σχηµατισµό Ν2. Βέβαια, όπως δείχθηκε, για την αναγωγή του ΝΟ είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη ανηγµένων µεταλλικών θέσεων Rh0. Κάτω από συνθήκες πλούσιο σε καύσιµο, το 

CO αντιδρά µε το ατοµικά ροφηµένο οξυγόνο επανεφέρωντας έτσι τις ενεργές θέσεις. Η 

περίσσεια οξυγόνου οδηγεί σε µερική οξείδωση του ροδίου, κατάσταση που δυσχεραίνει 

τη διάσπαση του ΝΟ. Συνεπώς στην περίπτωση οξειδωµένης καταλυτικής επιφάνειας, 

όπου υπάρχει έλλειψη ανηγµένων κέντρων Rh0 και η παρουσία των ΝΟ+ είναι πολύ 

υψηλή, δεν λαµβάνει χώρα αναγωγή του ΝΟ. Γι αυτό το λόγο στη συγκεκριµένη µελέτη 

δεν παρατηρήσαµε σηµαντική απόδοση σε προϊόντα αναγωγής σε µεγάλη περίσσεια 

οξυγόνου (Σχήµατα 8.44, 8.45, 8.46). Μάλιστα στα 10kPa Ο2 , όπου πιθανότατα στην 

επιφάνεια έχουν σχηµατιστεί Rh2O3, η αναγωγή του ΝΟ είναι ανύπαρκτη. ∆εδοµένου ότι 

µετά τους 400°C απουσιάζει το αναγωγικό µέσο καθώς έχει υποστεί πλήρη καύση, το 

µόνο προϊόν που σχηµατίζεται πέραν του CO2 είναι το ΝΟ2.  

Όπως και στην περίπτωση των υποστηριγµένων καταλυτών Pt έτσι και στην 

περίπτωση των υποστηριγµένων καταλυτών Rh µελετήθηκε η συµπεριφορά του καταλύτη 

0.05%Rh/YSZ προκειµένου να γίνει µια εκτίµηση της επίδρασης της µεταλλικής 

φόρτισης στην καταλυτική ενεργότητα για την αντίδραση ΝΟ/CO παρουσία οξυγόνου. Στο 

Σχήµα 8.48 βλέπουµε την επίδραση της θερµοκρασίας και της συγκέντρωσης του 

οξυγόνου στη µετατροπή των αντιδρώντων και την απόδοση σε προϊόντα. Σε όλες τις 

συστάσεις οξυγόνου η καύση του CO προς CO2 µετά τους 450°C είναι σχεδόν πλήρης, µε 

εξαίρεση τα 3kPa όπου παρουσιάζεται λίγο χαµηλότερη µετατροπή του CO.  
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Σε χαµηλή περιεκτικότητα 

οξυγόνου, 0.3kPa, η µετατροπή του ΝΟ 

πλησιάζει το 10% στους 250°C όπου 

παρουσιάζει πλατό έως τους 450°C, ενώ 

περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας 

οδηγεί σε µείωση της xNO. Στους 300°C 

µεγιστοποιείται η απόδοση σε Ν2Ο ενώ 

στους 500°C, όπου δεν σχηµατίζεται 

πλέον Ν2Ο, εµφανίζεται µέγιστο στην 

απόδοση σε Ν2 (Σχήµα 8.48γ). Στα 1kPa 

Ο2 το ΝΟ ανάγεται αρχικά µόνο προς 

Ν2Ο όπου παρουσιάζει και µέγιστο στους 

300°C, ενώ στη συνέχεια σχηµατίζεται 

και Ν2, το οποίο είναι και το µοναδικό 

προϊόν αναγωγής µετά τους 400°C.  

Σε συνθήκες πτωχότερες σε 

καύσιµο, το οξυγόνο το οποίο ανταγωνί-

ζεται για τις ίδιες θέσεις ρόφησης µε το 

ΝΟ, δρα παρεµποδιστικά µε αποτέλεσµα 

να παρατηρείται µείωση στην αναγωγή 

του ΝΟ. Το µοναδικό προϊόν αναγωγής 

που ανιχνεύεται στα 3kPa Ο2 είναι το 

Ν2, ενώ στα 6kPa Ο2 η αύξηση της 

µετατροπής του ΝΟ µετά τους 350°C 

οφείλεται στην παραγωγή ΝΟ2. Στα 

10kPa O2 η εκλεκτικότητα ως προς ΝΟ2 

είναι 100% µιας και είναι το µοναδικό 

προϊόν που ανιχνεύεται, εκτός του CO2. 

Συγκρίνοντας τη συµπεριφορά 

του υποστηριγµένου καταλύτη χαµηλής 
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Σχήµα 8.48: Επίδραση της θερµοκρασίας και της 

2OP  για τον υποστηριγµένο καταλύτη 0.05%Rh/YSZ 

(α) στη µετατροπή του CΟ (β) στη µετατροπή του 
ΝΟ και (γ) στην απόδοση σε προϊοντα. Σύσταση 
µίγµατος τροφοδοσίας: 0.1%ΝΟ, 0.1%CO και x%Ο2. 
 

(α) 

(β) 

(γ) 
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φόρτισης, 0.05%Rh/YSZ (Σχήµα 8.48) µε αυτήν του 0.5%Rh/YSZ (Σχήµατα 8.42-8.47) 

βλέπουµε ότι ποιοτικά συµπεριφέρονται το ίδιο αν και ο πρώτος παρουσιάζει µικρότερη 

ενεργότητα και ενεργοποιείται σε υψηλότερες θερµοκρασίες. Αυτό είναι αναµενόµενο, 

αφού ο καταλύτης µε µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε µέταλλο διαθέτει περισσότερα 

ενεργά µεταλλικά κέντρα στην καταλυτική επιφάνεια για ρόφηση και προαγωγή της 

αντίδρασης.  

Άξια παρατήρησης αποτελεί η περίπτωση συγκέντρωσης 1 kPa Ο2 όπου στον 

καταλύτη υψηλής φόρτισης το ΝΟ ανάγεται µόνο προς Ν2, ενώ στον καταλύτη χαµηλής 

φόρτισης σε χαµηλές θερµοκρασίες σχηµατίζεται Ν2Ο και σε υψηλότερες Ν2, του οποίου 

ο σχηµατισµός ευνοείται και θερµοδυναµικά. Αυτό συµβαίνει διότι δεδοµένου ότι και οι 

δύο καταλύτες έχουν υψηλή διασπορά, στον καταλύτη 0.5%κ.β.Rh υπάρχουν 

περισσότερες θέσεις ρόφησης στην µεταλλική επιφάνεια και άρα είναι πιο πιθανή η 

ύπαρξη δύο γειτονικών ατοµικών ροφηµένων ατόµων αζώτου, τα οποία ενώνονται προς 

σχηµατισµό Ν2. Στον καταλύτη χαµηλής φόρτισης και για την ίδια συγκέντρωση οξυγόνου 

στην αέρια φάση, το ποσοστό των ανηγµένων µεταλλικών κέντρων και ο πληθυσµός των 

Rh-NO- ειδών είναι µικρότερος, άρα είναι και πιο δύσκολος ο σχηµατισµός αζώτου. Έτσι, 

σε χαµηλές θερµοκρασίες το ΝΟ ανάγεται προς Ν2Ο, αφού στις παρούσες συνθήκες η 

καταλυτική επιφάνεια πιθανότατα καλύπτεται από δινιτροσιλικά σύµπλοκα, Rh(NO)2, τα 

οποία ευνοούν τη δηµιουργία του πρωτοξειδίου του αζώτου. 

 

8.4.4 Συµπεράσµατα από τη µελέτη καταλυτών Pt και Rh για την αντίδραση 

NO/CO/O2  

Οι συγκριτικές µετρήσεις της καταλυτικής ενεργότητας των υποστηριγµένων 

καταλυτών Pt και Rh έδειξαν ότι τόσο το είδος του φορέα όσο και του µετάλλου 

επηρεάζει σηµαντικά τις καταλυτικές ιδιότητες. Επίσης, δείχθηκε ότι οι καταλυτικοί 

ρυθµοί παραγωγής των προϊόντων είναι ισχυρή συνάρτηση της συγκέντρωσης του 

οξυγόνου στην τροφοδοσία. Γενικά, παρατηρήθηκε πως καθώς αυξάνεται η κάλυψη του 

οξυγόνου στην καταλυτική επιφάνεια, το οξυγόνο δρα ως παρεµποδιστής για τις όποιες 

καταλυτικές δράσεις µε αποτέλεσµα τη µείωση της ικανότητας των καταλυτών να 

αναγάγουν το ΝΟ.  
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Στους Πίνακες 8.3-8.7 παρουσιάζονται συνοπτικά οι µέγιστες τιµές της 

µετατροπής του ΝΟ και των αντίστοιχων αποδόσεων σε Ν2, Ν2Ο και ΝΟ2, καθώς επίσης  

Πίνακας 8.3: Μέγιστες τιµές της µετατροπής του ΝΟ και των αντίστοιχων αποδόσεων σε Ν2, Ν2Ο και ΝΟ2 
καθώς και της θερµοκρασίας στην οποία αυτά παρατηρούνται, στους υποστηριγµένους καταλύτες 
0.5%Pt/YSZ, 0.5%Pt/CeO2, 0.5%Pt/TiO2, 0.5%Rh/YSZ, 0.5%Rh/CeO2, 0.5%Rh/TiO2.  
Σύσταση µίγµατος τροφοδοσίας: 0.11kPa NO, 0.11kPa CO και 0.3kPa O2. 
 

Καταλύτης ΧΝΟ,max (%) ΥΝ2 (%) ΥΝ2Ο (%) ΥΝΟ2 (%) Τmax 
0.5%Pt/YSZ 12 8.2 3.8 0 400 
0.5%Pt/CeO2 8.3 4.7→8.3 3.6→0 0 400-450 
0.5%Pt/TiO2 4 4 0 0 450 
0.5%Rh/YSZ 12.8 9→12.8 3.8→0 0 400-450 
0.5%Rh/CeO2 12 7.4 4.6 0 400 
0.5%Rh/TiO2 8.5 3.8→4.8 4.7→2.7 0 400-450 

 

Πίνακας 8.4: Μέγιστες τιµές της µετατροπής του ΝΟ και των αντίστοιχων αποδόσεων σε Ν2, Ν2Ο και ΝΟ2 
καθώς και της θερµοκρασίας στην οποία αυτά παρατηρούνται, στους υποστηριγµένους καταλύτες 
0.5%Pt/YSZ, 0.5%Pt/CeO2, 0.5%Pt/TiO2, 0.5%Rh/YSZ, 0.5%Rh/CeO2, 0.5%Rh/TiO2.  
Σύσταση µίγµατος τροφοδοσίας: 0.11kPa NO, 0.11kPa CO και 1kPa O2. 
 

Καταλύτης ΧΝΟ,max (%) ΥΝ2 (%) ΥΝ2Ο (%) ΥΝΟ2 (%) Τmax 
0.5%Pt/YSZ 5.3 5.3 0 0 400 
0.5%Pt/CeO2 4 2.4 0 1.6 550 
0.5%Pt/TiO2 6.6 1.8 0 4.8 550 
0.5%Rh/YSZ 3.3 3.3 0 0 550 
0.5%Rh/CeO2 5 0, 5 5, 0 0 300, 400 
0.5%Rh/TiO2 4 4 0 0 400 

 

Πίνακας 8.5: Μέγιστες τιµές της µετατροπής του ΝΟ και των αντίστοιχων αποδόσεων σε Ν2, Ν2Ο και ΝΟ2 
καθώς και της θερµοκρασίας στην οποία αυτά παρατηρούνται, στους υποστηριγµένους καταλύτες 
0.5%Pt/YSZ, 0.5%Pt/CeO2, 0.5%Pt/TiO2, 0.5%Rh/YSZ, 0.5%Rh/CeO2, 0.5%Rh/TiO2.  
Σύσταση µίγµατος τροφοδοσίας: 0.11kPa NO, 0.11kPa CO και 3kPa O2. 
 

Καταλύτης ΧΝΟ,max (%) ΥΝ2 (%) ΥΝ2Ο (%) ΥΝΟ2 (%) Τmax 
0.5%Pt/YSZ 7.2 * 5.5 0 1.7 550 
0.5%Pt/CeO2 2.9 0 0 2.9 500-550 
0.5%Pt/TiO2 2.9 0 0 2.9 500-550 
0.5%Rh/YSZ 4.4 1.7 0 2.7 400-550 
0.5%Rh/CeO2 4.8 0 0 4.8 450-550 
0.5%Rh/TiO2 4.7 0 0 4.7 400-450 

*ταλαντωτική συµπεριφορά στους 150°C, ΧΝΟ,max=16.4% 
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Πίνακας 8.6: Μέγιστες τιµές της µετατροπής του ΝΟ και των αντίστοιχων αποδόσεων σε Ν2, Ν2Ο και ΝΟ2 
καθώς και της θερµοκρασίας στην οποία αυτά παρατηρούνται, στους υποστηριγµένους καταλύτες 
0.5%Pt/YSZ, 0.5%Pt/CeO2, 0.5%Pt/TiO2, 0.5%Rh/YSZ, 0.5%Rh/CeO2, 0.5%Rh/TiO2.  
Σύσταση µίγµατος τροφοδοσίας: 0.11kPa NO, 0.11kPa CO και 6kPa O2. 
 

Καταλύτης ΧΝΟ,max (%) ΥΝ2 (%) ΥΝ2Ο (%) ΥΝΟ2 (%) Τmax 
0.5%Pt/YSZ 9.1 * 2.8 0 6.3 550 
0.5%Pt/CeO2 6 ** 3→2.4 0 3→3.6 500-550 
0.5%Pt/TiO2 9.8 1.1 0 8.7 250 
0.5%Rh/YSZ 4.3 0 0 4.3 550 
0.5%Rh/CeO2 10.8 1.1 0 9.7 500 
0.5%Rh/TiO2 14 1.7 0 12.3 500 

*ταλαντωτική συµπεριφορά στους 150°C, ΧΝΟ,max=13.2% 

**ταλαντωτική συµπεριφορά στους 150°C, ΧΝΟ,max=8%  

 

Πίνακας 8.7: Μέγιστες τιµές της µετατροπής του ΝΟ και των αντίστοιχων αποδόσεων σε Ν2, Ν2Ο και ΝΟ2 
καθώς και της θερµοκρασίας στην οποία αυτά παρατηρούνται, στους υποστηριγµένους καταλύτες 
0.5%Pt/YSZ, 0.5%Pt/CeO2, 0.5%Pt/TiO2, 0.5%Rh/YSZ, 0.5%Rh/CeO2, 0.5%Rh/TiO2.  
Σύσταση µίγµατος τροφοδοσίας: 0.11kPa NO, 0.11kPa CO και 10kPa O2. 
 

Καταλύτης ΧΝΟ,max (%) ΥΝ2 (%) ΥΝ2Ο (%) ΥΝΟ2 (%) Τmax 
0.5%Pt/YSZ 10.6 * 3.3 0 7.3 550 
0.5%Pt/CeO2 10.4 ** 3.9 0 6.5 500 
0.5%Pt/TiO2 10.2 1.6, 3.2 0 8.6, 7 250, 500 
0.5%Rh/YSZ 13.5 0 0 13.5 550 
0.5%Rh/CeO2 14.6 0 0 14.6 500 
0.5%Rh/TiO2 14.6 0 0 14.6 450 

*ταλαντωτική συµπεριφορά στους 150°C, ΧΝΟ,max=9.7% 

**ταλαντωτική συµπεριφορά στους 150°C, ΧΝΟ,max=4.7%  

 
και της θερµοκρασίας στην οποία αυτά παρατηρούνται, στους υποστηριγµένους καταλύτες 

0.5%Pt/YSZ, 0.5%Pt/CeO2, 0.5%Pt/TiO2, 0.5%Rh/YSZ, 0.5%Rh/CeO2, 0.5%Rh/TiO2.  

Η σύσταση του µίγµατος τροφοδοσίας ήταν 1100 ppm CO, 1100 ppm NO, ενώ 

συγκέντρωση του οξυγόνου ήταν από 0.3-10 kPa. 

Όπως παρατηρούµε από τους παραπάνω πίνακες, οι µέγιστες τιµές της 

µετατροπής του ΝΟ σε όλους τους καταλύτες παρατηρούνται στα 0.3 και στα 10 kPa Ο2 , 

µε τη διαφορά ότι στην πρώτη περίπτωση το ΝΟ ανάγεται ενώ στην τελευταία 

οξειδώνεται. Εξαίρεση αποτελεί ο καταλύτης 0.5%Pt/TiO2 όπου στα 0.3 kPa Ο2 
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παρουσιάζει πολύ χαµηλή ενεργότητα ενώ η αύξηση του οξυγόνου στα 1 kPa Ο2 προάγει 

την αντίδραση. Γενικά οι καταλύτες Rh που υποστηρίζονται σε CeO2 και TiO2 είναι πιο 

ενεργοί από τους αντίστοιχους καταλύτες Pt. Στην περίπτωση όµως φορέα YSZ, ο 

καταλύτης του Pt είναι πολύ πιο ενεργός και µάλιστα πιο εκλεκτικός προς προϊόντα 

αναγωγής από αυτόν του Rh και µόνο στα 10 kPa Ο2 υπερτερεί ελαφρώς ο τελευταίος. 

Το είδος του φορέα και του µετάλλου αποτελεί σηµαντική παράµετρο στην 

καταλυτική αντίδραση της αναγωγής των ΝΟx. Οι καταλύτες Pt που υποστηρίζονται σε 

YSZ και CeO2 παρουσίασαν ταλαντωτική συµπεριφορά στους 150°C και σε µεγάλες 

συγκεντρώσεις οξυγόνου, αλλά όχι στον φορέα TiO2. Μάλιστα το µέγιστο ύψος της 

ταλάντωσης της µετατροπής του ΝΟ, ΧΝΟ,max,  για τον καταλύτη 0.5%Pt/YSZ στα 3 kPa 

Ο2 άγγιξε το 16.4%, την υψηλότερη τιµή για την ΧΝΟ που παρατηρήθηκε σε όλους τους 

καταλύτες. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η ταλάντωση του συνοδεύεται πιθανότατα και 

από ταλάντωση του ρυθµού παραγωγής προϊόντων αναγωγής και όχι του ΝΟ2, αφού ο 

ρυθµός παραγωγής του τελευταίου παρέµενε σταθερός. Ταλαντώσεις εµφανίστηκαν όχι 

µόνο στο ρυθµό κατανάλωσης του ΝΟ αλλά και του CO. Αν και στους δύο καταλύτες Pt 

παρατηρήθηκαν ταλαντώσεις στη µετατροπή των ΝΟ και CO, οι ταλαντώσεις στην 

περίπτωση του φορέα YSZ εµφανίζουν κάποια περιοδικότητα και έχουν µεγαλύτερο ύψος 

από αυτές µε το ασταθές πλάτος που παρατηρούµε στο καταλύτη του CeO2. Ο καταλύτης 

0.5%Pt/TiO2 δεν οδήγησε σε ταλαντωτική συµπεριφορά, όµως στα 6 και 10 kPa Ο2 

οδήγησε στην εµφάνιση µεγίστου στη µετατροπή του ΝΟ στους 250°C µε τιµές 9.8 και 

10.2% αντίστοιχα. Η κορυφή αυτή, η οποία απουσιάζει στους άλλους δύο φορείς, 

συνοδεύεται από µέγιστο της απόδοσης σε ΝΟ2.  

Σε κανέναν από τους καταλύτες Rh δεν παρατηρήθηκαν ταλαντώσεις. Αν 

υποθέσουµε ότι οι παρατηρούµενες ταλαντώσεις οφείλονται σε ασταθή οξείδια που 

σχηµατίζονται στην επιφάνεια των καταλυτών Pt [91, 92] δεδοµένου ότι σε επιφάνειες 

Rh σχηµατίζονται πιο εύκολα και πιο σταθερά οξείδια από ότι στο Pt, αυτό θα µπορούσε 

να αποτελέσει µια πιθανή εξήγηση. Σηµαντικός επίσης είναι και ο ρόλος των 

ισοκυανιούχων ειδών που σχηµατίζονται στην καταλυτική επιφάνεια [33, 60, 63, 67, 95] 

στην περίπτωση καταλυτών και των δύο µετάλλων στην παρούσα αντίδραση, αν και είναι 

πολύ πιο ενεργά στην περίπτωση του Pt. 
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8.5 ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟ ΜΕ C3Η6  

 Στην αναγωγή των ΝΟx ως αναγωγικό µέσο εκτός από το CO χρησιµοποιούνται 

ΝΗ3, Η2 και υδρογονάνθρακες. Οι τελευταίοι, όπως και το CO, περιέχονται στα απαέρια 

των αυτοκινήτων. Γι αυτό το λόγο στην παρούσα ενότητα θα µελετηθεί η αναγωγή του 

ΝΟ από C3H6 σε συνθήκες πτωχού καυσίµου και θα δούµε πως η φύση του αναγωγικού 

επηρεάζει την αναγωγή του ΝΟ. Οι καταλύτες οι οποίοι χρησιµοποιούνται σε αυτή τη 

µελέτη είναι οι υποστηριγµένοι καταλύτες 0.5%κ.β.Rh που µελετήθηκαν και στις 

προηγούµενες παραγράφους, καθώς επίσης και ο ζεόλιθος, Cu-ZSM5, ο οποίος 

παρασκευάστηκε από την ερευνητικό τµήµα της TOYOTA µε τη µέθοδο της 

ιοντοανταλλαγής[4]. Η σύσταση τροφοδοσίας αποτελούταν από 1000 ppm NO, 1000 ppm 

C3H6 ενώ συγκέντρωση του οξυγόνου στην τροφοδοσία κυµαινόταν από 0-10 kPa. 

Στην αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο, αν υποθέσουµε πλήρη καύση 

του υδρογονάνθρακα, λαµβάνουν χώρα οι ακόλουθες αντιδράσεις: 

3 6 2 2 2
9C H 9NO 3CO N 3H O
2

+ → + +     (8.29) 

3 6 2 2 2C H 18NO 3CO 9N O 3H O+ → + +     (8.30) 

3 6 2 2 2
9C H O 3CO 3H O
2

+ → +      (8.31) 

 

 

8.5.1 Καταλυτική συµπεριφορά υποστηριγµένων καταλυτών Rh 

 Στην παρούσα ενότητα µελετάται η αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο 

σε υποστηριγµένους σε YSZ, TiO2 και CeO2 καταλύτες Rh µε φόρτιση σε µέταλλο 

0.5%κ.β. Στο Σχήµα 8.49 βλέπουµε την επίδραση της µερικής πίεσης του οξυγόνου και 

της θερµοκρασίας στη µετατροπή του ΝΟ και του προπυλενίου για τον καταλύτη της 

YSZ, καθώς επίσης και την απόδοση σε προϊόντα στα οποία µετατρέπεται το ΝΟ. 

Βλέπουµε πως η συµπεριφορά της µετατροπής του ΝΟ είναι τελείως διαφορετική 

απουσία και παρουσία οξυγόνου. Απουσία και για µικρή συγκέντρωση οξυγόνου, 0.3kPa 

Ο2, η µετατροπή του ΝΟ αυξάνεται απότοµα στους 250°C και σταθεροποιείται στο 100% 

µετά τους 400°C. 
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Η µετατροπή του προπυλενίου φθάνει 

το 80% στην περίπτωση των 0.3kPa 

Ο2, ενώ απουσία οξυγόνου µόλις που 

αγγίζει το 20%. Και στις δύο 

περιπτώσεις εκτός από το προϊόν της 

πλήρους καύσης, CO2, το οποίο 

άρχισε να σχηµατίζεται µετά τους 

200°C, σε θερµοκρασία υψηλότερη 

των 400°C ανιχνεύθηκε και CO µε 

µέγιστη απόδοση 18% (στους 500°C) 

και 19% (στους 550°C) αντίστοιχα. 

∆ηλαδή απουσία οξυγόνου η καύση 

του υδρογονάνθρακα κατά κύριο λόγο 

είναι ατελής, µιας και το προερχόµενο 

από τη διασπαστική ρόφηση του ΝΟ 

ατοµικά ροφηµένο οξυγόνο δεν 

επαρκεί για την περαιτέρω οξείδωση 

του CO σε CO2.  

Τελείως διαφορετική είναι η 

καταλυτική συµπεριφορά σε συνθήκες 

περίσσειας οξυγόνου, 1 και 3kPa Ο2, 

όπου η µετατροπή του ΝΟ εµφανίζει 

µέγιστο στους 300°C µε τιµές 12.3% 

και 8.5% αντίστοιχα, ενώ σε όλο το 

θερµοκρασιακό εύρος η εκλεκτικότητα 

σε ανηγµένα προϊόντα είναι 100%. Σε 

ακόµη υψηλότερες συγκεντρώσεις 

οξυγόνου, 6 και 10kPa Ο2, η καµπύλη 

αναγωγής του ΝΟ περνά από µέγιστο 

στους 350°C µε απόδοση σε προϊόντα 
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Σχήµα 8.49: Επίδραση της θερµοκρασίας και της 
2OP  

για τον υποστηριγµένο καταλύτη 0.5%Rh/YSZ (α) στη 
µετατροπή του C3H6 (β) στη µετατροπή του ΝΟ και (γ) 
στην απόδοση σε προϊόντα. Σύσταση µίγµατος 
τροφοδοσίας:0.1%ΝΟ, 0.1%C3H6 και x%Ο2. 
 

(α) 

(β) 

(γ) 
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αναγωγής 4 και 3% αντίστοιχα. Σε όλες τις περιπτώσεις, η αναγωγή του ΝΟ ξεκινάει 

ταυτόχρονα µε την οξείδωση του υδρογονάνθρακα. Οι δύο µετατροπές αυξάνονται 

ταυτόχρονα µέχρι το σηµείο όπου η µετατροπή του ΝΟ σηµειώνει µέγιστο κοντά στη 

θερµοκρασία έναυσης της καύσης του υδρογονάνθρακα. Στη συνέχεια µε την άνοδο της 

θερµοκρασίας η αναγωγή του ΝΟ µειώνεται, η οποία περιορίζεται από την έλλειψη σε 

αναγωγικό µέσο λόγω της σχεδόν πλήρους µετατροπής του τελευταίου. Φαίνεται δηλαδή 

ότι υπάρχει άµεση συσχέτιση της ικανότητας του προπυλενίου να ανάγει τον καταλύτη και 

της καταλυτικής ενεργότητας για την αποµάκρυνση των ΝΟx.  

Υπό συνθήκες µεγάλης περίσσειας οξυγόνου, όπως απεικονίζουν και οι καµπύλες 

του Σχήµατος 8.49, το ΝΟ συνεχίζει να µετατρέπεται µετά το προαναφερθέν µέγιστο 

στην καµπύλη αναγωγής και µάλιστα µετά τους 400°C η XNO αυξάνεται µε κυρίαρχο όµως 

προϊόν το ΝΟ2. Παρατηρούµε ότι σχηµατίζεται ΝΟ2 παρά την ύπαρξη άκαυστης 

ποσότητας C3H6, πιθανότατα λόγω της ύπαρξης επιφανειακών θέσεων που παραµένουν 

πλήρως οξειδωµένες και έτσι ο σχηµατισµός του ΝΟ2 ξεκινάει πριν την πλήρη καύση του 

υδρογονάνθρακα, όπως εξάλλου παρατήρησαν και οι R. Burch and P.J. Millington [41] 

κατά τη µελέτη της αναγωγής του ΝΟ από προπυλένιο σε υποστηριγµένους καταλύτες 

ευγενών µετάλλων. Σχετικά µε την παραγωγή των προϊόντων αναγωγής, Ν2 και Ν2Ο, 

αυτή µειώνεται καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση του οξυγόνου στην τροφοδοσία, 

ακολουθώντας την καµπύλη µετατροπής του ΝΟ (Σχήµα 8.49γ). Σε όλες τις συστάσεις 

οξυγόνου το Ν2 σχηµατίζεται µετά τους 200°C µε τους µεγαλύτερους ρυθµούς 

αναστροφής να σηµειώνονται απουσία και στα 0.3kPa οξυγόνου.  

Η επίδραση του οξυγόνου στην καταλυτική ενεργότητα των καταλυτών Rh/TiO2 

και Rh/CeO2, ποιοτικά είναι παρόµοια µε αυτή του υποστηριγµένου σε YSZ καταλύτη, 

όπως απεικονίζεται στα Σχήµατα 8.50 και 8.51 αντίστοιχα. Και στους δύο καταλύτες η 

µετατροπή του προπυλενίου είναι σχεδόν πλήρης, ενώ απουσία και στα 0.3kPa οξυγόνου 

µετά τους 400°C σχηµατίζεται CO. Η αύξηση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στην 

τροφοδοσία προκαλεί µία ελαφρά µείωση στην τελική µετατροπή του υδρογονάνθρακα και 

µετατόπιση της καµπύλης µετατροπής του προπυλενίου σε υψηλότερες θερµοκρασίες, 

όπως φαίνεται στην καµπύλη της xC3H6  για τον καταλύτη του TiO2 (Σχήµα 8.50 α),  
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αφού η αύξηση της κάλυψης της 

καταλυτικής επιφάνειας µε οξυγόνο 

όχι µόνο ελαχιστοποιεί τις 

πιθανότητες για προσρόφηση του ΝΟ 

αλλά δυσκολεύει και τη ρόφηση του 

προπυλενίου εξαιτίας του µεγέθους 

του. Την ίδια συµπεριφορά στη 

µετατροπή του υδρογονάνθρακα 

συναρτήσει της µερικής πίεσης του 

οξυγόνου παρατηρήσαµε και στην 

περίπτωση του υποστηριγµένου σε 

YSZ καταλύτη, όπου η xC3H6 ήταν 

µικρότερη σε περίσσεια οξυγόνου 

(Σχήµα 8.49α). Οι R. Burch and P.J. 

Millington [41] παρατήρησαν ότι η 

παρουσία του ΝΟ ακόµη και σε πολύ 

χαµηλότερη συγκέντρωση από αυτήν 

του οξυγόνου παρεµποδίζει την 

οξείδωση του προπυλενίου και 

αυξάνει τη θερµοκρασία έναυσης στην 

περίπτωση υποστηριγµένων καταλυ-

τών Pt, λόγω της αλληλεπίδρασης του 

ΝΟ µε το οξυγόνο για θέσεις 

ρόφησης. 

Η καµπύλη αναγωγής του ΝΟ 

στον καταλύτη του TiO2 παρουσίασε 

µέγιστο στους 300°C στα 1 και 6kPa 

O2 µε τιµές 14.3% και 6.8% 

αντίστοιχα, ενώ στα 3kPa O2 η 

µετατροπή του ΝΟ εµφάνισε µέγιστο  
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Σχήµα 8.50: Επίδραση της θερµοκρασίας και της 
2OP  

για τον υποστηριγµένο καταλύτη 0.5%Rh/TiO2 (α) στη 
µετατροπή του C3H6 (β) στη µετατροπή του ΝΟ και (γ) 
στην απόδοση σε προϊόντα. Σύσταση µίγµατος 
τροφοδοσίας:0.1%ΝΟ, 0.1%C3H6 και x%Ο2. 
 

(α) 

(β) 

(γ) 
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στους 350°C µε τιµή 8.5%. Στα 10kPa 

O2 παρατηρούµε ότι η µετατροπή του 

ΝΟ παρουσιάζει πλατό στο 2% στους 

300-400°C, το οποίο συνοδεύεται από 

πλατό στο ρυθµό παραγωγής του Ν2Ο, 

ενώ σε υψηλότερες θερµοκρασίες 

σχηµατίζεται µικρή ποσότητα αζώτου 

και ΝΟ2. Λαµβάνοντας υπόψιν τα 

παραπάνω παρατηρούµε πως ο 

καταλύτης Rh του TiO2 είναι πιο 

ενεργός στην αναγωγή του ΝΟ σε 

περίσσεια οξυγόνου από αυτόν που 

υποστηρίζεται σε YSZ. Σε παρόµοιο 

συµπέρασµα κατέληξε και η Α. Κότσιφα 

στη διδακτορική της διατριβή [68] 

µελετώντας την ενεργότητα καταλυτών 

Rh, όταν το µίγµα της αντίδρασης 

αποτελούταν από 0.1% NO, 0.1% C3H6 

και 5% Ο2. 

Όσον αφορά την καµπύλη 

αναγωγής του ΝΟ για τον καταλύτη του 

CeO2 παρουσιάζει µέγιστο σε όλες τις 

συστάσεις περίσσειας οξυγόνου περί 

τους 300°C µε τιµές 16.1%, 9.5%, 5.9% 

και 7.6% στα 1, 3, 6 και 10kPa O2 

αντίστοιχα. Μετά τη θερµοκρασία 

εµφάνισης του µεγίστου η µετατροπή 

του ΝΟ µειώνεται και µόνο στα 10kPa 

O2 και µετά τους 450°C, όπου 

σχηµατίζεται ΝΟ2, αυξάνεται ελαφρά 
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Σχήµα 8.51: Επίδραση της θερµοκρασίας και της 
2OP  

για τον υποστηριγµένο καταλύτη 0.5%Rh/CeO2 (α) στη 
µετατροπή του C3H6 (β) στη µετατροπή του ΝΟ και (γ) 
στην απόδοση σε προϊόντα. Σύσταση µίγµατος 
τροφοδοσίας:0.1%ΝΟ, 0.1%C3H6 και x%Ο2. 
 

(α) 

(β) 

(γ) 
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στο 2.9%. Βλέπουµε δηλαδή πως σε συνθήκες πτωχού καυσίµου ο καταλύτης Rh που 

υποστηρίζεται σε CeO2 ανάγει σε µεγαλύτερο βαθµό το ΝΟ από ότι αυτός της YSZ. Έτσι 

οι αποδόσεις σε προϊόντα αναγωγής είναι υψηλότερες στο CeO2 και η YSZ υπερτερεί 

µόνο στα 10kPa O2, όπου η απόδοση σε ΝΟ2 είναι σχεδόν πενταπλάσια από αυτήν που 

επιτυγχάνεται µε τον καταλύτη του CeO2. Η υψηλή ενεργότητα του υποστηριγµένου 

καταλύτη 0.5%Rh/CeO2 πιθανότατα σχετίζεται µε την µεγάλη αποθηκευτική ικανότητα 

σε οξυγόνο που επιδεικνύει ο συγκεκριµένος φορέας και τη δραστικότητα του οξυγόνου 

που προέρχεται από το CeO2 [11, 19, 43, 44, 96] όπως αναφέρθηκε και στην 

υποπαράγραφο §8.3.3.  

Σε γενικές γραµµές η ενεργότητα των υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%κ.β.Rh 

υπό συνθήκες περίσσειας οξυγόνου µειώνεται µε την ακόλουθη σειρά: CeO2> TiO2 >YSZ.  

Η εξάρτηση των καταλυτών Rh από τη φύση του φορέα και από τη µερική πίεση 

του οξυγόνου διαπιστώθηκε επίσης από την ερευνητική οµάδα του Καθηγητή κ. Βερύκιου 

[68, 97-101] για την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ από προπυλένιο παρουσία οξυγόνου. 

Οι συγκεκριµένοι ερευνητές παρατήρησαν ότι την υψηλότερη ενεργότητα επέδειξαν οι 

υποστηριγµένοι σε Al2O3 και TiO2(W+6) καταλύτες Rh. Η υψηλή ενεργότητα του 

ενισχυµένου καταλύτη Rh/TiO2(W+6) αποδόθηκε σε ηλεκτρονιακού τύπου 

αλληλεπιδράσεις στη διεπιφάνεια µετάλλου-ηµιαγωγού από την παρουσία ιόντων 

βολφραµίου στο φορέα [1], τα οποία οδηγούν σε αύξηση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας 

και µείωση του έργου εξόδου του φορέα [2]. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ενίσχυση του 

δεσµού Rh-N και την εξασθένιση του δεσµού του Ν-Ο [102], άρα και την αύξηση του 

ρυθµού διάσπασης του ΝΟ. Ο συγκεκριµένος ενισχυµένος καταλύτης παρουσιάζει µεγάλη 

αποθηκευτική ικανότητα σε οξυγόνο, το οποίο διαχέεται από την επιφάνεια του Rh στο 

φορέα και οδηγεί έτσι στην αναγέννηση των ενεργών κέντρων του καταλύτη. 

Μελέτες που έχουν γίνει στο εργαστήριο Χηµικών ∆ιεργασιών και 

Ηλεκτροχηµείας υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Βαγενά έδειξαν ότι η ενεργότητα και 

η εκλεκτικότητα καταλυτών Rh για την αντίδραση της αναγωγής των οξειδίων του 

Αζώτου από προπυλένιο παρουσία οξυγόνου µπορεί να επηρεασθεί σηµαντικά και έως 

ένα βαθµό αντιστρεπτά µέσω του φαινοµένου της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης [103-105]. 

Παρατηρήθηκε πως οι καταλυτικοί ρυθµοί οξείδωσης του προπυλενίου και αναγωγής του 



_________________________________ Κεφάλαιο 8: Αναγωγή του ΝΟ µε CO και C3H6 
 

 325

ΝΟ προς Ν2 µπορούν να ενισχυθούν σηµαντικά και αντιστρεπτά κατά την επιβολή 

εξωτερικών ρευµάτων ή δυναµικών στην περίπτωση πολυκρυσταλλικών υµενίων Rh 

εναποτεθειµένων σε στερεό ηλεκτρολύτη Ζιρκονίας σταθεροποιηµένης µε Ύττρια. Το 

συγκεκριµένο καταλυτικό σύστηµα βρέθηκε ότι «υπακούει» στους γενικούς κανόνες που 

διέπουν το φαινόµενο της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης [106], σύµφωνα µε τους οποίους η 

αύξηση του έργου εξόδου της καταλυτικής επιφάνειας (αύξηση του δυναµικού UWR) 

προκαλεί χαλάρωση της ισχύος των δεσµών των ροφηµένων ειδών που είναι δέκτες 

ηλεκτρονίων (π.χ. οξυγόνο) και ισχυροποιεί τους δεσµούς των ροφηµένων ειδών που 

είναι δότες (π.χ. προπυλένιο). Το αντίθετο συµβαίνει κατά την επιβολή αρνητικών 

ρευµάτων ή δυναµικών. Η αύξηση του έργου εξόδου ελαττώνει την ισχύ του δεσµού Rh=O 

µετατοπίζοντας µε αυτό τον τρόπο το όριο δηµιουργίας του επιφανειακού οξειδίου σε 

υψηλότερες µερικές πιέσεις οξυγόνου. Την ίδια στιγµή ο δεσµός Rh-C3H6 καθίσταται 

ισχυρότερος λόγω της αυξηµένης πρόσδοσης π-ηλεκτρονίων στο µέταλλο και έτσι 

απαιτούνται µικρότερες τιµές µερικών πιέσεων προπυλενίου για την αναγωγή του 

σχηµατιζόµενου επιφανειακού οξειδίου (Rh2O3). Βρέθηκε πως η αύξηση της 

περιεκτικότητας σε οξυγόνο προκαλεί ελάττωση του φαινοµένου εξαιτίας της 

αυξανόµενης κάλυψης σε οξυγόνο το οποίο αφενός οξειδώνει την καταλυτική επιφάνεια 

και αφετέρου δρα παρεµποδιστικά στην προσρόφηση των άλλων αντιδρώντων (ΝΟ και 

προπυλένιο) [105]. 

Σε όλους τους υποστηριγµένους καταλύτες ροδίου παρατηρήσαµε ότι απουσία ή 

παρουσία µικρής ποσότητας οξυγόνου (0.3kPa) στην τροφοδοσία το ΝΟ ανάγεται πλήρως. 

Αυτό οφείλεται στην ικανότητα των καταλυτών Rh να καταλύουν απευθείας την 

αντίδραση αναγωγής του ΝΟ από προπυλένιο απουσία οξυγόνου, όπως αποδεικνύεται 

από πειράµατα καταλυτικής συµπεριφοράς στη διδακτορική διατριβή του Θ. Χαλκίδη [97]. 

Η περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στην τροφοδοσία επιδρά αρνητικά 

στην αναγωγή του ΝΟ. Σε παρόµοιο συµπέρασµα οδηγούν και οι κινητικές µελέτες που 

διεξήχθησαν στη διδακτορική διατριβή της Α. Κότσιφα [68] για την αναγωγή του ΝΟ µε 

προπυλένιο σε διεσπαρµένους καταλύτες Rh στους 280°C, όπου έδειξαν ότι η καµπύλη 

αναγωγής του ΝΟ διέρχεται από µέγιστο στα 0.2kPa Ο2 ενώ στη συνέχεια η αύξηση της 

µερικής πίεσης του οξυγόνου επιφέρει απότοµη µείωση της µετατροπής του ΝΟ. 
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Η µηχανιστική µελέτη των Halkides et al [99] για τον καταλύτη 1%κ.β.Rh/TiO2 

έδειξε ότι το προπυλένιο µπορεί να ροφηθεί και να οξειδωθεί µερικώς ανεξάρτητα από 

το είδος του οξειδωτικού (ΝΟ ή Ο2), ακόµα και απουσία οξυγόνου, όπως εξάλλου 

παρατηρήθηκε και στην παρούσα µελέτη από τις καµπύλες µετατροπής του προπυλενίου 

για µερική πίεση οξυγόνου 0-0.3kPa σε όλους τους καταλύτες Rh (Σχήµατα 8.49α-

8.51α). Η οξείδωση του προπυλενίου προχωρεί µε τον ενδιάµεσο σχηµατισµό ακρολεΐνης 

και ακρυλικών ειδών, τα οποία τελικώς διασπώνται αποδίδοντας CO και καρβοξυλικά 

είδη στην καταλυτική επιφάνεια. Περαιτέρω οξείδωση οδηγεί στο σχηµατισµό CO2. 

Απουσία οξυγόνου, το προπυλένιο αποµακρύνει από την επιφάνεια του καταλύτη το 

ατοµικά ροφηµένο οξυγόνο που προέρχεται από τη διασπαστική ρόφηση του ΝΟ και 

αντιδρά µε υψηλούς ρυθµούς. Αυτό οδηγεί στην απελευθέρωση καταλυτικά ενεργών 

θέσεων στις οποίες ροφάται και αντιδρά το ΝΟ. Οι συγκεκριµένοι ερευνητές 

παρατήρησαν το σχηµατισµό ειδών Rh0-CO στην καταλυτική επιφάνεια ακόµη και απουσία 

οξειδωτικού, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή αλληλεπίδρασης του ροφηµένου 

υδρογονάνθρακα µε το πλεγµατικό οξυγόνο του TiO2[99]. Άρα και στην παρούσα µελέτη 

είναι πιθανή η αλληλεπίδραση του αναγωγικού µέσου µε το πλεγµατικό οξυγόνο του 

εκάστοτε φορέα, TiO2, CeO2 και YSZ. Εξάλλου στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές 

µελέτες που αναφέρονται στην ενεργή δράση του οξυγόνου του CeO2 κατά την αναγωγή 

του ΝΟ[11, 19, 43, 44]. Παρουσία οξυγόνου, η καταλυτική ενεργότητα µειώνεται λόγω 

της αυξηµένης κάλυψης ατοµικά ροφηµένου οξυγόνου στην καταλυτική επιφάνεια, που 

προέρχεται κατά κύριο λόγο από το χηµειοροφηµένο οξυγόνο, µε αποτέλεσµα την έλλειψη 

ανηγµένων ενεργών κέντρων µετάλλου, Rh0, ώστε να προαχθεί η διάσπαση του ΝΟ και η 

συνέχιση της αντίδρασης αναγωγής. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο και CO για 

τους υποστηριγµένους καταλύτες Rh παρατηρούµε ότι η καταλυτική ενεργότητα και η 

καµπύλη αναγωγής του ΝΟ διαφέρει αρκετά και ότι το προπυλένιο φαίνεται να είναι 

καλύτερο αναγωγικό µέσο. Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξε και η διδακτορική διατριβή του 

Κ. Ράπτη [103] κατά τη µελέτη της αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο και CO σε 

πολυκρυσταλλικά υµένια Rh εναποτεθειµένα σε στερεό ηλεκτρολύτη YSZ, όπου 

διαπιστώθηκε ότι το φαινόµενο της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης είναι πιο έντονο στην 
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περίπτωση του προπυλενίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το C3H6 είναι πιο ισχυρός 

ηλεκτρονιοδότης έναντι του CO, το οποίο συµπεριφέρεται και ως ηλεκτρονιοδέκτης 

[107], µε αποτέλεσµα θετικά ρεύµατα ή δυναµικά να χαλαρώνουν το δεσµό CO µε την 

καταλυτική επιφάνεια ενώ αντίθετα ενισχύουν τη ρόφηση του προπυλενίου. 

Τα αλκένια, όπως το προπυλένιο στην περίπτωση µας, είναι πολύ πιο 

αποτελεσµατικά αναγωγικά µέσα από το CO. Σύµφωνα µε µηχανισµό που έχει προταθεί 

από τον Burch et al.[108], η καύση ενός µορίου προπυλενίου µπορεί να αφαιρέσει 9 

άτοµα οξυγόνου από την καταλυτική επιφάνεια (υποθέτουµε πλήρη καύση του 

υδρογονάνθρακα) σε αντίθεση µε την καύση ενός µορίου CO  που απελευθερώνει µόλις 

ένα ενεργό κέντρο. Η ύπαρξη περισσότερων ελεύθερων ενεργών κέντρων, στην 

περίπτωση του C3H6 ενισχύει σηµαντικά την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ και την 

εκλεκτικότητα ως προς άζωτο συγκριτικά µε τη χρήση CO ως αναγωγικού µέσου. 

 

 

8.5.2 Καταλυτική συµπεριφορά ζεόλιθου Cu-ZSM5  

 Όπως αναφέρθηκε και στην υποπαράγραφο §6.1.2, οι ζεόλιθοι είναι η πιο ευρέως 

διαδεδοµένη οµάδα καταλυτών για την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ από 

υδρογονάνθρακες, µε την µεγαλύτερη ενεργότητα να επιδεικνύει ο ζεόλιθος Cu-ZSM-5 

[109-111]. Έχει εξακριβωθεί πειραµατικά [112] ότι η δοµή του ζεόλιθου και η µέθοδος µε 

την οποία εµφυτεύεται το µέταλλο στο πλέγµα του συνδέεται άµεσα µε την ενεργότητα 

του, η οποία στην περίπτωση παρασκευής του Cu-ZSM-5 είναι υψηλότερη όταν 

χρησιµοποιείται η µέθοδος της ιοντοανταλλαγής απ’ ό,τι µε εµποτισµό. Έτσι στο παρόν 

υποκεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε την ενεργότητα του ζεόλιθου Cu-ZSM-5 

περιεκτικότητας 6.31%κ.β.Cu, ο οποίος παρασκευάστηκε από την ερευνητική οµάδα της 

Toyota µε τη µέθοδο της ιοντοανταλλαγής [4]. 

 Στο Σχήµα 8.52α απεικονίζεται η µετατροπή του προπυλενίου συναρτήσει της 

θερµοκρασίας για πέντε διαφορετικές συστάσεις οξυγόνου. Η αύξηση της σύστασης του 

οξυγόνου στην τροφοδοσία οδηγεί σε ελαφρά µετατόπιση της καµπύλης µετατροπής του 

προπυλενίου σε υψηλότερη θερµοκρασία και σε µείωση µετατροπής του από 85% σε 69%,  
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όπου είναι στα 0.3 και στα 10 kPa Ο2 

αντίστοιχα. ∆ηλαδή παρατηρούµε 

παρόµοια συµπεριφορά µε αυτή των 

καταλυτών Rh. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι σε καµία σύσταση οξυγόνου δεν 

ανιχνεύθηκε CO εν αντιθέσει µε τους 

καταλύτες Rh όπου παρατηρήθηκε 

σχηµατισµός CO στα 0.3 kPa Ο2, 

καθώς επίσης και απουσίας οξυγόνου.  

 Παρουσία µικρής ποσότητας 

οξυγόνου στην τροφοδοσία, 0.3 kPa, 

παρατηρείται 90% µετατροπή του ΝΟ 

στους 500°C, µε ίση απόδοση σε Ν2 

(Σχήµατα 8.52α,β). Η αύξηση της 

µερικής πίεσης του οξυγόνου σε 1 kPa 

οδηγεί σε καµπύλη τύπου ‘‘ηφαιστείου’’ 

και η αναγωγή του ΝΟ πλησιάζει το 

25% στους 400°C. Σε πιο έντονα 

οξειδωτικές συνθήκες, 3-10 kPa Ο2, η 

καµπύλη αναγωγής του ΝΟ διέρχεται 

από µέγιστο στους 350°C ενώ η 

µέγιστη µετατροπή µειώνεται από το 

21% στο 17%. Μετά το σηµείο 

µεγίστου η αναγωγή του ΝΟ µειώνεται 

και στους 500°C σταθεροποιείται στο 

6.5%, το οποίο είναι αναµενόµενο 

καθώς η µεγαλύτερη ποσότητα του 

υδρογονάνθρακα έχει καταναλωθεί 

στην αντίδραση καύσης (ΗC + O2). Η 

επίδραση της συγκέντρωσης του 
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Σχήµα 8.52: Επίδραση της θερµοκρασίας και της 
2OP  

για τον ζεόλιθο Cu-ZSM-5  (α) στη µετατροπή του 
C3H6 (β) στη µετατροπή του ΝΟ και (γ) στην απόδοση 
σε προϊόντα αναγωγής. Σύσταση µίγµατος 
τροφοδοσίας:0.1%ΝΟ, 0.1%C3H6 και x%Ο2. 
 

(α) 

(β) 

(γ) 
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προπυλενίου στην αναγωγή του ΝΟ είναι πολύ σηµαντική, όπως εξάλλου προκύπτει και 

από τη µελέτη των Iwamoto et al [113] για τον Cu-ZSM-5, όπου βρέθηκε ότι η αύξηση 

της συγκέντρωσης του προπυλενίου από 0 σε 1000ppm προκάλεσε γραµµική αύξηση της 

αναγωγής 1000ppm ΝΟ σε περίσσεια οξυγόνου, 2kPa O2.  

Όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 8.52γ η αναγωγή του ΝΟ οδηγεί σε σχηµατισµό 

Ν2 αλλά και Ν2Ο. Η άνοδος της θερµοκρασίας αυξάνει την απόδοση σε άζωτο καθώς 

ευνοείται θερµοδυναµικά ο σχηµατισµός του. H παραγωγή του Ν2Ο, η οποία εµφανίζει 

µέγιστο στους 350°C, µειώνεται µε αύξηση της µερικής πίεσης του οξυγόνου και τελικά 

µηδενίζεται µετά τα 3kPa O2. Αντίστοιχα, οι Radke et al [114] παρατήρησαν ότι κατά την 

εκλεκτική αναγωγή του ΝΟ από προπένιο παρουσία περίσσειας οξυγόνου σε Cu-ZSM-5, 

εκτός από το Ν2 σχηµατίζονται σηµαντικές ποσότητες ΗCN και Ν2Ο σε θερµοκρασίες 

χαµηλότερες των 377°C, οι οποίες µειώνονται µε άνοδο της θερµοκρασίας.  

Το κυριότερο συµπέρασµα που εξάγεται από όσα προαναφέρθηκαν είναι ότι ο 

συγκεκριµένος ζεόλιθος, Cu-ZSM-5, σε συνθήκες περίσσειας οξυγόνου παρουσιάζει 

υψηλή εκλεκτικότητα σε άζωτο. Αυτό ήταν αναµενόµενο αφού στη βιβλιογραφία [65, 111, 

112, 115, 116] αναφέρεται η ικανότητα των αλκενίων να ανάγουν εκλεκτικά το ΝΟ σε Ν2 

στον Cu-ZSM-5 σε αρκετά οξειδωτικές συνθήκες, καθώς και ότι γενικά η αντίδραση 

ευνοείται παρουσία περίσσειας οξυγόνου. Μάλιστα, στα 6 και 10 kPa Ο2 το Ν2 είναι το 

µοναδικό προϊόν αναγωγής σε αντίθεση µε τους υποστηριγµένους καταλύτες Rh που σε 

µεγάλη περίσσεια οξυγόνου η αναγωγή του ΝΟ παρεµποδιζόταν από το ροφηµένο 

οξυγόνο µε αποτέλεσµα να κυριαρχεί ο σχηµατισµός ΝΟ2. Κατά τη µελέτη της 

καταλυτικής συµπεριφοράς του Cu-ZSM-5 υπό τις παρούσες συνθήκες αντίδρασης δεν 

ανιχνεύθηκε ΝΟ2, καθώς το ΝΟ µετατρεπόταν εξολοκλήρου σε προϊόντα αναγωγής, Ν2 

και Ν2Ο. Συµπερασµατικά, από την παρούσα µελέτη επιβεβαιώνεται η εκλεκτική αναγωγή 

του ΝΟ στους ζεόλιθους και συγκεκριµένα στον Cu-ZSM-5.  

Ο µηχανισµός της εκλεκτικής αναγωγής του ΝΟ σε ζεόλιθους είναι αρκετά 

πολύπλοκος και εξαρτάται τόσο από τη φύση του αναγωγικού µέσου όσο και από τη δοµή 

του ζεόλιθου. Για την περίπτωση αναγωγής του ΝΟ από προπυλένιο στον Cu-ZSM-5, 

επικρατέστεροι είναι: α) ο µηχανισµός όπου η µερική οξείδωση του υδρογονάνθρακα 

οδηγεί στο σχηµατισµό ενδιαµέσων ειδών τα οποία αντιδρούν µε το ΝΟ παρουσία 
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περίσσειας οξυγόνου [65, 67, 117] , και β) ο µηχανισµός οξειδοαναγωγής που 

περιλαµβάνει τη διαδοχική οξείδωση και αναγωγή της καταλυτικής επιφάνειας από το 

ΝΟ και τον υδρογονάνθρακα [112, 118, 119].  

 

 

8.5.3 Συµπεράσµατα από τη µελέτη καταλυτών Rh και Cu-ZSM5 για την αντίδραση 

NO/C3H6/O2  

Από τα αποτελέσµατα της αναγωγής του ΝΟ µε προπυλένιο σε καταλύτες Rh 

προκύπτει ότι το είδος του φορέα επηρεάζει την καταλυτική ενεργότητα και 

εκλεκτικότητα παρουσία περίσσειας οξυγόνου, ενώ απουσία οξυγόνου οι διαφοροποιήσεις 

είναι µικρότερες.  

Σε όλους τους καταλύτες απουσία οξυγόνου το ΝΟ µετατρέπεται πλήρως µετά 

τους 400°C, ενώ στο σηµείο αυτό η µετατροπή του προπυλενίου µόλις που αγγίζει το 

20%, µε απόδοση σε CO ίση µε 19% µιας και το προερχόµενο από τη διασπαστική ρόφηση 

του ΝΟ ατοµικά ροφηµένο οξυγόνο δεν επαρκεί για την πλήρη καύση του 

υδρογονάνθρακα. Ατελή καύση παρατηρήθηκε και στα 0.3kPa Ο2 µε µικρότερη όµως 

απόδοση σε CO, ίση µε 18% όταν η µετατροπή του προπυλενίου πλησίαζε το 90%, το 

οποίο και αναµενόταν λόγω της παρουσίας οξυγόνου. Η µετατροπή του ΝΟ στα 0.3kPa 

Ο2 ήταν επίσης πλήρης.  

H αύξηση της µερικής πίεσης του οξυγόνου στο αέριο µίγµα τροφοδοσίας οδήγησε 

σε σηµαντική µείωση της καταλυτικής ενεργότητας. 

 Σε συνθήκες περίσσειας οξυγόνου(1-10kPa Ο2) η καµπύλη αναγωγής του ΝΟ 

είναι ‘‘ηφαιστειακού’’ τύπου µε µέγιστο στους 300-350°C σε όλους τους υποστηριγµένους 

καταλύτες Rh.  

Σε γενικές γραµµές η ενεργότητα των υποστηριγµένων καταλυτών 0.5%κ.β.Rh 

υπό συνθήκες περίσσειας οξυγόνου βάση της καµπύλης αναγωγής του ΝΟ µειώνεται µε 

την ακόλουθη σειρά: CeO2> TiO2 >YSZ. 

Από τη µελέτη της καταλυτικής συµπεριφοράς του ζεόλιθου Cu-ZSM-5 προέκυψε 

ότι ο συγκεκριµένος ζεόλιθος είναι ιδιαίτερα εκλεκτικός προς Ν2 κυρίως σε έντονα 

οξειδωτικές συνθήκες. Η καµπύλη αναγωγής του ΝΟ ποιοτικά είχε την ίδια συµπεριφορά 
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µε τους καταλύτες Rh, οδηγώντας όµως σε αρκετά υψηλότερες τιµές της µετατροπής, 

ΧΝΟ. Όσον αφορά τη µετατροπή του προπυλενίου στον Cu-ZSM-5 ακολούθησε παρόµοια 

συµπεριφορά µε τους καταλύτες ροδίου σε όλες τις συστάσεις οξυγόνου, µε εξαίρεση τα 

0.3 kPa Ο2 όπου σε αντίθεση µε τους καταλύτες Rh δεν ανιχνεύθηκε CO.  

Τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από τα πειράµατα καταλυτικής συµπεριφοράς 

για την αναγωγή του ΝΟ µε προπυλένιο σε συνθήκες πτωχού καυσίµου συνοψίζονται στα 

Σχήµατα 8.52 – 8.55. Στα συγκεκριµένα ραβδογράµµατα, απεικονίζονται ο ρυθµός 

κατανάλωσης του ΝΟ (s-1) στο σηµείο όπου η ΧΝΟ εµφανίζει µέγιστο σε ανηγµένα 

προϊόντα, η θερµοκρασία στην οποία παρατηρείται (Τmax), καθώς επίσης και η 

εκλεκτικότητα σε Ν2 στο σηµείο µεγίστου για κάθε καταλυτικό δείγµα και σε διάφορες 

συστάσεις περίσσειας οξυγόνου. Ο λόγος που χρησιµοποιείται η κατανάλωση του ΝΟ σε 

όρους ρυθµούς αναστροφής και όχι η µετατροπή του ΝΟ ως µέτρο σύγκρισης, είναι ότι οι 

συγκεκριµένοι καταλύτες έχουν διαφορετική διασπορά και κυρίως ότι ο Cu-ZSM-5 έχει 

διαφορετικό ποσοστό µεταλλικής φόρτισης, µε αποτέλεσµα η χρήση της µετατροπής του 

ΝΟ να µας οδηγήσει σε µη ασφαλή συµπεράσµατα. Έτσι, ενώ ο συγκεκριµένος ζεόλιθος 

εµφάνισε υψηλότερες µετατροπές ο ρυθµός αναστροφής του ΝΟ είναι αρκετά 

χαµηλότερος από τους αντίστοιχους των υποστηριγµένων καταλυτών Rh, µε αυτόν του 

CeO2 να υπερτερεί ελαφρά σε έντονα οξειδωτικές συνθήκες. 

Παραταύτα, ο Cu-ZSM-5 είναι πολύ πιο εκλεκτικός σε Ν2 από τους καταλύτες Rh 

σε όλες τις συγκεντρώσεις οξυγόνου, σε συµφωνία µε τη βιβλιογραφία [112]. 
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Σχήµα 8.52: Επίδραση του φορέα στην ενεργότητα και 
εκλεκτικότητα καταλυτών Rh και σύγκριση µε την 
ενεργότητα του Cu-ZSM-5. Σύσταση µίγµατος 
τροφοδοσίας: 0.1%ΝΟ, 0.1%C3Η6 και 1%Ο2. 

 

Σχήµα 8.53: Επίδραση του φορέα στην ενεργότητα 
και εκλεκτικότητα καταλυτών Rh και σύγκριση µε την 
ενεργότητα του Cu-ZSM-5. Σύσταση µίγµατος 
τροφοδοσίας: 0.1%ΝΟ, 0.1%C3Η6 και 3%Ο2.. 
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8.6 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ 

ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Rh 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής έγινε αναφορά στο φαινόµενο της 

αλληλεπίδρασης µετάλλου-φορέα και εδόθησαν κάποια παραδείγµατα για το πώς ο 

φορέας µπορεί να επιδράσει στις ηλεκτρονιακές ιδιότητες των υποστηριγµένων µετάλλων 

ή οξειδίων των µετάλλων. 

 Στο παρόν υποκεφάλαιο θα παρουσιάσουµε ένα ακόµη χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αλληλεπίδρασης µετάλλου-φορέα. Επιπλέον θα δείξουµε την µηχανιστική συσχέτιση 

µεταξύ των φαινοµένων της Ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης και των αλληλεπιδράσεων 

µετάλλου φορέα. 

 Το Σχήµα 8.56 παρουσιάζει την µεταβολή των ρυθµών αναστροφής της 

παραγωγής του διοξειδίου του άνθρακα συναρτήσει της µερικής πίεσης του οξυγόνου σε 

καταλύτη Rh 0.5%κ.β. για τους τρεις διαφορετικούς φορείς (YSZ, CeO2, TiO2) στη 

θερµοκρασία των 370°C. Και οι τρεις διαφορετικοί καταλύτες έχουν υψηλή διασπορά, 

συγκεκριµένα 78% YSZ, 92% CeO2 και 100% ο καταλύτης του TiO2 (Πίνακας 8.2). 
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Σχήµα 8.54:  Επίδραση του φορέα στην ενεργότητα και 
εκλεκτικότητα καταλυτών Rh και σύγκριση µε την 
ενεργότητα του Cu-ZSM-5. Σύσταση µίγµατος 
τροφοδοσίας: 0.1%ΝΟ, 0.1%C3Η6 και 6%Ο2. 

Σχήµα 8.55: Επίδραση του φορέα στην ενεργότητα 
και εκλεκτικότητα καταλυτών Rh και σύγκριση µε την 
ενεργότητα του Cu-ZSM-5. Σύσταση µίγµατος 
τροφοδοσίας: 0.1%ΝΟ, 0.1%C3Η6 και 10%Ο2. 
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Όπως µπορούµε να 

παρατηρήσουµε από το 

συγκεκριµένο διάγραµµα η 

συµπεριφορά του κάθε 

καταλύτη εξαρτάται σε 

σηµαντικό βαθµό από το είδος 

του φορέα στον οποίο 

βρίσκεται εναποτεθειµένος. 

Έτσι πιο ενεργός 

παρουσιάζεται ο καταλύτης 

Rh/CeO2, ακολουθεί αυτός 

του TiO2 και τέλος η YSZ.  

Η ίδια συµπεριφορά 

εµφανίζεται και στην 

περίπτωση του ρυθµού 

κατανάλωσης του ΝΟ, όπως 

µπορούµε να παρατηρήσουµε 

από το Σχήµα 8.57. Θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι οι 

σηµαντικότερες διαφορές που 

παρατηρούνται ανάµεσα στους 

υποστηριγµένους καταλύτες 

Rh είναι σε χαµηλές 

περιεκτικότητες οξυγόνου, 

καθώς η αύξηση της κάλυψης 

του οξυγόνου στην καταλυτική 

επιφάνεια εµποδίζει τη 

διασπαστική ρόφηση του ΝΟ 

σε όλους του καταλύτες Rh. 

Αισθητή είναι η διαφορά στους ρυθµού αναστροφής τόσο της παραγωγής CO2 όσο και της 
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Σχήµα 8.56: Επίδραση της µερικής πίεσης του οξυγόνου στους 
ρυθµούς αναστροφής της παραγωγής του διοξειδίου του άνθρακα 
για τους καταλύτες 0.5%κ.β.Rh υποστηριγµένους σε YSZ (x), 
TiO2 (■)και CeO2 (♦) . Σύσταση µίγµατος τροφοδοσίας: 0.1%ΝΟ, 
0.1%C3Η6 και 0-10%Ο2. Θερµοκρασία αντίδρασης 370°C 
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Σχήµα 8.57: Επίδραση της µερικής πίεσης του οξυγόνου στους 
ρυθµούς αναστροφής της κατανάλωσης του ΝΟ για τους 
καταλύτες 0.5%κ.β.Rh υποστηριγµένους σε YSZ (x),  TiO2 (■) 
και CeO2 (♦) . Σύσταση µίγµατος τροφοδοσίας: 0.1%ΝΟ, 
0.1%C3Η6 και 0-10%Ο2. Θερµοκρασία αντίδρασης 370°C 
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κατανάλωσης του ΝΟ που παρουσιάζει ο καταλύτης του CeO2 στα 10kPa O2 σε σχέση µε 

τους άλλους υποστηριγµένους καταλύτες Rh. Αυτό πιθανότατα σχετίζεται µε τη 

προωθητική δράση του οξυγόνου που προέρχεται από το πλέγµα του CeO2.   

 Στην συνέχεια θα γίνει µια προσπάθεια συσχέτισης των δυο φαινοµένων, της 

Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης και των Αλληλεπιδράσεων Μετάλλου-Φορέα. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο παρουσιάσαµε τρία χαρακτηριστικά παραδείγµατα που αποδείκνυαν την 

µηχανιστική ισοδυναµία των δυο φαινοµένων. Στο παρόν κεφάλαιο θα δώσουµε ένα ακόµη 

χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας ισοδυναµίας. Η σύγκριση αφορά την αντίδραση της 

αναγωγής του ΝΟ από προπυλένιο παρουσία οξυγόνου. Τα πειράµατα διεξήχθησαν στους 

370°C και παροχή 200cm3/min. Στο πείραµα της Ηλεκτροχηµικής Ενίσχυσης σαν 

καταλύτης χρησιµοποιήθηκε πολυκρυσταλλικό υµένιο Pt εναποτεθειµένο σε δισκίο YSZ 

(8% mol Y2O3). Η εναπόθεση έγινε µε πάστα Pt και ακολουθήθηκαν οι συνηθισµένες 

διαδικασίες παρασκευής [105, 106] Στο αντίστοιχο πείραµα µε διεσπαρµένο καταλύτη 

χρησιµοποιήθηκε ξανά Rh εναποτεθειµένο µε υγρό εµποτισµό σε σκόνη YSZ όπως αυτή 

έχει παρασκευασθεί στο Κεφάλαιο 7 .  

 Στο Σχήµα 8.58 παρουσιάζονται οι ρυθµοί αναστροφής της παραγωγής του 

διοξειδίου του άνθρακα ή αντίστοιχα της κατανάλωσης του προπυλενίου συναρτήσει της 

µερικής πίεσης του οξυγόνου. Υπό συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος οι ρυθµοί είναι 

αρκετά χαµηλοί (ανοιχτοί κύκλοι στο συγκεκριµένο διάγραµµα), παρουσιάζουν µια µικρή 

αύξηση για µερικές πιέσεις οξυγόνου έως και 1.5 kPa και στην συνέχεια δεν δείχνουν να 

µεταβάλλονται. Η προσθήκη οξυγόνου στο αέριο αντιδρών µίγµα συµβάλλει στη 

δηµιουργία οξειδίου του ροδίου στην καταλυτική επιφάνεια το οποίο µε την σειρά του 

επηρεάζει τις καταλυτικές ιδιότητες[105, 106]. Η πόλωση του δείγµατος µε επιβολή 

θετικών δυναµικών +1.5V οδηγεί σε αύξηση των καταλυτικών ρυθµών κατανάλωσης 

προπυλενίου όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε από τους κλειστούς κύκλους στο 

συγκεκριµένο διάγραµµα,. Η παρατηρούµενη αύξηση οφείλεται στην αποσταθεροποίηση 

του σχηµατιζόµενου οξειδίου που προκαλείται λόγω της αύξησης του έργου εξόδου 

(επιβολή θετικών δυναµικών)[104, 105, 120, 121] εξαιτίας των ισχυρών απωστικών 

αλληλεπιδράσεων που εµφανίζονται ανάµεσα στα διαχεόµενα (backspillover) είδη Ο2- που 
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προέρχονται από τον φορέα και στο κανονικά ροφηµένο οξυγόνο επάνω στην καταλυτική 

επιφάνεια.  

Στην περίπτωση του 

διεσπαρµένου καταλύτη, (x 

σύµβολα στο διάγραµµα) 

παρατηρούµε πως η αύξηση 

της µερικής πίεσης του 

οξυγόνου δεν επιφέρει 

σηµαντικές αλλαγές στο ρυθµό 

κατανάλωσης του προπυλε-

νίου. ∆ηλαδή δεν παρατηρείται 

κάποια µεταβολή στο κρυσταλ-

λικό πλέγµα του καταλύτη.  

 Αν και στις δύο 

περιπτώσεις η αντίδραση 

πραγµατοποιούταν σε πολύ-

κρυσταλλικό υµένιο (film) 

ροδίου, τότε οι καταλυτικοί ρυθµοί θα έπρεπε να βρισκόντουσαν στα επίπεδα των 

ανοιχτών κύκλων. Όµως, στην περίπτωση των διεσπαρµένων καταλυτών, ο φορέας της 

YSZ προκαλεί έντονη διασπορά και χωροθέτηση των κρυσταλλιτών του Rh στο πλέγµα 

του, µεταβάλλοντας έτσι το ηλεκτροχηµικό δυναµικό και κατά συνέπεια την κάλυψη των 

ιόντων Ο2- στην καταλυτική επιφάνεια. Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η εµφάνιση 

ελαφρώς υψηλότερων ρυθµών από αυτούς του πολυκρυσταλλικού ροδίου. Στην δεύτερη 

περίπτωση, αυτή της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης, η επιβολή θετικών δυναµικών προκαλεί 

αύξηση της κάλυψης των διαχεόµενων ειδών Ο2- στην καταλυτική επιφάνεια.. Η κάλυψη 

αυτή αγγίζει τα ποσοστά της µέγιστης κάλυψης που µπορεί να επιτευχθεί και κατά 

συνέπεια οι ρυθµοί αυτοί παρουσιάζονται αρκετά πιο αυξηµένοι σε σχέση µε τους 

ρυθµούς του διασπαρµένου καταλύτη. 
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Σχήµα 8.58: Επίδραση της µερικής πίεσης του οξυγόνου. στους 
ρυθµούς αναστροφής της παραγωγής του διοξειδίου του άνθρακα 
για τον υποστηριγµένο καταλύτη 0.5%κ.β.Rh/YSZ (x), για τον 
ηλεκτροχηµικά ενισχυµένο (●) και µη ενισχυµένο (○) καταλύτη 
πολυκρυσταλλικού υµενίου Rh εναποτεθειµένου σε YSZ. 
Σύσταση µίγµατος τροφοδοσίας: 0.1%ΝΟ, 0.1%C3Η6 και 0-
10%Ο2. Θερµοκρασία αντίδρασης 370°C 
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 ∆ηλαδή, αυτό που παρατηρούµε είναι πως στους διεσπαρµένους καταλύτες ο 

φορέας ενισχύει σε ένα ποσοστό τις καταλυτικές ιδιότητες, όχι όµως στο µέγιστο, όπως 

είναι δυνατόν να συµβεί στην περίπτωση της ηλεκτροχηµικής ενίσχυσης. 

 Το ίδιο αποτέλεσµα µπορεί να παρατηρηθεί και στην περίπτωση του ρυθµού 

κατανάλωσης του ΝΟ, Σχήµα 8.59. Στην περίπτωση του διεσπαρµένου καταλύτη ο 

ρυθµός ελαττώνεται µε αύξηση 

της µερικής πίεσης του 

οξυγόνου (µέχρι µια κρίσιµη 

τιµή ~1kPa) και έπειτα 

παραµένει σχεδόν σταθερός. 

Αντίστοιχα, στην περίπτωση 

της ηλεκτροχηµικής ενίσχυ-

σης, στο πολυκρυσταλλικό 

υµένιο οι αρχικοί ρυθµοί 

κατανάλωσης είναι µικροί 

εξαιτίας της οξειδωµένης 

κατάστασης του καταλύτη και 

µε την αύξηση του έργου 

εξόδου επιτυγχάνεται αύξηση 

του ρυθµού διάσπασης. Και σε 

αυτή τη περίπτωση οι ρυθµοί 

διάσπασης που επιτυγχάνονται µε ηλεκτροχηµική ενίσχυση είναι υψηλότεροι του 

διεσπαρµένου καταλύτη αποδεικνύοντας, για µια ακόµη φορά, ότι ο φορέας ενισχύει έως 

ένα σηµείο τις καταλυτικές ιδιότητες και επιβεβαιώνοντας ότι τα δύο φαινόµενα είναι 

µηχανιστικά ισοδύναµα. 
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Σχήµα 8.59: Επίδραση της µερικής πίεσης του οξυγόνου. στους 
ρυθµούς αναστροφής της κατανάλωσης του ΝΟ για τον 
υποστηριγµένο καταλύτη 0.5%κ.β.Rh/YSZ (x), για τον 
ηλεκτροχηµικά ενισχυµένο (●) και µη ενισχυµένο (○) καταλύτη 
πολυκρυσταλλικού υµενίου Rh εναποτεθειµένου σε YSZ. 
Σύσταση µίγµατος τροφοδοσίας: 0.1%ΝΟ, 0.1%C3Η6 και 0-
10%Ο2. Θερµοκρασία αντίδρασης 370°C 



_________________________________ Κεφάλαιο 8: Αναγωγή του ΝΟ µε CO και C3H6 
 

 337

8.7 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τη µελέτη της αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε CO και C3H6 σε διεσπαρµένους 

καταλύτες Pt και Rh, καθώς και στον ζεόλιθο Cu-ZSM-5, µπορούµε να εξάγουµε τα εξής 

συµπεράσµατα:  

 H φύση του αναγωγικού µέσου επιδρά σηµαντικά στην αναγωγή του ΝΟ, όπως 

προκύπτει από τη µελέτη καταλυτών Rh όπου το προπυλένιο προάγει 

περισσότερο την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ από ότι το CO. 

 Η επίδραση του µετάλλου και του φορέα είναι σηµαντική κατά την αναγωγή του 

ΝΟ µε CO.  

 Παρουσία περίσσειας οξυγόνου στην αντίδραση αναγωγής µε CO ευνοείται η 

εµφάνιση ταλαντώσεων στους υποστηριγµένους σε YSZ και CeO2 καταλύτες Pt, 

αλλά όχι στον καταλύτη του TiO2. Οι παρατηρούµενες ταλαντώσεις έχουν 

διαφορετικό ύψος και διαφορετική συµµετρία στους δύο φορείς. 

 Κανένας καταλύτης Rh δεν εµφανίζει ταλαντωτική συµπεριφορά κατά την 

αντίδραση αναγωγής µε CO είτε απουσία είτε παρουσία οξυγόνου. 

 Η επίδραση του φορέα είναι σηµαντική κατά την αναγωγή του ΝΟ µε C3Η6  

 Η αύξηση της µερικής πίεσης του οξυγόνου στο αέριο µίγµα τροφοδοσίας προκαλεί 

σηµαντική µείωση της ενεργότητας όλων των καταλυτών ανεξάρτητα από το είδος 

του αναγωγικού µέσου.  

 Ο ζεόλιθος Cu-ZSM-5 εµφανίζει υψηλή εκλεκτικότητα σε άζωτο κατά την 

αναγωγή του ΝΟ από υδρογονάνθρακες σε έντονα οξειδωτικές συνθήκες, 

εµφανίζει όµως χαµηλότερη ενεργότητα από τους καταλύτες ροδίου.  
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8.8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Ως συνέχεια της παρούσας εργασίας θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν οι εξής 

µελέτες: 

 ∆εδοµένου ότι η συγκεκριµένη αντίδραση εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από το 

φορέα θα µπορούσε να µελετηθεί για καταλύτες Pt ή Rh υποστηριγµένους σε 

ενισχυµένο φορέα TiO2. Ο φορέας του TiO2 θα µπορούσε να ενισχυθεί π.χ. µε 

WO6 σε διάφορα ποσοστά και στη συνέχεια να παρατηρηθεί αν και πόσο 

επηρεάζεται η καµπύλη αναγωγής του ΝΟ από την ποσότητα του ενισχυτή. Αυτό 

θα αποτελούσε ένα πολύ καλό αντικείµενο µελέτης των αλληλεπιδράσεων 

µετάλλου-φορέα και περαιτέρω σύγκρισης µε αντίστοιχες µελέτες NEMCA.  

 Θα ήταν επίσης χρήσιµο να γίνει µία µηχανιστική µελέτη στους καταλύτες Pt 

προκειµένου να διαλευκανθεί ο µηχανισµός των παρατηρούµενων ταλαντώσεων 

και των διαφοροποιήσεων ανάµεσα στους φορείς για την αντίδραση αναγωγής του 

ΝΟ µε CO. 

 Τέλος, ενδιαφέρον θα είχε η µελέτη αναγωγής του ΝΟ για τον Cu-ZSM-5 σε 

διαφορετικό ποσοστό µεταλλικής φόρτισης καθώς και η χρήση άλλων ζεόλιθων 

ιοντοανταλλαγής όπως Co ή Ce.  
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«Παρασκευή Η2 από το βιοαέριο των χώρων ταφής απορριµµάτων και καύση 
αυτού µε χρήση κελιών καυσίµου, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε 
µηδενικές εκποµπές» 
Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης –Τµήµα Χηµικών Μηχανικών 
Πανεπιστήµιο Πατρών  
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: «Προχωρηµένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών 
Αποβλήτων και Αδρανοποίησης Αερίων Ρύπων» 
«Καταλυτικές και Φωτοκαταλυτικές Μέθοδοι Καταστροφής Ρύπων στην Υγρή 
και Αέρια Φάση» 
Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης –Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, 
Πανεπιστήµιο Πατρών 

  

Συµµετοχή σε Ερευνητικά Προγράµµατα – Ερευνητική ∆ραστηριότητα 

1. Smart NOx abatement systems for Next Generation Environmental Technologies 
Contract No: G5RD-CT-2002-00710, Project No: GRD1-2001-40473 
The program was focused on developing new catalytic systems and sensors for NOx 
abatement  

  



Curriculum Vitae_____________________________________________________  

 

2. CATALYST DEACTIVATION: Development of accelerated tests of catalyst 
deactivation for predicting long-term catalyst activity and selectivity.  

 
3. 

 
Καταλύτες µετάλλου-ηλεκτρολύτη για καθαρισµό των καυσαερίων αυτοκινήτων 
ΠΕΝΕ∆ 2001, Χρηµατοδοτούµενο από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
(01Ε∆43).  
 

  

 

Μέλος Συλόγων 

 Μέλος της Ελληνικής Καταλυτικής Εταιρείας (ΕΚΕ), 2000 

 Μέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), 2001 

 Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ), 2003 

  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Ετερογενής κατάλυση, Περιβαλλοντική Κατάλυση, Αέριοι Ρύποι, Ηλεκτροχηµεία, SOFCs, 

Ηλεκτροκατάλυση, Επιστήµη επιφανειών. Εµπειρία στην χρήση του Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου 

Σήραγγος (STM). Μετρήσεις έργου εξόδου µε την τεχνική του παλλόµενου πυκνωτή (Kelvin 

Probe). 

 
 

-Σεπτέµβριος 2006- 
 


