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Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή αναφέρεται σε λεπτομερή μελέτη για πρώτη φορά 

όλων των προτεινόμενων στη διεθνή βιβλιογραφία μηχανισμών της αντίδρασης Water- 

Gas Shift (CO + H2O !  CO2 + H2) σε μεταλλικούς στηριζόμενους καταλύτες με χρήση 

της operando-SSITKA μεθοδολογίας και άλλων δυναμικών ισοτοπικών πειραμάτων. 

Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η επίδραση της χημικής σύστασης της μεταλλικής φάσης (Pt, 

Pd, Rh) και του υποστρώματος καθώς και της θερμοκρασίας αντίδρασης.

Αρχικά, εξετάστηκε η επίδραση των δομικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών 

της μεταλλικής φάσης εναποτεθειμένης σε υπόστρωμα γ-Α120 3 στην καταλυτική 

ενεργότητα ως προς την αντίδραση WGS και στο μηχανισμό που ακολουθείται. Η 

δραστικότητα των μετάλλων βρέθηκε να ακολουθεί τη σειρά: Pt >> Rh > Pd. Η 

καταλυτική αυτή σειρά δραστικότητας ερμηνεύεται με βάση διαφορές στην επιφανειακή 

κάλυψη CO (θ ^ )  και την ενέργεια δεσμού M-C0 που έχουν παρατηρηθεί. Με εφαρμογή 

της ισοτοπικής τεχνικής SSITKA-MS αποδείχτηκε η ύπαρξη μεγάλης συγκέντρωσης 

ενεργών ενδιάμεσων ΟΗ/Η ειδών (Η-pool) σε μια ζώνη γύρω από την διεπιφάνεια 

μετάλλου-υποστρώματος, ενώ η μικρότερη συγκέντρωση ανθρακούχων (carbon- 

containing) ενεργών ενδιάμεσων ειδών (C-pool) που μετρήθηκε αποδόθηκε σε μοριακά 

προσροφημένο CO στο μέταλλο Μ και φορμικά είδη στην επιφάνεια της d-A12O3. To 

φαινόμενο διάχυσης (back-spillover) των ΟΗ/Η ειδών από το υπόστρωμα d-A12O3 προς 

την επιφάνεια του μετάλλου M, όπως και η συμμετοχή τους στο μηχανιστικό δρόμο της 

αντίδρασης WGS αποδείχτηκε για πρώτη φορά με χρήση ισοτοπικών δυναμικών 

πειραμάτων. Ο μηχανισμός της αντίδρασης WGS στα καταλυτικά συστήματα 0.5%κ.β. 

M/d-A12O3 (M=Pt, Rh και Pd) ακολουθεί συνδυαστικό μηχανισμό (associative) με το 

σχηματισμό ενός ενεργού ενδιάμεσου φορμικού είδους (KCOO-) και ενός μη ενεργού. Τα 

επιφανειακά αυτά είδη προέρχονται από την αντίδραση του μοριακά προσροφημένου CO 

με δύο διαφορετικού τύπου -ΟΗ ομάδες στην επιφάνεια της d-A12O3. Μόνο το ενεργό 

φορμικό είδος διασπάται προς CO2(g) και H-s. Η διάσπαση των φορμικών ειδών ή/και η 

επιφανειακή διάχυση ατόμων Η αποτελούν πιθανά ρυθμο-ρυθμιστικά βήματα της εν λόγω 

αντίδρασης.

Μελετήθηκε η επίδραση της φόρτισης του μετάλλου (μέσο μέγεθος σωματιδίων Pt) 

καθώς και τα δομικά χαρακτηριστικά του υποστρώματος T1O2, που προκύπτουν από 

διαφορετικές μεθόδους σύνθεσης, στην καταλυτική συμπεριφορά Pt/T1O2 για την 

αντίδραση WGS. Ο κινητικός ρυθμός της αντίδρασης WGS στα στερεά Pt/T1O2-T80 και 

Pt/T1O2-ST01 βρέθηκε να αυξάνεται με αύξηση της φόρτισης Pt (0.1"1.0%κ.β.) ή με
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ισοδύναμη αύξηση του μέσου μεγέθους των σωματιδίων Pt (μελέτες HRTEM). Αντίθετα, 

ο αριθμός αναστροφής και η φαινόμενη ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης βρέθηκαν 

μην εξαρτώνται από το μέσο μέγεθος των σωματιδίων Pt (1.5-5.4 nm). Η παρουσία Η2 

στην τροφοδοσία της αντίδρασης WGS μειώνει σημαντικά την ενεργότητα των καταλυτών 

Pt/TiO2 είτε λόγω της ανταγωνιστικής προσρόφησης CO και H2 στα ενεργά κέντρα Pt, είτε 

μέσω της παρεμπόδισης του Η2 στην αντίδραση επανοξείδωσης του TiO2 από το H2O. Η 

συμμετοχή ευκινήτων πλεγματικών οξυγόνων του TiO2 στο μηχανιστικό δρόμο της 

αντίδρασης WGS για την παραγωγή του τελικού προϊόντος CO2, αποδείχτηκε για πρώτη 

φορά με εξειδικευμένα ισοτοπικά δυναμικά πειράματα με χρήση 180 2. Μετά από τις 

μηχανιστικές μελέτες (SSITKA-DRIFTS, SSITKA-MS, δυναμικά ισοτοπικά πειράματα) 

προτείνεται ότι η εν λόγω αντίδραση στους καταλύτες Pt/TiO2 περνά μέσα από ένα οξειδο- 

αναγωγικό (redox) μηχανισμό με το CO να προσροφάται στο Pt και να αντιδρά με 

ευκίνητα είδη 0  του TiO2 προς CO2 , ενώ το Η2 0  επανοξειδώνει το TiO2 παράγοντας 

ταυτόχρονα H2. Κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης WGS στον καταλύτη Pt/TiO2 

σχηματίζονται δύο διαφορετικά φορμικά καθώς και ανθρακικά είδη στην επιφάνεια του 

TiO2 τα οποία αποτελούν μη ενεργά είδη της αντίδρασης.

Επιπλέον, διερευνώνται η καταλυτική συμπεριφορά και ο μηχανισμός της 

αντίδρασης WGS σε στηριζόμενους καταλύτες χ%κ.β. Pt/CeO2 (x=0.1-2.0). Τα ενεργά 

carbon-containing ενδιάμεσα είδη (γραμμικά προσροφημένο CO, HCOO-) και τα 

υδρογονούχα (hydrogen-containing) ενδιάμεσα είδη αφορούν κυρίως γεφυρωτικές -OH 

ομάδες, άτομα Η και HCOO- τα οποία σχηματίζονται κατά μήκος της περιφέρειας των 

η μισφαιρικών κρυσταλλιτών Pt και σε μια ζώνη γύρω από τη διεπιφάνεια Pt-CeO2, 

αντίστοιχα. Με αύξηση του μέσου μεγέθους Pt από 3.0 σε 8.0 nm παρατηρείται μείωση 

της επιφανειακής συγκέντρωσης των ενεργών ενδιαμέσων ειδών, ενώ ο ειδικός κινητικός 

ρυθμός της αντίδρασης WGS με βάση το μήκος της διεπιφάνειας Pt-CeO2 ^m ol CO.cm"

1.s-1) αυξάνεται γραμμικά. Από την άλλη, ο αριθμός αναστροφής (T0FCo, s-1), βρέθηκε να 

επηρεάζεται ελάχιστα από το μέσο μέγεθος των σωματιδίων Pt (3.0-8.0 nm) στη 

θερμοκρασιακή περιοχή 250-300oC. Αποδείχτηκε ότι τα φορμικά είδη που σχηματίζονται 

σε μόνιμες συνθήκες αντίδρασης WGS είναι περίπου 10 φορές πιο δραστικά παρουσία 

H2O σε σχέση με την παρουσία He (θερμική διάσπαση).

Με κατάλληλο σχεδιασμό και εφαρμογή πρωτοποριακών δυναμικών ισοτοπικών 

πειραμάτων σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των πειραμάτων SSITKA-DRIFTS και 

SSITKA-MS βρέθηκε ότι σε καταλύτες Pt/CeO2 στους 300°C κυριαρχεί ο οξειδο- 

αναγωγικός μηχανισμός με μικρότερη συνεισφορά του συνδυαστικού μηχανισμού μέσω 

φορμικών ειδών ακολουθούμενος από αναγέννηση με -ΟΗ ομάδες για την αντίδραση WGS.
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Η αύξηση του μέσου μεγέθους των σωματιδίων Pt οδηγεί σε αύξηση της συγκέντρωσης 

και δραστικότητας των κενών θέσεων οξυγόνου του CeO2 σε μια ζώνη γύρω από τους 

κρυσταλλίτες Pt και οι οποίες αποτελούν ενεργά κέντρα για τη διασπαστική προσρόφηση 

του H2 O.

Η εφαρμογή της τροποποιημένης τεχνικής λύματος-πηκτώματος οδήγησε στη 

σύνθεση μεταλλικών στηριζόμενων καταλυτών Pt/CexZri-xO2 (x=0.3, 0.5 και 0.7) οι οποίοι 

παρουσίασαν καλύτερη ενεργότητα ως προς την αντίδραση WGS σε σχέση με τους 

καταλύτες Pt/CeO2. Ο φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των στερεών υπέδειξε ότι η 

προσθήκη κατιόντων Zr4+ στο CeO2 έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της κινητικότητας 

των πλεγματικών οξυγόνων και της συγκέντρωσης των κενών θέσεων οξυγόνου στο 

πλέγμα του CeO2 (αύξηση των αναγωγικών ιδιοτήτων) που αποτελούν σημαντικές 

παραμέτρους στο επιμέρους μηχανιστικό βήμα της οξείδωσης CO σε CO2.

Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση της χημικής σύστασης του υποστρώματος καθώς και 

της θερμοκρασίας αντίδρασης στο μηχανισμό της αντίδρασης WGS σε καταλύτες 

Pt/CeO2-TiO2, Pt/CeO2 και Pt/TiO2. Στην περίπτωση των καταλυτών Pt/CeO2 και 

Pt/CeO2-TiO2 η αντίδραση WGS στους 200oC περνά μέσα από ένα οξειδο-αναγωγικό 

μηχανισμό, ενώ στους 300oC εμπλέκεται και ο συνδυαστικός μηχανισμός μέσω φορμικών 

ακολουθούμενος από αναγέννηση με -ΟΗ ομάδες, αλλά με μικρότερη συμμετοχή στο 

συνολικό ρυθμό της αντίδρασης. Αντίθετα, στον καταλύτη Pt/TiO2 προτείνεται μόνο ο 

οξειδο-αναγωγικός μηχανισμός στην περιοχή 200-300oC. Στους καταλύτες Pt/CeO2 και 

Pt/CeO2-TiO2 η μετατροπή CO αυξάνεται μονοτονικά συναρτήσει της θερμοκρασίας 

αντίδρασης στη θερμοκρασιακή περιοχή 200-330°C σε αντίθεση με τον καταλύτη Pt/TiO2 

στον οποίο παρατηρήθηκε μέγιστο στους -3 0 0 ^ , λόγω φαινομένων υπερ-αναγωγής του 

υποστρώματος (TiO2).
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The present Doctoral Thesis work concerns for the first time a detailed investigation 

of the rival mechanisms of WGS reaction (CO + H2O !  CO2 + H2) over noble metal 

supported catalysts using the “operando”-SSITKA methodology, and other transient 

isotopic experiments. In particular, the effect of noble metal (Pt, Pd, Rh), support chemical 

composition, and reaction temperature were investigated.

The influence of the structural and morphological properties of the metallic phase on 

the catalytic activity of y-Al2O3-supported noble metals (Pt, Rh and Pd) for the WGS 

reaction, and important mechanistic issues associated with, were first investigated. The 

catalytic activity follows the order: Pt >> Rh > Pd, and seems to correlate with the surface 

coverage (6CO) and binding energy of CO (EM-CO) formed on the noble metal surface under 

WGS reaction conditions. Through SSITKA-MS experiments it was found that in the 

“hydrogen-path” of reaction, a large reservoir of active H/OH species (“H-pool”) is formed 

on the surface of γ-alumina within an active zone around the metal-support interface. On 

the other hand, a significantly smaller reservoir of active carbon-containing (“C-pool”) 

species (adsorbed CO and formate) is formed in the “carbon-path” of reaction. The back- 

spillover of OH/H species from the alumina to the noble metal surface under WGS 

reaction conditions was probed for the first time using specific transient isotopic 

experiments. The mechanism of the WGS reaction on M/!-Al2O3 (M=Pt, Rh and Pd, 0.5 

wt%) catalysts passes through the formation of one active formate (HCOO) intermediate, 

while a second kind of formate species was found to be inactive (associative mechanism). 

Formate species are formed from the interaction of surface CO with two different kinds of 

-OH groups on the alumina support, where only the active one decomposes to the final 

product CO2(g) and H-s. Surface diffusion (back-spillover) of H/OH species and/or 

formate decomposition were identified as likely rate-limiting steps of the WGS over the 

present !-Al2O3-supported noble metal (Pt, Rh and Pd) catalysts.

The effect of Pt loading (dispersion and mean Pt particle size) and the structural 

properties of TiO2 support, as resulted after using different synthesis methods for the 

titania-supported Pt catalysts, on the activity towards the WGS reaction were investigated. 

It was found that the kinetic rate of Pt/TiO2-T80 and Pt/TiO2-ST01 catalysts (use of 

different sol-gel/surfactant methods) increases with increasing Pt loading (0.1 —" 1.0 wt%),
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or equivalently, with increasing mean Pt particle size (HRTEM studies). In contrast, the 

turnover frequency and the apparent activation energy of the reaction does not depend on 

the Pt particle size (1.5-5.4 nm). The presence of H2 in the reaction feed steam inhibits the 

catalytic performance of Pt/TiO2 catalysts either due to the competitive adsorption of CO 

and H2 on Pt active sites, or to the competition with H2O for oxidation of reduced titania. 

The contribution of labile oxygen of TiO2 support during the WGS reaction was proven for  

the first time by the design of novel transient isotopic experiments using 18O2. The 

mechanistic studies performed (SSITKA-DRIFTS, SSITKA-MS, other transient isotopic 

experiments) revealed that the WGS reaction on the present Pt/TiO2 catalysts follows a 

“redox” mechanism, where CO adsorbs on Pt, diffuses toward the metal-support interface, 

and then reacts with labile oxygen of titania support to form CO2. The reduced titania 

formed is then re-oxidized by H2O to release H2(g). Two kinds of formate species and 

carbonate adsorbed species are formed on the TiO2 support, and these are considered as 

inactive species of the steady-state WGS reaction.

The catalytic activity and the mechanism of the WGS reaction over a series of x wt% 

Pt/CeO2 (x=0.1-2.0) catalysts was also investigated. The “carbon-containing” (linear CO, 

HCOO) and “hydrogen-containing” (bridging -OH, HCOO, H) active intermediates of the 

WGS were justified to be formed along the periphery of Pt-ceria interface, and within a 

narrow zone around this periphery, respectively. As Pt particle size increases from 3.0 to

8 . 0  nm, the surface concentration of these active species decreases, while the specific rate 

per length of periphery of the Pt-ceria interface ^m ol CO.cm"1.s"1) increases linearly. On 

the other hand, the TOF (s-1) of WGS is found to only slightly depend on Pt particle size 

(3.0-8.0 nm) in the 250-300oC range. It was found that formate species formed under WGS 

reaction conditions is about ten times more active towards H2O than towards He (thermal 

decomposition).

A novel transient isotopic experimental methodology designed and performed for the 

first time in combination with SSITKA-DRIFTS and SSITKA-MS studies allowed the 

quantification of rival mechanistic routes of the WGS reaction on Pt/CeO2 catalysts. At 

300oC, the prevailing mechanism is that of “redox”, and to a lesser extent the parallel 

“associative formate with -OHgroup regeneration” route. The increase of Pt particle size 

results in the enhancement of density of sites for water dissociation (oxygen vacancies) 

within a narrow zone around the Pt nanoparticles.

Modified sol-gel techniques were used to prepare a series of Pt/CexZr1.xO2 (x=0.3, 

0.5 και 0.7) catalysts which were found to better promote the WGS reaction rate with 

respect to Pt/CeO2 . The physicochemical characterization of these catalysts showed that
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the introduction of the more electronegative Zr4+ ions to cerla leads to the increase of both 

oxygen mobility and oxygen vacancies of support, which is an important parameter for the 

elementary step of CO oxidation to CO2.

The last subject of this PhD thesis is the investigation of the effects of reaction 

temperature and support composition on the mechanism of WGS probed with Pt/CeO2- 

TiO2, Pt/CeO2 and Pt/TiO2 catalysts. In the case of CeO2 and CeO2 -TiO2 supports, it was 

found that at 200oC the prevailing mechanism is that of “redox’", while at 300oC the 

mechanism of “associative formate with -OH group regeneration” operates in parallel with 

the “redox” mechanism but contributing to a smaller extent in the overall WGS reaction 

rate. On the contrary, TiO2 support was found to promote only the “redox” mechanism. In 

the case of Pt/CeO2 and Pt/CeO2-TiO2 catalysts, the CO conversion vs. T profile was 

monotonic in the 200-330“C range, as opposed to the case of Pt/TiO2 which presents 

maximum at ~ 300“C. The latter is due to the “over-reduction of support” phenomenon.

^ University of Cyprus-Department of Chemistry vii
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Σχήμα 1.1: Μεταβολή της σταθεράς ισορροπίας Keq της αντίδρασης WGS συναρτήσει της 

θερμοκρασίας (Εξ. 1.3).

Σχήμα 1.2: Η διεργασία παραγωγής υδρογόνου μέσω της καταλυτικής τεχνολογίας 

αναμόρφωσης καυσίμων με ατμό.

Σχήμα 1.3: Σχηματική αναπαράσταση μίας κυψελίδας καυσίμου Η2. Διακρίνονται τα 

επιμέρους τμήματα καθώς και η κατεύθυνση ροής των Η+, από την άνοδο στην κάθοδο. 

Σχήμα 1.4: Διάγραμμα τυπικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση 

κυψελίδων καυσίμου.

Σχήμα 2.1: Δομικές μεταβολές της αλουμίνας με τη θερμοκρασία.

Σχήμα 2.2: Κρυσταλλική δομή γ-Α120 3 (α) και CeO2 (β).

Σχήμα 2.3: Κρυσταλλική δομή Ti0 2 στην μορφή ανατάση (α) και ρουτηλίου (β).

Σχήμα 2.4: Σημειακές πλεγματικές ατέλειες τύπου Frenkel (α) και Schottky(=).

Σχήμα 2.5: Γραφική απεικόνιση επιφάνειας σωματιδίου δραστικής φάσης σε μεγέθυνση 

(1: κενά, 2: επιπλέον άτομα, 3: ταράτσες (terraces), 4: σκαλοπάτι, 5: εσοχές).

Σχήμα 2.6: Τρόποι μεταφοράς ηλεκτρονιακού φορτίου στα 2π* αντιδεσμικά τροχιακά του 

C0.

Σχήμα 2.7: Ενθαλπίες προσρόφησης CO (ΔΗ \*) σε μέταλλα μετάπτωσης (α); Ενθαλπίες 

προσρόφησης CO (Δ Η ^ )  συναρτήσει της ενέργειας σχηματισμού του καρβιδίου (β), και 

οξειδίου (γ) του αντίστοιχου μετάλλου (ανά άτομο Μ) [42].

Σχήμα 2.8: Τρόποι προσρόφησης του CO σε μεταλλική επιφάνεια: (α) γραμμικό, (β) 

γεφυρωτό, και (γ) δικαρβονυλικό.

Σχήμα 2.9: Σχηματική απεικόνιση της προσρόφησης και διάσπασης Η2Ο στην επιφάνεια 

μεταλλοξειδίου που διαθέτει κενές θέσεις οξυγόνου (Μ: μεταλλοκατιόν).

Σχήμα 2.10: Διάγραμμα μοριακών τροχιακών για το σύστημα μετάλλου-Η2 στην 

περίπτωση της διασπαστικής χημειορόφησης Η2.

Σχήμα 2.11: Μηχανισμός διασπαστικής χημικής προσρόφησης υδρογόνου στην 

καταλυτική επιφάνεια, και επακόλουθη διάχυση του ατομικού Η στο υπόστρωμα.

Σχήμα 2.12: Δομές μη διασπαστικής προσρόφησης CO2 στην επιφάνεια μεταλλοξειδίων 

(Μ=μεταλλοκατιόν).

Σχήμα 2.13: Μοντέλο διασπαστικής χημικής προσρόφησης CO2 σε επιφάνεια Ni (111) 

[84].

Σχήμα 2.14: Πειραματική διάταξη για την πραγματοποίηση SSITKA-operando 

πειραμάτων [103, 106].
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Σχήμα 2.15: «Μοντέλο δεξαμενών» για την περιγραφή της ισοτοπικής κατανομής μεταξύ 

των n δεξαμενών (όπου, n: διαφορετικά ενεργά ενδιάμεσα είδη) σε ένα πείραμα 

ισοτοπικής εναλλαγής SSITKA (R h  R*).

Σχήμα 2.16: Τυπικές δυναμικές αποκρίσεις των P, P* και I που λαμβάνονται κατά τη 

διάρκεια ενός πειράματος SSITKA.

Σχήμα 2.17: Πιθανοί μηχανιστικοί δρόμοι παραγωγής CH4 από διαφορετικές δομές 

προσροφημένου άνθρακα (Cel, Cj) [117].

Σχήμα 2.18: Διάγραμμα κατανομής δραστικότητας, f(k), συναρτήσει της κινητικής 

σταθεράς, k, για την αντίδραση παραγωγής μεθανίου από υδρογόνωση του CO σε 

καταλύτη Ru/SiO2 [117].

Σχήμα 2.19: Προτεινόμενοι μηχανιστικοί δρόμοι υδρογόνωσης CO προς την παραγωγή 

CH4 και CH3OH [121, 122].

Σχήμα 2.20: Η διφασική περιοχή μεταξύ φορέα υδατικού διαλύματος σε τρεις περιοχές 

pH.

Σχήμα 2.21: Σχηματική απεικόνιση του μοντέλου της τριπλοστοιβάδας [137].

Σχήμα 2.22: Τυπικό φάσμα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης αερίου (TPD). Το 

αέριο Α εκροφάται σε χαμηλότερη θερμοκρασία από το Β επειδή η ενέργεια δεσμού που 

δημιουργείται μεταξύ προσροφημένου αερίου Α-μεταλλικής επιφάνειας (Μ) είναι 

μικρότερη από αυτή του αερίου Β.

Σχήμα 2.23: Τυπικό διάγραμμα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης Η2 (TPD) σε 

μεταλλικά στηριζόμενο καταλύτη.

Σχήμα 2.24: Μετατόπιση φάσματος TPD μετά από επαναπροσρόφηση του αέριου 

εκρόφησης.

Σχήμα 2.25: Φάσματα TPD όπου Ftotai(2)>Ftotai(1) (Ε1 = Ε2, όπου Ε: εμβαδό κάτω από 

την καμπύλη εκρόφησης).

Σχήμα 2.26: Φάσματα TPD όπου β2 > β1 (Ε1 = Ε2, όπου Ε: εμβαδό κάτω από την 

καμπύλη εκρόφησης).

Σχήμα 2.27: Φάσματα TPD όπου θ1 > θ2.

Σχήμα 2.28: Φάσματα TPD για κινητική εκρόφησης 1ης και 2ης τάξης.

Σχήμα 2.29: Σχηματικό διάγραμμα κελιού DRIFTS.

Σχήμα 3.1: Σχηματική απεικόνιση της πειραματικής διάταξης της συσκευής που 

χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των πειραμάτων χαρακτηρισμού στερεής επιφάνειας. 

Οι αριθμοί στο σχήμα αντιστοιχούν σε: (1) ON/OFF βαλβίδα, (2) φίλτρο [1 μ ^ ,  (3) 

βαλβίδα ελέγχου μαζικής ροής, (4) βαλβίδα ελέγχου αντιρροής (check valve), (5) θάλαμος 

ανάμιξης [3mL], (6) τρίπορτη βαλβίδα, (7) ρυθμιστής πίεσης, (8) μετρητής πίεσης, (9)
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βαλβίδα ελέγχου ροής, (10) ροόμετρο. Vi, V2, V4, V6 τετράπορτες χρωματογραφικές 

βαλβίδες, V3 και V5 εξάπορτες χρωματογραφικές βαλβίδες, ΒΜ: Bubble Meter, και MS: 

Φασματογράφος Μάζας.

Σχήμα 3.2: Σύστημα αντιδραστήρα-φούρνου: (α) αντιδραστήρας, (β) θερμοστοιχείο, (γ) 

καταλυτική κλίνη, (δ) υαλοβάμβακας, (ε) έξοδος αντιδραστήρα, (ζ) είσοδος αερίου 

αντίδρασης, (θ) μεταλλικό περίβλημα, (ι) κεραμικό υλικό, και (κ) είσοδος θερμοστοιχείου. 

Σχήμα 3.3: Σχηματικό διάγραμμα της πειραματικής συσκευής η οποία χρησιμοποιήθηκε 

για καταλυτικά πειράματα μελέτης της αντίδρασης WGS και για τα ισοτοπικά πειράματα 

SSITKA-MS: (1) HPLC αντλίες, (2) οθόνη αφής [touch screen], (3) μετρητής πίεσης, (4) 

δείκτης θερμοκρασίας hot box, (5) δείκτης θερμοκρασίας αντιδραστήρα, (6) βαλβίδες 

ελέγχου αερίων, (7) βαλβίδα Peltier, (8) θάλαμος ανάμιξης, (9) φούρνος αντιδραστήρα. 

Σχήμα 3.4: Σχηματική απεικόνιση της πειραματικής διάταξης της συσκευής που 

χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή πειραμάτων Operando. Οι αριθμοί στο σχήμα 

αντιστοιχούν σε: (1) ON/OFF βαλβίδα, (2) φίλτρο [1 pm], (3) βαλβίδα ελέγχου μαζικής 

ροής, (4) βαλβίδα ελέγχου αντιρροής (check valve), (5) θάλαμος ανάμιξης [3mL], (6) 

τρίπορτη βαλβίδα, (7) ρυθμιστής πίεσης, (8) μετρητής πίεσης, (9) βαλβίδα ελέγχου ροής, 

(10) ροόμετρο. V1, V2, V4, V6 τετράπορτες χρωματογραφικές βαλβίδες, V3 και V5 

εξάπορτες χρωματογραφικές βαλβίδες, ΒΜ: Bubble Meter, MS: Φασματογράφος Μάζας, 

και DRIFTS cell: κελί διάχυτης ανάκλασης IR.

Σχήμα 4.1: Φάσματα θερμοπρογραμμάτιζόμενης εκρόφησης Η2 (TPD-H2) που λήφθηκαν 

στον καταλύτη 0.5%κ.β. Ρϋ'γ-Α^Ο;? μετά από προσρόφηση Η2 στους 25 (α) και 200°C (β). 

Στο Σχήμα (β) παρουσιάζεται η αποσυνέλιξη του φάσματος σε τρεις επιμέρους κορυφές 

TPD.

Σχήμα 4.2: Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης Η2 (TPD-H2) που λήφθηκαν 

στον καταλύτη 0.5%κ.β. Κλ/γ-Α12Ο3 μετά από προσρόφηση Η2 στους 25 (α), 200 (β), και 

3 0 0 ^  (γ).

Σχήμα 4.3: Συγκριτικό διάγραμμα συγκέντρωσης (μmol.gcat"1) χημειοροφημένων ειδών Η 

που λήφθηκαν στον καταλύτη 0.5%κ.β. Rh/y-Al2O3 συναρτήσει της θερμοκρασίας 

προσρόφησης Η2 (Tads).

Σχήμα 4.4: Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης Η2 (TPD-Η^ που λήφθηκαν 

στον καταλύτη 0.5%κ.β. Pd/γ-Al2O3 μετά από προσρόφηση Η2 στους 25 (α) και 2 0 0 ^  (β). 

Σχήμα 4.5: Προφίλ εκρόφησης CO και CO2 που λήφθηκαν στον καταλύτη 0.5%κ.β. 

Κλ/γ-Α12Ο3 μετά από προσρόφηση CO στους 2 5 ^  ακολουθούμενη από θερμο

προγραμματιζόμενη εκρόφηση υπό ροή ^ .
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Σχήμα 4.6: Προφίλ εκρόφησης CO και CO2 που λήφθηκαν στον καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/γ- 

Α12 0 3 μετά από προσρόφηση CO στους 250C ακολουθούμενη από θερμο- 

προγραμματιζόμενη εκρόφηση υπό ροή He.

Σχήμα 4.7: Προφίλ εκρόφησης CO και C 0 2 που λήφθηκαν στον καταλύτη 0.5%κ.β. Pd/γ- 

Α12 0 3 μετά από προσρόφηση CO στους 25°C, ακολουθούμενη από θερμο- 

προγραμματιζόμενη εκρόφηση υπό ροή He.

Σχήμα 4.8: Φάσμα in situ DRIFTS που λήφθηκε στον καταλύτη 0.5%κ.β. Rh/γ-Α12 0 3 

μετά από προσρόφηση CO στους 2 5 ^ . Με διακεκομμένη γραμμή παρουσιάζεται η 

αποσυνέλιξη του φάσματος στις επιμέρους κορυφές.

Σχήμα 4.9: Φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν στους καταλύτες (α) 0.5%κ.β. Pd/γ- 

A12O3, και (β) 0.5%κ.β. Pt/y-A12O3 από προσρόφηση CO στους 2 5 ^ . Με διακεκομμένη 

γραμμή παρουσιάζεται η αποσυνέλιξη του φάσματος στις επιμέρους κορυφές.

Σχήμα 4.10: Φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν στους καταλύτες (α) 0.5%κ.β. Pt/γ- 

A12O3, και (β) 0.5%κ.β. Pd/y-A12 O3 κάτω από συνθήκες WGS (3vo1.%CO/10vo1%H2O/Ar) 

στους 350^ . Με διακεκομμένη γραμμή παρουσιάζεται η αποσυνέλιξη του φάσματος στις 

επιμέρους κορυφές.

Σχήμα 4.11: Διάγραμμα ποσοστιαίας μετατροπής του CO σε CO2 (XCO, %) συναρτήσει 

της θερμοκρασίας αντίδρασης. Πειραματικές συνθήκες: mcat= 0.5 g, GHSV= 45,340 h-1, 

σύσταση τροφοδοσίας= 3vo1.%CO/10vo1.%H2O/He.

Σχήμα 4.12: Διαγράμματα λογαριθμικού κινητικού ρυθμού της αντίδρασης WGS, rCO (α) 

και του αριθμού αναστροφής, TOFCO (β) ως προς την αντίστροφη θερμοκρασία 

αντίδρασης (1/Τ) για τους καταλύτες Pt/γ-A120 3, Rh/γ-A12 0 3 και Pd/γ-A120 3.

Σχήμα 4.13: Δυναμικές αποκρίσεις Kr, Η2, D2 και HD που λήφθηκαν κατά την ισοτοπική 

εναλλαγή 3vo1.%C0/10vo1.%H20 /Ar/Kr l  3vo1.%C0/10vo1.%D20 /Ar στους καταλύτες 

(α) 0.5%κ.β. Pt/γ-Α120 3, (β) 0.5%κ.β. Pd/γ-Α120 3, και (γ) 0.5%κ.β. Rh/γ-Α120 3 στους

350^.

Σχήμα 4.14: Κανονικοποιημένες δυναμικές αποκρίσεις (Ζ) των 12CO2, 13CO2, και He που 

λήφθηκαν στους καταλύτες (α) 0.5%κ.β. Pt/γ-Α120 3, (β) 0.5%κ.β. Pd/γ-Α120 3, και (γ) 

0.5%κ.β. Rh/γ-Α120 3 στους 350°C κατά την ισοτοπική εναλλαγή

3 vo1.%12C 0 / 1 0 vo1.%H2 0 /Ar/He l  3 %vo1.13C 0 / 1 0 vo1.%H2 0 /Ar

Σχήμα 4.15: Δυναμικό ισοτοπικό πείραμα για τη μελέτη της διάχυσης ΟΗ/Η ειδών από 

την επιφάνεια της c-A120 3 προς το μέταλλο (Pt) κάτω από συνθήκες αντίδρασης WGS σε 

καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/γ-A120 3 στους 500^ . Βηματικές εναλλαγές: 10vo1.%D20/Ar 

(500oC, 30 min) !  Ar (500oC, 10 min) !  3 vo1.%12C0 / 1 0 vo1.%H2 0 /Ar (500oC, t). Οι
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δυναμικές αποκρίσεις των H2(g), D2(g) και HD(g) καταγράφηκαν κατά την τελευταία 

εναλλαγή.

Σχήμα 4.16: Φάσματα in situ DRIFTS για την περιοχή δονήσεων προσροφημένου CO που 

λήφθηκαν στον καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/A-Al2O3 κάτω από μόνιμες συνθήκες στους 350°C 

στο μίγμα 3vol.%12CO/10vol.%H2O/He (μπλε χρώμα) και 3vol.%13CO/10vol.%H2O/He 

(κόκκινο χρώμα). Οι διακεκομμένες γραμμές υποδηλώνουν την αποσυνέλιξη και 

προσομοίωση του συνολικού φάσματος στις επιμέρους κορυφές.

Σχήμα 4.17: Φάσμα in situ DRIFTS για την περιοχή δονήσεων O-C-O επιφανειακών 

φορμικών, ανθρακικών και καρβονυλικών ειδών που λήφθηκαν στον καταλύτη 0.5%κ.β. 

Ρ ϋ 'γ -Α !^  κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης στους 350°C στο μίγμα 

3vol.%12CO/10vol.%H2O/He (μπλε χρώμα) και 3vol.%13CO/10vol.%H2O/He (κόκκινο 

και πράσινο χρώμα).

Σχήμα 4.18: Φάσμα in situ DRIFTS για την περιοχή 1700-1300 cm-1 που λήφθηκε στον 

καταλύτη 0.5%κ.β. Ρ ϋ 'γ -Α !^  κάτω από 0.5vol.%12CO2/Ar (μπλε χρώμα) και 

0.5vol.%13CO2/Ar (κόκκινο χρώμα) για 20 min στους 350oC.

Σχήμα 4.19: (α) Κανονικοποιημένες δυναμικές αποκρίσεις (Ζ) των αερίων 12CO2(g), 

12CO(g) και He, καθώς και των ενεργών επιφανειακών ειδών 12COL(s) και 12COOH που 

λήφθηκαν κατά το πείραμα operando μετά την ισοτοπική εναλλαγή 

3vol.%12CO/10vol.%H2O/Ar/He m  3vol.%13CO/10vol.%H2O/Ar στον καταλύτη 

0.5%κ.β. Ρ ϋ 'γ -Α !^  στους 350^ ; (β) Μαθηματική προσομοίωση της δυναμικής 

απόκρισης των φορμικών ειδών με δύο ξεχωριστά επιφανειακά είδη, ένα ενεργό (fast) και 

ένα μη ενεργό (slow).

Σχήμα 4.20: Σχηματική απεικόνιση του προτεινόμενου μηχανισμού της αντίδρασης WGS 

στα καταλυτικά συστήματα Μ /γ -Α !^  (M=Pt, Rh και Pd).

Σχήμα 5.1: Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης Η2 (TPD-H2), μετά από 

προσρόφηση στους 3 0 ^  για 30 min, που λήφθηκαν από τους καταλυτές 0.1, 0.5 και 

1.0%κ.β. Pt/TiO2-ST01.

Σχήμα 5.2: Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης Η2 (TPD-H2), μετά από 

προσρόφηση στους 3 0 ^  για 30 min, που λήφθηκαν από τους καταλυτές 0.1, 0.5 και 

1.0%κ.β. Pt/TiO2-T80.

Σχήμα 5.3: Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης μετά από προσρόφηση 

1.5vol.%CO/He στους 3 0 ^  για 30min, που ληφθήκαν από τους καταλύτες: (α) 0.1%κ.β. 

Pt/TiO2-T80, (β) 0.5%κ.β. Pt/TiO2-T80, και (γ) 1.0% κ.β. Pt/TiO2-T80.
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Σχήμα 5.4: Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης μετά από προσρόφηση 

1.5vol.%CO/He στους 30oC για 30min, που λήφθηκαν από τους καταλύτες χ%κ.β. 

Pt/Ti0 2 -ST0 1  (όπου χ=0.1, 0.5 και 1.0).

Σχήμα 5.4: Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης αναγωγής H2-TPR που λήφθηκαν από 

τους καταλύτες (α) x%κ.β. Pt/Ti02 -ST01 και (β) x%κ.β. Pt/Ti02-T80 (όπου x=0.1, 0.5 και 

1 .0 ).

Σχήμα 5.5: (α) Φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν μετά από προσρόφηση 

2vol.%C0/He στην επιφάνεια των καταλυτών 0.1 και 1.0%κ.β. Pt/Ti02-T80 στους 25°C. 

(β) Αποσυνέλιξη του φάσματος που λήφθηκε στον καταλύτη 1.0%κ.β. Pt/Ti02-T80.

Σχήμα 5.6: Φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν μετά από προσρόφηση 2vol.%C0/He 

ακολουθούμενη από αύξηση της θερμοκρασίας (25-400°C) του στερεού υπό ροή Ar, στους 

καταλύτες: (α) 0.1%.κ.β. Pt/Ti02-T80 και (β) 1.0%κ.β. Pt/Ti02-T80.

Σχήμα 5.7: Συγκριτικά φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν μετά από προσρόφηση 

2vol.%C0/He και 2vol.%C0/25vol.%H2/He στους 2 5 ^  στον καταλύτη 1.0%κ.β. Pt/Ti02- 

Τ80.

Σχήμα 5.8: Φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/Ti02- 

Τ80 μετά από προσρόφηση 10vol.%H20/He στους 2 5 0 ^  συναρτήσει του χρόνου 

ισοθερμοκρασιακής εκρόφησης υπό ροή Ar (α), και για διαφορετικές θερμοκρασίες 

προσρόφησης (150, 250 και 400 oC) (β).

Σχήμα 5.9: Εικόνες SEM που λήφθηκαν από τα υποστρώματα (α) T i0 2-ST01, (β) και (γ) 

Ti02-T80.

Σχήμα 5.10: (α) Εικόνα HRTEM, και αντίστοιχες κατανομές μεγέθους σωματιδίων: (β) Pt 

και (γ) T i0 2 , μετά από καταμέτρηση περίπου 250-350 σωματιδίων otov καταλύτη 

0.5%κ.β. Pt/Ti0 2 -ST0 1 .

Σχήμα 5.11: (α) Εικόνα HRTEM, και αντίστοιχες κατανομές μεγέθους σωματιδίων: (β)- 

(γ) Pt και (δ)-(ε) Ti0 2 , μετά από καταμέτρηση περίπου 250-350 σωματιδίων otov 

καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/Ti02 -T80.

Σχήμα 5.12: Περιθλασογράμματα XRD που λήφθηκαν στα στερεά υποστρώματα Ti0 2- 

ST01 και Ti0 2 -T80.

Σχήμα 5.13: Διάγραμμα ποσοστιαίας μετατροπής C0 σε C 0 2 (XC 0 , %) συναρτήσει της 

θερμοκρασίας αντίδρασης. Πειραματικές συνθήκες: mcat= 0.5 g, GHSV= 45,000 h-1 , 

σύσταση τροφοδοσίας= 3vol.%C0/10vol.%H20/He, συνολική ροή= 200 NmL.min ' 1. 

Σχήμα 5.14: Διαγράμματα λογαριθμικού κινητικού ρυθμού της αντίδρασης WGS, rC 0  (α) 

και του αριθμού αναστροφής, T0FC0 (β) ως προς την αντίστροφη θερμοκρασία
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αντίδρασης (1/Τ) για τους καταλύτες χ%κ.β. Pt/Ti0 2 -ST0 1  και χ%κ.β. Pt/Ti02-T80 

(χ=0.1, 0.5 και 1.0).

Σχήμα 5.15: Διάγραμμα αριθμού αναστροφής, T0F C 0  συναρτήσει του μέσου μεγέθους 

κρυσταλλιτών Pt στους καταλύτες x ^ o ^ . Pt/Ti02-ST01 και x%κ.β. Pt/Ti02-T80 (x=0.1, 

0.5 και 1.0).

Σχήμα 5.16: Διάγραμμα μετατροπής CO συναρτήσει της θερμοκρασίας αντίδρασης. 

Πειραματικές συνθήκες: σύσταση τροφοδοσίας= 3vol.%C0/10vol.%H20/He (κλειστά 

σύμβολα), 3vol.%C0/10vol.%H20/25vol.%H2/5vol.%C02/He (ανοιχτά σύμβολα), mcat= 

0.5 g, συνολική ροή= 200 NmL.min-1, GHSV= 45, 000 h-1.

Σχήμα 5.17: Πειράματα SSITKA-MS για την ποσοτικοποίηση των H-pool (α) και C-pool 

(β) της αντίδρασης WGS στους 200oC σε καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/Ti02-P25. Βηματικές 

αλλαγές: (α) 3vol.%C0/10vol.%H20 /Ar/Kr (30 min) κ  3vol.%C0/10vol.%D20 /Ar (t), 

και (β) 3 vol.%12C 0 / 1 0 vol.%H2 0 /Ar/Kr (30 min) κ  3vol.% 13C 0 /10 vol.%H2 0 /Ar (t). H 

μάζα της καταλυτικής κλίνης ήταν: (α) 0.3 g (XC0= ~18%), και (β) 0.1g (XC0= ~5%). 

Σχήμα 5.18: Φάσματα in situ DRIFTS για την περιοχή: (α) 1650-1300, (β) 3000-2800 και 

(γ) 2100-1850 cm-1 που λήφθηκαν στον καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/Ti02-P25 κάτω από μόνιμες 

συνθήκες αντίδρασης με 3vol.%12C 0 /10vol.%H20/He (μπλε χρώμα) και 

3vol.%13C 0 /10vol.%H20/He (κόκκινο χρώμα) στους 200°C. Οι διακεκομμένες γραμμές 

υποδηλώνουν την αποσυνέλιξη και προσομοίωση του συνολικού φάσματος στις επιμέρους 

κορυφές.

Σχήμα 5.19: Φάσμα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης υπό ροή He μετά από 

προσρόφηση HC00H(g) που λήφθηκε στον καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/Ti02-P25.

Σχήμα 5.20: Κανονικοποιημένες δυναμικές αποκρίσεις (Ζ) των αερίων 12C 0 2(g), 

13C 0 2(g), 12C0(g) και He, καθώς και του ενεργού επιφανειακού ειδους 12C 0L(s) που 

λήφθηκαν κατά το πείραμα operando στον καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/Ti02-P25 στους 2 0 0 ^  

με βάση την ισοτοπική εναλλαγή: 3vol.%12C 0 /10vol.%H20/Ar/He (30 min)K

3 vol.%13C 0 / 1 0 vol.%H2 0 /Ar (t).

Σχήμα 5.21: Δυναμικά ισοτοπικά πειράματα για τη μελέτη της συμμετοχής πλεγματικού 

οξυγόνου του Ti0 2  στην αντίδραση WGS σε καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/Ti02-P25 στους 

20 0 ^ . Βηματικές εναλλαγές: (α) 5vol.%180 2/He (500oC, 30 min) κ  He (ψύξη στους 

80oC) κ  1 atm H2 (80oC, 20 min) κ  He (200oC, 20 min) κ  3 vol.%C160 / 1 0 vol.%H2 0 /He 

(200oC, t); (β) 5vol.%180 2/He (500oC, 30 min) κ  He (ψύξη στους 80oC) κ  1 atm H2 

(80oC, 20 min) κ  He (200oC, 20 min) κ  0 .3 vol.%C160 2 /He (200oC, t). Οι δυναμικές 

αποκρίσεις των C160 2, C180 2, C160 180  και H2 καταγράφηκαν κατά την τελευταία 

εναλλαγή.
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Σχήμα 5.22: Σχηματική απεικόνιση του προτεινόμενου μηχανισμού της αντίδρασης WGS 

στον καταλύτη Pt/TiO2 .

Σχήμα 6.1: Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης μετά από προσρόφηση Η2 

(TPD-H2) για 30 min στους 25°C που λήφθηκαν από τους καταλυτές: (α) 0.6%κ.β. 

Pt/CeO2 και (β) 2.0%κ.β. Pt/CeO2. Πειραματικές συνθήκες: mcat=0.5 g, β= 30οC.min-1, 

FHe= 30 NmL.min-1.

Σχήμα 6.2: (α) Εικόνα HRTEM, και (β) η αντίστοιχη κατανομή μεγέθους σωματιδίων του 

Pt μετά από καταμέτρηση περίπου 250-350 σωματιδίων στον καταλύτη 2.0%κ.β. Pt/CeO2. 

Σχήμα 6.3: Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης CO2 μετά από προσρόφηση 

1.5vol.%CO/He για 30 min στους 25°C, που ληφθήκαν από τους καταλύτες 0.3 και

0.6%κ.β. Pt/CeO2. Πειραματικές συνθήκες: mcat=0.5 g, β= 30°C.min-1, FHe= 30NmL.min-1. 

Σχήμα 6.4: (α) Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης αναγωγής με χρήση H2 (H2-TPR) που 

λήφθηκαν από τους καταλύτες 0.3, 0.6 και 1.0%κ.β. Pt/CeO2, και (β) Αποσυνέλιξη του 

προφίλ H2-TPR στις επιμέρους κορυφές που λήφθηκε στον καταλύτη 0.6%κ.β. Pt/CeO2. 

Σχήμα 6.5: Φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν μετά από προσρόφηση 2vol.%CO/He 

στους 3 0 ^  ακολουθούμενη από αύξηση της θερμοκρασίας (30-400°C) υπό ροή Ar στους 

καταλύτες: (α) 0.6%.κ.β. Pt/CeO2 και (β) 2.0%κ.β. Pt/CeO2.

Σχήμα 6.6: Διάγραμμα ποσοστιαίας μετατροπής CO σε CO2 (Xco, %) συναρτήσει της 

θερμοκρασίας αντίδρασης. Πειραματικές συνθήκες: mcat=0.5 g, GHSV= 40,000 h-1, 

σύσταση τροφοδοσίας= 3vol.%CO/10vol.%H2O/He, συνολική ροή= 200 NmL.min-1. 

Σχήμα 6.7: Διαγράμματα μετατροπής CO (XCO) συναρτήσει του λόγου W /F ^  για τον 

υπολογισμό του αρχικού κινητικού ρυθμού της αντίδρασης στους 2 7 5 ^  σε καταλύτες 0 . 6  

και 2.0%κ.β. Pt/CeO2.

Σχήμα 6.8: Διαγράμματα εγγενή κινητικού ρυθμού της αντίδρασης WGS εκφρασμένος 

σε: (α) αριθμό αναστροφής, TOFCO (s-1), και (β) ειδικό κινητικό ρυθμό, rCO ^mol.cm -1.s-1) 

με αναφορά το μήκος της διεπιφάνειας Pt-CeO2 συναρτήσει του μέσου μεγέθους 

σωματιδίων Pt, dpt.

Σχήμα 6.9: Πειράματα SSITKA-MS για την ποσοτικοποίηση των (α) H-pool και (β) C- 

pool της αντίδρασης WGS στους 300oC σε καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/CeO2. Βηματικές 

αλλαγές: (α) 3vol.%CO/10vol.%H20 /Ar/Kr (30 min) ο  3vol.%CO/10vol.%D20 /Ar (t), 

και (β) 3vol.%12C 0 /10vol.%H2O/Ar/Kr (30 min) ο  3vol.% 13C 0 /10 vol.%H2O/Ar (t). 

Σχήμα 6.10: Φάσματα in situ DRIFTS για την περιοχή: (α) 3000-2750, (β) 2100-1850 και 

(γ) 1650-1250cm-1 που λήφθηκαν στον καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/CeO2 κάτω από μόνιμες 

συνθήκες αντίδρασης στους 3 0 0 ^  με 3vol.%12C 0 /10vol.%H2O/He (μπλε χρώμα) και
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3vol.%13CO/10vol.%H2 O/He (κόκκινο χρώμα). Οι διακεκομμένες γραμμές υποδηλώνουν 

την αποσυνέλιξη του φάσματος στις επιμέρους κορυφές.

Σχήμα 6.11: Φάσματα in situ DRIFTS για την περιοχή: (α) 2100-2030 και (β) 1650-1250 

cm-1 που λήφθηκαν κατά την εναλλαγή 3vol.%CO/10vol.%H2O/He (300°C, 30 min) !  

10vol.%H2 O/He (300°C, t) για t=0-230 s στον καταλύτη 0.6%κ.β. Pt/CeO2.

Σχήμα 6.12: Κινητική ανάλυση των φασμάτων in situ DRIFTS που αφορούν το γραμμικό 

προσροφημένο CO και τα φορμικά είδη στον καταλύτη 0.6%κ.β. Pt/CeO2 κατά τις 

εναλλαγές της τροφοδοσίας: (α) 3vol.%CO/10vol.%H2O/He (30 min, 300°C) !  He 

(300°C, t), και (β) 3 vol.%CO/1 0 vol.%H2O/He (300°C, 30 min) !  1 0 vol.%H2 O/He 

(300°C, t). Από τις κλίσεις των ευθειών υπολογίζονται · : kdesCO, Ο : k2, ■ : kdesCO+k1JOH, 

και □ : k2+k3.

Σχήμα 6.13: Δυναμικές αποκρίσεις H2, 12CO2, και 13CO2 που λήφθηκαν στον καταλύτη

0.6%κ.β. Pt/CeO2 στους 300°C σύμφωνα με τις ακόλουθες βηματικές αλλαγές της 

τροφοδοσίας: (α) 3vol.%12CO/10vol.%H2O/Ar (300°C, 30 min) !  3vol.%13CO/Ar 

(300°C, 3 min) !  1 0 vol.%H2O/Ar (300°C, t) και (β) 900 ppm 12CO2/Ar (300°C, 20 min) 

!  3 vol.%13CO/Ar (300 °C, 3 min) !  1 0 vol.%H2O/Ar (300°C, t).

Σχήμα 6.14: Δυναμικό ισοτοπικό πείραμα για τη μελέτη της συμμετοχής πλεγματικού 

οξυγόνου του CeO2 στην αντίδραση WGS σε καταλύτη 0.6%κ.β. Pt/CeO2 στους 300^ . 

Βηματικές αλλαγές: (α) 5vol.%18O2/He (500oC, 30 min) ο  He (ψύξη στους 80oC) ο  1 

atm H2 (80oC, 20 min) ο  He (200oC, 20 min) ο  3 vol.%C16O/1 0 vol.%H2 0 /He (200oC, t). 

Οι δυναμικές αποκρίσεις των C16O2, C18O2 και C16O18O καταγράφηκαν κατά την 

τελευταία εναλλαγή.

Σχήμα 6.15: Σχηματική απεικόνιση του προτεινόμενου οξειδο-αναγωγικού μηχανισμού 

(redox mechanism) της αντίδρασης WGS 3 TOV καταλύτη Pt/CeO2.

Σχήμα 6.16: Σχηματική απεικόνιση του προτεινόμενου συνδυαστικού μηχανισμού της 

αντίδρασης WGS ακολουθούμενο από αναγέννηση με -OH ομάδες (associative formate 

mechanism with -OHgroup regeneration) 3 TOV καταλύτη Pt/CeO2.

Σχήμα 6.17: Σχηματική απεικόνιση του προτεινόμενου μηχανισμού διάχυσης (spillover) 

ατομικού Η από το Pt προς το CeO2 και το σχηματισμό -ΟΗ ομάδων κατά την αντίδραση 

WGS 3 4 ov καταλύτη Pt/CeO2.

Σχήμα 6.18: Εικόνες SEM που λήφθηκαν από τα μικτά υποστρώματα (α) Ce0 .3Zr0 .7O2, (β) 

Ce0.5Zr0 .5O2 , και (γ) Ce0.7Zr0 .3O2 .

Σχήμα 6.19: Περιθλασογράμματα XRD που λήφθηκαν στα μικτά υποστρώματα 

Ce0.3Zr0 .7 O2 , Ce0 .5Zr0 .5O2 , και Ce0.7Zr0 .3 O2 .
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Σχήμα 6.20: In situ περιθλασογράμματα XRD που λήφθηκαν στη θερμοκρασιακή περιοχή 

200-600oC στο υπόστρωμα Ceo.3Zro.7O2 κάτω από μίγματα: (α) 2 0 vol.%0 2 /Ar, και (β) 

2 0 vol.%H2/Ar.

Σχήμα 6.21: Εικόνες HRTEM που λήφθηκαν από τα στερεά: (α) 0.5%κ.β. Pt/Ce0 .5Zr0 .5O2 

και (β) 0.5%κ.β. Pt/Ce0 7 Zr0 3 O2. Στις εικόνες φαίνεται επίσης η μικροανάλυση ακτίνων-X 

(EDX) με τις γραμμές ενέργειας Pt-L (κόκκινο), Ce-L (πράσινο) και Zr-K (μπλε).

Σχήμα 6.22: Φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν στους καταλύτες 1.0%.κ.β. 

Pt/Ce0 .5Zr0 .5O2 και 1.0%κ.β. Pt/CeO2 μετά από προσρόφηση 2vol.%CO/He στους 30°C. 

Σχήμα 6.23: Διαγράμματα ποσοστιαίας μετατροπής CO σε CO2 (XCO, %) συναρτήσει της 

θερμοκρασίας αντίδρασης στους καταλύτες: (α) χ%κ.β. Pt/Ce0 3 Zr0 7 O2, (β) χ%κ.β. 

Pt/Ce0 .5Zr0 .5O2, και (γ) χ%κ.β. Pt/Ce0 7 Zr0 3 O2 (όπου χ=0.1, 0.5 και 1.0). Πειραματικές 

συνθήκες: mcat= 0.5 g, σύσταση τροφοδοσίας= 3vol.%CO/10vol.%H2O/He, GHSV=

40,000 h-1, συνολική ροή= 200 NmL.min-1.

Σχήμα 7.1: Διάγραμμα ποσοστιαίας μετατροπής CO σε CO2 (Xco, %) συναρτήσει της 

θερμοκρασίας αντίδρασης. Πειραματικές συνθήκες: mcat=0.2 g, GHSV= 40,000 h-1, 

σύσταση τροφοδοσίας= 4.2vol.%CO/29.3vol.%H2O/He, συνολική ροή= 83.5 NmL.min-1. 

Σχήμα 7.2: Φάσματα in situ DRIFTS στην περιοχή 2250-1850 cm-1 που λήφθηκαν στους 

καταλύτες: (α) Pt/CeO2, (β) Pt/CeO2-TiO2, και (γ) Pt/TiO2 κάτω από μόνιμες συνθήκες 

αντίδρασης στους 200°C με σύσταση τροφοδοσίας 4.2vol.%12CO/10vol.%H2O/He (μπλε 

χρώμα) και 4.2vol.%13CO/29.3vol.%H2O/He (κόκκινο χρώμα). Οι διακεκομμένες γραμμές 

υποδηλώνουν την αποσυνέλιξη του φάσματος στις επιμέρους κορυφές.

Σχήμα 7.3: Φάσματα in situ DRIFTS στην περιοχή 3000-2650 cm-1 που λήφθηκαν στους 

καταλύτες: (α) Pt/CeO2, (β) Pt/CeO2-TiO2, και (γ) Pt/TiO2 κάτω από μόνιμες συνθήκες 

αντίδρασης στους 200°C με σύσταση τροφοδοσίας 4.2vol.%12CO/10vol.%H2O/He (μπλε 

χρώμα) και 4.2vol.%13CO/29.3vol.%H2O/He (κόκκινο χρώμα). Οι διακεκομμένες γραμμές 

υποδηλώνουν την αποσυνέλιξη του φάσματος στις επιμέρους κορυφές.

Σχήμα 7.4: Φάσματα in situ DRIFTS στην περιοχή 1650-1250 cm-1 που λήφθηκαν στους 

καταλύτες: (α) Pt/CeO2, (β) Pt/CeO2-TiO2, και (γ) Pt/TiO2 κάτω από μόνιμες συνθήκες 

αντίδρασης στους 200°C με σύσταση τροφοδοσίας 4.2vol.%12CO/10vol.%H2O/He (μπλε 

χρώμα) και 4.2vol.%13CO/29.3vol.%H2O/He (κόκκινο χρώμα). Οι διακεκομμένες γραμμές 

υποδηλώνουν την αποσυνέλιξη του φάσματος στις επιμέρους κορυφές.

Σχήμα 7.5: Φάσματα in situ DRIFTS στην περιοχή 2250-1850 cm-1 που λήφθηκαν στους 

καταλύτες: (α) Pt/CeO2, (β) Pt/CeO2-TiO2, και (γ) Pt/TiO2 κάτω από μόνιμες συνθήκες 

αντίδρασης στους 300°C με σύσταση τροφοδοσίας 4.2vol.%12CO/10vol.%H2O/He (μπλε
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χρώμα) και 4.2vol.%13CO/29.3vol.%H2O/He (κόκκινο χρώμα). Οι διακεκομμένες γραμμές 

υποδηλώνουν την αποσυνέλιξη του φάσματος στις επιμέρους κορυφές.

Σχήμα 7.6: Φάσματα in situ DRIFTS στην περιοχή 3000-2650 cm-1 που λήφθηκαν στους 

καταλύτες: (α) Pt/CeO2, (β) Pt/CeO2-TiO2, και (γ) Pt/TiO2 κάτω από μόνιμες συνθήκες 

αντίδρασης στους 300°C με σύσταση τροφοδοσίας 4.2vol.%12CO/10vol.%H2O/He (μπλε 

χρώμα) και 4.2vol.%13CO/29.3vol.%H2O/He (κόκκινο χρώμα). Οι διακεκομμένες γραμμές 

υποδηλώνουν την αποσυνέλιξη του φάσματος στις επιμέρους κορυφές.

Σχήμα 7.7: Φάσματα in situ DRIFTS στην περιοχή 1650-1250 cm-1 που λήφθηκαν στους 

καταλύτες: (α) Pt/CeO2, (β) Pt/CeO2-TiO2, και (γ) Pt/TiO2 κάτω από μόνιμες συνθήκες 

αντίδρασης στους 3 0 0 ^  με σύσταση τροφοδοσίας 4.2vol.%12CO/10vol.%H2O/He (μπλε 

χρώμα) και 4.2vol.%13CO/29.3vol.%H2O/He (κόκκινο χρώμα). Οι διακεκομμένες γραμμές 

υποδηλώνουν την αποσυνέλιξη του φάσματος στις επιμέρους κορυφές.

Σχήμα 7.8: Πειράματα SSITKA-MS στους καταλύτες: (α) Pt/TiO2, (β) Pt/CeO2-TiO2, και 

(γ) Pt/CeO2 για την ποσοτικοποίηση του C-pool της αντίδρασης WGS στους 200oC. 

Βηματικές αλλαγές: 4.2vol.%12CO/29.3vol.%H2O/Ar/He (30 min) m  4.2vol.%

13CO/29.3vol.%H2O/Ar (t).

Σχήμα 7.9: Πειράματα SSITKA-MS στους καταλύτες: (α) Pt/TiO2, (β) Pt/CeO2-TiO2, και 

(γ) Pt/CeO2 για την ποσοτικοποίηση του H-pool της αντίδρασης WGS στους 300oC. 

Βηματικές αλλαγές: 4.2vol.%CO/29.3vol.%H2O/Ar/Kr (30 min) m  4.2vol.%

CO/29.3vol.%D2O/Ar (t).

Σχήμα 7.10: Δυναμικές αποκρίσεις των HD(g) και H2(g) που καταγράφηκαν κατά την 

εναλλαγή: 30vol.%H2O/Ar (300^, 30 min) !  Ar (300oC, 10 min) !  0.8vol.%D2/Ar 

(300oC, t) στον καταλύτη Pt/CeO2. Wcat=0.025 g; F= 100 NmL/min.

Σχήμα 7.11: Εξάρτηση της συγκέντρωσης του C-pool (pmol.g^t-1) της αντίδρασης WGS 

σε καταλύτες Pt/TiO2 και Pt/CeO2 από τη μάζα της καταλυτικής κλίνης (Wcat) στους (α) 

200 και (β) 300^ . Από την προέκταση των ευθειών στο σημείο Wcat=0.0 υπολογίζεται η 

ποσότητα C-pool απαλλαγμένη από φαινόμενα επαναπροσρόφησης CO2 .

Σχήμα 7.12: Αδιάστατες δυναμικές αποκρίσεις (Ζ) των CO2 και Ar κατά την 

ισοθερμοκρασιακή (α) προσρόφηση, και (β) εκρόφηση CO2 που λήφθηκαν από τον 

καταλύτη Pt/CeO2 στους 20 0 ^ . Βηματικές αλλαγές: He !  0.5vol.%CO2/3vol.%Ar/He 

(200^, 10 min) !  He (200°C, t).

Σχήμα 7.13: Προτεινόμενοι μηχανισμοί της αντίδρασης WGS σε στηριζόμενους 

καταλύτες Pt [7, 26, 27, 31-34].
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25οα
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Πίνακας 5.3: Εκροφούμενες ποσότητες ^mo1.gcat-1) C0, C 0 2 και H2 που υπολογίζονται 

στα πειράματα TPD-C0 για τους καταλύτες Pt/Ti02-ST01 και Pt/Ti02-T80.

Πίνακας 5.4: Κατανάλωση υδρογόνου ^m ol H2 .gcat_1) κατά την αναγωγή των καταλυτών 

Pt/Ti0 2-T80 και Pt/Ti0 2-ST0 1 .

Πίνακας 5.5: Δομή και θέση εμφάνισης της κορυφής των επιφανειακών ειδών -ΟΗ/Η2Ο 

στα φάσματα DRIFTS μετά από προσρόφηση Η2Ο στους καταλύτες Pt/Ti02 [52-56]. 

Πίνακας 5.6: Συγκριτικός πίνακας καταλυτών 0.5%κ.β. Pt/Ti02-P25 και 0.5%κ.β. 

Pt/Ti02-T80.
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χ=0.1, 0.3, 0.6, 1.0 και 2.0).
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H-pool και C-pool της αντίδρασης WGS στους 300°C σε καταλύτες χ%κ.β. Pt/Ce02 
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1) και ο αριθμός των ενεργών οξυγόνων γύρω από τα ημισφαιρικά σωματίδια Pt (atoms.g-1 
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Πίνακας 6.5: Τιμές ειδικής επιφάνειας Β.Ε.Τ., ειδικού όγκου πόρων και μέσης διαμέτρου 
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στερεών Ce0 3Zr0 70 2, Ce0 5Zr0 50 2, και Ce0 7Zr0 30 2 μετά από κατεργασία με τα μίγματα 

2 0 vo1.%Ο2/Ar (500°C, 2 h) και 2 0 vol.%H2/Ar (300oC, 2 h).
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Πίνακας 6.7: Συνολική εκροφούμενη ποσότητα H2 (NH, μmol.gcat’1), διασπορά (D, %) και 

μέσο μέγεθος σωματιδίων Pt (dPt, nm) των καταλυτών Pt/CexZr1_xO2 (x=0.3, 0.5 και 0.7) 

με φορτίσεις Pt 0.1, 0.5 και 1.0%κ.β μετά από ανάλυση των φασμάτων TPD-H2.

Πίνακας 6.8: Κατανάλωση υδρογόνου ^m ol H2.gcat-1) κατά την αναγωγή των καταλυτών 

Pt/CexZr1-xO2 (x=0.3, 0.5 και 0.7) με φορτίσεις 0.1, 0.5 και 1.0%κ.β. Pt μετά από ανάλυση 

των φασμάτων H2-TPR.

Πίνακας 7.1: Δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των καταλυτών Pt/CeO2, Pt/TiO2 

και Pt/CeO2-TiO2.

Πίνακας 7.2: Συγκέντρωση ^m ol.gcat-1) και επιφανειακή κάλυψη (θ) των H-pool, C-pool 

και του αντιστρεπτά προσροφημένου CO (NCO) της αντίδρασης WGS στους 200 και 

300°C σε καταλύτες Pt/TiO2, Pt/CeO2-TiO2 και Pt/CeO2.

Πίνακας 7.3: Μέσος χρόνος παραμονής στην επιφάνεια, τ  (s) των C-pool και H-pool 

ειδών της αντίδρασης WGS στους 200 και 3 0 0 ^  σε καταλύτες Pt/TiO2, Pt/CeO2-TiO2 και 

Pt/CeO2 .

Πίνακας Π1: Φυσική σημασία και τιμές όλων των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν 

στα κριτήρια απουσίας αντιστάσεων στη εσωτερική και εξωτερική μεταφορά μάζας και 

θερμότητας.
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A

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Προεκθετικός παράγοντας
AES Auger Electron Spectroscopy
AFC Alkaline Fuel Cell
asym Ασύμμετρη δόνηση
AW Ατομικό βάρος
BM Bubble Meter
D Διασπορά
d Μέγεθος σωματιδίων
DFT Density Functional Theory
DMFC Direct Methanol Fuel Cell
DRIFTS Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy
DSC Differential Scanning Calorimetry
Ea Ενέγεια ενεργοποίησης
EDX Energy Dispersive X-ray analysis
et al. et alii (and others)
EXAFS Extended X-ray Absorption Fine Structure

Ft Συνολική μοριακή ροή
GHSV Gas Hourly Space Velocity
h Σταθερά Blanck (6.626 x10-34 J.s)
HOMO Highest Occupied Molecular Orbital
HRTEM High Resolution Transmission Electron Microscopy
HTS High Temperature Shift
IR InfraRed
kB Σταθερά Boltzmann (1.38 x10-23 m2 .kg.s-2 .K-1)
Keq Σταθερά θερμοδυναμικής ισορροπίας
NKIE Normal Kinetic Isotopic Effect
KM Kubelka-Munk units
LEED Low Energy Electron Defraction
LTS Low Temperature Shift
LUMO Lowest Occupied Molecular Orbital
MCFC Molten Carbonate Fuel Cell
MS Mass Spectroscopy
MW Μοριακή βάρος
Ns Αριθμός ενεργών επιφανειακών ατόμων μετάλλου
PAFC Phosphoric Acid Fuel Cell
PEMFC Proton Exchange Membrane Fuel Cell
Pi Μερική πίεση αερίου i
ppm part per million
PROX PReferential OXidation
R Παγκόσμια σταθερά αερίων (8.314 J.mol-1.K-1)
ri Ρυθμός παραγωγής προϊόντος i
RWGS Reverse Water-Gas Shift
Ry Ανακλαστικότητα δείγματος άπειρου πάχους
S ή s Ενεργό καταλυτικό κέντρο
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SEM Scanning Electron Microscopy
SMSI Strong Metal Support Interactions
SOFC Solid Oxide Fuel Cell
SSITKA Steady State Isotopic Transient Kinetic Analysis
sym Συμμετpική δόνηση
T Θεpμoκpασία
t Χρόνος
TDS Thermal Desorption Spectroscopy
Tmax Μέγιστη θερμοκρασία
TOF TurnOver Frequency
TPD Temperature-Programmed Desorption
TPR Temperature-Programmed Reduction
TPSR Temperature Programmed Surface Reaction
TST Transition State Theory
UBI-QEP Unity Bond Index-Quadratic Exponential Potential
Wcat Μάζα καταλυτικής κλίνης
WGS Water-Gas Shift
XANES X-ray Absorption Near Edge Structure
XPS Χ-ray Photoelectron Spectroscopy
XRD X-Ray Difraction
yi M opm ^ κλάσμα είδους i
β Ρυθμός θέρμανσης
AS0 Διαφορά εντροπίας της αντίδρασης
AH°ads Ενθαλπία προσρόφησης
ΔΗ0 Διαφορά ενθαλπίας της αντίδρασης
ε Συντελεστές απορρόφησης
θΐ Επιφανειακή κάλυψη είδους i
λ M1 ^ :  κύματος
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ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η πρωτοτυπία της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής έγκειται στη χρήση της 

πρωτοποριακής οργανολογίας και μεθοδολογίας (φασματοσκοπίες διάχυτης ανάκλασης 

υπερύθρου (DRIFTS) και μάζας (Mass Spectrometry) σε συνδυασμό με την ισοτοπική 

τεχνική SSITKA, Operando) για την κατανόηση του μηχανισμού της WGS σε 

μεταλλικούς (Pt, Rh, Pd) στηριζόμενους καταλύτες σε υποστρώματα μικρο- 

κρυσταλλικών μεταλλοξειδίων βασισμένα στο Al, Ce, Ti και Zr. Η απόκτηση βασικής 

γνώσης στο αντικείμενο μελέτης του μηχανισμού μιας αντίδρασης είναι άκρως 

απαραίτητη για τον πιο σωστό σχεδιασμό καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων (επιλογή 

μετάλλου και υποστρώματος) τα οποία θα ευνοούν την αντίδραση WGS σε χαμηλότερες 

θερμοκρασίες (οικονομικό όφελος) σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιούνται σήμερα. 

Συγκεκριμένα, η πρωτοτυπία της παρούσας Δ.Δ. στη μελέτη του μηχανισμού της 

αντίδρασης WGS βασίζεται στα ακόλουθα:

(α) ταυτοποίηση της χημικής δομής και υπολογισμός της συγκέντρωσης των 

ενεργών ενδιαμέσων προσροφημένων ειδών της αντίδρασης WGS, και εύρεση της 

χημικής δομής των μη ενεργών ειδών,

(β) καθορισμός στοιχειωδών μηχανιστικών βημάτων και ρυθμο-ρυθμιστικού 

βήματος της αντίδρασης,

(γ) κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει το υπόστρωμα (χημική σύσταση, 

μέγεθος κρυστάλλων) και το μέταλλο (χημική σύσταση, διασπορά ή μέγεθος 

κρυσταλλιτών) στο μηχανισμό της αντίδρασης. Για παράδειγμα, φαινόμενο διάχυσης 

(back-spillover) ΟΗ/Η ειδών από το υπόστρωμα στο μέταλλο, ή/και CO από το μέταλλο 

στο υπόστρωμα (bifunctional catalysis),

(δ) απόδειξη της συμμετοχής πλεγματικού οξυγόνου ανάξιμων υποστρωμάτων 

(CeO2 και TiO2) στο μηχανιστικό δρόμο της αντίδρασης WGS,

(ε) σχεδιασμός και εφαρμογή πρωτοποριακών δυναμικών ισοτοπικών πειραμάτων 

για τον προσδιορισμό του κυρίαρχου μηχανισμού της αντίδρασης WGS σε καταλυτικά 

συστήματα που ήταν υπό αμφισβήτηση μέχρι σήμερα, και

(στ) μελέτη της εξάρτησης του μηχανισμού που ακολουθείται για συγκεκριμένο 

καταλυτικό σύστημα από τη θερμοκρασία αντίδρασης.

Η εστίαση του ερευνητικού ενδιαφέροντος στα προαναφερθέντα καταλυτικά 

συστήματα οφείλεται στο γεγονός ότι παρουσιάζουν πολύ καλή ενεργότητα, 

θερμική/χημική σταθερότητα και εκλεκτικότητα σε υδρογόνο.
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Μια άλλη σημαντική πρωτοτυπία της παρούσας Δ.Δ είναι η χρήση της 

τροποποιημένης τεχνικής λύματος-πηκτώματος (sol-gel) για τη σύνθεση μεταλλοξειδίων 

(υπόστρωμα) στα οποία γίνεται η εναπόθεση της μεταλλικής φάσης. Η τεχνική αυτή 

δοκιμάστηκε για πρώτη φορά σε στηριζόμενους καταλύτες ως προς την αντίδραση WGS, 

όπου έγινε χρήση επιφανειοδραστικών ουσιών (surfactants) με αποτέλεσμα τη σύνθεση 

μικρο-κρυσταλλικών στερεών με μεγάλη ειδική επιφάνεια, ελεγχόμενη κατανομή 

μεγέθους πόρων, όπως επίσης και πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες.
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ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Οι δύο βασικοί στόχοι της παρούσης Διδακτορικής Διατριβής ήταν: (α) η σύνθεση 

καινοτόμων μικρο-κρυσταλλικών μεταλλοξειδίων βασισμένων στο Al, Ce, Ti, και Zr 

(απλών και μικτών) με τροποποιημένες μεθόδους sol-gel τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως 

καταλυτικά υποστρώματα Pt, Rh και Pd για την αντίδραση Water-Gas Shift (WGS) σε 

χαμηλές θερμοκρασίες (LT-WGS, T<250°C), και (β) η εις βάθος μελέτη της κινητικής και 

του μηχανισμού της αντίδρασης LT-WGS με εξειδικευμένα δυναμικά ισοτοπικά 

πειράματα (π.χ., χρήση τεχνικής SSITKA-DRIFTS, SSITKA-MS, Operando). Απώτερος 

στόχος είναι η κατανόηση εκείνων των παραμέτρων που θα οδηγήσουν σε ένα καλύτερο 

σχεδιασμό ανάπτυξης καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων αυξημένης δραστικότητας, 

σταθερότητας και χαμηλότερης θερμοκρασίας λειτουργίας σε σχέση με την υπάρχουσα 

τεχνολογία WGS.

Αναλυτικότερα, οι στόχοι που επιτεύχθηκαν είναι:

1. Σύνθεση καταλυτικών συστημάτων με χρήση συνδυασμού της τροποποιημένης 

τεχνικής λύματος-πυκτώματος (sol-gel) και της τεχνικής υγρού εμποτισμού (wet 

impregnation).

2. Ενδελεχής φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των προς μελέτη στερεών με σκοπό 

το συσχετισμό διαφόρων σημαντικών φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους (π.χ., 

ειδική επιφάνεια, μέγεθος πρωτογενών κρυσταλλιτών, αναγωγιμότητα, χημική 

δομή και ισχύς προσροφημένων ειδών) με την καταλυτική τους ενεργότητα ως 

προς την αντίδραση WGS. Το τελευταίο πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των 

τεχνικών Β.Ε.Τ., TPD-H2, TPD-CO, H2-TPR, XRD, SEM, HRTEM-EDX, in 

situ DRIFTS (χρήση διαφόρων αερίων μιγμάτων αντίδρασης/προσρόφησης) και 

με μετρήσεις καταλυτικής ενεργότητας.

3. Χρήση φασματοσκοπίας διάχυτης ανάκλασης υπερύθρου (DRIFTS) και μάζας 

(Mass Spectrometry) σε συνδυασμό με την ισοτοπική τεχνική SSITKA 

(operando) καθώς και άλλων πρωτοποριακών ισοτοπικών δυναμικών 

πειραμάτων (χρήση 13CO, D2O και 18Ο2) για την απόκτηση in situ κινητικών και 

μηχανιστικών πληροφοριών για την υπόψη αντίδραση WGS: ταυτοποίηση 

χημικής δομής και υπολογισμό της συγκέντρωσης των ενεργών επιαφανειακών 

ενδιαμέσων ειδών, προσδιορισμός ρυθμο-ρυθμιστικού βηματος της αντίδρασης 

(D isotopic effect), μέλετη φαινομένου back-spillover ειδών ΟΗ/Η από το 

υπόστρωμα στο μέταλλο, αποδειξη της συμμετοχής ευκίνητων πλεγματικών 

οξυγόνων του υποστρωματος στο μηχανιστικό δρόμο της αντίδρασης, μέτρηση

Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Χημείας 3



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

του αρχικού κινητικού ρυθμού (initial rate) αντίδρασης προσροφημένου CO και 

HCOO- (σε μόνιμες συνθήκες αντίδρασης WGS) ως προς το Η20  για τον 

προσδιορισμό του κυρίαρχου μηχανισμού της αντίδρασης WGS που 

ακολουθείται στα προς μελέτη καταλυτικά συστήματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

1.1 Η Αντίδραση Water-Gas Shift - Εισαγωγή

Η αντίδραση Water-Gas Shift (WGS) αποτελεί μια ιστορικά σημαντική βιομηχανική 

αντίδραση [1]. Στην αντίδραση WGS το μονοξείδιο του άνθρακα αντιδρά με νερό (ατμό) 

σχηματίζοντας διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο με ταυτόχρονη μικρή έκλυση 

θερμότητας:

CO + H2O !  CO2 + H2 (ΔΗ°298κ = -40.6 kJ.mol-1) (1.1)

Πριν από τη χρήση της αντίδρασης WGS η παραγωγή υδρογόνου γινόταν με προσθήκη 

μεταλλικού σιδήρου σε ισχυρά οξέα ή με ηλεκτρόλυση του νερού. Οι διεργασίες αυτές 

ήταν ιδιαίτερα δαπανηρές και καμία δεν μπορούσε να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες 

απαιτήσεις της βιομηχανίας σε καθαρό υδρογόνο. Σαν αποτέλεσμα αυτού, η έρευνα για 

την ανακάλυψη νέων μεθόδων παραγωγής υδρογόνου είχε ενταθεί. Η πρώτη αναφορά 

στην αντίδραση WGS έγινε από τους Mond και Langer [2] το 1888 όπου περιγράφουν την 

παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου μετά από διέλευση μονοξειδίου του 

άνθρακα και ατμού πάνω από ερυθροπυρωμένα υλικά. Παρόλα αυτά η αντίδραση έγινε 

γνωστή μετά το 1914 από την ανακάλυψη των Bosch και Wild [3], όπου με καταλύτες 

σιδήρου-χρωμίου το CO μετατρεπόταν σε C 02 στους 400-500°C παράγοντας ταυτόχρονα 

Η2 για χρήση στη διεργασία παραγωγής αμμωνίας με την μέθοδο Haber.

Ένα από τα πρώτα καταλυτικά συστήματα WGS που αναπτύχθηκαν (BASF) ήταν 

μίγματα στερεών Fe2O3-Cr2O3, όπου εξακολουθεί να αποτελεί μέχρι και σήμερα τη βάση 

των καταλυτών WGS υψηλής θερμοκρασίας. Μέχρι και τη δεκαετία του 60 στη 

βιομηχανία χρησιμοποιούνταν πολλαπλές κλίνες αυτών των καταλυτών, επιτυγχάνοντας 

μείωση της συγκέντρωσης CO σε επίπεδα ~1vol.%. Για την απομάκρυνση από το 

παραγόμενο αέριο προϊόν του εναπομένοντος CO γινόταν ρόφηση σε διάλυμα Cu 

ακολουθούμενη από μεθανοποίηση με χρήση καταλυτών Ni [4]. Αν και η αντίδραση 

μεθανοποίησης ήταν απαραίτητη για να απομακρυνθούν ίχνη CO, το οποίο αποτελούσε 

δηλητήριο για τους καταλύτες στις διεργασίες παραγωγής αμμωνίας, είχε όμως σαν 

βασικό μειονέκτημα την κατανάλωση σημαντικού τμήματος του παραγόμενου υδρογόνου

[5].

Μετά τη δεκαετία του 60, οι πολλαπλές καταλυτικές κλίνες αντικαταστάθηκαν από 

δύο ξεχωριστές κλίνες, από τις οποίες η μία περιελάβανε καταλύτη Fe3O4/Cr2O3 και η 

άλλη καταλύτη Cu/ZnO, με κύρια εφαρμογή την παραγωγή υδρογόνου για τη σύνθεση
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αμμωνίας και χρήση στην επεξεργασία του πετρελαίου (hydro-treating o f petroleum feed  

stock) [6 ]. Πρόσφατα η αντίδραση WGS παρουσίασε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον με 

την εξέλιξη της τεχνολογίας βιομηχανικής παραγωγής Η2 μέσω αναμόρφωσης του 

φυσικού αερίου, υδρογονανθράκων, και διαφόρων αλκοολών με χρήση ατμού (steam 

reforming), αφού αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του δικτύου αντιδράσεων [6 - 1 0 ]. 

Επιπρόσθετα, η αντίδραση WGS παρουσιάζει εξαιρετική τεχνολογική σημασία στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση μεμβρανών ανταλλαγής πρωτονίων σε 

κυψελίδες καυσίμων (PEM Fuel Cells), αφού προσφέρει τη δυνατότητα μείωσης της 

συγκέντρωση CO (<10ppm) στην τροφοδοσία προς αποφυγή δηλητηρίασης των 

ηλεκτροδίων [11]. Ερευνητές υποστηρίζουν ότι σε 20 χρόνια το 10% της παγκόσμιας 

ετήσιας παραγωγής H2 θα προέρχεται από την εν λόγω αντίδραση [1 2 ].

1.2 Χαρακτηριστικά της Αντίδρασης WGS

Η WGS είναι μια μετρίως εξώθερμη (ΔΗ= -40.6 kJ.mol-1) και αντιστρεπτή 

αντίδραση. Η σταθερά ισορροπίας της αντίδρασης Keq περιγράφεται από την εξίσωση:

P ρ
K = C°2 H2 (1.2)eq ρ ρ V /

H2° CO

Keq = exp -  4.33 (1.3)

όπου, η εξάρτηση της σταθεράς ισορροπίας Ke q  από τη θερμοκρασία δίνεται από τη σχέση 

[6 ]:

7  4577.8 $ "
* Τ '

Όπως φαίνεται από το Σχήμα 1.1, όπου παρουσιάζεται η σταθερά ισορροπίας Ke q  σαν 

συνάρτηση της θερμοκρασίας, η Ke q  ελαττώνεται σημαντικά με αύξηση της θερμοκρασίας 

στην περιοχή 150-250°C. Η θερμοδυναμική της αντίδρασης προβλέπει ότι υψηλές 

μετατροπές CO είναι εφικτές μόνο σε χαμηλή θερμοκρασία. Αντίθετα, η κινητική της 

αντίδρασης ευνοείται σε υψηλές θερμοκρασίες. Για τους λόγους αυτούς η αντίδραση 

WGS στη βιομηχανία πραγματοποιείται σε δυο αδιαβατικά στάδια για επίτευξη μέγιστης 

μετατροπής του μονοξειδίου του άνθρακα. Το πρώτο στάδιο πραγματοποιείται στις 

υψηλές θερμοκρασίες 3 6 0 ^ -5 3 0 ^  (High Temperature Shift, HTS) για γρήγορη και 

ποσοτική μετατροπή του CO σε συγκεντρώσεις 3-5vol%, ενώ το δεύτερο στάδιο 

πραγματοποιείται σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες, 210-270o C (Low Temperature Shift, LTS) 

για μείωση της συγκέντρωσης του CO σε επίπεδα μικρότερα του 0.3vol%. Για κάθε 

στάδιο γίνεται χρήση διαφορετικών καταλυτών. Για παράδειγμα, μεταλλικοί καταλύτες 

σιδήρου και μεταλλικοί καταλύτες χαλκού χρησιμοποιούνται συνήθως για τις OTS και 

LTS διεργασίες, αντίστοιχα [13].
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Σχήμα 1.1: Μεταβολή της σταθεράς ισορροπίας Keq της αντίδρασης WGS συναρτήσει της 
θερμοκρασίας (Εξ. 1.3).

Πιθανό πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά την αντίδραση WGS είναι οι 

παράπλευρες αντιδράσεις που οδηγούν στην παραγωγή ανεπιθύμητων προϊόντων όπως 

άνθρακα και μεθάνιο, η έκταση των οποίων εξαρτάται από τη χημική σύσταση του 

καταλύτη και της συνθήκες αντίδρασης. Μερικά παραδείγματα είναι [14, 15]:

2CO !  C + CO2 CO2 + 4H2 !  CH4 + 2 H2O

CO + H2 !  C + H2O C + 2 H2 !  CH4

CO2 + 2 H2 !  C + 2 H2O 4CO + 2 H2 O !  CH4 + 3 CO2

2CO + 2 H2 !  CO2 + CH4 CH4 + 2CO !  3C + 2 H2O

CO + 3 H2 !  CH4 + H2 O CH4 + CO2 !  2C + H2O

1.3 Εφαρμογές της WGS σε Καινοτόμες Διεργασίες Παραγωγής Η2 και Τεχνολογιών 

Κυψελίδων Καυσίμου

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για την αντίδραση 

WGS αναζωπυρώθηκε λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας κυψελίδων 

καυσίμου (fuel cells) και της ανάγκης ανάπτυξης αναμορφωτών καυσίμου (fuel 

processors) ικανών να παράγουν υδρογόνο από υδρογονάνθρακες. Οι κυψελίδες καυσίμου 

είναι μία τεχνολογία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κινητές ή μικρού μεγέθους 

μονάδες παραγωγής ενέργειας (π.χ., ηλεκτρικά αυτοκίνητα) καθώς και σε σταθερές 

εφαρμογές για κατανεμημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς την εκπομπή ρύπων, 

καταναλώνοντας υδρογόνο σαν καύσιμο. Μία τυπική διεργασία παραγωγής υδρογόνου 

περιλαμβάνει την αναμόρφωση κατάλληλου καυσίμου (π.χ., CH4, CH3OH, C2H5OH, 

βενζίνη), η οποία ακολουθείται από την αντίδραση WGS για επιπλέον παραγωγή H2 και 

απομάκρυνση του εναπομένοντος CO, το οποίο αποτελεί δηλητήριο για τα ηλεκτρόδια 

λευκοχρύσου των κυψελίδων καυσίμου [16, 17].
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1.3.1 Αναμόρφωση Καυσίμων με Ατμό (Steam Reforming)

Η αντίδραση αναμόρφωσης με ατμό είναι η πιο διαδεδομένη θερμοχημική μέθοδος 

για την παραγωγή υδρογόνου έχοντας σαν πρώτη ύλη φυσικό αέριο, κάρβουνο (coal), 

μεθανόλη, αιθανόλη, βενζίνη, βιοκαύσιμα (bio-oil), κ.ά. Όταν η πρώτη ύλη τροφοδοσίας 

είναι στερεάς μορφής (κάρβουνο, ξύλο ή κάποιο άλλο είδος βιομάζας), ή ημι-στερεάς 

κατάστασης (βαριά υπολειμματικά έλαια (heavy ή residual oils), τότε απαιτείται η 

εισαγωγή διαδικασιών αεριοποίησης και πυρόλυσης. Στις θερμοχημικές τεχνολογίες 

συνήθως χρησιμοποιούνται καταλύτες σε ένα ή περισσότερα στάδια της διαδικασίας 

αναμόρφωσης. Ειδικότερα, στις Η.Π.Α το ~95% της παραγωγής υδρογόνου προέρχεται 

από την αντίδραση αναμόρφωσης με ατμό [18].

Το κύριο βήμα της τεχνολογίας αυτής είναι η αντίδραση των υδρογονανθράκων με 

νερό παρουσία κατάλληλου στερεού καταλύτη και συνήθως σε υψηλές θερμοκρασίες 

(λόγω του ότι η αντίδραση είναι ενδόθερμη) προς παραγωγή υδρογόνου και μονοξειδίου 

του άνθρακα. Στην πράξη, οι τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου περιλαμβάνουν και άλλα 

στάδια όπως είναι, για παράδειγμα, ο καθαρισμός του αερίου προϊόντος για επίτευξη 

υψηλής καθαρότητας υδρογόνου. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.2, τα κύρια βήματα της 

διαδικασίας αυτής είναι [19]:

1 . Καθαρισμός και προετοιμασία της πρώτης ύλης ανάλογα με την τεχνολογία που θα 

χρησιμοποιηθεί (feedstock purification). Συγκεκριμένα, απομακρύνονται κάποια 

στοιχεία τα οποία μπορεί να δράσουν ως δηλητήρια των καταλυτών, όπως για 

παράδειγμα το θείο ή/και το χλώριο.

2. Η αντίδραση αναμόρφωσης παρουσία ατμού.

3. Η αντίδραση WGS, όπου το μονοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από το πιο 

πάνω βήμα αντιδρά με το νερό προς παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και 

υδρογόνου.

4. Απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα μέσω προσρόφησης του σε στερεούς 

προσροφητές, όπως είναι το CaO [20].

5. Διαχωρισμός των αερίων προϊόντων για λήψη όσο το δυνατό καθαρότερου 

υδρογόνου. Εξαίρεση αποτελεί η διαδικασία όπου το επιθυμητό προϊόν είναι μίγμα 

Η2^ 0  σε επιθυμητή σύσταση το οποίο ονομάζεται αέριο σύνθεσης (syngas).
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Σχήμα 1.2: Η διεργασία παραγωγής υδρογόνου μέσω της καταλυτικής τεχνολογίας αναμόρφωσης 
καυσίμων με ατμό.

H αντίδραση αναμόρφωσης υδρογονανθράκων με ατμό περιγράφεται γενικά από τις πιο 

κάτω εξισώσεις [2 1 , 2 2 ]:

CnHm + nH2 O m  nCO + (n + 1/2m) H2 (1.4)

CO + H2O n  CO2 + H2 (WGS) (1.5)

Σαν παραπροϊόν της υπόψιν αντίδρασης μπορεί να σχηματιστεί μεθάνιο μέσω των 

αντιδράσεων (1.6)-(1.8). Οι αντιδράσεις αυτές ευνοούνται θερμοδυναμικά σε χαμηλές 

θερμοκρασίες [2 1 , 2 2 ].

CO + 3H2 n  CH4 + H2O (1.6)

CO2 + 4 H2 n  CH4 + 2 H2O (1.7)

C + 2 H2 n  CH4 (1.8)

Μεθάνιο αλλά και άλλοι υδρογονάνθρακες μπορούν επίσης να σχηματιστούν από 

αντιδράσεις πυρόλυσης του αρχικού μορίου, ανάλογα πάντα με τις συνθήκες της 

αντίδρασης και την εκλεκτικότητα του καταλύτη προς συγκεκριμένες ενώσεις [23].

Κατά την αντίδραση αναμόρφωσης παρουσία ατμού παρατηρείται συνήθως 

σχηματισμός άνθρακα στην επιφάνεια του καταλύτη:

CnHm m  nC + m/2 H2 (1.9)

O άνθρακας μπορεί να απομακρυνθεί με νερό σύμφωνα με την πιο κάτω αντίδραση:

C + H2O M CO +H2 (1.10)

Για τις αντιδράσεις αναμόρφωσης υδρογονανθράκων με ατμό οι κύριοι καταλύτες που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι στηριζόμενοι καταλύτες Ni σε υποστρώματα κυρίως 

Α ^;? , MgO και ZrO2 [21]. Οι καταλύτες αυτοί όμως παρουσιάζουν το μειονέκτημα ότι 

απενεργοποιούνται εύκολα λόγω εναπόθεσης άνθρακα στην επιφάνεια τους, ειδικότερα
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κατά τις αντιδράσεις αναμόρφωσης υδρογονανθράκων μεγάλου μοριακού βάρους ή 

αρωματικών ενώσεων. Επιπλέον, πρόβλημα αποτελεί και η απόρριψη τους μετά τη χρήση 

τους λόγω της τοξικότητας του Ni. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με 

τη χρήση πολύτιμων μετάλλων, όπως Pd, Rh και Pt, τα οποία όμως έχουν υψηλό κόστος. 

Έχει βρεθεί ότι τα μέταλλα αυτά είναι περισσότερο ενεργά σε υπόστρωμα CeO2 [24] λόγω 

της ικανότητας του τελευταίου να μεταφέρει οξυγόνα στο στηριζόμενο μέταλλο 

(φαινόμενο oxygen back-spillover) ενώ το ίδιο επαναοξειδώνεται με νερό.

1.3.2 Κυψελίδες Καυσίμου με Μεμβράνες Ανταλλαγής Πρωτονίων (PEM Fuel Cells)

Οι κυψελίδες καυσίμου με μεμβράνες ανταλλαγής πρωτονίων (Proton Exchange 

Membrame Fuel Cells) παράγουν ηλεκτρική ενέργεια άμεσα, μέσω της ηλεκτροχημικής 

αντίδρασης μεταξύ υδρογόνου (καύσιμο) και οξυγόνου (οξειδωτικό) μέσω του αέρα 

τροφοδοσίας, όπως συμβαίνει και με τις μηχανές εσωτερικής καύσης. Έτσι, λαμβάνει 

χώρα η οξείδωση του καυσίμου σε κάποιο προϊόν με παράλληλη παραγωγή ενέργειας. 

Στις μηχανές εσωτερικής καύσης η ενέργεια αυτή είναι θερμική και μετατρέπεται σε 

κινητική ενέργεια, ενώ στις κυψελίδες καυσίμων παράγεται κατευθείαν ηλεκτρική 

ενέργεια και θερμότητα. Η ηλεκτροχημική αντίδραση είναι ακριβώς η αντίθετη αντίδραση 

από αυτή που συμβαίνει στην ηλεκτρόλυση, όπου ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για 

τη διάσπαση του νερού στα συστατικά του [25-27].

Με την ονομασία «κυψελίδες καυσίμου» αναφερόμαστε σε μια συστοιχία από 

μικρές κυψελίδες (fuel cell). Η κάθε κυψελίδα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.3, 

τροφοδοτείται με καύσιμο (υδρογόνο) και οξυγόνο (από τον ατμοσφαιρικό αέρα). Το 

υδρογόνο εισέρχεται στην κυψελίδα και έρχεται σε επαφή με το ηλεκτρόδιο-καταλύτη ως 

ακολούθως. Το υδρογόνο διασπάται σε πρωτόνιο ελευθερώνοντας παράλληλα ηλεκτρόνια, 

δημιουργώντας έτσι ένα ηλεκτρικό δυναμικό. Το πρωτόνιο διαχέεται μέσω του στερεού 

ηλεκτρολύτη (π.χ. πολυμερής μεμβράνη) προς το δεύτερο ηλεκτρόδιο-καταλύτη όπου 

συναντά τα προσροφημένα άτομα οξυγόνου και σχηματίζει μόρια νερού σύμφωνα με την 

εξίσωση:

2H+ + Os + 2e- s  H2O (1.11)

Το μεγαλύτερο ποσοστό νερού που σχηματίζεται ψύχεται και χρησιμοποιείται στο 

σύστημα, ενώ ένα μέρος ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα υπό μορφή υδρατμών. Το 

καύσιμο και ο αέρας εισέρχονται στην κυψελίδα καυσίμου με τη βοήθεια διπολικών 

πλακών (dipolar plates) [25-27] .
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Ρεύμα Αέρα 

°2

_ η2ο

Ηλεκτρόδιο-Καταλύτης Ηλεκτρόδιο-Καταλύτης 
(Άνοδος) (Κάθοδος)

Μεμβράνη Ανταλλαγής Πρωτονίων

Σχήμα 1.3: Σχηματική αναπαράσταση μίας κυψελίδας καυσίμου Η2. Διακρίνονται τα επιμέρους 
τμήματα καθώς και η κατεύθυνση ροής των Η+, από την άνοδο στην κάθοδο.

Η τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση κυψελίδων καυσίμου 

συνδυάζεται με την παραγωγή Η2 μέσω της αναμόρφωση καυσίμων με ατμό (Κεφ. 1.3.1) 

για την τροφοδοσία του κελιού με Η2, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.4 [16]. Επειδή η 

συγκέντρωση του CO στην έξοδο του αντιδραστήρα αναμόρφωσης είναι αρκετά υψηλή 

(8-10vol%) απαιτείται η κατεργασία του αερίου στους αντιδραστήρες WGS (υψηλής και 

χαμηλής θερμοκρασίας) με σκοπό την απομάκρυνση του CO, το οποίο αποτελεί 

«δηλητήριο» για τα ηλεκτρόδια Pt των κελλιών καυσίμου τύπου PEM με ταυτόχρονη 

επιπλέον παραγωγή υδρογόνου [17]. Μετά τον αντιδραστήρα χαμηλής θερμοκρασίας 

WGS η συγκέντρωση CO κυμαίνεται από 0.3-1vol%. Ακολουθεί εκλεκτική οξείδωση του 

CO (PReferential OXidation, PROX) με την οποία επιτυγχάνεται μείωση της 

συγκέντρωσης του στα επιθυμητά επίπεδα (<50ppm). Το υδρογόνο το οποίο παράγεται με 

τη σειρά των αντιδράσεων που περιγράφτηκαν παρέχεται σε κυψελίδα καυσίμου στην 

οποία οξειδώνεται ηλεκτροχημικά παράγοντας ταυτόχρονα ηλεκτρική ενέργεια και 

θερμότητα.

Οι κυψελίδες καυσίμου λειτουργούν στη θερμοκρασιακή περιοχή 70-1000°C. Αν και 

οι ενδιάμεσες αντιδράσεις που συμβαίνουν σε ένα κελί καυσίμου εξαρτώνται από τη 

θερμοκρασία, το είδος του ηλεκτρολύτη και των ηλεκτροδίων, εντούτοις όλα ακολουθούν 

τη γενική εικόνα που έχει περιγραφεί πιο πάνω.

Οι κυψελίδες καυσίμων, ανάλογα με τις ηλεκτροχημικές αντιδράσεις που 

συμβαίνουν σε αυτά, διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες [27]:

Ηλεκτρική
Ενέργεια

Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Χημείας 11
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(α) Alkaline Fuel Cell (AFC)

ημιαντίδραση στην άνοδο: H2 + 2(OH)" b  2H2O + 2e- 

ημιαντίδραση στην κάθοδο: E  O2 + H2O + 2e" b  2(OH)- 

(") Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) 

ημιαντίδραση στην άνοδο: H2 b  2H+ + 2e- 

ημιαντίδραση στην κάθοδο: E  O2 + 2H+ + 2e" b  H2O 

(#) Phosphoric Acid Fuel Cell (PAFC)

ημιαντίδραση στην άνοδο: H2 b  2H+ + 2e- 

ημιαντίδραση στην κάθοδο: E  O2 + 2H+ + 2e" b  H2O 

(δ) Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC)

ημιαντίδραση στην άνοδο: H2 + (CO3)2" B  H2O + CO2 + 2e

ημιαντίδραση στην κάθοδο: E  O2 + CO2 + 2e" b  (CO3)2-

(ε) Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)

ημιαντίδραση στην άνοδο: H2 + O2- b  H2 O + 2e- 

ημιαντίδραση στην κάθοδο: E  O2 + 2e- b  O2-

Σχήμα 1.4: Διάγραμμα τυπικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση κυψελίδων 
καυσίμου.

Εξαίρεση αποτελούν τα Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) που χρησιμοποιούν ως 

καύσιμη ύλη τη μεθανόλη αντί για το υδρογόνο. Η χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή στην 

οποία λειτουργούν 50-120°C, χωρίς παράλληλα να απαιτείται αντιδραστήρας 

αναμόρφωσης, κάνει δυνατή την εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας σε μικρής και
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μεσαίας κλίμακας εφαρμογές ισχύος, όπως φορητούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, κ.ά. 

[28]. Μειονέκτημα της τεχνολογίας αυτής είναι ότι για να λειτουργεί σε τόσο χαμηλή 

θερμοκρασία (οξεΐόωση μεθανόλης σε Η+ και CO2) απαιτείται ένας πολύ όραστικός 

καταλύτης. Η όραστικότητα του καταλύτη όμως είναι συνυφασμένη με τη χρήση Pt, 

γεγονός που αυξάνει σημαντικά το κόστος της τεχνολογιας.

Η λειτουργία των DMFCs κυψελίόων καυσίμου είναι παρόμοια με αυτήν των 

PEMFCs καθώς ο ηλεκτρολύτης και στις όυο περιπτώσεις είναι κάποιο πολυμερές και το 

φορτισμένο σωματίόιο (charge carrier) είναι το πρωτόνιο. Η όιαφορά των όύο έγκειται 

στο γεγονός ότι στα DMFCs η υγρή MeOH οξειόώνεται από την άνοόο παρουσία νερού, 

οόηγώντας στην παραγωγή CO2, πρωτονίων και ηλεκτρονίων τα οποΐα που μεταφέρονται 

από το εξωτερικό κύκλωμα. Τα πρωτόνια όιαχέονται μέσα από τον ηλεκτρολύτη και 

αντιόρούν με το οξυγόνο του αέρα και τα ηλεκτρόνια τα οποΐα μεταφέρονται από το 

εξωτερικό κύκλωμα προς σχηματισμό νερού.

Στον Πίνακα 1.1 συνοψίζονται οι θερμοκρασίες λειτουργίας, ο τύπος των 

ηλεκτροόΐων, το καύσιμο και οι αποόόσεις όλων των τύπων κυψελΐόων καυσΐμου.

Πίνακας 1.1: Διαφορετικοί τύποι κυψελίόων καυσίμου.

Τύπος
κυψελίδας Ηλεκτρόδιο Άνοδος Κάθοδος Θερμοκρασία

(oC)
Απόδοση

75 35-60%

<80 50-70%

75 35-40%

210 35-40%

650 40-55%

800-1000 45-60%

PEM

AFC

DMFC

PAFC

MCFC

SOFC

Πολυ μερική 
μεμβράνη 

ΚΟΗ 
Πολυ μερική 

μεμβράνη

Φωσφορος

Ανθρακικά

Κεραμικά
οξείόια

Η2

Η2

CH3OH

H2

CH3OH/H2

CH3OH/H2

καθαρό O2 

καθαρό O2

O2

ατμόσφαιρας
O2

ατμόσφαιρας
O2

ατμόσφαιρας
O2

ατμόσφαιρας
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1.4 Κινητική και Μηχανισμός της Αντίδρασης WGS - Εισαγωγή

Εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσίασε η εξέλιξη της τεχνολογίας 

αναμόρφωσης υδρογονανθράκων με ατμό, η μελέτη της κινητικής τόσο της αντίδρασης 

αναμόρφωσης όσο και της αντίδρασης WGS είναι πολύ σημαντική για το σχεδιασμό 

ενός αποδοτικότερου συστήματος παραγωγής υδρογόνου μέσω των εν λόγω 

αντιδράσεων. Αν και η αντίδραση WGS μελετάται για περισσότερο από 100 χρόνια, δεν 

υπάρχει γενική συμφωνία για το μηχανισμό της αντίδρασης. Οι μηχανισμοί που έχουν 

προταθεί εμπίπτουν σε δύο γενικές κατηγορίες: (α) τον οξειδο-αναγωγικό (redox) 

μηχανισμό [29-37], και (β) το συνδυαστικό (associative) μηχανισμό. Ο δεύτερος μπορεί 

να χωριστεί στις επιμέρους δύο κατηγορίες: (i) το μηχανισμό μέσω φορμικού είδους 

(formate) [29, 31, 38-40], και (ii) το μηχανισμό μέσω ανθρακικού είδους (carbonate) [33, 

36, 37, 41-43].

Σύμφωνα με τον οξειδαναγωγικό μηχανισμό, τα αντιδρώντα επάγουν μια κυκλική 

μεταβολή της οξειδωτικής κατάστασης του καταλύτη. Το νερό διασπάται προς υδρογόνο 

και ατομικό οξυγόνο στην ανηγμένη επιφάνεια (Red) του καταλύτη με ταυτόχρονη 

οξείδωσή της. Ο οξειδωμένος καταλύτης (Ox) ανάγεται στη συνέχεια από το μονοξείδιο 

του άνθρακα παράγοντας διοξείδιο του άνθρακα, με ταυτόχρονη αναγωγή του καταλύτη 

στην αρχική του κατάσταση. Αντίθετα, ο συνδυαστικός μηχανισμός προϋποθέτει την 

προσρόφηση των αντιδρώντων CO και H2O στην επιφάνεια του καταλύτη σχηματίζοντας 

κάποιο ενδιάμεσο είδος, το οποίο στη συνέχεια διασπάται προς τα προϊόντα της 

αντίδρασης CO2 και Η2.

Πολλοί ερευνητές προσπαθώντας να προσομοιώσουν τα πειραματικά τους 

αποτελέσματα με ένα ποιο ολοκληρωμένο μοντέλο μηχανισμού, πρότειναν άλλους 

μηχανισμούς οι οποίοι περιέχουν επιμέρους βήματα από αυτά των προαναφερθέντων 

αναγνωρισμένων μηχανισμών (redox και associative) [43-47]. Στο Πίνακα 1.2 

παρουσιάζονται συνοπτικά όλοι οι προτεινόμενοι μηχανισμοί της αντίδρασης WGS με τα 

επιμέρους βήματα που εμπλέκονται, όπως αναφέρονται μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία. 

Ως επιμέρους βήματα ορίζονται όλες οι ενδιάμεσες αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στον 

μηχανιστικό δρόμο από τα αέρια αντιδρώντα (CO και Η2Ο) στα τελικά αέρια προϊόντα 

(CO2 και Η2).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

1.4.1 Οξειδο-αναγωγικός (redox) Μηχανισμός

O πιο αναγνωρισμένος οξειδοαναγωγικός μηχανισμός της αντίδρασης WGS 

προτάθηκε από τον Temkin [35], O Temkin μελέτησε την αντίδραση WGS σε υψηλές 

θερμοκρασίες με χρήση στερεών καταλυτών Cr2O3 και Fe2O3, Ο καταλύτης περιείχε πριν 

από την αναγωγή 93% Fe2O3 και 7% Cr2O3, όπου το τελευταίο χρησιμοποιείται για να 

αποτρέψει τη σύντηξη των κρυσαταλλιτών Fe2O3, Άλλα στοιχεία του καταλύτη: ειδική 

επιφάνεια 20 m2g-1, πυκνότητα 1,37 g,cm'3 και σωματίδια μεγέθους d=0,5-1,0 mm, Ο 

καταλύτης ανάχθηκε με χρήση υδρογόνου και περίσσια ατμού, για το σχηματισμό της 

ενεργού καταλυτικής φάσης, Fe3O4, Η αντίδραση μελετήθηκε κάτω από ατμοσφαιρική 

πίεση και για διαφορετικές θερμοκρασίες αντίδρασης, Ο οξειδοαναγωγικός μηχανισμός 

Temkin για την αντίδραση WGS δίνεται στον Πίνακα 1,3, όπου το βασικότερο ενδιάμεσο 

επιφανειακό είδος είναι το ατομικά προσροφημένο οξυγόνο (0-S),

Πίνακας 1.3: Ο οξειδοαναγωγικός μηχανισμός Temkin [35] σε δύο βήματα,

Μηχανιστικό Βήμα
Η2 Ο + S* : 
O-S + CO

O-S +H2 
CO2

(27)**
(28)

CO + H2 O 5  CO2 + H2
*όπου S αντιστοιχεί σε καταλυτικό κέντρο, 

**ο αριθμός της αντίδρασης στον Πίνακα 1,2

Πραγματοποιήθηκαν μελέτες της ισορροπίας προσρόφησης οξυγόνου σε επιφάνεια 

Fe3O4 με υδρογόνο και ατμό, Τα πειραματικά αποτελέσματα πρότειναν ότι όσο υψηλότερη 

είναι η αναλογία PH2/PH2o στην τροφοδοσία τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση της μάζας 

του προς μελέτη καταλύτη, Η μερική πίεση οξυγόνου (PO2) υπολογίζεται μαθηματικά από 

τη σχέση [35]:
-|2

PO2 =
( λ

K h 2o
Λ

l h 9o
(112)

όπου, KH2O η σταθερά ισορροπίας της αντίδρασης H20(g) ^  H2 +1/2O2,

Από τον πειραματικό ρυθμό της αντίδρασης (r), ο ρυθμός που οδηγεί στο 

σχηματισμό των προϊόντων ( r , forward reaction rate) δίνεται από την Εξίσωση 1,13:

^ r rr = Λ
1

K

Λ
(1,13)

CO2 H2 

Ρ Ρ^ C O ^ O
1 - expI

RT

όπου, Ea η ενέργεια ενεργοποίησης της συνολικής αντίδρασης WGS,
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Τα πειραματικά αποτελέσματα προσομοιώθηκαν με την σχέση του ρυθμού r 

σύμφωνα με την Εξίσωση 1.14 [35]:

12 2
r =  cO h-0 (1.14)

X2h2o + 2co2

όπου, k και χ σταθερές που εξαρτώνται από τη θερμοκρασία αντίδρασης σύμφωνα με τις 

ακόλουθες σχέσεις.

34000
log(k) = ----------+ 10.3 (1.15)

4.57Τ

, , Χ 8800 , Χ
log(x) = ^ 4 + 7 T + - ·31 (116)

Από πειραματικά αποτελέσματα που προήλθαν από προηγούμενη έρευνα των Kul’kova 

και Temkin [49] εξάχθηκε μια εμπειρική σχέση (Εξ. 1.17) για την πιο ακριβή πρόβλεψη 

του ρυθμού για μέσες επιφανειακές καλύψεις.

2α 2α -K -12r 2rr = k _______Α Α-_____ BL_B______ (117)
(APA-+2B2)m(AK-12B1+2A1)1-m ' ·  '

Για το εύρος της θερμοκρασίας που μελετήθηκε η αντίδραση WGS, η σταθερά ισορροπίας 

K>1. H εφαρμογή της απλοποίησης στην Εξίσωση 1.17 οδηγεί στην ακόλουθη σχέση 

ρυθμού [50]:

& = 12co (2Ĥ ) n $ 12co2 (2τ :̂ ) 1-η (118)
2h- 2h-o

όπου, n=1-m, και m αναφέρεται στην επιφανειακή κάλυψη. Για m=0 ισχύουν πολύ μικρές 

επιφανειακές καλύψεις, ενώ για m=1 η επιφάνεια είναι καλυμμένη πλήρως. Οι κινητικές 

σταθερές k και k υπολογίζονται από τις σχέσεις k =kKn/x και k =kK1-n/x, αντίστοιχα.

Οι Temkin et al. [35] μελέτησαν επίσης την αντίδραση WGS σε χαμηλές 

θερμοκρασίες με την υπόθεση ότι ισχύει η ισορροπία στην αντίδραση: C + CO2 ^  2CO. Ο 

στερεός καταλύτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν μίγμα από ZnO, Cr2O3 και CuO. Τα 

σωματίδια του καταλύτη είχαν μέγεθος 0.5-1.0 mm, πυκνότητα 1.23 g.cm-3 και ειδική 

επιφάνεια 36 m2.g-1. Η αντίδραση μελετήθηκε σε θερμοκρασίες 150-2250C, όπου 

παρατηρήθηκε ότι ισχύει η ίδια εξίσωση έκφρασης του ρυθμού αντίδρασης όπως και στην 

περίπτωση της υψηλής θερμοκρασίας. Αυτό αποδεικνύει ότι ο μηχανισμός της αντίδρασης 

δεν αλλάζει για τις θερμοκρασίες που μελετήθηκαν και για τους δύο διαφορετικούς 

καταλύτες που χρησιμοποιήθηκαν.

Για την περίπτωση των χαμηλών θερμοκρασιών, οι παράμετροι χ και k 

υπολογίστηκαν σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας από τις ακόλουθες εξισώσεις [35]:

Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Χημείας 19
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9 , 21500
χ = 2·5+10 exp|^ J (119)

k = 6.0x1011exp ̂ -26800 ĵ (120)

Οι Nakamura et al. [30] μελέτησαν την κινητική και το μηχανισμό της αντίδρασης WGS

σε Cu(110) και Cu(111). Ο προτεινόμενος μηχανισμός παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.4.

Χρησιμοποίησαν την τεχνική LEED για να δείξουν ότι κανένα άλλο στοιχείο δεν υπήρξε 

στην επιφάνεια των στερεών καταλυτών πριν από την αντίδραση. Η ανάλυση επιφάνειας 

μετά την αντίδραση έδειξε την παρουσία χαμηλής συγκέντρωσης άνθρακα, αλλά όπως 

αποδείχτηκε αυτό έχει αμελητέα επίδραση στον υπολογισμό του ρυθμού της αντίδρασης.

Πίνακας 1.4: Ο οξειδοαναγωγικός μηχανισμός Nakamura et al. [30].

Μηχανιστικό Βήμα
Η2 Ο + S 5  H2O-S (2)
H2 O-S + S 5  OH-S + H-S (3)
2OH-S 5  H2O-S + O-S (10)
OH-S + S 5  O-S + H-S (6)
2H-S 5  H2 + 2S (18)
CO + S 5  CO-S (1)
CO-S + O-S 5  CO2-S + S (4)
CO2-S 5  CO2 + S (15)
CO + H%0 S  CO% + H%

Ο ρυθμός διάσπασης του νερού προς παραγωγή ατομικά προσροφημένου οξυγόνου στην 

επιφάνεια χαλκού ήταν πολύ αργός σε σχέση με τον παρατηρούμενο ρυθμό της 

αντίδρασης WGS μέσω του οξειδοαναγωγικού μηχανισμού. Αυτό οδήγησε τους 

Nakamura et al. [30] να θεωρήσουν ότι το προσροφημένο υδροξύλιο (ΟΗ-S) διασπάται σε 

O-S μέσω της αντίδρασης: 20H-S ^  O-S + H20, το οποίο στην συνέχεια αντιδρά με 

CO(g) προς την παραγωγή C 02(g) αντί να αντιδρά με το CO(g) προς σχηματισμό 

επιφανειακών φορμικών ειδών (HCOO-). Αυτό το συμπέρασμα βασίστηκε στα 

αποτελέσματα των μελετών όπου δεν ήταν δυνατή η παραγωγή μετρήσιμης ποσότητα 

φορμικού είδους στην επιφάνεια του καταλύτη, σε αντίθεση με την πολύ γρήγορη 

διάσπαση του νερού σε -ΟΗ και την παραγωγή ατομικά προσροφημένου Η.

Ο Ovesen και οι συνεργάτες του [31, 32] έχουν επίσης εισηγηθεί τον οξειδο- 

αναγωγικό μηχανισμό για την κινητική ανάλυσή της αντίδρασης WGS. Αναγνωρίζοντας 

τις προηγούμενες μελέτες των Nakamura [30] και Campbell [48] πρότειναν ένα μηχανισμό 

με 8 βήματα (Πίνακας 1.4) αλλά διαφώνησαν στο θέμα της απουσίας δημιουργίας 

φορμικών ειδών. Επιπλέον, οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι η διάσπαση του νερού και η

Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Χημείας 20
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οξείδωση του CO αποτελούν δύο πιθανά ρυθμο-ρυθμιστικά βήματα της αντίδρασης. Ο 

οξειδο-αναγωγικός μηχανισμός αναφέρεται στην πλήρη διάσπαση του H2O σε ατομικά 

προσροφημένο οξυγόνο και υδρογόνο και την αντίδραση του οξυγόνου με CO προς την 

παραγωγή CO2. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι το φορμικό είδος που παράγεται στον 

καταλύτη Cu κάτω από συνθήκες RWGS δεν ήταν αρκετά σταθερό για τη δημιουργία 

υπολογίσιμης επιφανειακής κάλυψης σε πίεση 1 atm. Επίσης, η δημιουργία του 

ενδιάμεσου φορμικού είδους οδηγεί στην αύξηση της ενέργειας ενεργοποίησης της 

συνολικής αντίδρασης [31]. Μελέτες της αντίδρασης μεταξύ του φορμικού είδους και της 

επιφάνειας Cu κάτω από συνθήκες RWGS προτείνουν ότι το φορμικό ενδιάμεσο είδος 

μπορεί να ενσωματωθεί στον οξειδο-αναγωγικό μηχανισμό μέσω των αντιδράσεων:

(8): CO2-S + H-S 5  HCOO-S + S

(38): HCOO-S + H-S 5  H%COO-S + S

(39): H%COO-S + 4H-S 5  CH3OH(g) + H%O + 5S

Oi Askgaard et al. [38] πρότειναν επίσης αυτά τα βήματα και έδειξαν ότι η αντίδραση (39) 

είναι σχετικά ασήμαντη επειδή η κάλυψη του ενδιάμεσου είδους H2COO-S είναι πάντα 

πολύ μικρή. Ο Ovesen [31] πρότεινε έναν αναθεωρημένο μηχανισμό 11 βημάτων, όπου το 

φορμικό είδος σχηματίζεται στην επιφάνεια αλλά δεν συμμετέχει στο μηχανισμό 

μετατροπής του CO σε CO2. Η κύρια δράση αυτού του είδους είναι να μπλοκάρει τα 

ενεργά καταλυτικά κέντρα. Η παρουσία ανθρακικού είδος που προτάθηκε ως ενδιάμεσο 

σε άλλες μελέτες [41, 42], δεν λήφθηκε υπόψη αφού η προσρόφηση ανθρακικού οξέος σε 

επιφάνειες Cu καλυμμένες με οξυγόνο δεν οδηγούσε στην παραγωγή κάποιου 

επιφανειακού ανθρακικού είδους [31].

Για τον υπολογισμό των κινητικών σταθερών των επιμέρους αντιδράσεων έγιναν οι 

υποθέσεις: (α) τα βήματα 1, 2, 10, 15 και 18 (από Πίνακα 1.3) βρίσκονται σε ψευδο

ισορροπία, (β) τα υπόλοιπα βήματα 3, 4 και 6 δεν είναι σε ισορροπία και θα μπορούσαν 

να αποτελούν τα ρυθμο-ρυθμιστικά βήματα της αντίδρασης, (γ) η επιφάνεια καταλυτών 

είναι ομοιόμορφη, και (δ) η επιφάνεια καταλυτών αποτελείται μόνο από την 

κρυσταλλογραφική έδρα Cu (111), έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 

σταθερές ισορροπίας που αναφέρονται στην βιβλιογραφία [36] και αφορούν μελέτες σε 

επιφάνειες Cu (111).

Οι Tserpe [36] και Waugh [37] μελέτησαν τον οξειδο-αναγωγικό μηχανισμό της 

WGS (Πίνακας 1.4) με πειραματικά δεδομένα για την αντίστροφη αντίδραση WGS 

(Reverse WGS, RWGS), με σκοπό την πρόβλεψη των ενεργειών ενεργοποίησης και των 

προ-εκθετικών παραγόντων της αντίδρασης. Ο Waugh [37] πρότεινε ότι κατά την 

αντίδραση WGS το νερό προσροφάται στον καταλύτη Cu και έπειτα διασπάται για να
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δώσει Η2 στη αέρια φάση και ατομικά προσροφημένο οξυγόνο. Επίσης, το CO 

προσροφάται στην επιφάνεια και αντιδρά με ατομικά προσροφημένο οξυγόνο, μέσω ενός 

μηχανισμού Langmuir-Hinshelwood, προς παραγωγή προσροφημένου CO2 και τελικά 

αέριου CO2. Χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες θερμότητες προσρόφησης (heats o f 

adsorption) CO, H2O, CO2, και O σε Cu και των διαθέσιμων κινητικών δεδομένων για τη 

διάσπαση νερού, ο Waugh [58] πρότεινε ένα μοντέλο για την αντίδραση WGS το οποίο 

περιγράφεται πιο κάτω.

Για την μελέτη της αντίστροφης αντίδρασης WGS, το ασθενές προσροφημένο CO2 

διασπάται προς προσροφημένο CO και ατομικό Ο. Με την προσθήκη του προσροφημένου 

Η, το οποίο αντιδρά με το προσροφημένο O προς παραγωγή OH-S, και τέλος στον 

σχηματισμό H2O-S ολοκληρώνεται η αντίστροφη αντίδραση WGS. Με χρήση της 

ενέργειας ενεργοποίησης για την εκρόφηση Η προς σχηματισμό H2(g) και τις κινητικές 

σταθερές του μηχανισμού διάσπασης CO2 υπολογίστηκαν οι κινητικές σταθερές του 

αντίστροφου μηχανισμού της αντίδρασης WGS [37]. Επιπλέον, οι προεκθετικοί 

παράγοντες εκρόφησης (Ad) τόσο για την αντίδραση WGS όσο και για την RWGS 

παίρνουν τιμές ~1013 s-1. Για τις διμοριακές επιφανειακές αντιδράσεις οι προεκθετικοί 

παράγοντες υπολογίζονται να παίρνουν τιμές ~1021 cm2.mol-1.s-1 με βάση τις ακόλουθες 

σχέσεις, οι οποίες υποθέτουν την ύπαρξη μιας μεταβατικής κατάστασης [37].

Ο ρυθμός μιας επιφανειακής αντίδρασης μεταξύ δύο προσροφημένων ειδών Α και Β 

προς σχηματισμό του προϊόντος ΑΒ περιγράφεται μέσω της θεωρίας μεταβατικής 

κατάστασης [47].

? = ΝλΝ°Τ Zjb 9A8Bexp { (1.22)
4 ZaZb VRT J

όπου, Θα και Θβ οι επιφανειακές καλύψεις των ειδών Α και Β, z ab, z a και z b οι 

συναρτήσεις κατανομής του ενεργοποιημένου συμπλόκου ΑΒ και των είδών Α και Β, 

αντίστοιχα, και Ea η ενέργεια ενεργοποίησης που συνδέεται με τον σχηματισμό του 

συμπλόκου ΑΒ.

Χρησιμοποιώντας τις επιμέρους συναρτήσεις κατανομής (μεταφορική, δονητική, 

περιστροφική και ηλεκτρική), η Εξ. 1.22 μετασχηματίζεται σε:

NANBT ZtABZvABZrAB Q Q exp | La | (1  2 3 )
r ------ u--- 7— ^ ^ -------- yAyBexp I — I (123)

h (ZTA) ZvAZrA(ZTB) ZvBZrB VRT J

O Waugh [37] υπέθεσε ότι, επειδή οι δονητικές και περιστροφικές συναρτήσεις κατανομής 

των αντιδρώντων και του ενεργοποιημένου συμπλόκου είναι περίπου ίσες, 

αλληλοαναιρούνται. Έτσι, η Εξίσωση 1.23 απλοποιείται σε:
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7 / h(2J5(kkBBTT/h%)eip [  R -  ]  9 Α  (1'24>

Παρόλο που το μοντέλο του μηχανισμού προσομοιώνει αρκετά καλά τα πειραματικά 

δεδομένα, εντούτοις αναγνωρίστηκαν κάποιες ελλείψεις. Πρώτον, η ενέργεια 

ενεργοποίησης για την προσρόφηση Η2 στην επιφάνεια Cu θεωρήθηκε μηδέν, 

αποτέλεσμα αντίθετο με πειραματικά αποτελέσματα τα οποία αποδεικνύουν ότι αποτελεί 

μια ενεργοποιημένη διεργασία [37]. Κατά συνέπεια, τα κινητικά μοντέλα που προτάθηκαν 

υπερεκτιμούν την επιφανειακή κάλυψη υδρογόνου. Δεύτερον, η αλληλεπίδραση του C 02 

με καθαρή επιφάνεια Cu είναι διασπαστική προς παραγωγή C 0 και οξειδωμένου Cu. 

Επιπρόσθετη προσρόφηση C 02 είναι δυνατό να οδηγήσει στο σχηματισμό ανθρακικών 

ειδών στην επιφάνεια Cu [36, 37]. Η ύπαρξη επιφανειακών ανθρακικών ειδών έχει ως 

αποτέλεσμα την μείωση του συνολικού ρυθμού της αντίδρασης, λόγω της ισχυρής 

δέσμευσης τους με την επιφάνεια, μπλοκάροντας ενεργά καταλυτικά κέντρα, και 

παρεμποδίζοντας την προσρόφηση άλλων μορίων προς παραγωγή των επιθυμητών 

προϊόντων. Παρόμοια επίδραση έχει και ο σχηματισμός φορμικών ειδών τα οποία 

παράγονται από την υδρογόνωση ανθρακικών ειδών [36, 37]. Τέλος, η ενέργεια 

ενεργοποίησης για την προσρόφηση και διάσπαση του C 02 προς C 0 και ατομικά 

προσροφημένο οξυγόνο υπολογίστηκε πειραματικά να είναι -12 kJ.mol'1, ενώ με χρήση 

του μοντέλου βρέθηκε να είναι 68 kJ.mol'1.

0  οξειδο-αναγωγικός μηχανισμός μελετήθηκε από τους Schumacher et al. [34] οι 

οποίοι προσδιόρισαν την ενεργότητα μετάλλων μετάπτωσης ως προς την αντίδραση WGS 

σε χαμηλές θερμοκρασίες. Στη θερμοκρασία των 300oC, κάτω από συνθήκες WGS, με 

βάση την ενέργεια προσρόφησης C0 και -Ο, βρέθηκε η ακόλουθη σειρά δραστικότητας 

για τα μέταλλα μετάπτωσης στηριζόμενα σε Al20 3: Cu > Co > Ru > Ni > Pt > Au > Fe > 

Pd > Rh > Ir. Ενώ, με το σχηματισμό των επιφανειακών ειδών να λαμβάνει χώρα σε 

σκαλοπάτια (steps) του μετάλλου, η δραστικότητα ως προς την αντίδραση WGS 

ακολουθεί τη σειρά: Cu > Co > Ru > Fe > Ni > Rh > Au > Ir > Pd > Pt.

Σε σύγκριση με άλλες μελέτες, υπερεκτιμήθηκε ο ρυθμός της αντίδρασης για τα 

μέταλλα Fe και Rh, ενώ αντίθετα υποεκτιμήθηκε ο ρυθμός της αντίδρασης WGS για το Pt. 

Παρόλο που γίνεται σωστή πρόβλεψη της σειράς δραστικότητας των μετάλλων, το 

μοντέλο αποτυγχάνει να συμφωνήσει ποσοτικά με πειραματικά αποτελέσματα.
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1.4.2 Συνδυαστικός (associative) Μηχανισμός

1.4.2.1 Μηχανισμός μέσω Φορμικού (formate) είδους

Οι Campbell και Daube [48] ήταν από τους πρώτους ερευνητές που πρότειναν ένα 

μηχανισμό μέσω φορμικού είδους {formate) για την αντίδραση 5 6 7 8  όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 1.58 όπου το 7 αντιπροσωπεύει ένα επιφανειακό ενεργό κέντρο. Μελέτησαν την 

αντίδραση σε μονοκρύσταλλο Cu. Για τα πειράματα τους χρησιμοποίησαν θάλαμο UHV ο 

οποίος ήταν συνδεδεμένος με ΧΡ78 ΑΕ78 LEED και TD7 για επιφανειακή ανάλυση8 και 

εξοπλισμένος με μικρο-αντιδραστήρα για κινητικές μελέτες. Η ανάλυση της επιφάνειας 

μετά από αναγωγή με χρήση της τεχνικής ΑΕ78 έδειξε μικρές συγκεντρώσεις άνθρακα και 

θείου. Η ποσότητα άνθρακα που υπολογίστηκε δεν ήταν επαναλήψιμη8 επομένως δεν 

μπορούσε να θεωρηθεί ως ενδιάμεσο είδος της αντίδρασης αλλά προερχόταν από 

ακαθαρσίες της αέριας τροφοδοσίας ή από τα τοιχώματα του αντιδραστήρα λόγω 

προσρόφησης νερού.

Με τη χρήση της τεχνικής LEED οι ερευνητές πρότειναν ότι η αντίδραση 5 6 7  

πραγματοποιείται σε μια επιφάνεια απαλλαγμένη από οξυγόνο (oxygen-free) [48]. 

Επιφανειακές μελέτες έδειξαν ότι το νερό προσροφάται και εκροφάται μοριακά στην 

επιφάνεια Cu.

Πίνακας 1.5: Ο μηχανισμός μέσω φορμικού (formate) είδους των Campbell και Daube [48].

Μηχανιστικό Βήμα
CO + 7 5  C0-7 (1)
Η%0 + 7 5  Η%0-7 (2)
Η%0-7 + 7 5  OH-7 + Η-7 (3)
CO-7 + 0Η-7 5  H C 00-7 + 7 (5)
H C 00-7 5  CO% + Η-7 (20)
2Η-7 5  Η% + 27 (18)
CO + Η%0 5  CO% + Η%

Από τα πειραματικά αποτελέσματα προέκυψε ότι οι επιφανειακές καλύψεις CO και 

Η20  είναι πολύ μικρές κάτω από συνθήκες αντίδρασης8 και κατά συνέπεια ο ρυθμός να 

είναι σχεδόν ανεξάρτητος από τη μερική πίεση του C08 ενώ αυξάνεται με αύξηση της 

μερικής πίεσης του Η20. Το τελευταίο εξηγήθηκε με βάση τον υπολογισμό των 

υδροξυλομάδων που σχηματίζονται από τη διασπαστική προσρόφηση νερού. Επιπλέον8 η 

αντίδραση (3)8 Πίνακας 1.58 δηλαδή η διάσπαση Η20  προς επιφανειακό υδροξύλιο και 

ατομικά προσροφημένο υδρογόνο προτείνεται ως το ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα της 

αντίδρασης. Τα επιφανειακά υδροξύλια καταναλώνονται πολύ γρήγορα από το 

προσροφημένο CO προς σχηματισμό του ενδιάμεσου φορμικού είδους.
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Κάτω από υψηλές πιέσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, η διάσπαση του φορμικού 

είδους αποτελεί το αργό βήμα της αντίδρασης. Επίσης, οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι η 

παρουσία προσροφημένου οξυγόνου μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αντίδραση WGS 

μέσω του βήματος: H2O-S + O-S ^  2OH-S.

Για να εξηγήσουν το πιο πάνω μηχανιστικό βήμα, οι Campbell και Daube [48] 

θεώρησαν ότι το OH-S στο βήμα (3) παράγεται μέσω ενός οξειδο-αναγωγικού 

μηχανισμού, όπου στη συνέχεια διασπάται προς Ο-S και H-S. Το Ο-S αντιδρά πολύ 

γρήγορα με προσροφημένο CO μέσω του βήματος: CO-S + O-S ^  CO2 + 2S. Σε αυτόν 

τον εναλλακτικό μηχανιστικό δρόμο, το βήμα (3) εξακολουθεί να αποτελεί το ρυθμο- 

ρυθμιστικό βήμα της αντίδρασης, γεγονός που ενισχύεται από πειραματικά αποτελέσματα. 

Σαν αποτέλεσμα, διαπιστώθηκε ότι η ενέργεια ενεργοποίησης του βήματος (3) μπορεί να 

ερμηνευθεί ως το άθροισμα της ενθαλπίας του βήματος σε ισορροπία και της ενέργειας 

ενεργοποίησης διάσπασης του -OH (OH-S + S ^  O-S + H-S).

Οι Campbell και Daube [48] χρησιμοποιούν την αναλυτική έκφραση που προτάθηκε 

νωρίτερα από τους Hewijnen και De Jong [39] για να συσχετίσουν και προβλέψουν τα 

πειραματικά τους αποτελέσματά. Οι Hewjjnen και De Jong [39] προσπάθησαν να βρουν 

κινητικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη του μηχανισμού μέσω φορμικού είδους 

στην αντίδραση WGS και RWGS. Μια σύνοψη των Hewijnen και De Jong [39] για τα 

μηχανιστικά μοντέλα που πρότειναν άλλοι ερευνητές παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.6.

Πίνακας 1.6: Παρουσίαση εκφράσεων του ρυθμού της αντίδρασης WGS από τους Hewjjnen και 
De Jong [39].

Reference Rate Expression

Campbell et al. [51] 

Moe [52] 

Shchjbrya et al. [53]

Kul’kova-Temkin [49] 

Goodridge-Quazi [54]

r =
kP Pjsj-ĉ h2o

( 1 + K 1PCO+K2PH2O+K 3PCO2 + K 4PH2 ) 

r = kPCOPH%O(1- β)

(1-β)

r =
kP P
kPC°PH2° (1- β)

r = kPC

APH2O +PCO2
f  P v /2H%O

v PHT,
(1-β)

r = kPa Pb Pc Pd1 ^  CO h2ox co2 h2

kPCO PHP CO% H%=  2 2--
KP +PCO H2O

Oi Herwijnen και De Jong [39] αναφέρουν ότι το μοντέλο των Campbell et al. [51], 

παρόλο που προτάθηκε μετά από προσεκτική εκτίμηση των πειραματικών δεδομένων, δεν
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αναφέρει τα συγκεκριμένα στοιχεία στα οποία βασίστηκε για τον προσδιορισμό του 

ρυθμού της αντίδρασης. Επιπλέον, οι Campbell et al. [51] αναφέρουν ότι ο καταλύτης που 

χρησιμοποίησαν για την μελέτη της αντίδρασης WGS παρουσίαζε περιορισμούς λόγω 

φαινόμενων εσωτερικής διάχυσης σε T=200oC. Μια παρόμοια κριτική έγινε για την 

έκφραση του ρυθμού που αναπτύχθηκε από τον Moe [52]. Επίσης, οι Herwijnen και De 

Jong [39] επικρίνουν την έκφραση του ρυθμού της αντίδρασης των Shchibrya et al. [53] 

που προσδιορίστηκε με χρήση στερεών καταλυτών Cu/Zn0/Cr20 3. Η παραγωγή αυτής της 

εξίσωσης του ρυθμού βασίστηκε στην υπόθεση ότι ο οξειδο-αναγωγικός μηχανισμός 

ισχύει για τον καταλύτη Cu/Zn0, και ότι η οξείδωση από το νερό είναι το ρυθμο- 

ρυθμιστικό βήμα της αντίδρασης. Η έκφραση του ρυθμού των Kul’kova και Temkin [49] 

είναι βασισμένη σε υποθέσεις παρόμοιες με εκείνες των Shchibrya et al. [53]. Τέλος, η 

εξίσωση του ρυθμού που δημοσίευσαν οι Goodridge και Quazi [54] για τον καταλύτη 

Cu/Zn0/Cr20 3 αποδίδει πολύ μικρές ενέργειες ενεργοποίησης, γεγονός που φανερώνει την 

ύπαρξη φαινομένων διάχυσης.

H έκφραση του ρυθμού που πρότειναν οι Herwijnen και De Jong [39] είναι 

βασισμένη σε πειραματικά αποτελέσματά από μελέτες της αντίδρασης WGS με χρήση 

μόνο C 0 και Η20  στην αέρια τροφοδοσία. Από το ρυθμό της αντίδρασης, ο οποίος 

εκφράζεται σαν συνάρτηση του μοριακού κλάσματος του νερού στην τροφοδοσία και της 

θερμοκρασίας αντίδρασης, παρατηρήθηκε ότι στις χαμηλές θερμοκρασίες ο ρυθμός δεν 

εξαρτάται ισχυρά από την σύσταση της τροφοδοσίας, σε αντίθεση με τις υψηλές 

θερμοκρασίες όπου ο μέγιστος ρυθμός επιτυγχάνεται για πολύ μικρές συγκεντρώσεις 

νερού στην τροφοδοσία.

Με την υπόθεση ότι ισχύει το μοντέλο προσρόφησης Langmuir, ο ρυθμός της 

αντίδρασης δίνετε από τη σχέση [39]:

kxH „xC 0
r = ------------------- 2---------------------  (1.25)

1WK1XC 0 XH20  WK2XC 0 WK3XH20

Με την τροφοδοσία να περιέχει μόνο C0 και H20, και την παραδοχή ότι το μοριακό 

κλάσμα των προϊόντων είναι αμελητέο, ο ρυθμός της αντίδρασης μέσω της Εξ. 1.25 

μπορεί να γραφτεί σαν συνάρτηση μόνο των σταθερών ισορροπίας και του μοριακού 

κλάσματος νερού.

^  kXH20 (1- XH20 Y
r = ------------- ;--------- :------- ;--------- :------------- (126)

1W K 1XH20  (1 $ XH20  )+ K 2 (1- XH20  Y + K 3XH20

Μετά από βελτιστοποίηση των παραμέτρων μέσω της ελαχιστοποίησης της διαφοράς 

μεταξύ πειραματικού και υπολογιστικού ρυθμού, εξάγεται η πιο κάτω σχέση για το ρυθμό 

της αντίδραση WGS [39].
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25.8x10 exp
r =

f  16000^

V kBT j
Ρ ΡCO Η2Ο

1 + 127Ρ Ρ +26Ρ1 I 1Ζ,/.Γ(ο̂ Η2θ 1 ^ujrCO
[mol.g-1.s-1] (1.27)

Στην περίπτωση της αντίστροφης αντίδρασης WGS, όπου στην τροφοδοσία υπάρχει μόνο 

CO2 και Η2, η έκφραση του ρυθμού δίνεται από την σχέση:

kxco2(1 -x co2)
r = CO2 - (1.28)

19 Kxco2 (1 - xco2 ) 9 Bxco2

όπου, ο όρος BxcO2 είναι θετικός όταν συμπεριλαμβάνεται το βήμα προσρόφησης CO2

και αρνητικός όταν συμπεριλαμβάνεται το βήμα προσρόφησης Η2. Από τα πειραματικά 

αποτελέσματα βρέθηκε ότι μέγιστος ρυθμός επιτυγχάνεται όταν xcO2 >>0.5, επομένως

Β<0 [39].

Με παρόμοιο τρόπο ο ρυθμός της αντίστροφης αντίδρασης WGS παίρνει τη μορφή:

r =
5Ρ ΡΗ

c O 2 Η 2

19Κ  Ρ Ρ 9Κ  Ρ
1 CO2.H2O CO2 * 2  * 2  * 2

(1.29)

Με χρήση των πειραματικών δεδομένων και βελτιστοποίηση των παραμέτρων η Εξ. 1.29 

μετασχηματίζεται στην πιο κάτω σχέση με τον ρυθμό της αντίστροφης αντίδρασης WGS 

σε [39].

4.29x105exp
{ 23000Λ

r = V 5Β6 J
Ρ ΡCO2 Η2

19 40Ρ(θ2ΡΗ2 9 3.66x10-6exp
f 13100  ̂

kBT

[mol.g-1.s-1] (130)

*2

Συμπερασματικά, οι Εξς. 1.27 και 1.30 των Herwijinen and De Jong [39] προβλέπουν 

εμπειρικά το ρυθμό των αντιδράσεων WGS και RWGS, αντίστοιχα.

Οι Shido και Iwasawa [40] μελέτησαν την αντίδραση RWGS με σκοπό την 

διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζουν τα επιφανειακά φορμικά είδη στον μηχανισμό 

της αντίδρασης. Με βάση πειραματικά αποτελέσματα πρότειναν ότι το νερό προσροφάται 

διασπαστικά σε οξειδικές επιφάνειες προς παραγωγή υδροξυλομάδων, οι οποίες στην 

συνέχεια σχηματίζουν τα ενδιάμεσα φορμικά είδη. Επίσης, έδειξαν ότι το ενδιάμεσο 

φορμικό είδος στην πραγματικότητα δεν οδηγεί στην παραγωγή αέριου Η2 και C 02, όπως 

προτάθηκε από τους Campbell and Daube [48]. Αποτελέσματα μελετών TΡD έδειξαν ότι 

το 70% των φορμικών ειδών διασπάται προς OH-S και CO-S ενώ μόνο το 30% οδηγεί 

στον σχηματισμό των επιθυμητών προϊόντων [40]. Επιπλέον, παρατήρησαν ότι τα 

φορμικά είδη όταν αντιδράσουν με επιφανειακές υδροξυλομάδες είναι δυνατό να
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διασπαστούν προς H20-S και CO-S, ενώ όταν αντιδράσουν με ατομικά προσροφημένο 

υδρογόνο μπορεί να διασπαστούν σε H2-S και C 02-S.

Οι Askgaard et al. [38] ανέπτυξαν ένα κινητικό μοντέλο για τη σύνθεση μεθανόλης 

σε καταλύτη Cu(100). Η συνθετική πορεία της μεθανόλης περιλαμβάνει την αντίδραση 

WGS, όπως φαίνεται στις πιο κάτω αντιδράσεις:

Ο μηχανισμός για τη σύνθεση CH30H  αποτελεί ένα υποσύνολο στοιχειωδών βημάτων της 

αντίδρασης WGS. Ο μηχανισμός βασίζεται σε αυτόν που προτάθηκε από τους Nakamura 

et al. [30] και Ovesen et al. [31] όπως περιγράφεται πιο πάνω. Η παρουσία των φορμικών 

ειδών στην καταλυτική επιφάνεια επιβεβαιώθηκε με χρήση των τεχνικών IR, TPR, XPS, 

EELS και TPD.

1.4.2.2 Μηχανισμός μέσω Ανθρακικού (carbonate) είδους

Οι Millar et al. [42] είναι από τους πρώτους ερευνητές που πρότειναν το μηχανισμό 

μέσω ανθρακικών ειδών (carbonates) για την αντίδραση WGS βασιζόμενοι σε 

αποτελέσματα μελετών με χρήση φασματοσκοπίας IR, τα οποία έδειξαν την ύπαρξη του 

ανθρακικού είδους στην καταλυτική επιφάνεια. Συγκεκριμένα, η συνεχής μείωση της 

έντασης της κορυφής που αντιστοιχεί στην συμμετρική δόνηση του ανθρακικού είδους 

συνοδευόταν με παραγωγή C 02(g) και προσροφημένου C 02. Αυτό οδήγησε τους 

ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η οξείδωση C 0 στην επιφάνεια Cu περνά από ένα 

πολυδοντικό ανθρακικό είδος, γνωστό ως «surface malachite type» είδος. Επίσης 

παρατηρήθηκε ότι η παραγωγή του ανθρακικού είδους προκάλεσε μια αύξηση στη 

συγκέντρωση σχηματισμού του φορμικού είδους στην καταλυτική επιφάνεια.

Οι Lund et al. [41] μελέτησαν την αντίδραση WGS με βάση το μηχανισμό μέσω 

ανθρακικού, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.7. Χρησιμοποιώντας κινητικά δεδομένα

[55] προσπάθησαν να προβλέψουν το ρυθμό της αντίδρασης σε καταλύτη Fe/Cr20 3 και να 

τον συγκρίνουν με πειραματικά τους αποτελέσματα. Οι ενθαλπίες και εντροπίες 

σχηματισμού των τελικών προϊόντων (συναρτήσεις της θερμοκρασίας) υπολογίστηκαν 

μέσω της εξίσωσης Shomate (Εξς. 1.34 και 1.35). Οι προεκθετικοί παράγοντες για κάθε 

στοιχειώδες βήμα υπολογίστηκαν με χρήση της απλής θεωρίας μεταβατικής κατάστασης, 

ενώ οι ενέργειες ενεργοποίησης και προσρόφησης των επιφανειακών ειδών βρέθηκαν με 

πειραματικά δεδομένα.

Η ενέργεια σχηματισμού επιφανειακού είδους μπορεί να εκφραστεί σαν η διαφορά 

της ενέργειας σχηματισμού στην αέρια φάση από την ενέργεια δεσμού του είδους με την

C0 = H20 5  C02 = H2 

C02 = 3H2 5  CH3 0 H = H20

(131)

(1.32)
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επιφάνεια. Έτσι οι μόνες μεταβλητές παράμετροι στην εξίσωση του ρυθμού για το 

μοντέλο του Lund [41] είναι οι ενέργειες ενεργοποίησης και οι ενέργειες δεσμού 

επιφάνειας-είδους. Ο ρυθμός για το κάθε επιμέρους μηχανιστικό βήμα υπολογίζεται με 

βάση την θεωρία μεταβατικής κατάστασης σύμφωνα με την Εξίσωση 1.33.

r = C ,  A exp I -AT _ δ  Π  5i

i= 1

σ Π  5
i= 1

exp ( M Q  1 .χρ  ί - ΔΗ(Τ)
(1.33)

R )  \  RT
όπου, σ και σ οι γεωμετρικοί συντελεστές για την αντίδραση με κατεύθυνση προς τα 

δεξιά και αριστερά.

Πίνακας 1.7: Ο μηχανισμός της αντίδρασης WGS μέσω ανθρακικού (carbonate) είδους των Lund 
et al. [41].

Μηχανιστικό Βήμα
CO + 20-S 5  CO3-S2 (23)
CO3 -S 5  CO3-S + S (24)
CO3 -S2 5  CO%-S + S (25)
Η%0 + S 5  H%O-S (2)
H%O-S + O-S ^  2OH-S (10)
2OH-S 5  2O-S + H% (26)
H%O-S + S ^  OH-S + H-S (3)
2H-S ^  H% + 2S (18)
CO + H%0 5  CO% + H

Οι διαφορές ενθαλπίας (ΔΗ0) και εντροπίας (AS0) υπολογίζονται από τις σχέσεις:

AS" (T) = Σ  Vi g p  S° i g p  (>) +Σ  Vi s p  S" i s p  ) - Σ  Vi g ,  S" i g I  (>) - Σ  Vi s ,  S" i s r  (T, e ,  ) 0 ·34)g p  g p  s p  s p  g r  g r  s r  s r

i g p  i s p  i g r

Δ Η “ ( Τ )  =  Σ  V i g p  A H , · ,  ( Τ ) + Σ  V , ΛΗΛ ( Τ „ , ) - Σ  \ r  V i .  ^ " i s r  ( T . e , )  ( I - 3 5 )g p  g p  s p  s p  g r

i g p  i s p  ig r

όπου, igp και igr οι δείκτες για τα αέρια προϊόντα και αντιδρώντα, αντίστοιχα, ενώ isp και isr 

οι δείκτες για τα επιφανειακά προϊόντα και αντιδρώντα, αντίστοιχα.

Η επιλογή της πρότυπης θερμοκρασίας (Tref) επιλέγηκε με βάση τα κινητικά 

δεδομένα έτσι ώστε ο ρυθμός να είναι μηδέν ανεξάρτητα από την ισορροπία της 

αντίδρασης. Εφαρμόζοντας το ισοζύγιο μάζας για αντιδραστήρα ροής και την Εξ. 1.33 

προκύπτει ένας συνδυασμός διαφορικών εξισώσεων για προσομοίωση των πειραματικών 

αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.8.
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Πίνακας 1.8: Ενέργειες δεσμού και ενεργοποίησης όπως υπολογίστηκαν από τον Lund [41],

Επιφανειακό είδος Ενέργεια δεσμού (kJ.mol1)
0-S 606.5

C03-S2 565.4
C03-S 619.5
H20-S 60.5
0H-S 355.5
H-S 0.1

Αντίδραση Ενέργεια ενεργοποίησης (kJ.mol1)
C 0 + 20-S 5  C0 3 -S2 5.5
C03-S 5  C03-S 8 S 11.2
C03-S 5  C02-S 8 S 12.5
Η2 Ο 8 S 5  H20-S 0

H20-S 8 0-S 5  20H-S 54.4
20H-S 5  20-S 8 H2 10.2

H20-S 8 S 5  0H-S 8 H-S 320.3
2H-S 5  H2 8 2S 403.8

1.4.3 Άλλοι Μηχανισμοί

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.2, υπάρχει ακόμα μια κατηγορία μηχανισμών που 

αναφέρονται στην βιβλιογραφία η οποία αφορά τη μελέτη της αντίδραση WGS με χρήση 

κινητικών μοντέλων τα οποία περιλαμβάνουν στοιχειώδη βήματα από τους μηχανισμούς 

που ήδη αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Οι Graven και Long [44] πρότειναν ένα ομογενή μηχανισμό τεσσάρων βημάτων για 

την αντίδραση WGS σε υψηλές θερμοκρασίες (600-900°C). Ο μηχανισμός αυτός 

προτάθηκε μετά από αποτελέσματα προκαταρκτικών πειραμάτων στα οποία 

παρατηρήθηκε ότι η αντίδραση έφτανε σε ισορροπία πολύ γρήγορα (0.5 s). Οι αλυσιδωτές 

αντιδράσεις (41)-(44) που αναφέρονται στον Πίνακα 1.2 προτάθηκαν αρχικά από τον 

Bradford και υποστηρίχτηκαν στη συνέχεια από τους Graven και Long [44]. Τα 

πειραματικά αποτελέσματα προσομοιώθηκαν με βάση τις πιο κάτω εξισώσεις ρυθμού:

95 1010 f  55000 >1C 1/2C9.5Χ10 exp I -— —  ICH2 CC02
r = __________ v Kl J_________  (136)
720 1 + 3.6x103CC0 ( . )

5  0 x 1 0 12 e x p  I 6 5 3 0 0  | C  1/2C
5 .0 x 1 0  e x p  | K l  ) C C 0  C H20

rC02 (1 + 1.2x104CH2)1/2 (1.35)

Σε αυτές τις εξισώσεις ρυθμού οι Graven και Long [44] υπέθεσαν ότι οι συγκεντρώσεις

των υδροξυλικών ριζών (-ΟΗ) και υδρογόνου (Η) αντιστοιχούν σε μόνιμες συνθήκες

(steady state), και ότι η εκκίνηση και ο τερματισμός της αλυσίδας των αντιδράσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Χημείας 30



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

πραγματοποιείται με τον ίδιο κινητικό ρυθμό. Το κινητικό μοντέλο που προτάθηκε ήταν 

σε πολύ καλή συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα.

Πιο πρόσφατα έχουν προταθεί πιο πολύπλοκοι μηχανισμοί για τη μελέτη της 

αντίδρασης WGS. Οι Teng et al. [47] μελέτησαν ένα μηχανισμό 11 στοιχειωδών βημάτων, 

ο οποίος εμπλέκει φορμικά επιφανειακά είδη και στοιχειώδη βήματα της αντίδρασης 

Fischer-Tropsch. Πιο συγκεκριμένα, στο μηχανισμό τα φορμικά είδη σχηματίζονται στην 

επιφάνεια από την αντίδραση CO με υδροξυλομάδες, οι οποίες παράγονται από την 

διασπαστική προσρόφηση του νερού. Για τις αντιδράσεις Fischer-Tropsch και WGS, 

γίνεται η υπόθεση ότι λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικά καταλυτικά κέντρα. Επίσης, 

θεωρείται ότι υπάρχει μόνο ένα ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα και τα υπόλοιπα βήματα 

βρίσκονται σε ψευδο-ισορροπία. Μετά από τη μελέτη όλων των πιθανών συνδυασμών για 

το ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα και τις επιμέρους αντιδράσεις, οι Teng et al. [47] κατέληξαν σ’ 

ένα μηχανισμό 5 βημάτων με το στοιχειώδες βήμα: HCOO-S ^  CO2 + H-S να αποτελεί το 

ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα στο μηχανισμό της αντίδρασης.

(1): CO + S 5  CO-S

(5): CO-s + OH-S 5  HCOO-S a S

(18): 2H-S 5  H@ a 2S

(20): HCOO-S 5  CO@ a 2H-S

(40): H@O a 2S 5  OH-S a H-S 

Ο ρυθμός της αντίδρασης δίνεται από τη σχέση:

Από τα πειραματικά αποτελέσματα υπολογίστηκε η σταθερά ισορροπίας της αντίδρασης, 

η οποία βρέθηκε να είναι πολύ μικρότερη από αυτή που εξάγεται από θερμοδυναμικά 

δεδομένα, υποδεικνύοντας ότι η αντίδραση WGS δεν βρίσκεται σε ισορροπία [47].

Βρέθηκε ότι ο μηχανισμός μέσω φορμικού είδους προσομοιώνει καλύτερα τα πειραματικά 

αποτελέσματα σε σχέση με τον οξειδο-αναγωγικό μηχανισμό. Οι Teng et al. [47] 

εισηγήθηκαν ότι η πολύ γρήγορη διάσπαση του ενδιάμεσου υδροξυλίου σε προσροφημένο 

οξυγόνο και υδρογόνο δεν ευνοείται ενεργειακά κάτω από τις συνθήκες της αντίδρασης 

Fischer-Tropsch. Επιπλέον, κβαντοχημικοί υπολογισμοί έδειξαν ότι η διάσπαση του ΟΗ 

περιλαμβάνει ένα μεγάλο ενεργειακό φράγμα. Μελέτες με χρήση της φασματοσκοπίας IR 

επιβεβαίωσαν την παρουσία των φορμικών ειδών στην καταλυτική επιφάνεια [47].

(1.38)

ΙηΚ = 5078-5.9 a 13.96x10"4T -27.59x108T2 
T

(139)
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Οι Mhadeshwar και Vlachos [46] μελέτησαν την κινητική της αντίδρασης WGS σε 

καταλύτες Pt. Πρότειναν ένα μακροσκελή μηχανισμό με 23 στοιχειώδη βήματα, ο οποίος 

περιλαμβάνει αντιδράσεις οξείδωσης CO, οξείδωσης Η2, καθώς επίσης και την εκλεκτική 

οξείδωση (PrOx) του CO, βασιζόμενοι σε προηγούμενες μελέτες [45] αλληλεπίδρασης 

CO2-H2 όπου βρέθηκε ότι η αντίδραση προχωρά μέσω ενός καρβοξυλικού (HCOO-S) 

ενδιάμεσου. Ο σχηματισμός και η περαιτέρω αντίδραση του καρβοξυλικού είδους 

αποτελούν σημαντικά μηχανιστικά βήματα της αντίδρασης. Επίσης, προσπάθησαν να 

απλοποιήσουν το μηχανισμό από 23 σε 9 μόνο βήματα, διατηρώντας όμως απαραίτητα 

στοιχειώδη μηχανιστικά βήματα της αντίδρασης [46].

Η ανάλυση του μηχανιστικού δρόμου πραγματοποιήθηκε με προσδιορισμό της 

συνεισφοράς της κάθε επιμέρους αντίδρασης στη συγκέντρωση των ενδιάμεσων ειδών, 

καθώς και με ταυτοποίηση του ενδιάμεσου είδους με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση, του 

ρυθμο-ρυθμιστικού βήματος και των βημάτων σε ισορροπία [46]. Η τελική έκφραση του 

ρυθμού της αντίδρασης προκύπτει μετά την αντικατάσταση των συγκεντρώσεων των 

ενδιάμεσων ειδών και με χρήση ισοζυγίου ενεργών καταλυτικών κέντρων σε μόνιμες 

συνθήκες.

Τα στοιχειώδη μηχανιστικά βήματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:

(33): CO-S + H&O 5  HCOO-S + Η-S

(19): CO + S 5  CO-S

(13): H&O i  S 5  H&O-S

(1): Η& + 2S 5  2H-S 

Παρόμοια ο ρυθμός της αντίστροφης αντίδρασης WGS δίνεται από τη σχέση:

r = k 34K 2 1K 1K 3 1-1Cc o & CH2

όπου τα στοιχειώδη μηχανιστικά βήματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:

(34): CO-S + H&O 5  HCOO-S + Η-S

(31): CO + S 5  CO-S

(21): H&O i  S 5  H&O-S 

Οι ενέργειες ενεργοποίησης υπολογίστηκαν με τη μέθοδο UBI-QEP (Unity Bond Index- 

Quadratic Exponential Potential) ενώ οι ενέργειες προσρόφησης του καρβοξυλικού και 

φορμικού είδους σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας και της επιφανειακής κάλυψης με 

χρήση της θεωρίας DFT (Density Functional Theory). Από τα πειράματα TPR

2 (140)

r 2
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επιβεβαιώθηκε η παρουσία των ειδών ΟΗ-S, τα οποία αντιδρούν με προσροφημένο CO 

προς παραγωγή προσροφημένου CO2-S και ατομικού υδρογόνου [45], Στη συνέχεια το 

CO2-S εκροφάται, ενώ το Η-S αλληλεπιδρά με Ο-S για να αναπληρώσει τις 

υδροξυλομάδες στην καταλυτική επιφάνεια, Οι διαδοχικές αυτές αντιδράσεις ονομάζονται 

«αυτοκαταλυτικές»,

Επιπλέον, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο μηχανιστικός δρόμος μέσω 

καρβοξυλικών ειδών πραγματοποιείται έμμεσα [45], Η προσρόφηση και εκρόφηση των 

καρβοξυλικών ειδών θεωρήθηκαν ασήμαντα μηχανιστικά βήματα, Η κινητική ανάλυση 

έδειξε ότι ο άμεσος σχηματισμός των καρβοξυλικών ειδών:

(7): CO+-S + Η-S 5  CO-S + ΟΗ-S 

είναι κατά 94% εκλεκτική διεργασία, ενώ ο έμμεσος σχηματισμός:

(49): HCOO + S 5  HCOO-S

(50): HCOO-S + S 5  CO-S + OH-S

(51): HCOO-S + S 5  CO+-S + H-S 

παρουσιάζει μόλις 4% εκλεκτικότητα,

Η μεταβολή των προεκθετικών παραγόντων των κινητικών σταθερών (k) οδήγησε σε 

αναπροσαρμογή της εκλεκτικότητας καθώς και σε καλύτερη ταύτιση με τα πειραματικά 

αποτελέσματα, Ο έμμεσος σχηματισμός των καρβοξυλικών βρέθηκε να είναι πιο 

σημαντικός σε ψηλές θερμοκρασίες [45], Οι αντιδράσεις δημιουργίας καρβοξυλικού 

είδους θεωρήθηκαν πιο σημαντικές από τις αντιδράσεις σχηματισμού του φορμικού 

είδους, παρόλο που οι ενέργειες προσρόφησης των δύο ειδών είναι παρόμοιες, Αυτό 

αποδίδεται στη σημαντική διαφορά που παρουσιάζουν οι ενέργειες αντίδρασης στην αέρια 

φάση, όπου δεν ευνοείται ο σχηματισμός των φορμικών ειδών,

Η αξιοπιστία της έκφρασης του ρυθμού επιτεύχθηκε με σύγκριση των 

υπολογιζόμενων κινητικών παραμέτρων με τα πειραματικά αποτελέσματα των Xue et al.

[15] σε καταλύτη Pt/ZrO2, Η ύπαρξη της αλληλεπίδρασης CO-H2 στο μηχανισμό της 

αντίδρασης παρουσίασε καλύτερη ταύτιση με πειραματικά αποτελέσματα, Το εμβαδό της 

καταλυτικής επιφάνειας ανά όγκο αντιδραστήρα θεωρήθηκε μεταβλητή παράμετρος, ενώ 

η πυκνότητα των ενεργών κέντρων ήταν σταθερή 1015 κέντρα/cm2, Σε σύγκριση με το 

μηχανισμό 23 βημάτων των Mhadeshwar και Vlachos [45], ο απλοποιημένος 

προτεινόμενος μηχανισμός (9 βήματα) δεν αποκλίνει από τα αναμενόμενα αποτελέσματα

[46],

Προηγούμενες μελέτες της αντίδρασης WGS από τους Fishtik και Datta [56] 

πρότειναν ένα μηχανισμό με 13 στοιχειώδη βήματα, Πραγματοποίησαν μελέτες με χρήση 

καταλύτη Cu(111) και εισηγήθηκαν ότι κατά την αντίδραση WGS εμπλέκονται δύο
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διαφορετικοί μηχανισμοί. Στις χαμηλές θερμοκρασίες κυριαρχεί ο μηχανισμός μέσω 

φορμικών, ενώ στις υψηλές θερμοκρασίες κυριαρχεί ο οξειδο-αναγωγικός μηχανισμός. Ο 

προτεινόμενος αυτός μηχανισμός μελετήθηκε περαιτέρω από τους Callaghan et al. [57] με 

την προσθήκη δύο βημάτων. Σε πιο πρόσφατες μελέτες [43] η ίδια ερευνητική ομάδα 

βελτίωσε τον μηχανισμό των 15 στοιχειωδών βημάτων προσθέτοντας ακόμα δύο βήματα 

και μελετώντας την δραστικότητα διαφόρων μεταλλικών καταλυτών. Παρατήρησαν ότι η 

προσθήκη του βήματος: H20-S + S ^  O-S + H2-S ήταν αχρείαστη αφού αποδείχτηκε μη 

στοιχειώδες βήμα της αντίδρασης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η χρήση του επιπρόσθετου 

αυτού βήματος οδήγησε σε απόκλιση από τα πειραματικά αποτελέσματα. 

Χρησιμοποίησαν την μέθοδο UBI-QEP για να υπολογίσουν τις ενέργειες ενεργοποίησης, 

και την θεωρία μεταβατικής κατάστασης (Transition State Theory, TST) για την πρόβλεψη 

των προεκθετικών παραγόντων. To κινητικό μοντέλο που προτάθηκε έδειξε ότι η σειρά 

δραστικότητας των μετάλλων που μελετήθηκαν μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τη 

θερμοκρασία. Για παράδειγμα η σειρά δραστικότητας στους 510 Κ είναι: Cu >> Ni > Fe > 

Pd, Pt >> Ag, Au [43].

1.5 Μηχανιστικές Μελέτες της Αντίδρασης WGS σε Μεταλλικούς Στηριζόμενους 

Καταλύτες

Από τα τέλη της δεκαετίας του 90 μέχρι και σήμερα έχει γίνει μια μεγάλη πρόοδος 

στη μελέτη του μηχανισμού της αντίδρασης WGS σε μεταλλικούς στηριζόμενους 

καταλύτες, κυρίως λόγω της τεράστιας ανάπτυξης της τεχνολογίας κυψελίδων καυσίμου 

και της ανάγκης ανάπτυξης αναμορφωτών καυσίμου για παραγωγή Η2. Έχουν 

πραγματοποιηθεί πληθώρα από κινητικές και μηχανιστικές μελέτες μέχρι σήμερα, 

προσπαθώντας να προσδιορίσουν τον ακριβή μηχανιστικό δρόμο που ακολουθείται στην 

εν λόγω αντίδραση. Παράλληλα, ο εκσυγχρονισμός της οργανολογίας και η εισαγωγή 

νέων τεχνικών στην καταλυτική χημεία (π .χ . χρήση ισοτόπων, τεχνική SSITKA) βοήθησε 

στην κατανόηση πολλών μηχανιστικών παραμέτρων που ήταν υπό αμφισβήτηση στη 

διεθνή βιβλιογραφία.

1.5.1 Μεταλλικοί Στηριζόμενοι Καταλύτες σε CeO+

Τα πιο μελετημένα καταλυτικά συστήματα αποτελούν οι μεταλλικοί στηριζόμενοι 

καταλύτες σε Ce02, λόγω της ικανότητας του συγκεκριμένου υποστρώματος να αλλάζει 

οξειδωτική κατάσταση από Ce4+ σε Ce3+ για ένα μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος. Έτσι 

έχουν προταθεί πολλοί μηχανισμοί που συσχετίζονται με την σημαντική αυτή ιδιότητα του 

Ce02 να δημιουργεί ατέλειες στην επιφάνεια του με την αναγωγή Ce4+ ̂  Ce3+.
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Οι Shido και Iwasawa [58, 59] ήταν από τους πρώτους που πρότειναν τον 

συνδυαστικό μηχανισμό μέσω φορμικών ειδών σε καταλύτες στηριζόμενους σε Ce02. Η 

έρευνα τους αφορούσε τη μελέτη των ενδιάμεσων προσροφημένων ειδών στην 

καταλυτική επιφάνεια με φασματοσκοπία ΐ :  και της αντίδρασης τους με το ; 20. Στην 

περίπτωση της 56722 τα δυδοντικά φορμικά <bidentate formate= είδη δεν αντιδρούσαν με 

το νερό, σε αντίθεση με τον καταλύτη Rh/Ce02 όπου τα ίδια ενδιάμεσα είδη οδήγησαν 

στην παραγωγή μονοδοντικών φορμικών <unidentate formate= ειδών, Η2, και C 02. Ο 

ρυθμός διάσπασης των φορμικών ειδών σε Ce02 και Rh/Ce02 βρέθηκε να είναι ο ίδιος με 

τον αντίστοιχο ρυθμό της αντίδρασης WGS στα ίδια στερεά. Επίσης, πρότειναν ότι το 

στοιχειώδες βήμα διάσπασης του δεσμού C - ;  των φορμικών ειδών αποτελεί το ρυθμο- 

ρυθμιστικό βήμα της αντίδρασης, αφού παρατήρησαν την ύπαρξη κανονικού κινητικού 

ισοτοπικού φαινομένου μετά από εναλλαγή της τροφοδοσίας από ; 20 /C 0  σε D20/C 0. Η 

ενέργεια ενεργοποίησης για την αντίδραση διάσπασης των φορμικών παρουσία ατμού στο 

Ce02 βρέθηκε να είναι 193 kJ.mol-1, ενώ στον καταλύτη Rh/Ce02 μόλις 33.3 kJ.mol-1. Οι 

ερευνητές πρότειναν ότι το C0 αντιδρά με ενεργές -ΟΗ ομάδες της μερικώς ανηγμένης 

επιφάνειας του Ce02 προς σχηματισμό φορμικών ειδών. Στην περίπτωση του Rh/Ce02 η 

παρουσία Η20  οδηγεί στην περαιτέρω διάσπαση των φορμικών σε C 02.

Ο σχηματισμός γεφυρωτών -ΟΗ ομάδων τύπου II <Type 11 bridging -OH groups= 

στην επιφάνεια του Ce02 αναφέρθηκε από τους Binet et al. [60] και Fallah et al. [61] 

αφού παρατήρησαν στα φάσματα IR κορυφή στους 3650 cm-1 σε ανηγμένη επιφάνεια 

Ce02. Αυτό επιβεβαιώθηκε και αργότερα από τους Jacobs et al. [62-64] μετά από in situ 

μελέτες FTIR. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι τα φορμικά είδη που σχηματίζονται στον 

καταλύτη Pt/Ce02, απουσία νερού στους 300+C διασπώνται προς C0 και - 0 ; ,  ενώ 

παρουσία νερού στους μόλις 140+C διασπώνται προς Η2 και μονοδοντικά ανθρακικά είδη. 

Από μηχανιστικές μελέτες, την ύπαρξη κινητικού ισοτοπικού φαινομένου στην αντίδραση 

διάσπασης των φορμικών ειδών [62], και από ισοτοπικά πειράματα SSITKA [64], 

πρότειναν ότι η αντίδραση διάσπασης του δεσμού C - ;  των φορμικών αποτελεί το ρυθμό- 

ρυθμιστικό βήμα της αντίδρασης WGS. ;  ύπαρξη γεφυρωτών -ΟΗ ομάδων και 

επιφανειακών φορμικών ειδών επιβεβαιώθηκε με χρήση της φασματοσκοπίας IR σε 

μεταλλικούς στηριζόμενους καταλύτες σε Th02 και Z r02 [65-67]. Οι Jacobs et al. [68, 69] 

παρατήρησαν αυξημένη δραστικότητα στους καταλύτες Pt/Th02 και Pt/Zr02 σε σχέση με 

άλλους στηριζόμενους καταλύτες Pt, γεγονός που το απέδωσαν στην ευκολία 

σχηματισμού - 0 ;  ομάδων στην επιφάνεια του υποστρώματος, και κατά συνέπεια 

φορμικών ειδών. Η διάσπαση του δεσμού C - ;  των φορμικών προτάθηκε επίσης να 

αποτελεί το ρυθμό-ρυθμιστικό βήμα της αντίδρασης WGS. Μια από τις σημαντικότερες
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συνεισφορές του Jacob και των συνεργατών του [62-64] στην κατανόηση του μηχανισμού 

της αντίδρασης WGS ήταν η ανακάλυψη του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει το 

Η20  στην εκλεκτική διάσπαση των ενδιάμεσων φορμικών ειδών σε C 02 και Η2. Οι κύριοι 

ρόλοι του Pt αναφέρθηκαν να είναι: (α) να καταλύει την αναγωγή της επιφάνειας του 

Ce02 με το σχηματισμό τερματικών -ΟΗ ομάδων, και (β) να καταλύει τη διάσπαση των 

φορμικών σε C 02 και Η2.

Ο Tibiletti και οι συνεργάτες του [70] ήταν από τους πρώτους που μελέτησαν την 

δραστικότητα των φορμικών ειδών κάτω από μόνιμες συνθήκες για την αντίστροφη 

αντίδραση WGS. Με χρήση της τεχνικής SSITKA και σε συνδυασμό με φασματοσκοπία 

DRIFTS έδειξαν ότι τα επιφανειακά φορμικά είδη είναι λιγότερο ενεργά από τα ανθρακικά 

και προσροφημένα είδη C0 κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης, ενώ συμβαίνει το 

αντίθετο σε πειράματα εκρόφησης. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα πρότειναν ότι τα 

φορμικά είδη πιθανόν να αποτελούν μη ενεργά ενδιάμεσα της αντίδρασης. Οι ίδια 

ερευνητική ομάδα [71] συνδυάζοντας τη φασματοσκοπία DRIFTS με ταυτόχρονη 

(operando) ανάλυση με τη χρήση φασματοσκοπίας μάζας (MS) παρατήρησαν ότι ο 

ρυθμός παραγωγής C0 στην αντίδραση RWGS ήταν παρόμοιος με το ρυθμό εναλλαγής 

των Pt-C0 ειδών. Παρόλα αυτά, αναφέρουν ότι ο κρυσταλλίτης Pt μπορεί να μην είναι το 

μόνο ενεργό κέντρο για διάσπαση του C 02 σε C0, αλλά ότι το C 02 προσροφάται στην 

επιφάνεια του Ce02 και σχηματίζει ανθρακικά είδη που στη συνέχεια οδηγούν στο 

σχηματισμό C0. Τα ανθρακικά είδη μπορούν να ακολουθήσουν δυο μηχανιστικά 

μονοπάτια: (α) μέσω ενός οξειδο-αναγωγικού μηχανισμού όπου το C 02 πληρώνει τις 

κενές θέσεις οξυγόνου του Ce02 και σχηματίζει C0, ενώ το Η2 προσροφάται διασπαστικά 

στο Pt όπου και διαχέεται στο υπόστρωμα παράγοντας Η20  χρησιμοποιώντας επιφανειακά 

άτομα Ο του Ce02, ή (β) τα ανθρακικά είδη να διαχέονται προς τη διεπιφάνεια μετάλλου- 

υποστρώματος όπου παρουσία Pt διασπώνται σε C0. Το μέταλλο Pt αποτελεί τον παροχέα 

ατόμων Η που ανάγουν το Ce02 προς παραγωγή Η20.

0 ι Tibiletti et al. [71] τόνισαν ότι ο μηχανισμός της αντίδρασης WGS μπορεί να 

αλλάξει κάτω από διαφορετικές συνθήκες αντίδρασης, και η σχετική δραστικότητα των 

επιφανειακών ειδών (π.χ., Pt-C0, φορμικά, ανθρακικά) μπορεί να διαφοροποιηθεί 

ανάλογα με τη σύσταση του μίγματος τροφοδοσίας. Ως εκ τούτου, ο Meunier και οι 

συνεργάτες του [72, 73] μελέτησαν τη δραστικότητα των ενδιαμέσων ειδών σε καταλύτη 

Pt/Ce02 για διαφορετικές συνθήκες τροφοδοσίας αντίδρασης. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε 

o ρυθμός εναλλαγής των προσροφημένων ειδών C0, των φορμικών και ανθρακικών ειδών 

με το αντίστοιχο ισοτοπικό είδος (χρήση 13C) με πειράματα SSITKA-DRIFTS για την
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αντίδραση RWGS. Παρατηρήθηκε ότι οι συνθήκες αντίδρασης παίζουν σημαντικό ρόλο 

στη δραστικότητα των επιφανειακών ειδών.

Οι Goguet et al. [74] μελέτησαν την αντίδραση RWGS σε καταλύτες Pt/Ce02 με την 

χρήση παλμών και ταυτόχρονη ανάλυση των προϊόντων με φασματοσκοπία μάζας. Οι 

ερευνητές αναφέρουν ότι οι παλμοί C 02 στην καταλυτική επιφάνεια οδηγούσαν στην 

παραγωγή πολύ μικρής ποσότητας C0 σε σχέση με τους παλμούς CO2/H2 . Αυτό τους 

οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ακολουθείται ένας συνδυαστικός μηχανισμός, χωρίς όμως 

να προσδιορίζουν την φύση των ενεργών ενδιαμέσων ειδών. Oi Yeung et al. [75] 

αναφέρονται σε ένα καινοτόμο καταλυτικό σύστημα Pt/Ce02 και Pt/Au/Ce02 που 

συντέθηκε με τη μέθοδο μικρο-γαλακτώματος (microemulsion method) και παρουσίαζε 

μηδενική εκλεκτικότητα στο CH4 το οποίο ήταν παρόν στη τροφοδοσία της αντίδρασης 

WGS. Σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Meunier [76], μετά από μελέτες 

DRIFTS δεν παρατήρησαν το σχηματισμό φορμικών ειδών και γεφυρωτών -ΟΗ ομάδων, 

προτείνοντας ότι τα φορμικά είδη δεν αποτελούν ενεργά ενδιάμεσα είδη στα εν λόγω 

καταλυτικά συστήματα. Σε μια πιο πρόσφατη δημοσίευση των Meunier et al. [77], όπου 

μελετήθηκε η αντίδραση WGS σε καταλύτη 2%Pt/Ce02 με χρήση της ισοτοπικής τεχνικής 

SSITKA, παρατηρήθηκε διαφορετική συμπεριφορά των φορμικών ειδών για διαφορετική 

θερμοκρασία αντίδρασης. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές πρότειναν ότι τα φορμικά είδη 

αποτελούν μη ενεργά είδη στους 160oC, αλλά είναι ενεργά ενδιάμεσα στους 220oC.

Η κινητική των φορμικών ειδών που σχηματίζονται κάτω από μόνιμες συνθήκες 

αντίδρασης WGS σε καταλύτες Au/Ce(La)02 μελετήθηκε με κινητική ανάλυση φασμάτων 

DRIFTS που λήφθηκαν, μετά από βαθμονόμηση της παρατηρούμενης επιφανειακής 

συγκέντρωσης φορμικών χρησιμοποιώντας φορμικό νάτριο [78, 79]. Οι ερευνητές 

υπολόγισαν τον κινητικό ρυθμό εναλλαγής του προϊόντος C 02 και του φορμικού είδους με 

το αντίστοιχο ισοτοπικό (χρήση 13CO) σε πειράματα SSITKA. Με βάση την ανάλυση των 

δυναμικών αποκρίσεων των φορμικών ειδών και του τελικού προϊόντος για θερμοκρασίες 

αντίδρασης 155-220oC, πρότειναν την ύπαρξη δύο διαφορετικού τύπου φορμικών ειδών. 

Το πρώτο είδος το αποκάλεσαν «slow formate» το οποίο εναλλάσσεται περίπου 10-20 

φορές πιο αργά σε σχέση με το τελικό προϊόν C 02, και το δεύτερο είδος αναφέρεται ως 

«fast formate» και το οποίο εναλλάσσεται με παρόμοιο ρυθμό με το C 02. Επειδή ο 

συνολικός ρυθμός εναλλαγής των φορμικών ειδών βρέθηκε να είναι μέχρι και 60 φορές 

πιο αργός από το ρυθμό εναλλαγής του C 02, προτείνεται ότι τα φορμικά είδη δεν 

αποτελούν τα ενεργά ενδιάμεσα είδη της αντίδρασης WGS.

Σε πρόσφατη δημοσίευση [80] αναφέρεται ότι η προσθήκη ιόντων Na σε καταλύτες 

Pt/Ce02 οδηγεί σε αύξηση του κινητικού ρυθμού της αντίδρασης WGS και μείωση της
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ενέργειας ενεργοποίησης από 77.3 σε 71.4 kJ.mol'1. Οι ερευνητές με χρήση των τεχνικών 

TPD, XPS και XRD παρατήρησαν ότι η προσθήκη Na προκαλεί αλλαγή των 

ηλεκτρονιακών ιδιοτήτων του Pt, ενώ μείωνει κατά πολύ τις αναγωγικές ιδιότητες του 

υποστρώματος. Με βάση το τελευταίο αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με πειράματα in situ 

DRIFTS, προτείνουν τον συνδυαστικό μηχανισμό μέσω φορμικών ειδών, με το Na να 

λειτουργεί σαν προωθητής στο σχηματισμό των ενεργών -ΟΗ ομάδων στο υπόστρωμα, 

και παράλληλα να αυξάνει την ηλεκτρονιακή πυκνότητα του Pt, προωθώντας έτσι την 

προσρόφηση CO.

Ο Rodriguez [81] συνδυάζοντας διάφορες in situ τεχνικές χαρακτηρισμού 

καταλυτικών επιφανειών, όπως XANES, EXAFS και XPS, καθώς και θεωρητικούς 

υπολογισμούς προσπάθησε να προσδιορίσει τα ενεργά κέντρα και τον μηχανισμό της 

αντίδρασης WGS στο καταλυτικό σύστημα Au/CeO2. Τα αποτελέσματα XANES έδειξαν 

ότι είδη AuOx δεν σχηματίζονται κάτω από συνθήκες αντίδρασης, ενώ οι θεωρητικοί 

υπολογισμοί έδειξαν ότι το ενεργειακό φράγμα για την διάσπαση του Η2Ο είναι πολύ 

μεγάλο. Αυξημένη δραστικότητα παρατηρήθηκε σε νανοσωματίδια Au (>4nm) 

εναποτιθέμενα σε CeO2. Με την αλλαγή της οξειδωτικής κατάστασης του Ce από 4+ σε 

3+ που παρατηρήθηκε και σε συνδυασμό με θεωρητικούς υπολογισμούς προτείνεται ένας 

μηχανισμός όπου το CO προσροφάται στα νανοσωματίδια Au, η διάσπαση του H2O 

πραγματοποιείται στο υπόστρωμα, ενώ τα υπόλοιπα ενδιάμεσα βήματα που 

περιλαμβάνουν το σχηματισμό φορμικών και ανθρακικών ειδών λαμβάνουν χώρα στη 

διεπιφάνεια Au-CeO2.

Συνοψίζοντας, με βάση τα πειραματικά δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας, στους 

πλείστους μεταλλικούς στηριζόμενους καταλύτες σε CeO2 παρατηρήθηκε ο σχηματισμός 

επιφανειακών φορμικών ειδών. Παρόλα αυτά η περαιτέρω διάσπαση τους κάτω από 

συνθήκες αντίδρασης WGS προς τα τελικά προϊόντα CO2 και Η2 είναι ακόμα προς 

αμφισβήτηση. Το ενδεχόμενο το CO2 και το Η2 να παράγονται μέσω ενός άλλου 

ενδιάμεσου επιφανειακού είδους ή/και από ένα άλλο εντελώς διαφορετικό μηχανισμό 

(π.χ., οξειδο-αναγωγικό) δεν μπορεί να αποκλιστεί.

1.5.2 Μεταλλικοί Στηριζόμενοι Καταλύτες σε Ζ Ό 2

To ZrO2 αποτελεί το πιο κοινό πρόσθετο μεταλλοξείδιο σε στηριζόμενους καταλύτες 

CeO2, ρυθμίζοντας έτσι την ικανότητα δημιουργίας κενών θέσεων Ο στο υπόστρωμα 

CexZr1-xO2, τον οξεο-βασικό χαρακτήρα της επιφάνειας, και κατά συνέπεια, τη 

δραστικότητα των επιφανειακών ειδών (π.χ. ανθρακικά, φορμικά) που σχηματίζονται σε 

συνθήκες WGS. Παρόλα αυτά, τα καταλυτικά συστήματα M/ZrO2 από μόνα τους, με
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κατάλληλες προϋποθέσεις μπορούν να αποτελέσουν πολύ καλούς αντικαταστάτες των 

καταλυτών M/Ce0 2 .

Ο Chenu και οι συνεργάτες του [69] αναφέρουν την ύπαρξη ατελειών δομής Ζ1Ο 2 

(π.χ., κενές θέσεις Ο, γεφυρωτές -ΟΗ ομάδες τύπου II) κάτω από ισχυρά αναγωγικές 

συνθήκες. Μετά από μελέτες σε καταλύτες Pt/Zr02 με χρήση της τεχνικής DRIFTS 

παρατήρησαν ότι η προσρόφηση C0 οδηγεί στο σχηματισμό φορμικών ειδών τα οποία 

παρουσίασαν σταθερότητα απουσία Η20. Κατά το στάδιο της προσρόφησης C0 οι 

ερευνητέςς αναφέρουν σημαντική μείωση στην ένταση της κορυφή που αφορά τις ενεργές 

-ΟΗ ομάδες. Εντούτοις, οι εντάσεις των κορυφών των φορμικών ειδών καθώς και οι 

ρυθμοί της αντίδρασης WGS βρέθηκαν να ακολουθούν την σειρά: Pt/Ce02 > Pt/m-Zr02 > 

Pt/t-Zr02. Οι Jacobs και Davis [82] με πειράματα SSITKA-DRIFTS για την αντίδραση 

WGS στα εν λόγω καταλυτικά συστήματα και με τροφοδοσία που περιείχε και Η2, 

παρατήρησαν ότι ο ρυθμός εναλλαγής των φορμικών ειδών ήταν παρόμοιος με το ρυθμό 

εναλλαγής του τελικού προϊόντος C 02. Με βάση το αποτέλεσμα αυτό πρότειναν ότι τα 

φορμικά είδη αποτελούν ενεργά ενδιάμεσα είδη της αντίδρασης στους 2250C.

Με την υπόθεση ότι το στοιχειώδες βήμα διάσπασης των φορμικών αποτελεί το 

ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα της αντίδρασης WGS, τότε παράγοντες που βοηθούν στη μείωση 

της ισχύος του δεσμού C-Η οδηγούν και σε αύξηση της δραστικότητας των καταλυτών ως 

προς την αντίδραση WGS. Παράδειγμα αποτελεί η προσθήκη αλκαλικών ιόντων τα οποία 

βρέθηκαν να αυξάνουν το κινητικό ρυθμό της διάσπασης φορμικών ειδών. Οι Pigos et al.

[83] παρατήρησαν ότι η προσθήκη Na+ σε καταλύτες Pt/Zr02 βελτίωσε τον κινητικό 

ρυθμό της αντίδρασης WGS. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές μετά από μελέτες DRIFTS 

αναφέρουν ότι η προσθήκη του Na+ αλλάζει τις ηλεκτρονιακές ιδιότητες των φορμικών 

ειδών, εξασθενίζοντας έτσι τον δεσμό C-Η, αφού παρατήρησαν μετακίνηση της κορυφής 

που αποδίδεται στη δόνηση έκτασης του δεσμού C-Η στο φορμικό είδος από τους 2880 

cm-1 (Pt/Zr02) στους 2842 και 2804 cm-1(Pt/Na-Zr02). Επιπλέον, η προσθήκη Na+ στον 

καταλύτη οδήγησε σε αύξηση του λόγου της έντασης απορρόφησης των γεφυρωτών ειδών 

C 0 προς τα γραμμικά αυξήθηκε από 1:5 σε 4:5. Αυτό συμφωνεί με προηγούμενα 

αποτελέσματα των Mojet et al. [84] 0 1  οποίοι ανάφεραν ότι η αύξηση της βασικότητας της 

επιφάνειας με την προσθήκη Κ+ σε καταλύτες Pt/Si02 οδηγεί σε αύξηση της επιφανειακής 

συγκέντρωσης των γεφυρωτά προσροφημένων ειδών C0. Για την μελέτη της διάσπασης 

των φορμικών ειδών απουσία Η20  οι Pigos et al. [83] χρησιμοποίησαν D2(g) όπου 

κατέγραψαν το ρυθμό εναλλαγής των Η ^ 0 -  με D C 00- με βάση το εμβαδό των 

κορυφών για τις δονήσεις C-Η και C-D (2880 και 2966 cm-1). Η εναλλαγή των Η ^ 0 -  με
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-COOD στον καταλύτη Pt/Na-Zr02 βρεθηκε να λαμβάνει χώρα σχεδόν δύο φορές πιο 

γρήγορα από ότι στον καταλύτη Pt/Zr02.

Οι Iida και Igarashi [85, 86] αναφέρουν την σημαντική αύξηση της δραστικότητας 

του καταλύτη Pt/Zr02 με προσθήκη Re. Παρόμοιο αποτέλεσμα διαπιστώθηκε και με την 

προσθήκη Pt σε καταλύτη Re/Zr02. Χαρακτηρίζοντας τα στερεά με την τεχνική XPS, η 

ηλεκτρονιακή αλληλεπίδραση μεταξύ Pt και Re εναποτιθέμενα στο Z r02 βρέθηκε 

μικρότερη συγκριτικά με το υπόστρωμα Ti02. Επίσης, οι κορυφές IR των μοριακά 

προσροφημένων ειδών C 0 στον καταλύτη Pt-Re/Zr02 βρέθηκαν ίδιες με τα στερεά 

Pt/Zr02 και Re/Zr02. Επειδή ο καταλύτης Re/Zr02 δεν παρουσίασε σημαντική 

δραστικότητα ως προς την αντίδραση WGS, οι ερευνητές πρότειναν ότι η προσθήκη Re 

οδηγεί σε ένα συνεργιστικό φαινόμενο (synergistic effect) με το Pt. Με χρήση της 

φασματοσκοπίας FTIR κάτω από τα μίγματα C0/H20  και C0/D20  τα φορμικά είδη 

βρέθηκαν πιο δραστικά στον καταλύτη Pt-Re/Zr02 σε σχέση με τον καταλύτη Pt/Zr02. 

Επιπλέον, μετά από προσρόφηση H20  παρατηρήθηκε η ύπαρξη μιας κορυφής που 

αποδόθηκε στην δόνηση του δεσμού Re-0, η οποία εξαφανίστηκε μετά από έκθεση της 

καταλυτικής επιφάνειας σε C0. Με βάση όλες αυτές τις παρατηρήσεις, προτείνεται ότι το 

Re μέσω ενός οξειδο-αναγωγικού κύκλου παράγει της ενεργές -ΟΗ ομάδες, αυξάνοντας 

έτσι το ρυθμό παραγωγής των φορμικών ειδών. 0  Pt ενεργοποιεί την προσρόφηση του C0 

και παρέχει εκείνα τα ενεργά κέντρα για την αντίδραση των Pt-C0 και Re-0H προς 

σχηματισμό διδοντικών φορμικών ειδών. Τα τελευταία διασπώνται περαιτέρω προς C 02 

και H2.

1.5.3 Μεταλλικοί Στηριζόμενοι Καταλύτες σε ΤΐΟ2

Στα καταλυτικά συστήματα M /Ti02 παρατηρήθηκε σε πολλές περιπτώσεις αυξημένη 

δραστικότητα ως προς την αντίδραση WGS, καθιστώντας τα κατάλληλα προς περαιτέρω 

διερεύνηση σε καταλυτικές διεργασίες παραγωγής H2.

Ο Andreeva και οι συνεργάτες του [87] αναφέρουν αυξημένη δραστικότητα ως προς 

την αντίδραση WGS των καταλυτών Au/Ti02 σε σχέση με τα στερεά Au/Fe2 0 3  και 

Au/Co30 4, με τη μετατροπή του C0 (XC0) να παίρνει τιμές στο 90% στους 260oC. Οι 

ερευνητές προτείνουν ένα μηχανιστικό δρόμο που περιλαμβάνει τη διάσπαση του H20  σε 

-ΟΗ ομάδες και το σχηματισμό φορμικών ειδών παρουσία των ειδών Au-C0. Στη 

συνέχεια, τα φορμικά είδη διασπώνται προς C 02 και H2. Από μελέτες με φασματοσκοπία 

IR [88] παρατηρήθηκε αλλαγή μόνο στις κορυφές που αφορούσαν προσροφημένο C 0 στο 

Au παρουσία Η20. Στην αντίστροφή αντίδραση WGS, παρατηρήθηκε ο σχηματισμός C0 

στην επιφάνεια του Au, καθώς και η παρουσία -ΟΗ που αποδόθηκαν στη αντίδραση
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ατόμων Η με οξυγόνα του T i02, τα οποία προήλθαν από τη διάσπαση του C 02 σε CO. Ως 

εκ τούτου, προτάθηκε ένας οξειδο-αναγωγικός μηχανισμός στον οποίο η διάσπαση του 

Η20  στην επιφάνεια του Au προς παραγωγή Η2 και ατόμων Ο αποτελεί το ρυθμο- 

ρυθμιστικό βήμα της αντίδρασης. Σε επόμενη δημοσίευση της ίδιας ερευνητικής ομάδας

[89] μελετήθηκε η επίδραση της φύσης του μετάλλου Μ (όπου M=Au, Cu και Ag) σε 

καταλύτες T i02. Στον καταλύτη Ag/Ti02 δεν παρατηρήθηκε προσρόφηση C0 στον Ag 

και καθόλου δραστικότητα ως προς την αντίδραση WGS, ενώ στον καταλύτη Cu 

παρατηρήθηκαν μόνο γραμμικά είδη προσροφημένου C 0 σε χαμηλές πιέσεις, και 

γεφυρωτά προσροφημένα είδη C0 σε υψηλές πιέσεις. Στην περίπτωση του καταλύτη 

Au/Ti02, η αλληλεπίδραση του προσροφημένου C0 με το Η20  οδήγησε σε μετατόπιση 

της αντίστοιχης κορυφής IR σε χαμηλότερους κυμματαριθμούς, το οποίο αποδόθηκε σε 

ηλεκτρονιακές αλληλεπιδράσεις οι οποίες οδηγούν σε αύξηση της δραστικότητας του 

καταλύτη.

Παρόμοια, οι Panagiotopoulou και Kondarides [90] μελέτησαν τόσο την επίδραση 

της φύσης του μετάλλου σε καταλύτες M /Ti02 (όπου M=Rh, Pt και Pd), όσο και την 

επίδραση του μέσου μεγέθους σωματιδίων του Ti02. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι στους 

καταλύτες με το μικρότερο μέγεθος σωματιδίων υποστρώματος Ti02 (11 nm) 

παρατηρήθηκε ο μεγαλύτερος εγγενής ρυθμός της αντίδρασης WGS, ενώ η δραστικότητα 

των μετάλλων ακολουθεί τη σειρά: Pt > Rh > Ru >Pd. Αντίθετα, η φόρτιση του μετάλλου 

(% κ.β.) βρέθηκε να μην επηρεάζει τον αριθμό αναστροφής (turnover frequency, TOF) 

ανά επιφανειακό άτομο μετάλλου Μ. Τα αποτελέσματα αυτά αποδόθηκαν σε ένα 

μηχανιστικό δρόμο που εμπλέκει την ενεργοποίηση του Η20  από το T i02 και την 

προσρόφηση του C0 στο μέταλλο Μ. Υπέδειξαν ότι τόσο ο οξειδο-αναγωγικός όσο και ο 

συνδυαστικός μηχανισμός (μέσω φορμικού είδους) είναι δυνατό να λαμβάνουν χώρα. 

Μετά από μελέτες με φασματοσκοπία FTIR, οι ίδιοι ερευνητές [91] παρατήρησαν την 

αντίδραση του C0 με -0Η  ομάδες, όπου οι τελευταίες σχηματίζονται από τη διάσπαση 

του Η20  στην επιφάνεια του Ti02 παρουσία Pt. Κάτω από συνθήκες WGS 

παρατηρήθηκαν επιφανειακά φορμικά είδη (1566, 1384 cm-1), τα οποία μπορούν να 

διασπαστούν σε C 02 και Η2, όπως αποδείχτηκε με πειράματα TPD-C0, καταλήγοντας 

έτσι στον συνδυαστικό μηχανισμό μέσω φορμικών ειδών. Παρόλα αυτά, ο οξειδο- 

αναγωγικός μηχανισμός δεν μπορεί να αποκλιστεί εντελώς, υποθέτοντας ότι η 

επαναοξείδωση του Τ ΐ02 από το Η20  είναι μια γρήγορη διεργασία.

Ο Sato και οι συνεργάτες του [92] αναφέρουν ότι η προσθήκη Re σε καταλύτες 

Pt/Ti02 και Pd/Ti02 οδηγεί σε αύξηση της δραστικότητας τους ως προς την αντίδραση 

WGS. Με φασματοσκοπία FTIR κάτω από συνθήκες WGS παρατηρήθηκε ο σχηματισμός
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προσροφημένου CO σε χαμηλούς κυμματαριθμούς, γεγονός που δεν παρατηρήθηκε μετά 

από προσρόφηση CO. Σε συνδυασμό με πειράματα TPD-CO προτάθηκε ότι η προσθήκη 

Re ενισχύει την προσρόφηση CO. Η συγκέντρωση των φορμικών ειδών που 

σχηματίστηκαν κάτω από το μίγμα της αντίδρασης WGS βρέθηκε να αυξάνεται με αύξηση 

της θερμοκρασίας. Με ψύξη τον καταλύτη σε θερμοκρασία δωματίου και έκθεση της 

επιφάνειας του σε Η20, παρατηρήθηκε γρήγορη διάσπαση των φορμικών ειδών σε Η2 και 

CO2. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα, οι ερευνητές πρότειναν ένα συνδυαστικό μηχανισμό, 

με τη διάσπαση των φορμικών ειδών να αποτελεί ένα πιθανό αργό βήμα της αντίδρασης. 

Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και στο καταλυτικό σύστημα Ir/TiO2 με την προσθήκη 

Re [93]. Σε μια άλλη δημοσίευση της ίδιας ερευνητικής ομάδας [94], μελετήθηκε η 

αντίδραση WGS με χρήση νανοσωληνίσκων (nanotubes) TiO2 που περιείχαν Pt, όπου ο 

αριθμός αναστροφής (TOF, s-1) βρέθηκε να είναι 2-3 φορές μεγαλύτερος από τον 

αντίστοιχο μεταλλικό στηριζόμενο καταλύτη Pt/TiO2. Μελέτες XPS έδειξαν ότι το Ti ήταν 

στην οξειδωτική κατάσταση 3+, προτείνοντας ότι τα άτομα Ti3+ είναι πλούσια σε 

ηλεκτρόνια και προωθούν τη διάσπαση του Η20  σε -ΟΗ και ατομικό Η.

Οι lida και Igarashi [95, 96] μελέτησαν τον μηχανισμό της αντίδρασης WGS σε 

καταλύτες Pt/TiO2 σε μορφή ανατάση και μορφή ρουτιλίου. Με ένα πρωτοποριακό 

ισοτοπικό πείραμα, αφού κάλυψαν την επιφάνεια του στερεού με -OD ομάδες 

πραγματοποίησαν προσρόφηση CO, όπου παρατήρησαν μετατόπιση των κορυφών στην 

περιοχή των δονήσεων O-C-O σε χαμηλότερους κυμματαριθμούς, φαινόμενο το οποίο 

απόδωσαν σε διδοντικά φορμικά είδη. Παράλληλα, αναφέρουν την ύπαρξη ενεργών 

γραμμικών -ΟΗ ομάδων τύπου I (linear OH groups Type I) στην επιφάνεια του TiO2. 

Κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης WGS αναφέρουν ότι η αυξημένη δραστικότητα 

του καταλύτη Pt/TiO2 οφείλεται στον πολύ γρήγορο σχηματισμό και περαιτέρω διάσπαση 

των φορμικών ειδών. Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές [95, 96], παρόμοιος μηχανιστικός 

δρόμος ακολουθείται και για διμεταλλικό καταλύτη Pt-Re σε υπόστρωμα TiO2 υπό μορφή 

ρουτιλίου.

Οι μεταλλικοί στηριζόμενοι καταλύτες Pt στο μικτό οξειδικό υπόστρωμα ReO2-TiO2 

μελετήθηκαν ως προς την αντίδραση WGS από τους Azzam et al. [97, 98] με δυναμικές 

τεχνικές, με χρήση παλμών, και φασματοσκοπία FTIR. Με βάση τα πειραματικά τους 

αποτελέσματα, πρότειναν ένα συνδυαστικό μηχανισμό μέσω φορμικού είδους 

ακολουθούμενο από οξειδο-αναγωγική αναγέννηση των ενεργών κέντρων στο TiO2, και 

ενός κλασσικού οξειδο-αναγωγικού μηχανισμού στο ReOx. Ο ρόλος του ReOx ηταν η 

αναγωγή του CO σε CO2 και η επαναοξείδωδη της επιφανειας με το H2O προς παραγωγή
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H2. Η αντίδραση του προσροφημένου CO στο Pt με -ΟΗ ομάδες του Ti02 έχει προταθεί 

ως το ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα της αντίδρασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

2.1 Χαρακτηριστικές Ιδιότητες Στερεών Καταλυτών

Οι γεωμετρικές και ηλεκτρονιακές ιδιότητες της στερεής επιφάνειας ενός 

καταλυτικού συστήματος έχουν μεγάλη επίδραση στην πορεία της αντίδρασης που 

καταλύουν. Οι σημαντικότερες ιδιότητες των στερεών καταλυτών είναι η κρυσταλλική 

δομή, η γεωμετρία, μορφολογία και το μέγεθος της διαθέσιμης για αντίδραση επιφάνειας, 

οι οξεοβασικές και ηλεκτρονιακές ιδιότητές της επιφάνειας, όπου αυτές επηρεάζονται από 

την αγωγιμότητα (n- και p- type) του στερεού καταλύτη, τις πλεγματικές ατέλειες της 

δομής του υποστρώματος και της δραστικής φάσης στην περίπτωση των στηριζόμενων 

καταλυτών, καθώς και την παρουσία ξένων ιόντων στη δομή/επιφάνεια του καταλύτη [1

4].

2.1.1 Κρυσταλλικές Δομές Al2O3, CeO2 και TiO2

Τα μεταλλοξείδια που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα Δ.Δ. ως υποστρώματα των 

στηριζόμενων μεταλλικών καταλυτών είναι τα γ-Α120 3, CeO2 και TiO2. H γ-αλουμίνα (γ- 

Α120 3) είναι ο πιο κοινός εμπορικός καταλυτικός φορέας. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί 

τύποι αλουμίνας, οι οποίοι έχουν διαφορετική κρυσταλλική δομή, ειδική επιφάνεια, 

διαφορετικές κατανομή μεγέθους πόρων και επιφανειακή οξύτητα/βασικότητα. Οι 

ιδιότητες της αλουμίνας εξαρτώνται από τον τρόπο παρασκευής της, την καθαρότητά της 

και τη θερμική της προκατεργασία [3]. Στο Σχήμα 2.1 φαίνονται οι αλλαγές που 

υφίστανται το μονοένυδρο οξείδιο του αργιλίου (βοημίτης), και το αντίστοιχο τριένυδρο 

οξείδιο (μπαγερίτης), μετά από θέρμανση σε διάφορες θερμοκρασίες.

βοημίτης —500-800 C " γ - αλουμίνα —850-1050 C " δ - αλουμίνα —1050-1150 C " θ - αλουμίνα 

—>1150 C " α - αλουμίνα
300-500°C λ , 850-1050ο C Λ λ ,    C λμπαγερίτης------------- " η - αλουμίνα--------------" θ - αλουμίνα------------" α - αλουμίνα

Σχήμα 2.1: Δομικές μεταβολές της αλουμίνας με τη θερμοκρασία.

H γ-Α120 3 είναι άσπρο κρυσταλλικό στερεό με θερμοκρασία τήξης 2054°C. Η 

κρυσταλλική δομή της γ-αλουμίνας φαίνεται στο Σχήμα 2.2.α. Η δομή αυτή είναι
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οκταεδρική. Τα κατιόντα Al3+ συνδέονται με έξι γειτονικά άτομα Ο (αριθμός ένταξης = 6) 

διαμορφώνοντας το σχήμα τετραγωνικής διπυραμίδας.

(«) (β)

Σχήμα 2.2: Κρυσταλλική δομή γ-Α120 3 (α) και CeO2 (β).

Η κρυσταλλική δομή του οξειδίου του δημητρίου (Σχήμα 2.2.β) είναι κυβική 

εδροκεντρωμένη (face centered cubic, fcc) και ανήκει στις δομές τύπου CaF2 [1, 5]. Σε 

αυτή τη δομή κάθε κατιόν Ce4+ περιβάλλεται από οκτώ ισοδύναμα γειτονικά ανιόντα 

οξυγόνου (0  ") στις γωνίες του κύβου, ενώ κάθε ανιόν οξυγόνου συναρμόζεται 

τετραεδρικά με τέσσερα κατιόντα δημητρίου. Ένα εξαιρετικής σημασίας χαρακτηριστικό 

του Ce02 είναι οι κενές θέσεις οξυγόνου (ατέλειες κρυσταλλικής δομής) που παρουσιάζει 

στο πλέγμα και κατ’ επέκταση και στην επιφάνεια του. Η σημασία των κενών αυτών 

θέσεων οφείλεται στο γεγονός ότι μετά το σχηματισμό τους πιθανό να παρουσιάζονται 

ενεργές καταλυτικά θέσεις ή να επέρχεται μετακίνηση κενών θέσεων οξυγόνου [6].

(«) (β)

Σχήμα 2.3: Κρυσταλλική δομή Ti02 στη μορφή ανατάση (α) και ρουτηλίου (β).

Η τιτάνια (Ti02) είναι ένα λευκό κρυσταλλικό στερεό, με θερμοκρασία τήξης 

1843°C. Μπορεί να βρίσκεται υπό τη μορφή ανατάση (anatase) είτε υπο τη μορφή 

ρουτηλίου. Η διαφορά μεταξύ ρουτηλίου και ανατάση έγκειται στο ότι έχουν διαφορετικές 

δομές (αν και έχουν την ίδια συμμετρία). Στη δομή ρουτηλίου η δομή του στερεού
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βασίζεται σε οκτάεδρα TiO2 τα οποία μοιράζονται τις δύο άκρες τους με άλλα οκτάεδρα. 

Στη δομή ανατάση τα οκτάεδρα μοιράζονται τέσσερις άκρες (edges). Τα ιόντα Ti4+

βρίσκονται μόνο υπό οκταεδρική συμμετρία περιβαλλόμενα από έξι ιόντα οξυγόνου. 

Χαρακτηρίζεται σαν ένα αναγώγιμο οξείδιο μετάλλου, το οποίο χαρακτηρίζεται περαιτέρω 

από την ευκινησία των ατόμων οξυγόνου στο κρυσταλλικό πλέγμα [3].

2.1.2 Ατέλειες Δομής και Επιφάνειας Στερεών Καταλυτών

Σε μια κρυσταλλική δομή, οποιαδήποτε απομάκρυνση από την τέλεια δομή του 

πλέγματος καλείται ατέλεια. Η ύπαρξη μιας ατέλειας στον κρύσταλλο αυξάνει την 

ενέργεια του πλέγματος η οποία όμως αντισταθμίζεται από την αύξηση της εντροπίας του 

συστήματος [7, 8]. Οι ατέλειες αυτές μπορεί να είναι: (α) κενές πλεγματικές θέσεις 

(vacancies), (γ) ιόντα σε θέσεις που κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι κατειλημμένες 

(interstitial ions), και (γ) ξένα ιόντα που έχουν εισαχθεί στο πλέγμα ως προσμίξεις 

(impurities) ή τροποποιητές (modifiers) της δομής του στερεού [3]. Οι δομικές ατέλειες 

των κρυστάλλων μπορούν να ταξινομηθούν σε σημειακές ατέλειες (point defects), 

ατέλειες γραμμής (line defects), ατέλειες επιπέδου (planar defects) και ατέλειες όγκου 

(volume defects) [8].

Οι σημειακές ατέλειες σε ένα κρυσταλλο διακρίνονται σε ατέλειες Frenkel και 

Schottky [8]. Οι σημειακές ατέλειες Frenkel (Σχήμα 2.4.α) προκύπτουν από τη μετακίνηση 

ενός ατόμου (ανιόν ή κατιόν) από την κανονική του θέση σε άλλη, ενώ οι ατέλειες 

Schottky (Σχήμα 2.4.β) προκύπτουν από την ταυτόχρονη έλλειψη κατιόντος και ανιόντος 

στο πλέγμα αφήνοντας έτσι ζεύγη κενών θέσεων. Αυτού του τύπου οι ατέλειες είναι 

χαρακτηριστικές σε κρυστάλλους με δομή πυκνής τάξης (closed-packed) στους οποίους η 

ενέργεια που απαιτείται για την προσθήκη επιπλέον ατόμων στο πλέγμα είναι αρκετά 

μεγάλη [8].

(α) (β)

Σχήμα 2.4: Σημειακές πλεγματικές ατέλειες τύπου Frenkel (α) και Schottky(@).
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Αρκετά οξείδια μετάλλων (π.χ. CeO2, TiO2) που χρησιμοποιούνται ως φορείς 

καταλυτών εμφανίζουν δομικές ατέλειες κενών θέσεων οξυγόνου [8-12]. Αυτές 

οφείλονται σε:

(α) Γενετικές ατέλειες (genetic defects) οι οποίες καθορίζονται από τη δομή του οξειδίου, 

ενώ η συγκέντρωση τους είναι ανεξάρτητη της μερικής πίεσης του οξυγόνου.

(β) Ενδογενείς ατέλειες (intrinsic defects), π.χ. ενδοπλεγματικά ιόντα οξυγόνου, η 

συγκέντρωση των οποίων εξαρτάται τόσο από τη μερική πίεση του οξυγόνου όσο και από 

τη φύση του μεταλλοξειδίου.

(γ) Εξωγενείς ατέλειες (impurities/extrinsic defects) οι οποίες οφείλονται συνήθως στην 

παρουσία προσμίξεων στη δομή και προκύπτουν όταν στο πλέγμα εμφανίζονται 

διαφορετικά ιόντα με μικρότερο ή μεγαλύτερο σθένος ή/και μέγεθος.

Εκτός από της ατέλειες δομής του πλέγματος, και η επιφάνεια των σωματιδίων μιας 

δραστικής στερεής φάσης, αν μπορούσαμε να τη δούμε σε μεγέθυνση, παρουσιάζει 

αρκετές ατέλειες. Καθώς τα σωματίδια της δραστικής φάσης αποτελούνται συνήθως από 

ένα ή περισσότερους μικροκρυσταλλίτες, η επιφάνεια παρουσιάζει κενά (vacancies), 

επιπλέον άτομα (adatoms), σε πολλές περιπτώσεις πολλαπλά επίπεδα (terraces), που 

διαφέρουν κατά ένα ατομικό βήμα (step) και δεν αναπτύσσονται ομοιόμορφα, αλλά 

δημιουργούν εσοχές (kinks). Μια τέτοια μεγέθυνση παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.5. Πολλοί 

ερευνητές συνδέουν τα δραστικά κέντρα (active sites) με τις διάφορες δομικές ανωμαλίες 

της δραστικής επιφάνειας (coordinatively unsaturated sites), π.χ. ανιονικά κενά, επιπλέον 

άτομα, εσοχές, γωνίες, κ.ά. [3].

Σχήμα 2.5: Γραφική απεικόνιση επιφάνειας σωματιδίου δραστικής φάσης σε μεγέθυνση (1: κενά, 
2: επιπλέον άτομα, 3: ταράτσες (terraces), 4: σκαλοπάτι, 5: εσοχές).

2.2 Χημική Προσρόφηση - Γενικά

Το φαινόμενο κατά το οποίο τα μόρια ενός αερίου έρχονται σε επαφή με μια στερεή 

επιφάνεια με αποτέλεσμα τη δημιουργία χημικού δεσμού καλείται χημική προσρόφηση [2, 

3, 13, 14]. Υπεύθυνη για τη χημική προσρόφηση είναι η ύπαρξη ακορεστότητας στα
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επιφανειακά άτομα του στερεού, λόγω της έλλειψης γειτονικών ατόμων πάνω από το 

επίπεδο της επιφάνειας. Τα επιφανειακά άτομα έχουν συχνά ασύζευκτα ηλεκτρόνια ή κενά 

δεσμικά τροχιακά κατάλληλα για το σχηματισμό χημικού δεσμού. Η εκλυόμενη 

θερμότητα κατά την χημική προσρόφηση είναι της τάξης των 40-800 kJ.mol-1, δηλαδή της 

τάξης των θερμοτήτων των χημικών αντιδράσεων. Σε αντίθεση με την φυσική 

προσρόφηση, ο αριθμός των μοριακών στρωμάτων στην επιφάνεια του στερεού δεν 

ξεπερνά ένα μονομοριακό στρώμα. Τα μόρια υφίστανται ενεργειακές αλλά και χημικές 

μεταβολές με αποτέλεσμα την αύξηση της δραστικότητάς τους. Τέλος, η χημειορόφηση 

μπορεί να είναι και ενεργοποιημένη. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ένα ποσό ενέργειας για 

να οδηγήσει το μόριο από την αέρια στην προσροφημένη κατάσταση και το οποίο 

ονομάζεται ενέργεια ενεργοποίησης της χημειορόφησης, Eads [2, 3, 13, 14].

2.2.1 Χημική Προσρόφηση CO

To CO είναι θερμοδυναμικά ασταθές μόριο, αφού η ελεύθερη ενέργεια διάσπασης 

του είναι κατά απόλυτη τιμή πολύ μεγαλύτερη από το μηδέν (QGo= -60.6 kJ/mol). Παρόλα 

αυτά, η διάσπαση του μορίου στην αέρια φάση δε λαμβάνει χώρα, παρά μόνο σε πολύ 

υψηλές θερμοκρασίες, λόγω του υψηλού ενεργειακού φράγματος που υπάρχει (τάξη 

δεσμού 3). Η διάσπαση του CO γίνεται όμως πολύ ευκολότερη αν προηγηθεί προσρόφηση 

του σε μια στερεή επιφάνεια [15].

Το πιο πάνω φαινόμενο μπορεί να εξηγηθεί συγκρίνοντας τα μοριακά τροχιακά του 

CO πριν και μετά από προσρόφηση. Τα δύο μετωπικά τροχιακά ΗΟΜΟ και LUMO στην 

περίπτωση του CO είναι το 5σ και το 2π*, αντίστοιχα. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.6, το 

μόριο του CO για να διασπαστεί στην αέρια φάση θα πρέπει να υπάρξει μεταφορά 

ηλεκτρονιακού φορτίου από το 5σ στο 2π* αντιδεσμικό τροχιακό με αποτέλεσμα την 

αύξηση της εσωτερικής ενέργειας του μορίου, και κατά συνέπεια την αποσταθεροποίηση 

του. Όμως αυτό δεν συμβαίνει σε συνήθεις θερμοκρασίες γιατί η άμεση μεταφορά 

ηλεκτρονιακού φορτίου είναι μια αρκετά ενεργοποιημένη διαδικασία καθιστώντας έτσι 

δύσκολη τη διάσπαση του μορίου στην αέρια φάση. Αντίθετα, η προσρόφηση του μορίου 

CO σε μία στερεή μεταλλική επιφάνεια οδηγεί σε αποσταθεροποίηση του μορίου η οποία 

μπορεί να γίνει μέσω δύο μηχανισμών. Στην πρώτη περίπτωση, λόγω μικρής ενεργειακής 

διαφοράς μεταξύ του επιπέδου Fermi του μετάλλου και του 2π* αντιδεσμικού τροχιακού 

του CO, ηλεκτρονιακό φορτίο μεταφέρεται από το μέταλλο στο αντιδεσμικό τροχιακό του 

CO. Στην δεύτερη περίπτωση, ηλεκτρόνια από το 5σ δεσμικό τροχιακό του CO 

μεταφέρονται προς τα τροχιακά του μετάλλου (electron back-donation) [15, 16].
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Σχήμα 2.6: Τρόποι μεταφοράς ηλεκτρονιακού φορτίου στα 2π* αντιδεσμικά τροχιακά του CO.

H χημική προσρόφηση του CO σε επιφάνειες μετάλλων μετάπτωσης έχει μελετηθεί 

διεξοδικά [17]. Υπάρχουν πολλές αναφορές στη βιβλιογραφία ως προς τη χημειορόφηση 

του CO σε αριθμό μετάλλων, όπως: Ag, Co, Cu, Fe, Ir, Mn [18-20], Ni [21-23], Re [24-26] 

Pd [27, 28], Rh [29-34], Pt [35-41] και άλλα. Οι Toyoshima και Somorjai [42] συνόψισαν 

τις ενθαλπίες προσρόφησης (NHads) του CO στα μέταλλα μετάπτωσης (Σχήμα 2.7α) και 

βρήκαν μια συστηματική μείωση της NH°ads από αριστερά προς τα δεξιά κατά μήκος του 

περιοδικού πίνακα. Επιπλέον, συσχέτισαν την ενθαλπία προσρόφησης με την ενέργεια 

σχηματισμού του αντίστοιχου καρβιδίου (Σχ. 2.7β) και οξειδίου (Σχ. 2.7γ) για κάθε 

μέταλλο (ανά άτομο Μ). Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρήθηκε σημαντική απόκλιση 

της γραμμικής συσχέτισης.

(%)
CO

1 1 y

Tr /
' y " Z r -

W
- -

MY<C n

- _
N N  

.....  1 1
-50 0  5 0

H e a t o f For m o l ion o f  C orbide  p e r Metcl Atom
100 200  

H e a t  o f  F o rm atio n  o f O xide  p e r  M e to l
3 0 0

Σχήμα 2.7: Ενθαλπίες προσρόφησης CO (NH°ads) σε μέταλλα μετάπτωσης (α); Ενθαλπίες 
προσρόφησης CO (NH°ads) συναρτήσει της ενέργειας σχηματισμού του καρβιδίου (β), και οξειδίου 
(γ) του αντίστοιχου μετάλλου (ανά άτομο Μ) [42].
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To CO έχει τη δυνατότητα να προσροφηθεί πάνω στη μεταλλική επιφάνεια με 

τρεις διαφορετικούς τρόπους, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.8. Στο Σχ. 2.8α παρουσιάζεται η 

γραμμική προσρόφηση του CO (το CO χημειοροφάται μέσω χημικού δεσμού μεταξύ του 

ατόμου C και του επιφανειακού ατόμου Μ). Στο Σχ. 2.8β παρουσιάζεται ο γεφυρωτός 

τρόπος προσρόφησης CO στην επιφάνεια του μετάλλου κατά την οποία το μόριο CO 

σχηματίζει δεσμό με δύο άτομα μετάλλου. Τέλος, στο Σχ. 2.8γ δύο μόρια CO 

προσροφούνται σε ένα άτομο Μ με συνέπεια το σχηματισμό δικαρβονυλικού είδους [17].

(β) (γ)

Σχήμα 2.8: Τρόποι προσρόφησης του CO σε μεταλλική επιφάνεια: (α) γραμμικό, (β) γεφυρωτικό, 
και (γ) δικαρβονυλικό.

2.2.2 Χημική Προσρόφηση Η20

Η χημική προσρόφηση Η20  σε χαμηλές θερμοκρασίες (<100 Κ) μοιάζει με την 

προσρόφηση ενός διπόλου σε μια μεταλλική επιφάνεια, με το θετικό άκρο να 

προσανατολίζεται προς τα έξω [43, 44]. Έτσι το μόριο του Η20  προσεγγίζει μια μεταλλική 

επιφάνεια μέσω του Ο. Στα μέταλλα μετάπτωσης η χημειορόφηση του Η20  λαμβάνει 

χώρα με την αλληεπικάλυψη του 3a. μοριακού τροχιακού με τα αντίστοιχα dz2 τροχιακά 

του μετάλλου ενώ μικρότερη συνεισφορά στην προσρόφηση έχει η αλληλεπικάλυψη 

μεταξύ των 1b. και 1b2 μοριακών τροχιακών του Η20  με τα dyz και dzx τροχιακά του 

μετάλλου, αντίστοιχα [45, 46].

Σε θερμοκρασίες >100 Κ η προσρόφηση του Η20  είναι διασπαστική αφού ευνοείται 

θερμοδυναμικά. Οι πιθανές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα είναι [43, 44]:

H2O(g) <100Κ > H2O(ads) (2.1)

H2O(ads) ~200Κ > H2O(g) (2.2)

H2O(ads) 120~200Κ > OH(ads) + H(ads) (2.3)

2OH(ads) 200~350Κ > H2O(g) + O(ads) (2.4)

OH(ads) >300Κ > O(ads) + H(ads) (2.5)

2H(ads) >300Κ > H2(g) (2.6)

O(ads) >350Κ > O(inc) (2.7)
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2O(ads) > 6 0 0 K O2(g) (2.8)

όπου, (g) αφόρα είδη στην αέρια φάση, (ads) προσροφημένα είδη, και (inc) είδη 

ενσωματωμένα στο πλέγμα.

Η προσρόφηση του Η2Ο (διασπαστική ή μη) έχει μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό σε 

πολλά μεταλλοξείδια όπως: Al2O3 [47, 48], CeO2 [49-51], TiO2 [52-55], La2O3 [56, 57], 

MnO [58, 59], MgO [60], CuO [61], και άλλα. Αρκετοί ερενητές υποστηρίζουν ότι οι 

ατέλειες στην δομή των μεταλλοξείδιων, όπως οι κενές θέσεις οξυγόνου, αποτελούν 

ενεργά κέντρα για την διασπαστική προσρόφηση του Η2Ο, όπως φαίνεται στο Σχ. 2.9 [43, 

44]. Τέτοια ενεργά κέντρα έχουν μεγάλο βαθμό ακορεστότητας με αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται πιο όξινα και να προτιμούνται από το μόριο του Η2Ο.

Σχήμα 2.9: Σχηματική απεικόνιση της προσρόφησης και διάσπασης Η2Ο στην επιφάνεια 
μεταλλοξειδίου που διαθέτει κενές θέσεις οξυγόνου (Μ: μεταλλοκατιόν).

2.2.3 Χημική Προσρόφηση Η2

Το μόριο του Η2 προσροφάται ως επί το πλείστον διασπαστικά σε μια στερεή 

επιφάνεια, ενώ η διεργασία της προσρόφησης μπορεί να είναι ενεργοποιημένη ή μη, 

ανάλογα με το είδος του μετάλλου [2]. Η χημειορόφηση του Η2 σε μια μεταλλική 

επιφάνεια μπορεί να μελετηθεί με τη θεωρεία μοριακών τροχιακών. Το Η2 διαθέτει δύο 

μοριακά τροχιακά: το δεσμικό 1σ (το υψηλότερο σε ενέργεια κατηλειμένο τροχιακό, 

ΗΟΜΟ) και το αντιδεσμικό 1σ* (το χαμηλότερο σε ενέργεια μη κατηλειμένο τροχιακό, 

LUMO). Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα ηλεκτρόνια της επιφάνειας του μετάλλου s και d. 

Καθώς το μόριο του Η2 προσεγγίζει την επιφάνεια του μετάλλου, τα αντιδεσμικά του 

τροχιακά (ενεργειακό επίπεδο) είναι πολύ κοντά στο ενεργειακό επίπεδο Fermi του 

μετάλλου, με αποτέλεσμα να μεταφέρεται ηλεκτρονιακό φορτίο από το μέταλλο προς το 

αντιδεσμικό τροχιακό (1σ*) του Η2 (back-donation) με ταυτόχρονη μεταφορά φορτίου από 

το 1σ δεσμικό τροχιακό Η2 στα d τροχιακά του μετάλλου. Αυτό οδηγεί σε εξασθένηση του 

δεσμού Η-Η ενώ παράλληλα σχηματίζεται δεσμός μεταξύ της μεταλλικής επιφάνειας και 

των ατόμων Η [62, 63]. Μια απλή απεικόνιση της διεργασίας της χημικής προσρόφησης
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Η2 σε μία μεταλλική επιφάνεια μέσω της θεωρίας μοριακών τροχιακών δίνεται από το 

Σχήμα 2.10.

Σχήμα 2.10: Διάγραμμα μοριακών τροχιακών για το σύστημα μετάλλου-Η2 στην περίπτωση 
της διασπαστικής χημειορόφησης Η2.

Στη βιβλιογραφία έχουν γίνει πολλές αναφορές ως προς τη διασπαστική χημική 

προσρόφηση Η2 σε πλήθος μετάλλων, όπως: Pt [62, 64-66], Pd [63, 67-69], Ni [63, 67, 

70], Rh [71-73], Cu [74, 75], Ru [76], Mg, Ti, La [63] και άλλα. Στην περίπτωση των 

μετάλλων Ti, Ni, La και Pd, το ενεργειακό φράγμα για τη διασπαστική προσρόφηση του 

υδρογόνου είναι αμελητέο. Παρόλα αυτά το ενεργειακό φράγμα για το Mg είναι 

σημαντικό. Αρκετές ερευνητικές μελέτες στη βιβλιογραφία αναφέρουν αυξημένη χημική 

προσρόφηση Η2 , κυρίως σε μόνο- ή διμεταλλικούς καταλύτες της I, VI & VIII ομάδας 

μετάλλων στηριζόμενους σε γ-Αΐ2θ 3 και SiO2 [77-80]. Αφορούν συνήθως συνθήκες 

ατμοσφαιρικής πίεσης και θερμοκρασίας μεγαλύτερης των 200°C, ενώ σε αρκετές 

περιπτώσεις αναφέρεται η εμφάνιση του φαινομένου και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. 

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την εμφάνιση του φαινομένου spillover, δηλαδή τη διάχυση 

των προσροφημένων ειδών από μια στερεή επιφάνεια σε άλλη, όπου τα είδη δεν 

χημειορροφούνται άμεσα (Σχήμα 2.11). Η έκταση της αυξημένης προσρόφησης του είδους 

εξαρτάται από το είδος της επαφής μεταξύ μετάλλου και υποστρώματος, αλλά η 

συγκέντρωση του προσροφημένου είδους δεν εξαρτάται από το μέταλλο, το οποίο αυξάνει 

το ρυθμό της προσρόφησης αλλά βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας με 

την αέρια φάση.
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Σχήμα 2.11: Μηχανισμός διασπαστικής χημικής προσρόφησης υδρογόνου στην καταλυτική 
επιφάνεια, και επακόλουθη διάχυση του ατομικού Η στο υπόστρωμα.

2.2.4 Χημική Προσρόφηση CO2

Η χημική προσρόφηση του CO2 σε μια μεταλλική επιφάνεια μπορεί να είναι 

διασπαστική ή μη παρόλο που θερμοδυναμικά ευνοείται η διασπαστική προσρόφηση, 

όπως και στην περίπτωση της προσρόφησης του Η2Ο [81]. Όταν το CO2 προσροφάται σε 

επιφάνειες μεταλλοξειδίων μη διασπαστικά, η παρουσία ατομικού επιφανειακού οξυγόνου 

του πλέγματος οδηγεί στο σχηματισμό διαφόρων προσροφημένων ανθρακικών 

(carbonate, Σχ. 2.12α-γ) ή/και καρβοξυλικών ειδών (carboxylate, Σχ. 2.12δ) [6, 81, 82]. Η 

μη διασπαστική χημειορόφηση CO2 σε υδοξυλιομένες επιφάνειες μεταλλοξειδίων είναι 

δυνατό να οδηγήσει στον σχηματισμό όξινων καρβοξυλικών (acid carboxylate, Σχ. 2.12ε) 

ή/και φορμικών ειδών (formate, Σχ. 2.12στ) [6]. Ο σχηματισμός των καρβονικών ειδών 

(carbonite, Σχ. 2.12ζ) πραγματοποιείται μετά από προκατεργασία του μεταλλοξειδίου 

κάτω από συνθήκες κενού σε υψηλές θερμοκρασίες πριν την προσρόφηση CO2 [83]. Στο 

Πίνακα 2.1 συνοψίζονται τα είδη που σχηματίζονται μετά από προσρόφηση CO2 σε 

καθαρές επιφάνειες διαφόρων μεταλλοξειδίων.
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Σχήμα 2.12: Δομές μη διασπαστικής προσρόφησης CO2 στην επιφάνεια μεταλλοξειδίων 
(Μ=μεταλλοκατιόν).

Αντίθετα, η διασπαστική χημειορόφηση CO2 οδηγεί στο σχηματισμό 

προσροφημένου CO (γεφυρωμένο με δύο επιφανειακά μέταλλα), ενώ το ατομικό οξυγόνο 

μπορεί είτε να σχηματίσει δεσμό με μέταλλο της επιφάνειας, είτε, στην περίπτωση
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μεταλλοξειδίων που διαθέτουν κενές θέσεις οξυγόνου, να διαχυθεί συμπληρώνοντας τις 

θέσεις αυτές. Οι Chloe et. al. [84] μελέτησαν τη διασπαστική προσρόφηση CO2 σε CO και 

ατομικό Ο σε επιφάνειες Ni. To CO2 στην αέρια φάση είναι γραμμικό μόριο, ενώ καθώς 

προσεγγίζει την επιφάνεια τα οξυγόνα του προσανατολίζονται στα μεταλλοκατιόντα της 

επιφάνειας. Κατά την προσρόφηση του παρατηρείται κάμψη και μεγέθυνση του δεσμού 

ΟΧ-Ο λόγω της αλληλεπίδρασης με την επιφάνεια και μεταφοράς ηλεκτρονιακού 

φορτίου προς την επιφάνεια των μεταλλοκατιόντων, γεγονός που οδηγεί στη διάσπαση του 

CO2 (Σχήμα 2.13).

Σχήμα 2.13: Μοντέλο διασπαστικής χημικής προσρόφησης CO2 σε επιφάνεια Ni (111) [84].

Πίνακας 2.1: Επιφανειά είδη που σχηματίζονται στην επιφάνεια μεταλλοξειδίου (MOx) μετά από 
προσρόφηση CO2.

Μ+ Unidentate 
x carbonate

Bidentate
carbonate

Bridged
carbonate Carboxylate Bicarbonate Refs.

MgO ! [85-87]
CaO [88]
TiO2

(rutile)
! [89-91]

TiO2

(anatase)
! [89, 90]

γ-Αΐ2θ 3 ! [92, 93]
CuO ! [94, 95]
ZnO ! [96, 97]

La2O3 ! [98]

2.3 Μέθοδος Ισοτοπικής Εναλλαγής (Steady State Isotopic Transient Kinetic 

Analysis, SSITKA)

2.3.1 Εισαγωγή

Οι καταλυτικές ιδιότητες (π.χ., κινητικός ρυθμός, εκλεκτικότητα, σταθερότητα με το 

χρόνο αντίδρασης) μιας στερεής επιφάνειας είναι άμεσα συνυφασμένες με τη χημική της 

σύσταση και τα δομικά της χαρακτηριστικά σε ατομική κλίμακα. Κατά συνέπεια, για την 

βελτίωση των καταλυτικών ιδιοτήτων απαιτείται η πλήρης κατανόηση της κινητικής των 

επιμέρους αντιδράσεων και του μηχανιστικού δρόμου που λαμβάνει χώρα στην 

καταλυτική επιφάνεια. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η χρήση in situ τεχνικών που θα
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επιτρέπουν τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων επιφανειακά προσροφημένων ειδών τα 

οποία λαμβάνουν μέρος στον μηχανισμό της αντίδρασης όπως και των κινητικών 

σταθερών (k) στοιχειωδών βημάτων του μηχανισμού της αντίδρασης.

Η τεχνική Steady State Isotopic Transient Kinetic Analysis (SSITKA) εφαρμόστηκε 

για πρώτη φορά από τους Happel [99], Bennett [100] και Biloen [101], οι οποίοι 

εμπνεύστηκαν από προηγούμενη έρευνα του Tamaru και των συνεργατών του [102], και η 

οποία αποσκοπούσε στη χρήση σταθερών ισοτόπων σε ομογενείς και ετερογενείς 

αντιδράσεις για τον in situ υπολογισμό: (α) κινητικών ρυθμών ανεξάρτητων επιμέρους 

βημάτων, και (β) επιφανειακών συγκεντρώσεων ενεργών ενδιαμέσων ειδών. Τέτοιου 

είδους υπολογισμοί είναι αδύνατο να γίνουν με χρήση του συνολικού κινητικού ρυθμού 

μιας αντίδρασης σε μόνιμες συνθήκες.

Η τεχνική SSITKA στηρίζεται στη συνεχή παρακολούθηση των αντιδρώντων και 

προϊόντων μιας αντίδρασης συναρτήσει του χρόνου μετά από εναλλαγή ενός αντιδρώντος 

με το αντίστοιχο ισότοπό του σε μόνιμες συνθήκες αντίδρασης. Αφού επιτευχθεί μόνιμη 

κατάσταση (steady state) για τους καταλυτικούς ρυθμούς των επιμέρους στοιχειωδών 

βημάτων της αντίδρασης, η τροφοδοσία εναλλάσσεται σε αυτή που περιέχει ακριβώς τα 

ίδια μοριακά είδη αλλά με αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων μοριακών ειδών με 

ισοτοπικά σημασμένα άτομα στο αντιδρών μοριακό είδος [103-106].

Οι μερικές πιέσεις των συστατικών της τροφοδοσίας παραμένουν σταθερές και στα 

δύο ισοτοπικά μίγματα με αποτέλεσμα η αντίδραση να παραμένει σε πραγματική μόνιμη 

κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της ισοτοπικής εναλλαγής παρατηρείται μια δυναμική 

μεταβολή στη συγκέντρωση των προσροφημένων ειδών που διαθέτουν σημασμένο άτομο 

(ενεργά ενδιάμεσα είδη της αντίδρασης), κάτι που δεν παρατηρείται για τα μη ενεργά είδη. 

Δηλαδή, τα μη ενεργά είδη δεν είναι ισοτοπικά εναλλάξιμα στο πείραμα SSITKA. Στο 

γεγονός αυτό οφείλεται η δημιουργία δυναμικών αποκρίσεων στις συγκεντρώσεις των 

αερίων προϊόντων της αντίδρασης, και οι οποίες καταγράφονται συνήθως από 

φασματογράφο μάζας (SSITKA-MS). Με τη βοήθεια ισοζυγίων μάζας και συγκεκριμένων 

κινητικών μοντέλων είναι εφικτός ο προσδιορισμός εγγενών κινητικών παραμέτρων της 

αντίδρασης, όπως: η συγκέντρωση και επιφανειακή κάλυψη των ενεργών ενδιαμέσων 

ειδών της αντίδρασης (Ni και θ  ̂ αντίστοιχα), ο μέσος χρόνος παραμονής του ενδιάμεσου 

ενεργού είδους στην επιφάνεια (τρ), καθώς και κινητικών σταθερών (ki) στοιχειωδών 

μηχανιστικών βημάτων [103-106]. Με την χρήση κατάλληλων φασματοσκοπικών 

τεχνικών (π.χ. transmission FTIR, DRIFTS, Raman) καθίσταται δυνατή και η 

ταυτοποίηση της χημικής δομής των ενεργών ενδιαμέσων (active intermediate) ειδών και 

των μη ενεργών (spectators) ειδών (SSITKA-operando) [107-111]. Μια τυπική
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απεικόνιση της πειραματικής διάταξης για την πραγματοποίηση πειραμάτων SSITKA 

φαίνεται στο Σχήμα 2.14 [103, 106].

ί—Isotope Gas R

I 4-way 
switching valve

Σχήμα 2.14: Πειραματική διάταξη για την πραγματοποίηση SSITKA-operando πειραμάτων [103, 
106].

2.3.2 Μαθηματική Ανάλυση SSITKA

2.3.2.1 Υπολογισμός Κινητικών Παραμέτρων

Στο Σχήμα 2.15 παρουσιάζεται μια χαρακτηριστική απεικόνιση εφαρμογής της 

τεχνικής SSITKA για τη μελέτη μιας αντιστρεπτής ετερογενής (στερεό-αέριο) 

καταλυτικής αντίδρασης:

R (g) + άλλα αντιδρώντα (g) n  A ενδιάμεσα (ads) n  p (g) + άλλα προϊόντα (g) (2.9)

Σύμφωνα με τους Shannon και Goodwin [104], ένας από τους καλύτερους τρόπους 

για την περιγραφή ενός πειράματος SSITKA είναι το «μοντέλο δεξαμενών» 

(compartmental model). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η καταλυτική επιφάνεια 

απαρτίζεται από μια σειρά με δεξαμενές ή διαμερίσματα (pools ή compartments) [105], 

όπου η κάθε δεξαμενή αντιστοιχεί σε μοναδικά ενεργά ενδιάμεσα προσροφημένα είδη 

στον μηχανιστικό δρόμο της αντίδρασης τα οποία παρουσιάζουν την ίδια δραστικότητα, 

kn. Επίσης, γίνεται η παραδοχή ότι δεν υπάρχει χρόνος ανάμιξης μεταξύ των δεξαμενών, 

παρά μόνο ο μέσος χρόνος παραμονής για κάθε ενδιάμεσο είδος στην επιφάνεια, τρ (s).
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(α) Κάτω από μόνιμες συνθήκες (steady state), t <0

(β) Για 0<t<6P

Σχήμα 2.15: «Μοντέλο δεξαμενών» για την περιγραφή της ισοτοπικής κατανομής μεταξύ των n 
δεξαμενών (όπου, n: διαφορετικά ενεργά ενδιάμεσα είδη) σε ένα πείραμα ισοτοπικής εναλλαγής 
SSITKA (R ο  R*).

Μετά την επίτευξη μόνιμης κατάστασης (steady state) (Σχ. 2.15α), ο κινητικός

ρυθμός της αντίδρασης, ir (mols R.s-1 ή mols R.gcat-1.s-1) είναι το αποτέλεσμα του

καθαρού ρυθμού μεταφοράς (άθροισμα ρυθμών εισόδου - άθροισμα ρυθμών εξόδου) του

μη ισοτοπικού είδους R από κάθε δεξαμενή. Επιπλέον, επιτυγχάνεται ένας σταθερός
2 1αριθμός, Ni (mols) (i=1,2,...n), επιφανειακή συγκέντρωση (mols.m' ή mols.gcat" ) ή 

επιφανειακή κάλυψη (Ci) ενδιαμέσων ειδών Α σε κάθε δεξαμενή. Την χρονική στιγμή t=0, 

με τη βοήθεια μιας τετρά-πορτης χρωματογραφικής βαλβίδας μηδενικού όγκου (Σχ. 2.14) 

πραγματοποιείται μια ταχεία εναλλαγή της τροφοδοσίας που περιέχει το αντιδρών R με 

μια ισοδύναμη (χημική σύσταση και ροή) τροφοδοσία που περιέχει το ισοτοπικό αντιδρών 

R* [106].

Για t>0 πραγματοποιείται μια μη ιδανική βηματική αλλαγή (step change) [106] στην 

σύσταση του R* στην τροφοδοσία της καταλυτικής κλίνης, με αποτέλεσμα την κατανομή 

του σημασμένου άτομο στο μόριο-αντιδρών στα διάφορα ενεργά ενδιάμεσα είδη που 

εμπλέκονται στο μηχανιστικό δρόμο για το σχηματισμό του τελικού προϊόντος P. Κατά 

συνέπεια, καθώς το R* αντιδρά με την καταλυτική επιφάνεια, το σημασμένο άτομο του R 

μεταφέρεται μέσω των ενδιαμέσων ειδών Α που βρίσκονται στο μηχανιστικό δρόμο από 

το αντιδρών R στο προϊόν P οδηγώντας τελικά στο σχηματισμό του σημασμένου 

προϊόντος P* (Σχ. 2.16β). Η κατανομή του ισοτοπικού μορίου σε κάθε ενδιάμεσο είδος 

εξαρτάται μόνο από τον εγγενή κινητικό ρυθμό μεταξύ των δεξαμενών, η, και την εγγενή 

δραστικότητα, ki, του κάθε προσροφημένου ενδιάμεσου είδους Α. Σε ένα πείραμα 

SSITKA η δυναμική απόκριση του P μειώνεται ενώ του P* αυξάνεται, μέχρι την επίτευξη 

μια νέας μόνιμης κατάστασης (Γρ = Γρ*). Απουσία ισοτοπικών φαινομένων, ισχύει η 

ακόλουθη σχέση:
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rpss. = rp(t) + rp*(t) (2.10)
s.sόπου, rp . είναι ο συνολικός ρυθμός παραγωγής του προϊόντος P κάτω από μόνιμες 

συνθήκες αντίδρασης, ενώ rp(t) και rp*(t) είναι οι δυναμικοί ρυθμοί παραγωγής των P και 

P*, αντίστοιχα, για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή t. Με βάση το ισοζύγιο μάζας σε 

μόνιμες συνθήκες για ένα αντιδραστήρα συνεχούς ροής, εξάγεται η σχέση:

rps" = Ft yps" (2.11)

όπου, Ft (mols.s-1) είναι η συνολική μοριακή ροή στην έξοδο του αντιδραστήρα, και ypss. 

το μοριακό κλάσμα του προϊόντος P. Ο ρυθμός παραγωγής, rpss, έχει μονάδες μέτρησης 

mol.s-1. Η κανονικοποιημένη δυναμική απόκριση, Zp(t), δίνεται από την εξίσωση: 

y (t)
ΖΡ (t)= (2.12)

yp

όπου, για t=0 (ισοτοπική εναλλαγή) τότε Zp(t)=1.0, και για t ! t * s.s. (νέα μόνιμη 

κατάσταση κάτω από το ισοτοπικό μίγμα της αντίδρασης), Zp( t ! t* ss.)=0.0. Επίσης, 

ισχύει:

Zp(t) + Zp*(t) = 1.0 (0 " t "  t*s.s.) (2.13)

Σε ένα ιδανικό πείραμα SSITKA, απουσία διαταραχών λόγω του συστήματος (π.χ. ροή, 

πίεση, θερμοκρασία) και ισοτοπικών φαινομένων, οι δυναμικές αποκρίσεις των Zp(t) και 

Zp*(t) αποτελούν κατοπτρικές εικόνες και διασταυρώνονται στο σημείο Z=0.5 (Σχήμα 

2.16). Η καμπύλη ZI(t) είναι η δυναμική απόκριση ενός αδρανούς αερίου (π.χ. Ar, He, Kr) 

και αντικατοπτρίζει τα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά της χρωματογραφικής βαλβίδας και 

των σωληνώσεων του συστήματος ροής αερίων, καθώς και τα υδροδυναμικά 

χαρακτηριστικά του αντιδραστήρα που χρησιμοποιείται [106].

2.3.2.2 Μέσος Χρόνος Παραμονής Ενεργού Είδους στην Επιφάνεια

Μια πολύ σημαντική κινητική παράμετρος που προσδιορίζεται με την τεχνική 

SSITKA είναι ο μέσος χρόνος παραμονής στην επιφάνεια (mean surface residence time), 

6p, όλων των ενεργών ενδιαμέσων ειδών της αντίδρασης που οδηγούν στο σχηματισμό του 

τελικού προϊόντος P. Η ποσότητα αυτή υπολογίζεται από την επιφάνεια μεταξύ των 

καμπυλών ZI και Zp (Σχ. 2.16), σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση:

t*S.S

#p(s) -  / [ Z p ( t )  - Z*(t)&dt (2.14)
0

Ο μέσος χρόνος παραμονής είναι μια παράμετρος που υπολογίζεται άμεσα από ένα 

πείραμα SSITKA ανεξάρτητα από το κινητικό μοντέλο που ακολουθείται ή τον μηχανισμό 

της αντίδρασης που μελετάται.
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Z (t)  0.5

0
0 10 20 30 40 50 60 70

tim e (s)
Σχήμα 2.16: Τυπικές δυναμικές αποκρίσεις των P, P* και Ι που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια 
ενός πειράματος SSITKA.

Όπως φαίνεται στο Σχ. 2.15, το αντιδρών R και προϊόν P προσροφούνται 

αντιστρεπτά στην καταλυτική επιφάνεια με αποτέλεσμα τα μοριακά προσροφημένα είδη R 

και P να θεωρούνται ενεργά ενδιάμεσα της αντίδρασης. Για παράδειγμα, η προσρόφηση 

του προϊόντος P θεωρείται ένα σημαντικό επιμέρους βήμα στον μηχανιστικό δρόμο, που 

μερικές φορές μπορεί να αποτελέσει και το ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα της αντίδρασης [112]: 

P + s Q  P-s (2.15)

όπου, s είναι ενεργό κέντρο προσρόφησης στην καταλυτική επιφάνεια.

Στις περιπτώσεις όπου η επαναπροσρόφηση του προϊόντος P γίνεται στα ίδια ενεργά 

κέντρα της επιφάνειας όπου λαμβάνει χώρα η αντίδραση, τότε η επιφανειακή κάλυψη των 

ειδών P είναι πρακτικά μηδενική. Αντίθετα, στις περιπτώσεις όπου η επαναπροσρόφηση 

του προϊόντος P πραγματοποιείται σε διαφορετικά (μη ενεργά) επιφανειακά κέντρα, 

οδηγεί σε υπερεκτίμηση της συγκέντρωσης των ενεργών ενδιαμέσων ειδών. Ο Goodwin 

και οι συνεργάτες του [104] πρότειναν μια πειραματική διαδικασία για μέτρηση του 

πραγματικού μέσου χρόνου παραμονής ενεργών ειδών στην επιφάνεια, η οποία 

περιλαμβάνει την πραγματοποίηση πειραμάτων SSITKA με διαφορετικές καταλυτικές 

κλίνες αλλά με ίδια ταχύτητα χώρου (space velocity). Με αυτό τον τρόπο, αν αλλάζει το 

σχήμα των καμπυλών Zp(t) αλλά ο μέσος χρόνος παραμονής στην επιφάνεια, τρ, που 

υπολογίζεται είναι ο ίδιος, τότε τα φαινόμενα επαναπροσρόφησης του προϊόντος Ρ είναι 

αμελητέα.
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2.3.2.3 Υπολογισμός Συγκέντρωσης Ενεργών Ενδιαμέσων Ειδών

Με βάση τις δυναμικές αποκρίσεις των Zi(t) και Zp(t), και με χρήση ισοζυγίου μάζας, 

υπολογίζεται η συγκέντρωση (mol/gcat) όλων των ενεργών ενδιαμέσων ειδών της 

αντίδρασης, Np = Ni + N2 + ... + Nn, (Σχ. 2.15) που εμπλέκονται στο σχηματισμό του 

τελικού προϊόντος P, σύμφωνα με την εξίσωση:

όπου, ypss. είναι η συγκέντρωση του προϊόντος P κάτω από μόνιμες συνθήκες πριν την 

ισοτοπική εναλλαγή, και W η μάζα του καταλύτη. Η Εξίσωση 2.16 μπορεί να εφαρμοστεί 

χωρίς να προαπαιτεί οποιαδήποτε γνώση του κινητικού μοντέλου ή του μηχανισμού που 

ακολουθεί η αντίδραση που μελετάται. Αυτό αποτελεί και το κύριο πλεονέκτημα της 

τεχνικής SSITKA, όπου επιτρέπει τον ακριβή υπολογισμό της συγκέντρωσης μόνο των 

ενεργών ενδιαμέσων ειδών κάτω από πραγματικές συνθήκες αντίδρασης. Επιπλέον, με 

μαθηματική προσομοίωση των δυναμικών αποκρίσεων των Zp(t) ή Zp*(t) είναι δυνατό να 

υπολογιστεί η συγκέντρωση του κάθε ενδιάμεσου είδους, N;, ξεχωριστά [112, 113].

2.3.2.4 Υπολογισμός Αριθμού Αναστροφής (Turnover Frequency, TOFitk)

Η έννοια του αριθμού αναστροφής (turnover frequency, TOF) προτάθηκε για πρώτη 

φορά το 1968 από τον Michel Boudart [114], και υποδηλώνει τον αριθμό μορίων του 

προϊόντος που παράγονται σε ένα ενεργό κέντρο της επιφάνειας ανά μονάδα χρόνου για 

μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, πίεση και σύσταση τροφοδοσίας. Από τότε, ο αριθμός 

αναστροφής έχει καθιερωθεί σαν μια πολύ σημαντική παράμετρος για την αξιολόγηση της 

δραστικότητας ενός καταλύτη, καθώς και στη βελτίωση και σχεδιασμό νέων καταλυτικών 

επιφανειών. Στην περίπτωση των μεταλλικών στηριζόμενων καταλυτών, όπου το 

υπόστρωμα δεν παρουσιάζει καταλυτική δραστικότητα, τότε ο προσδιορισμός της 

διασποράς της μεταλλικής φάσης (π.χ. με εκλεκτική χημειορόφηση Η2) επιτρέπει το 

υπολογισμό του TOFchem [114, 115]. Παρόλα αυτά, η παράμετρος TOFchem είναι δυνατό να 

μην εκφράζει την πραγματική ενεργότητα των καταλυτικών κέντρων, αφού τα κέντρα που 

προσροφούν Η2 μπορεί να μην είναι τα ίδια. Αξιόλογες δημοσιεύεις από τους Goodwin και 

τους συνεργάτες του [115], καθώς και των Bennett και Che [116], υποδεικνύουν την 

πειραματική διαδικασία για τον υπολογισμό των πραγματικών TOF και TOFchem.

Χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους Np (mols) and 6p (s) όπως υπολογίζονται σε ένα 

πείραμα SSITKA, είναι δυνατό να υπολογιστεί ο κινητικός ρυθμός της αντίδρασης κάτω 

από μόνιμες συνθήκες, Rp (mols/s), σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση:
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(2.17)

(2.18)

όπου, TOFitk (s-1) είναι ο πραγματικός αριθμός αναστροφής με βάση των αριθμό ενεργών

κέντρων που μετρήθηκαν σε ένα πείραμα SSITKA [104, 115]. Εδώ να σημειωθεί ότι 

απαιτείται η παραδοχή πως κάθε ένα ενεργό ενδιάμεσο είδος στον καταλυτικό κύκλο 

καταλαμβάνει ένα ενεργό κέντρο της επιφάνειας, χωρίς να μπορεί να διακριθεί ο τύπος 

του ενεργού κέντρου (π.χ., ο αριθμός των επιφανειακών ατόμων που απαρτίζουν το ενεργό 

κέντρο). Οι Goodwin et al. [115] παρουσίασαν την ακόλουθη σχέση:

όπου, TOFsite είναι ο αριθμός αναστροφής που υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά 

ενεργά κέντρα, σε αντίθεση με το TOFiTk που υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των 

ενδιάμεσων ειδών. Ως εκ τούτου, η παράμετρος TOFiTk, που υπολογίζεται στην τεχνική 

SSITKA, αποτελεί ένα μέτρο σύγκρισης για την απόκλιση του TOFchem από τον 

πραγματικό αριθμό αναστροφής, TOFsite [115].

2.3.2.5 Κατανομή Δραστικότητας (Reactivity distribution)

Όπως προαναφέρθηκε, οι δυναμικές αποκρίσεις των προϊόντων P και P* μπορούν να 

προσομοιωθούν μαθηματικά για τον υπολογισμό των κινητικών σταθερών των επιμέρους 

μηχανιστικών βημάτων, ki, και κατά συνέπεια της κατανομής δραστικότητας (reactivity 

distribution function), f(k). Ο Bell και οι συνεργάτες του [117] ήταν οι πρώτοι που 

παρουσίασαν μια προηγμένη μαθηματική ανάλυση των δεδομένων SSITKA στην 

αντίδραση υδρογόνωσης του CO προς CH4 με απώτερο σκοπό να δείξουν ότι ο 

σχηματισμός CH4 περνά πρώτα από τη διάσπαση προσροφημένου CO και ακολούθως από 

την υδρογόνωση του προσροφημένου άνθρακα. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.17, ο 

προσροφημένος άνθρακας στην επιφάνεια μπορεί να εμφανίσει διαφορετικές δομές οι 

οποίες έχουν και διαφορετική δραστικότητα προς παραγωγή CH4 , άρα η δραστικότητα 

του άνθρακα χαρακτηρίζεται από μια κατανομή δραστικότητας, f(k). Σύμφωνα με τη 

θεώρηση αυτή, ο συνολικός ρυθμός παραγωγής 13CD4 κατά την ισοτοπική εναλλαγή 

13CO/D2 "  12CO/D2 περιγράφεται από την εξίσωση:

TOFchem !  TOFsite !  TOFitk (2.19)

(2.20)
0
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* 13όπου, θ0 είναι η αρχική επιφανειακή κάλυψη του σημασμένου άνθρακα με C, και k είναι 

η κινητική σταθερά πρώτης τάξης για την περίπτωση που μόνο ένα είδος άνθρακα 

αντιδρά. Για την τελευταία περίπτωση θεωρείται ότι ισχύει r13CD4 (t) = θο* k e-kt με βάση 

κινητικές μελέτες που προηγήθηκαν της αντίδρασης υδρογόνωσης του άνθρακα. Να 

σημειωθεί ότι δεν χρειάστηκε καμιά παραδοχή για τον προσδιορισμό της κατανομής 

δραστικότητας f(k).

(α)

(Ρ)

(γ)

Σχήμα 2.17: Πιθανοί μηχανιστικοί δρόμοι παραγωγής CH4 από διαφορετικές δομές 
προσροφημένου άνθρακα (Ca, Co) [117].

Στο Σχήμα 2.18 παρουσιάζεται το διάγραμμα της κατανομής δραστικότητας, f(k), 

συναρτήσει της κινητικής σταθεράς, k, μετά την εφαρμογή της εξίσωσης 2.20 και της 

μαθηματικής ανάλυσης των δυναμικών αποκρίσεων Z(t)=r13CD4(t)/r13CD4ss σε καταλύτη 

Ru/SiO2 (D2/CO=3/1, T=463 K, P=1 atm) [117]. Η δεξιά ευρεία κορυφή αφορά την 

υδρογόνωση του προσροφημένου άνθρακα Ca, ενώ η αριστερά κορυφή, σε μικρότερες 

τιμές k, αποδίδεται στον προσροφημένο άνθρακα Co. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο

Co είναι λιγότερο δραστικός από το Ca. Η μέση κινητική σταθερά kCo βρέθηκε να είναι
2 1 1 1  3.3x10 s' , ενώ η kCa=1.8x10' s' . Επιπλέον, η μέση επιφανειακή συγκέντρωση (μοριακό

κλάσμα) του Co βρέθηκε να είναι διπλάσια από αυτή του Ca.

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά παραδείγματα μαθηματικής

προσομοίωσης δεδομένων SSITKA για διάφορες καταλυτικές αντιδράσεις [118].
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Σχήμα 2.18: Διάγραμμα κατανομής δραστικότητας, f(k), συναρτήσει της κινητικής σταθεράς, k, 
για την αντίδραση παραγωγής μεθανίου από υδρογόνωση του CO σε καταλύτη Ru/SiO2 [117].

2.3.3 Παραδείγματα Εφαρμογής της Τεχνικής SSITKA

Η τεχνική SSITKA εφαρμόστηκε για πρώτη φορά με επιτυχία στην ετερογενή 

καταλυτική αντίδραση υδρογόνωσης CO [103-105]. Οι μελέτες αυτές οδήγησαν στην 

εκτίμηση της συγκέντρωσης, Np (mol/g), και του μέσου χρόνου παραμονής στην 

επιφάνεια, τΡ (s), των πραγματικών ενεργών επιφανειακών ενδιάμεσων ειδών της 

αντίδρασης που εμπλέκονται στο μηχανιστικό δρόμο της αντίδρασης από το αντιδρών CO 

στο τελικό προϊόν, υδρογονάνθρακα. Με εφαρμογή διαφόρων μαθηματικών μοντέλων για 

προσομοίωση των δυναμικών αποκρίσεων των αέριων προϊόντων, επιτεύχθηκε ο 

υπολογισμός της κατανομής δραστικότητας, f(k), καθώς και των επιφανειακών καλύψεων 

(θ) των διαφορετικών ενδιαμέσων ειδών, όπως και ο προσδιορισμός του μηχανισμού της 

αντίδρασης [103-105].

Τα τελευταία 20 χρόνια η εφαρμογή της τεχνικής SSITKA σε διάφορες ετερογενείς 

καταλυτικές αντιδράσεις με χρήση φασματογράφου μάζας (MS και GC-MS), έχει 

ενισχύσει σημαντικά την κατανόηση πολλών θεμελιωδών κινητικών και μηχανιστικών 

ζητημάτων. Παραδείγματα αντιδράσεων που έχουν μελετηθεί με την τεχνική SSITKA 

είναι [119]: η σύνθεση αμμωνίας, μεθανόλης και οξικού αιθυλεστέρα, η οξείδωση 

αμμωνίας, η υδρόλυση αιθανίου, η οξειδωτική σύζευξη μεθανίου, η μερική οξείδωση 

μεθανίου, η οξείδωση C ,  η εκλεκτική οξείδωση ΝΟ από CO ή Η2, η μερική οξείδωση 

προπυλενίου, η υδρογόνωση ισοβουτανίου, η αφυδρογόνωση προπανίου, κ.ά.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα όπου χρησιμοποιούνται μόνο οι βασικές κινητικές 

παράμετροι (τ^ Ni) που υπολογίζονται από πειράματα SSITKA για την απόδειξη 

προτεινόμενου μηχανισμού αντίδρασης αφορά την παραγωγή CH4 και CH3OH από την 

υδρογόνωση CO. Το αμφισβητούμενο ζήτημα ήταν αν τα δύο προϊόντα της αντίδρασης 

προέρχονται από το ίδιο ενδιάμεσο είδος ή το ίδιο καταλυτικό κέντρο [120]. Υποθέτοντας
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πρώτα ότι τα δύο προϊόντα μοιράζονται το ίδιο ενδιάμεσο είδος, και ότι τι>τ2. Εδώ, τ  (ο 

μέσος χρόνος παραμονής στην επιφάνεια που συνδέεται με το προϊόν i) είναι το άθροισμα 

των χρόνων παραμονής όλων των ενδιαμέσων ειδών που οδηγούν στο τελικό προϊόν i. 

Δεδομένου ότι οι χρόνοι παραμονής των ενδιαμέσων ειδών που προηγούνται του κοινού 

ενδιάμεσου είδους είναι ο ίδιοι και για τους δύο μηχανιστικούς δρόμους, τότε τουλάχιστον 

ένα ενδιάμεσο είδος που οδηγεί στο προϊόν 2 πρέπει να είναι πιο ενεργό (μικρότερο τ;). 

Κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης, αναμένεται ότι ο αριθμός κοινών ενδιάμεσων 

ειδών που εμπλέκονται στην παραγωγή του προϊόντος 2 πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 

αυτόν για το προϊόν 1. Ο αριθμός αυτός αποτελεί το άθροισμα όλων των ενδιαμέσων 

ειδών που οδηγούν στο τελικό προϊόν. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση των ενδιαμέσων Νι 

που οδηγούν στο προϊόν 1 πρέπει να είναι μικρότερη από αυτών που οδηγούν στο προϊόν 2 

της αντίδρασης (Νι<Ν2). Με βάση την εκλεκτικότητα της αντίδρασης, Sp(%) = rp/Rr; x 

100, όπου, rp είναι o ρυθμός παραγωγής του προϊόντος ρ, και r; o ρυθμός παραγωγής του 

προϊόντος i, τότε ισχύει S1<S2.

Στο Σχήμα 2.19 παρουσιάζονται οι διαφορετικοί μηχανιστικοί δρόμοι υδρογόνωσης 

CO προς παραγωγή CH4 και CH3OH σε Rh(111) [121, 122]. Σύμφωνα με αυτό το 

μηχανισμό, ο μέσος χρόνος παραμονής στην επιφάνεια των ενδιαμέσων που οδηγούν στο 

CH4 (6CH4) είναι μεγαλύτερος από το χρόνο παραμονής των ενδιαμέσων που οδηγούν στη 

CH3OH, 6CH30h , καθώς και η εκλεκτικότητα σε CH3OH είναι μεγαλύτερή από αυτή του 

CH4. Εντούτοις, στα πειραματικά αποτελέσματα SSITKA που πραγματοποιήθηκαν στον 

καταλύτη Rh/SiO2 [120], βρέθηκε ότι η SCH4 ήταν σχεδόν 120 φορές μεγαλύτερη από τη 

SCH3OH, ενώ ο μέσος χρόνος παραμονής στην επιφάνεια των ενδιαμέσων ειδών προς 

σχηματισμό CH4 και CH3OH ήταν 2.7 και 2.3 s, αντίστοιχα. Αυτό οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι ο μηχανισμός παραγωγής CH3OH και CH4 σε Rh/SiO2 δεν περνά μέσα 

από κοινό ενδιάμεσο επιφανειακό είδος, αλλά ούτε μοιράζονται το ίδιο καταλυτικό 

κέντρο. Η υπόθεση της ύπαρξης ενός μόνο καταλυτικού κέντρου ήταν και ο λόγος της 

αποτυχίας απόδοσης του μηχανισμού της αντίδρασης υδρογόνωσης CO στον καταλύτη 

Rh/SiO2 με βάση το Σχ. 2.19 [120].
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CHjOH —* CH3OH(g)

CO(g) + H2(g) — ► CH,0

Σχήμα 2.19: Προτεινόμενοι μηχανιστικοί δρόμοι υδρογόνωσης CO προς την παραγωγή CH4 και 
CH3OH [121, 122].

Το τελευταίο παράδειγμα αφορούσε την εφαρμογή της τεχνικής SSITKA σε 

ετερογενείς καταλυτικές αντιδράσεις. Πρόσφατα έχουν αναφερθεί και άλλες εφαρμογές 

της τεχνικής SSITKA. Για παράδειγμα, οι Basjuz και Goodwin [123] μελέτησαν τη 

συμπεριφορά προσρόφησης Ν2 σε ζεόλιθους LiX, όπου διαπίστωσαν ότι μόνο ένα μικρό 

ποσοστό του Li+ προσρόφα Ν2. Επίσης, οι ίδιοι ερευνητές [124] έδειξαν πως με την 

τεχνική SSITKA μπορούν να υπολογιστούν οι θερμότητες προσρόφησης μιγμάτων Ν2-Ο2 

σε ζεόλιθους NaCaX. Οι Szedlacsek et al. [125] περιγράφουν μια μαθηματική ανάλυση 

της τεχνικής SSITKA για τη μελέτη των διεργασιών προσρόφησης και εκρόφησης κάτω 

από συνθήκες ισορροπίας. Αυτή η ανάλυση περιελάβανε: (α) το ρυθμό εναλλαγής μεταξύ 

της αέριας φάσης και της επιφάνειας κάτω από μόνιμες συνθήκες, (β) τον εγγενή ρυθμό 

εκρόφησης συναρτήσει του χρόνου κάτω από συνθήκες SSITKA, χωρίς 

επαναπροσρόφηση, και (γ) την εγγενή εξάρτηση της κινητικής σταθεράς του ρυθμού 

εκρόφησης συναρτήσει της επιφανειακής κάλυψης, ^(θ), απαλλαγμένη από φαινόμενα 

ετερογένειας της επιφάνειας.

Οι Davies et al. [126] πραγματοποίησαν μετρήσεις SSITKA κατά την 

προσρόφηση/εκρόφηση CO σε επιφάνειες Pt και Pt-Ru οι οποίες χρησιμοποιούνται σε 

κυψελίδες καυσίμου (PEM fuel cells), για συγκεντρώσεις 100-1400 ppm CO στην 

τροφοδοσία. Παρατηρήθηκε ότι για συγκεντρώσεις 100 ppm CO στην τροφοδοσία η 

εναλλαγή του CO στο στερεό Pt-Ru ήταν αρκετά χαμηλότερη απ’ ότι σε επιφάνειες Pt, 

υποδηλώνοντας έτσι τη βελτιωμένη ανθεκτικότητα του Pt-Ru σε CO σε σχέση με το Pt.

Οι Mihet et al. [127] μελέτησαν το φαινόμενο διάχυσης H2 (spillover) σε μια σειρά 

από μεταλλικούς στηριγμένους καταλύτες Ni. Εφάρμοσαν ένα τροποποιημένο πείραμα 

χημειορόφησης SSITKA: 2vol.%D2/Ar (T) !  Ar (T) !  2vol.%H2/Ar (T, t) με 

μαθηματική προσομοίωση των δυναμικών αποκρίσεων D2, HD και H2 [128]. Αποδείχθηκε 

ότι αυτή η μεθοδολογία ήταν πολύ ευαίσθητη για τη μελέτη της επίδρασης της
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θερμοκρασίας και της χημικής σύστασης του υποστρώματος στην κινητικότητα των 

προσροφημένων ειδών υδρογόνου.

Οι Sadovskaya et al. [129] μελέτησαν την κινητική και το μηχανισμό εναλλαγής Ο2 

σε μεταλλοξείδια και τη διάχυση οξυγόνου από το μέταλλο στο υπόστρωμα σε 

μεταλλικούς στηριζόμενους καταλύτες χρησιμοποιώντας την τεχνική SSITKA 

(2vol.%16O2/98vol.%Ar !  2vol.%18O2/96vol.%Ar/2vol.%Ne) σε συνδυασμό με 

μαθηματική προσομοίωση της δυναμικής απόκρισης του 18Ο2. Μετρήθηκαν οι ρυθμοί 

προσρόφησης και εκρόφησης Ο2 από την επιφάνεια του Pt και του υποστρώματος (CeO2- 

ZrO2-La2O3), ο ρυθμός διάχυσης Ο2 από το Pt στο υπόστρωμα, ο συντελεστής διάχυσης 

στο πλέγμα του μετάλλου και του μεταλλοξειδίου (D, m2.s-1), καθώς επίσης και η 

συγκέντρωση των ευκίνητων οξυγόνων στο θερμοκρασιακό παράθυρο 650-850oC.

2.4 Σύνθεση Στηριζόμενων Καταλυτών

2.4.1 Υγρός Εμποτισμός

Η σύνθεση στηριζόμενων καταλυτών ακολουθεί μια σειρά διεργασιών με πιο βασική 

αυτή του εμποτισμού (impregnation). Εμποτισμός καλείται η διεργασία εκείνη κατά την 

οποία διάλυμα της πρόδρομης ένωσης του ενεργού καταλυτικού στοιχείου (στην 

περίπτωση της παρούσας Δ.Δ. Pt, Pd, Rh) έρχεται σε επαφή με το φορέα (υπόστρωμα) με 

αποτέλεσμα το μέταλλο να μεταφέρεται στο εσωτερικό του φορέα με διάχυση [130-132].

Όταν δεν αναπτύσσονται ειδικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο φορέα και την 

πρόδρομη ένωση, που θα προκαλούσαν εναπόθεση των ενεργών ιόντων της πρόδρομης 

ένωσης κατά τη διάρκεια της εμβάπτισης μέσω προσρόφησης, τότε μιλούμε για απλό υγρό 

εμποτισμό. Η εναπόθεση (deposition) των ενεργών ιόντων γίνεται κατά τη διάρκεια της 

ξήρανσης, η οποία γίνεται συνήθως με απλή εξάτμιση του διαλύματος που βρίσκεται 

στους πόρους του φορέα και περιέχει την πρόδρομη ένωση, με αποτέλεσμα το διάλυμα να 

καθίσταται συνεχώς πυκνότερο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καθίζηση μίας φάσης που 

περιέχει τα ενεργά ιόντα και την εναπόθεση της στην επιφάνεια του φορέα. Κατά τη 

διάρκεια του υγρού εμποτισμού η μεταφορά της πρόδρομης ένωσης γίνεται με δύο 

μηχανισμούς [3, 131]:

(α) Όταν τα πορώδη τεμαχίδια εμβαπτιστούν στο διάλυμα εμποτισμού, η υγρή φάση, 

κάτω από την επίδραση τριχοειδών δυνάμεων, κινείται προς το εσωτερικό των πόρων. Η 

κινούσα δύναμη της διεργασίας, δηλαδή η τριχοειδής πίεση Pcap, δίνεται από τη σχέση:

Ρ „  -  ^  (2 21)
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όπου, γ η επιφανειακή τάση (N.m-1), θ η γωνία ύγρανσης, και R η ακτίνα κυλινδρικού 

πόρου (cm). Ο χρόνος που απαιτείται για να γεμίσει ένας κυλινδρικός πόρος είναι σχετικά 

μικρός (λίγα λεπτά) και δίνεται από την σχέση:

t = 16^ R° (2.22)
c R

όπου, μL το ιξώδες της υγρής φάσης (kg.m"1.s"1) και Ro το μήκος του κυλινδρικού πόρου 

(cm). Με τον μηχανισμό αυτό επιτυγχάνεται ομοιογενής κατανομή της δραστικής φάσης.

(β) Ο διαλύτης που χρησιμοποιείται είναι συνήθως Η2Ο, όπου και κινείται ταχύτερα 

από την πρόδρομη ένωση, εμφανίζοντας έτσι μια βάθμωση στη συγκέντρωση της 

τελευταίας κατά μήκος της ακτίνας ενός σφαιρικού τεμαχιδίου φορέα. Στις περιπτώσεις 

αυτές, για την επίτευξη τελείως ομοιογενούς κατανομής, γίνεται μεταφορά της πρόδρομης 

ένωσης και με διάχυση. Ο χρόνος td που θα ήταν απαραίτητος για την επίτευξη 

ομοιογενούς κατανομής, αν ολόκληρη η ποσότητα της πρόδρομης ένωσης μεταφερόταν 

μέσω διάχυσης, είναι σχετικά μεγάλος (μερικές ώρες για τεμαχίδια λίγων χιλιοστών) και 

δίδεται από τη σχέση:

2R [1 + PB
td = — ^ ------ ^-VP (2.23)
d d l p

όπου, Ro η ακτίνα κυλινδρικού τεμαχιδίου (cm), β ο συντελεστής λαβυρινθότητας, DL ο 

συντελεστής διάχυσης των ενεργών ιόντων στο διάλυμα (cm2.g-1), και Vp ο ειδικός όγκος 

του φορέα (cm3.g-1).

Επομένως, στην περίπτωση του απλού υγρού εμποτισμού μπορεί να επιτευχθεί 

ομοιογενής κατανομή σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα. Η κατανομή αυτή αφορά την 

υγρή φάση, δηλαδή τη σύσταση του διαλύματος της πρόδρομης ένωσης μέσα στους 

πόρους. Δεν έχει σχέση με την κατανομή της πρόδρομης ένωσης στην επιφάνεια του 

φορέα. Η τελευταία επιτυγχάνεται στο στάδιο της ξήρανσης στο οποίο γίνεται η 

εναπόθεση.

Ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη μέθοδο εμποτισμού που χρησιμοποιείται, οι πιο 

σημαντικές μεταβλητές της διεργασίας αυτής είναι [3, 131]:

• Θερμοκρασία

Με αύξηση της θερμοκρασίας εμποτισμού αυξάνει η διαλυτότητα της πρόδρομης 

ένωσης και λύνεται σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της εναπόθεσης δυσδιάλυτων αλάτων. 

Επιπλέον, αυξάνοντας την θερμοκρασία εμποτισμού μειώνεται το ιξώδες του διαλύματος 

και επιταχύνεται η μεταφορά του διαλύματος στους πόρους του φορέα (αύξηση του 

ρυθμού διάχυσης στην υγρή φάση).

Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Χημείας 72



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

• Είδος και η ποσότητα της πρόδρομης ένωσης

Αυτές οι δύο παράμετροι είναι πολύ σημαντικές για τον καθορισμό της καταλυτικής 

συμπεριφοράς της ενεργού στηριζόμενης φάσης. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι στον 

φορέα εναποτίθεται πάντοτε η πρόδρομη ένωση η οποία περιέχει το ενεργό καταλυτικό 

στοιχείο και όχι η ενεργός φάση. Ο καθορισμός του είδους της πρόδρομης ένωσης έχει να 

κάνει με το στάδιο της πύρωσης, όπου είναι επιθυμητό η χρήση χαμηλότερης 

θερμοκρασίας για να προστατεύεται η υφή και η δομή του παρασκευαζόμενου καταλύτη, 

όπως επίσης και η αποφυγή ανεπιθύμητων αντιδράσεων μεταξύ του φορέα και της 

ενεργού φάσης. Άρα επιλέγεται πρόδρομη ένωση η οποία να διασπάται θερμικά σε όσο το 

δυνατό χαμηλότερη θερμοκρασία. Η ποσότητα του ενεργού καταλυτικού στοιχείου που 

εναποτίθεται σε μια δοσμένη ποσότητα φορέα επηρεάζει επίσης αποφασιστικά τη φύση 

της στηριζόμενης φάσης. Για παράδειγμα, σε μεταλλικά στηριζόμενους καταλύτες η 

αύξηση της συγκέντρωσης του μετάλλου οδηγεί συνήθως σε αύξηση του μεγέθους των 

κρυσταλλιτών, και άρα μείωση της διασποράς του μετάλλου.

• Είδος χρησιμοποιούμενου διαλύτη

Ο διαλύτης που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία είναι το νερό. Σε ειδικές 

όμως περιπτώσεις όταν η πρόδρομη ένωση δεν διαλύεται στο νερό, ή όταν υπάρχει 

αλληλεπίδραση του φορέα με το νερό, χρησιμοποιούνται εναλλακτικά οργανικοί διαλύτες.

• Χρόνος εμποτισμού

Ο χρόνος αυτός καθορίζει την κατανομή της πρόδρομης ένωσης μέσα στους πόρους 

του φορέα. Αύξηση του χρόνου εμποτισμού οδηγεί σε περισσότερο ομοιόμορφη 

κατανομή της πρόδρομης ένωσης στην υγρή φάση. Στη βιομηχανία ο χρόνος εμποτισμού 

είναι σχετικά μικρός σε συνεχείς διεργασίες διότι αυτός καθορίζεται από οικονομικές 

παραμέτρους και από το γεγονός ότι η εναπόθεση της καταλυτικής φάσης πρέπει να γίνει 

στο εξωτερικό μέρος του τεμαχιδίου (5-10 mm) του φορέα.

• Πρόσθετα

Είναι δυνατή η χρήση οργανικών προσθέτων τα οποία συμπλοκοποιούνται με το 

πρόδρομο άλας αυξάνοντας έτσι την διαλυτότητα του. Τα πρόσθετα αυτά μπορούν όμως 

να επηρεάσουν σε κάποιο βαθμό τις ιδιότητες της ενεργού φάσης.

• pH διαλύματος εμποτισμού

Στη μέθοδο του υγρού εμποτισμού υποθέτουμε αμελητέες τις αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στην πρόδρομη ένωση και στην επιφάνεια του φορέα, κάτι που βέβαια συνιστά 

ακραία περίπτωση. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να αποφύγει κανείς εντελώς αυτές τις 

αλληλεπιδράσεις, οι οποίες, οδηγούν σε εναπόθεση κατά το στάδιο του εμποτισμού. Ο 

εμποτισμός της δραστικής καταλυτικής φάσης στο υπόστρωμα είναι άμεσα συνυφασμένος
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με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η επιφάνεια του τελευταίου. Στις περιπτώσεις όπου 

ως διαλύτης της δραστικής φάσης χρησιμοποιείται το Η2 Ο, και ως υπόστρωμα κάποιο 

μεταλλοξείδιο, το κλειδί στη διαδικασία του εμποτισμού είναι το pH του διαλύματος αφού 

αυτό καθορίζει τη χημεία που επικρατεί στην επιφάνεια του υποστρώματος κατά την 

επαφή του με το διάλυμα εμποτισμού, και κατά συνέπεια την προσρόφηση των ιόντων της 

δραστικής φάσης στην επιφάνεια.

Όταν ένα οξείδιο η επιφάνειά του οποίου συνίσταται από μεταλλοκατιόντα και 

ανιόντα οξυγόνου εμβαπτισθεί σε ένα υδατικό διάλυμα, καλύπτεται με υδροξυλομάδες 

που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μορίων Η2Ο με τα παραπάνω Mn+ κατιόντα ή 

ανιόντα Ο2-. Η πιο κάτω εξίσωση 2.23 (μοντέλο μιας θέσης και δύο σταθερών) περιγράφει 

την ισορροπία που καθορίζει το φορτίο σε μια οξειδική επιφάνεια που έρχεται σε επαφή 

με υδατικό διάλυμα [3, 133, 134].

M -O H 2  < K1 " M -OH < K2 " M -O - +H + (223)
+[H]+ -[H]+ V ' '

Το γεγονός ότι η επιφάνεια είναι φορτισμένη έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας γύρω από την επιφάνεια ενός μικροτεμαχιδίου του οξειδικού 

φορέα και η οποία έρχεται σε επαφή με το υδατικό διάλυμα. Σε κάποια τιμή pH του 

διαλύματος εμποτισμού, τα θετικά φορτία θα είναι ίσα με τα αρνητικά φορτία στην 

επιφάνεια του φορέα. Στο pH αυτό, το οποίο ονομάζεται σημείο μηδενικού φορτίου (point 

o f zero charge, pzc), η επιφάνεια του φορέα εμφανίζεται ηλεκτρικά ουδέτερη. Σε τιμές pH 

πάνω από το pzc η επιφάνεια του μεταλλοξειδίου είναι αρνητικά φορτισμένη, ενώ σε τιμές 

pH κάτω από το pzc είναι θετικά φορτισμένη. Τα ιόντα που συγκεντρώνονται 

επιλεκτικά για να αντισταθμίσουν το φορτίο της επιφάνειας ονομάζονται 

αντισταθμιστικά ιόντα, έτσι και στις τρεις περιπτώσεις το συνολικό φορτίο του 

συστήματος φορέα-διαλύματος είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Στο Σχήμα 2.20 παρουσιάζεται 

η διφασική περιοχή που δημιουργείται μεταξύ ενός σφαιρικού τεμαχιδίου του οξειδικού 

υποστρώματος και του υδατικού διαλύματος που το περιβάλλει σε τρεις περιοχές pH. 

Γ ενικά η τιμή του pzc είναι χαρακτηριστική για ένα οξείδιο και σχετίζεται με την οξύτητα 

ή τη βασικότητα της επιφάνειάς του. Όταν ένα οξείδιο έχει την τάση να αποδεσμεύει 

πρωτόνια στο διάλυμα, τότε χρειάζεται ένα όξινο διάλυμα (με υψηλή συγκέντρωση ιόντων 

υδρογόνου) για να προκαλέσει εξισορρόπηση των θετικών και αρνητικών ομάδων. 

Επομένως, μια όξινη επιφάνεια χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλή τιμή pzc. Αντίθετα, 

μια βασική επιφάνεια συνδέεται με σχετικά υψηλή τιμή pzc.
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pH<PZC pH=PZC pH>PZC

Σχήμα 2.20: Η διφασική περιοχή μεταξύ φορέα υδατικού διαλύματος σε τρεις περιοχές pH.

Οι αλληλεπιδράσεις των ιόντων με την επιφάνεια του μεταλλοξειδίου κατά 

την διεργασία του εμποτισμού μπορούν να περιγραφούν από το μοντέλο της 

τριπλοστοιβάδας (triple layer model). Παρουσιάστηκε από τον Grahame [135] και 

τελειοποιήθηκε το 1963 από τους Devanathan, Bockris και Muller [136]. Αφορούσε τη 

διεπιφάνεια ηλεκτροδίου/ηλεκτρολύτη. Αργότερα, οι Davis και Leckie [137] πρότειναν 

την περιγραφή της διπλοστοιβάδας οξειδίου-υδατικού διαλύματος με βάση το μοντέλο 

αυτό.

Ό πως φαίνεται στο Σχήμα 2 .2 1 , στο μοντέλο της τριπλοστοιβάδας η διεπιφάνεια 

αποτελείται από τρεις ξεχωριστές περιοχές. Η πρώτη περιοχή εκτείνεται από την 

επιφάνεια έως ένα επίπεδο που διέρχεται από τα κέντρα των ειδικά προσροφημένων 

ιόντων, το οποίο ονομάζεται εσωτερικό επίπεδο Helmholtz (Inner Helmholtz plane, IHP). 

Ειδικώς προσροφημένα ιόντα ονομάζονται εκείνα των οποίων η προσρόφηση εξαρτάται 

κυρίως από τη χημική τους φύση και όχι τόσο από το φορτίο τους. Έτσι, ακόμη και 

κατιόντα (ανιόντα) μπορούν να προσροφηθούν σε θετικώς (αρνητικώς) φορτισμένη 

επιφάνεια. Επιπλέον, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η επιφάνεια του στερεού καλύπτεται 

από ένα στρώμα προσανατολισμένων μορίων H2O (διπόλων). Προκειμένου να 

προσροφηθεί ειδικώς ένα ιόν, πρέπει να εκδιώξει ένα μόριο νερού από την επιφάνεια. Η 

δεύτερη περιοχή εκτείνεται από το εσωτερικό ως το εξωτερικό επίπεδο Helmholtz (Outer 

Helmholtz plane, OHP), όπου εντοπίζονται τα αντισταθμιστικά ιόντα. Η τρίτη περιοχή 

εκτείνεται από το ΟΗΡ ως το διάλυμα, καλύπτοντας τη διάχυτη διπλοστοιβάδα, η οποία 

επίσης περιλαμβάνει κυρίως αντισταθμικά ιόντα. Σύμφωνα με τους Davis και Leckie

[137], ορισμένα από τα ειδικώς προσροφημένα ιόντα που προέρχονται από το διάλυμα 

σχηματίζουν ιονικά ζεύγη με επιφανειακές ομάδες αντίθετου φορτίου, επηρεάζοντας έτσι 

εμμέσως το φορτίο της επιφάνειας. Σύμφωνα με το μοντέλο της τριπλοστοιβάδας, υπάρχει 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στα ιόντα που βρίσκονται στο IHP (ειδικώς προσροφημένα) 

και αυτά που βρίσκονται στο OHP (αντισταθμιστικά ιόντα). Για να πραγματοποιηθεί 

μετάβαση ενός ιόντος από το OHP στο IHP πρέπει να δαπανηθεί ενέργεια, ώστε πρώτα
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αυτό να αφυδατωθεί και στη συνέχεια να αντικαταστήσει ένα μόριο επιφανειακού ύδατος. 

Η ενέργεια που δαπανάται αντισταθμίζεται από την εκλυόμενη ενέργεια εξαιτίας των 

αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο ειδικώς προσροφημένο ιόν και στη φορτισμένη 

επιφάνεια. Από την άλλη πλευρά, οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα αντισταθμιστικά 

ιόντα που βρίσκονται στο OHP και στη φορτισμένη επιφάνεια είναι αποκλειστικά 

ηλεκτροστατικής φύσης.
ΙΗΡ ΟΗΡ

Diffuse Layer

Σχήμα 2.21: Σχηματική απεικόνιση του μοντέλου της τριπλοστοιβάδας [137].

2.4.2 Μέθοδος Λύματος-Πηκτώματος (Sol-Gel)

Η μέθοδος λύματος-πηκτώματος (sol-gel·) είναι μια σχετικά καινούργια μέθοδος 

παρασκευής κόνεων πολύ υψηλής καθαρότητας. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της 

μεθόδου είναι [138-140]:

• ανάμιξη των αντιδρώντων σε μοριακό επίπεδο,

• καλύτερος έλεγχος της στοιχειομετρίας λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών της 

αντίδρασης,

• καλύτερη διασπορά των ενισχυτικών ιόντων (dopants),

• εύκολος σχηματισμός υπερκαθαρών κόνεων,

• μεγάλη ειδική επιφάνεια και υψηλό πορώδες στην περιοχή των μέσο- και μάκρο- 

πόρων των στερεών, και

• σύνθεση υλικών με την ίδια σύσταση, αλλά διαφορετικού τρόπου 

σχηματοποίησης (formulation), όπως επιστρώματα, μονόλιθοι, ίνες κ.ά.

Η μέθοδος συνίσταται αρχικά στην παρασκευή ενός λύματος (sol) το οποίο με την πάροδο 

του χρόνου μετασχηματίζεται σε πήκτωμα (gel). Βασική αρχή της μεθόδου είναι η 

διάλυση πρόδρομων οργανικών ή ανόργανων ουσιών των οξειδίων σε οργανικούς 

διαλύτες ή νερό. Συνήθεις αρχικές πρώτες ύλες είναι οι αλκοολικές ενώσεις μετάλλων
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τύπου (RO)x M (αλκοξείδια μετάλλων). Οι περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές είναι 

βασισμένες στη χρήση αλκοξειδίων σαν πρόδρομες ενώσεις, ωστόσο η μέθοδος αυτή 

μπορεί να λάβει χώρα με μια μεγάλη ποικιλία προδρόμων ενώσεων [138].

Ο μηχανισμός των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια παρασκευής 

καταλυτών με τη μέθοδο Sol-Gel περιγράφεται από δύο βασικά βήματα:

1. Υδρόλυση του αλκοξειδίου του μετάλλου (όξινη, βασική ή ουδέτερη):

M(RO)x  + x H 2 O n  M(OH)x  + xROH (Kh ) (2.24)

2. Συμπύκνωση:

2M(OH)x  n  MOx  + x H 2 O ή M(OH)x  + M(RO)x  n  M 2 Ox  + xROH (Kc ) (2.25)

Οι μηχανισμοί με τους οποίους λαμβάνει χώρα η συμπύκνωση είναι κυρίως οι εξής [139]:

(α) Olation: αντιστοιχεί στην πυρηνόφιλη προσθήκη μιας αρνητικά φορτισμένης 

ομάδας υδροξυλίου σε ένα θετικά φορτισμένο, εφυδατωμένο μεταλλοκατιόν. Η αντίδραση 

γενικά εξαρτάται από την ευκινησία των δεσμών Μ-ΟΗ2  η οποία αυξάνει ανάλογα με το 

μέγεθος του κατιόντος και αντιστρόφως ανάλογα με την οξειδωτική του κατάσταση. Ο 

μηχανισμός αυτός είναι τύπου SQ και οι αντιδράσεις αυτές είναι συνήθως γρήγορες.

(β) Oxolation: συμβαίνει όταν οι πρόδρομες ενώσεις δεν περιέχουν μόρια νερού 

συναρμοσμένα στο μεταλλοκατιόν. Περιλαμβάνει τη συμπύκνωση δύο -ΟΗ ομάδων προς 

σχηματισμό ενός μορίου νερού το οποίο στη συνέχεια απομακρύνεται οδηγώντας στο 

σχηματισμό μιας όξο-γέφυρας. Αυτή η αντίδραση ακολουθεί ένα SN 2  μηχανισμό.

Επειδή οι σχετικοί ρυθμοί της υδρόλυσης και της συμπύκνωσης καθορίζουν τη δομή 

του πηκτώματος (gel), η κατανόηση της κινητικής της υδρόλυσης και της συμπύκνωσης 

καθώς και η αναλογία των σταθερών ταχύτητας kH /kC  είναι βασικό βήμα. Η υδρόλυση και 

συμπύκνωση συμβαίνουν αυθόρμητα λόγω της παρουσίας πολλών ειδών στο διάλυμα. Οι 

παράγοντες που επηρρεάζουν το πήκτωμα γενικά ονομάζονται παράμετροι λύματος- 

πηκτώματος και αποτελούν σημείο διαχωρισμού της μεθόδου από άλλες παρασκευαστικές 

μεθόδους. Οι παράμετροι αυτοί είναι [140, 141]:

• ο χημικός τύπος του αλκοξειδίου: όσο μακρύτερο ή ογκώδες είναι τόσο 

βραδύτερος είναι ο ρυθμός υδρόλυσης,

• ο λόγος Η2 Ο/Μ (λόγος R): έχει βρεθεί ότι αύξηση του λόγου προκαλεί αύξηση 

στο kH ,

• η ποσότητα και το είδος του διαλύτη,

• η θερμοκρασία: αύξηση του kH  με αύξηση της θερμοκρασίας,

• η σειρά προσθήκης των αντιδραστηρίων,

• ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε κάθε προσθήκη,
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• η ποσότητα του πηκτώματος που απαιτείται να παρασκευαστεί, και

• η ποσότητα του οξέος ή της βάσης.

Καθώς τα σωματίδια του λύματος αυξάνουν σε μέγεθος και συγκρούονται, συμβαίνει 

συμπύκνωση με αποτέλεσμα τη δημιουργία μακροσωματιδίων. Αυτή η διαδικασία 

ορίζεται ως χρόνος δημιουργίας πηκτώματος, tgei. Η αλλαγή από ένα ιξώδες ρευστό σε 

ελαστικό πήκτωμα είναι σταδιακή καθώς όλο και περισσότετρα σωματίδια 

διαδικτυώνονται. Η παράμετρος tgel εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως:

• το pH: έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία ότι η καμπύλη tgel=f(pH) έχει σχήμα 

καμπάνας [142],

• τα αντισταθμιστικά ιόντα: λόγω της παρουσίας τους, δύο διαλύματα με ίδιο pH 

και τους λοιπούς παράγοντες κοινούς εμφανίζουν διαφορετικό tgel [143],

• ο λόγος R: με αύξηση του R μειώνεται το tgel [144], και

• ο διαλύτης: όσο μεγαλύτερο και ογκώδες είναι το μόριο του διαλύτη τόσο 

μεγαλύτερο το tgel [143].

Ο χρόνος μεταξύ του σταδίου δημιουργίας του πηκτώματος και του σταδίου της 

ξήρανσης είναι γνωστός σαν περίοδος γήρανσης (aging) πηκτώματος και είναι μια πολύ 

σημαντική παράμετρος της μεθόδου σύνθεσης. Κατά τη διάρκεια της γήρανσής ένα 

πήκτωμα δεν είναι στατικό αφού οι αντιδράσεις υδρόλυσης και συμπύκνωσης είναι δυνατό 

να συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου κάνουν την 

εμφάνισή τους φαινόμενα όπως η συναίρεση (syneresis), η ωρίμανση (coarsening) και ο 

διαχωρισμός (segregation) [140].

Η συναίρεση ορίζεται ως η εκδίωξη ή απόσπαση μορίων του διαλύτη κατά το 

στάδιο της συρρίκνωσης του πηκτώματος. Στα αλκοολικά συστήματα πηκτωμάτων το 

φαινόμενο αυτό αποδίδεται στο σχηματισμό νέων δεσμών κατά τη διάρκεια των 

αντιδράσεων συμπύκνωσης και το οποίο αυξάνει τον αριθμό των γεφυρωμένων δεσμών 

και προκαλεί συστολή του δικτύου. Στα υδατικά συστήματα πηκτωμάτων η δομή 

ελέγχεται από την ισορροπία ανάμεσα στην ηλεκτροστατική άπωση και στις ελκτικές 

δυνάμεις Van der Waals. Ως εκ τούτου, η έκταση της συρρίκνωσης ελέγχεται από τη 

προσθήκη ηλεκτρολύτη.

Στο στάδιο της ωρίμανσης παρατηρείται αύξηση του όγκου των πόρων και μείωση 

της επιφάνειας, λόγω διάλυσης και επανακαταβύθισης των σωματιδίων τα οποία αργά- 

αργά σχηματίζονται. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως εξής: δεδομένου ότι οι κυρτές 

επιφάνειες είναι πιο διαλυτές από τις κοίλες, όταν ένα gel εμβαπτίζεται σε ένα υγρό στο 

οποίο είναι διαλυτό, το διαλυτό υλικό θα τείνει να καταβυθίζεται σε περιοχές αρνητικής 

καμπυλότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι “λαιμοί” μεταξύ των σωματιδίων θα μεγαλώνουν και
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μικροί πόροι ίσως να γεμίζουν, έχοντας σαν αποτέλεσμα αύξηση στο μέσο μέγεθος των 

πόρων και μείωση στην ειδική επιφάνεια του πηκτώματος.

Το στάδιο της ξήρανσης αποτελεί πολύ σημαντική παράμετρο με άμεση επίδραση 

στις ιδιότητες του τελικού προϊόντος. Συμβατικές μέθοδοι ξήρανσης, όπως η θέρμανση 

του πηκτώματος σε φούρνο, έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση τριχοειδούς πίεσης, PR 

(capillary pressure) στη διεπιφάνεια υγρού-αερίου μέσα σε ένα σχηματιζόμενο πόρο. Η 

πίεση τριχοειδούς που αναπτύσσεται μέσα στον πόρο δίδεται από τη σχέση [145]:

Ρ  =  ( T s v  ~Tsl  ) S p  ( 2  26)
R V p

όπου, csv, Csl οι επιφανεικές ενέργειες στερεού-αερίου και στερεού-υγρού, αντίστοιχα, 

και SP, VP η επιφάνεια και ο όγκος του πόρου, αντίστοιχα.

Στην κατάσταση που η ελεύθερη επιφάνεια έχει τη μέγιστη καμπυλότητα (ελάχιστη 

ακτίνα η οποία ταυτίζεται με την ακτίνα του πόρου, r) προκύπτει η εξής σχέση:

Ρ = 2 (Ysv ~!sl ) = 2σ cos θ (227)
R r r

όπου, σ η επιφανειακή τάση, και θ η γωνία επαφής του υγρού με το στερεό.

Η εμφάνιση αυτής της πίεσης στον πόρο είναι και η σημαντικότερη αιτία 

κατάρρευσης του δικτύου των πόρων λόγω βίαιης απόσπασης του διαλύτη. Το τελικό 

προιόν σε αυτή την περίπτωση χαρακτηρίζεται σαν ξηροπήκτωμα (xerogel) ενώ η 

επιφάνεια και ο όγκος πόρων του έχουν αρκετά μικρή τιμή. Υπάρχουν άλλοι τρόποι 

ξήρανσης για να αποφευχθεί η επιβλαβής επίδραση των συμβατικών μεθόδων. Μια τέτοια 

μέθοδος προτάθηκε από τον Kistler [146] ο οποίος υπέβαλε το πήκτωμα σε ξήρανση κάτω 

από υπερκρίσιμες συνθήκες. Τα τελικά υλικά που χαρακτηρίζονται και σαν 

αεροπηκτώματα (aerogels) παρουσίασαν υψηλή επιφάνεια και πορώδες και χαμηλή 

πυκνότητα, χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ενδιαφέροντα για εφαρμογές κυρίως 

καταλυτικές. Γενικά η ξήρανση μπορεί να θεωρηθεί μέρος της συνολικής διαδικασίας 

γήρανσης αφού ακόμα και κατά το στάδιο αυτό συμβαίνουν στο υλικό αλλαγές 

φυσικοχημικής φύσεως.

Η εφαρμογή της τεχνικής λύματος-πηκτώματος είναι δυνατό να παρουσιάζει και 

παραλλαγές. Ένα παράδειγμα είναι η χρήση επιφανειοδραστικών ουσιών (surfactants) 

μεγάλης ανθρακικής αλυσίδας κατά το στάδιο παρασκευής του λύματος, με αποτέλεσμα 

το σχηματισμό μυκιλίων μεγέθους περίπου 5-15 nm και αριθμό ένταξης στη περιοχή 20

80 (αριθμός μορίων επιφανειοδραστικής ένωσης μέσα στο μυκίλιο). Η απομάκρυνση των 

επιφανειακών ουσιών κατά το στάδιο της πύρωσης οδηγεί στη σύνθεση στερεών με
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μεγάλη ειδική επιφάνεια (m2 .g-1), ελεγχόμενη κατανομή μεγέθους πόρων, και πολύ καλές 

μηχανικές ιδιότητες [147-149].

Η παραδοσιακή τεχνική λύματος-πηκτώματος παρουσιάζει το μειονέκτημα της πολύ 

γρήγορης υδρόλυσης και συμπύκνωσης της πρόδρομης ένωσης του μετάλλου 

(αλκοξειδίων) παρουσία νερού, κατά το στάδιο παρασκευής του λύματος, οδηγώντας στο 

σχηματισμό άμορφων στερεών με μη ελεγχόμενη δομή. Αντίθετα, η τροποποιημένη 

τεχνική, που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα Δ.Δ., περιλαμβάνει τη συνθετική πορεία 

προς το σχηματισμό του δικτύου Ο-Μ-Ο με χρήση οξικού οξέος και αλκοόλης [150-152].

Συγκεκριμένα, η πορεία σύνθεσης περνά μέσα από τρία βασικά στάδια:

(α) Αντικατάσταση των αλκόξυ-ομάδων της πρόδρομης ένωσης του Μ (MOR) με οξικές 

ομάδες προς σχηματισμό αλκοόλης,

M O R  + AcOH !  M-OAc + ROH (2.28)

(β) Εστεροποίηση της αλκοόλης και του οξικού οξέος προς αργό σχηματισμό νερού,

ROH + AcOH !  ROAc + H2O (2.29)

(γ) Αργή υδρόλυση λόγω του νερού που παράγεται από την αντίδραση εστεροποίησης 

ή/και απευθείας συμπύκνωση της οξικής ένωσης του Μ (MOAc) προς σχηματισμό του 

δικτύου Μ-Ο-Μ,

M O R  + M-OAc !  ROAc + M-O-M (2.30)

2.5 Θερμοπρογραμματιζόμενες Τεχνικές Χαρακτηρισμού Στερεών Καταλυτών

H τεχνική της εκρόφησης ενός αερίου από μια στερεή επιφάνεια χρησιμοποιείται 

ευρύτατα για το χαρακτηρισμό καταλυτικών επιφανειών. Λαμβάνονται σημαντικές 

πληροφορίες για: (α) την ισχύ του χημικού δεσμού μεταξύ του προσροφημένου είδους και 

της στερεής επιφάνειας, και (β) τον αριθμό και το είδος των επιφανειακών ενεργών 

κέντρων (ετερογένεια της επιφάνειας). Οι σημαντικότερες θερμοπρογραμματιζόμενες 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της ετερογενούς κατάλυσης είναι η 

θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση (Temperature Programmed Desorption, TPD) και 

θερμοπρογραμματιζόμενη επιφανειακή αντίδραση (Temperature Programmed Surface 

Reaction, TPSR) αερίων [2]. Η ισχύς του δεσμού που σχηματίζεται μεταξύ ενός 

προσροφημένου είδους με κάποια επιφάνεια είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη θερμοκρασία 

εκρόφησης ή επιφανειακής αντίδρασής του. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.22, όσο πιο 

ισχυρός είναι ο δεσμός που σχηματίζει ένα μοριακό είδος με τη στερεή επιφάνεια, τόσο 

υψηλότερη είναι η θερμοκρασία (Tmax) που παρουσιάζεται ο ρυθμός εκρόφησης του [2, 4].
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Ε Α-Μ< Εβ-Μ
Α

Tmax(A) Tmax(B)
^  γΘερμοκρασία ( C)

Σχήμα 2.22: Τυπικό φάσμα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης αερίου (TPD). Το αέριο Α 
εκροφάται σε χαμηλότερη θερμοκρασία από το Β επειδή η ενέργεια δεσμού που δημιουργείται 
μεταξύ προσροφημένου αερίου Α-μεταλλικής επιφάνειας (Μ) είναι μικρότερη από αυτή του 
αερίου Β.

2.5.1 Θερμοπρογραμματιζόμενη Εκρόφηση Αερίου (TPD)

H προσρόφηση ενός αερίου σε μια στερεή επιφάνεια είναι σχεδόν πάντα μια 

εξώθερμη διεργασία με αποτέλεσμα να μην ευνοείται με αύξηση της θερμοκρασίας. 

Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει για την εκρόφηση. Θεωρώντας την επαναπροσρόφηση 

αμελητέα, ο ρυθμός εκρόφησης (Rdes) εκφράζεται ως εξής [2, 153]:

όπου, θ η επιφανειακή κάλυψη, kdes η κινητική σταθερά εκρόφησης, n η τάξη της 

εκρόφησης, Αd o προεκθετικός παράγοντας, και T η θερμοκρασία του στερεού σε χρόνο t 

(Τ=Το+β1:, To η αρχική θερμοκρασία, και β ο ρυθμός (°C.min-1) αύξησης της 

θερμοκρασίας).

Η μέτρηση της θερμοκρασίας εμφάνισης μεγίστου (^ax) στο ρυθμό εκρόφησης ενός 

είδους κατά τη διάρκεια του πειράματος TPD επιτρέπει τον υπολογισμό της θερμότητας 

προσρόφησης (QH0ads) του είδους αυτού για σχηματισμό του αντίστοιχου προσροφημένου 

είδους, όπως αναλύεται πιο κάτω [13, 153].

όπου, W η μάζα του καταλυτή (g), και Hs τα mol ενεργών κέντρων προσρόφησης ανά g 

καταλύτη.

Από την κλίση του γραφήματος 2lnTmax-lnN=f(1/Tmax) μπορεί να υπολογιστεί η 

ενέργεια ενεργοποίησης για εκρόφηση (Edes), και από την αποτέμνουσα ο προεκθετικός

Rdes = = kdeS0 n = Aden e x p ( - ) (2.31)

(2.32)

" H°ads = Edes -  Eads (AH°ads<0 ) (2.33)
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παράγοντας (Ad). Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί εύκολα να υπολογιστεί και η κινητική 

σταθερά (kdes) της εκρόφησης σύμφωνα με την εξίσωση 2.34:

k*. = Aaexp& - %  (2·34)

Η Εξ. 2.33 δίνει τη σχέση μεταξύ ενέργειας ενεργοποίησης για εκρόφηση (Edes) και 

προσρόφηση (Eads) και της θερμότητας προσρόφησης (AH°ads) ενός είδους. Εάν η ενέργεια 

ενεργοποίησης της χημικής προσρόφησης είναι ίση με το μηδέν, τότε η θερμότητα 

προσρόφησης θα ισούται με την ενέργεια ενεργοποίησης για εκρόφηση. Εάν όμως η 

προσρόφηση είναι ενεργοποιημένη διεργασία, τότε η ενέργεια Ε ^  αποτελεί ένα άνω 

φράγμα για την θερμότητα προσρόφησης [2, 153].

Επομένως, η τεχνική της θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης αερίου από στερεή 

επιφάνεια (TPD) είναι μια πολύ χρήσιμη τεχνική αφού εκτός από ποιοτικές πληροφορίες 

που χαρακτηρίζουν την ετερογένεια της επιφάνειας παρέχει επίσης ποσοτικές πληροφορίες 

σημαντικών κινητικών παραμέτρων.

2.5.1.1 Εύρεση Διασποράς Μεταλλικής Ενεργού Φάσης

Στο Σχήμα 2.23 παρουσιάζεται ένα τυπικό φάσμα θερμοπρογραμματιζόμενης 

εκρόφησης Η2 που λήφθηκε από καταλύτη Pt/y-A120 3 μετά από προσρόφηση υδρογόνου 

στους 25oC.

Σχήμα 2.23: Τυπικό διάγραμμα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης Η2 (TPD) σε μεταλλικά 
στηριζόμενο καταλύτη.

Με ποσοτικοποίηση του εκροφούμενου αερίου μπορεί να υπολογιστεί η διασπορά 

της μεταλλικής φάσης (D, dispersion), η οποία ορίζεται ως εξής [2]:

Ms
D(%) = — —  x1GG (2.35)

Mtotal

όπου, Ms ο αριθμός των επιφανειακών ατόμων μετάλλου ανά g καταλύτη (mol Ms.g-1), και 

Mtota1 ο συνολικός αριθμός ατόμων μετάλλων ανά g καταλύτη (mol Mtota1.g' 1).
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Με ολοκλήρωση όλων των κορυφών του φάσματος εκρόφησης (J y ^ d t ), και

ανάλογα με τη στοιχειομετρία της προσρόφησης, υπολογίζεται ο αριθμός (Ms) των 

επιφανειακών ατόμων του μετάλλου (Εξ. 2.36). Για παράδειγμα, σε ένα πείραμα 

εκρόφησης Η2 η αναλογία μετάλλου προς mol H2 είναι 2:1, ενώ σε ένα πείραμα 

εκρόφησης CO η αναλογία είναι 1:1.

M s - ^ W i i / y Adt (2.36)

όπου, n η στοιχειομετρία της προσρόφησης, Ftotal η μοριακή ροή του φέροντος αερίου 

(mol.s-1), yA το μοριακό κλάσμα του εκροφούμενου είδους στην αέρια φάση, και W η 

μάζα (g) του στερεού δείγματος στο πείραμα TPD.

2.5.1.2 Εύρεση Μέσου Μεγέθους Κρυσταλλιτών Μεταλλικής Φάσης

Στους μεταλλικούς στηριζόμενους καταλύτες η δραστική φάση εμφανίζεται σε 

μικροκρυσταλλική μορφή με μέγεθος κρυσταλλιτών μεταξύ 1-15 nm, όπου η διασπορά 

της στο πορώδες υπόστρωμα είναι άμεσα συνυφασμένη με το μέγεθος των κρυσταλλιτών 

του μετάλλου [2, 4]. Γνωρίζοντας τη διασπορά του μετάλλου στην επιφάνεια του 

υποστρώματος (Εξ. 2.35) και υποθέτοντας συγκεκριμένο σχήμα κρυσταλλιτών (π.χ., 

σφαιρικό, κύβο-οκταεδρικό), μπορεί να υπολογιστεί το μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών 

της δραστικής φάσης. Έτσι, στην περίπτωση κρυσταλλιτών σφαιρικού σχήματος, η 

επιφάνεια ενός κρυσταλλίτη (Scrystal) υπολογίζεται από την εξίσωση 2.37:

Scrystai = nisurfam = 4π^2 (m2) (2.37)

όπου, nisurf ο αριθμός των επιφανειακών ατόμων μετάλλου σε ένα κρυσταλλίτη, am η 

επιφάνεια ενός ατόμου μετάλλου (m2), και rc η ακτίνα του κρυσταλλίτη.

Ο αριθμός των επιφανειακών ατόμων μετάλλου σε ένα κρυσταλλίτη μπορεί να 

υπολογιστεί από τη διασπορά σύμφωνα με την εξίσωση 2.38:

nisurf = niD (2.38)

όπου, ni ο συνολικός αριθμός ατόμων μετάλλου σε ένα κρυσταλλίτη ο οποίος υπολογίζεται 

από την πιο κάτω σχέση:

4  3
m ο V 0 _  "Cn _ crystal crystal _ 3 ( 2  3 9 )

1 _ AW _ AW _ AW 

όπου, AW το ατομικό βάρος μετάλλου (g.mol-1), και ρ η πυκνότητα του (g.m-3).

Από τις πιο πάνω εξισώσεις προκύπτει ότι το μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών του 

μετάλλου (dc) δίνεται από την εξίσωση 2.40:

Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Χημείας 83



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

J 6 AW
d = ------- (2.40)

Από την τελευταία σχέση φαίνεται ξεκάθαρα η εξάρτηση του μέσου μεγέθους των 

κρυσταλλιτών της δραστικής φάσης από τη διασπορά καθώς και από το είδος του 

μετάλλου που χρησιμοποιείται.

Για την περίπτωση που τη δραστική φάση αποτελεί ο Pt, μπορεί να εξαχθεί μια 

εμπειρική σχέση που συσχετίζει τη διασπορά με το μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών Pt

2.5.1.3 Παράγοντες που Επηρεάζουν το Φάσμα Εκρόφησης

Το σχήμα και η θέση της καμπύλης εκρόφησης σε ένα πείραμα TPD επηρεάζεται 

από διάφορες παραμέτρους, όπως η διεργασία επαναπροσρόφησης, η μοριακή ροή του 

φέροντος αερίου, ο ρυθμός θέρμανσης, η αρχική επιφανειακή κάλυψη, η τάξη της 

κινητικής εκρόφησης κ.ά. [2, 153, 154].

Στις περιπτώσεις όπου παρατηρείται επαναπροσρόφηση του εκροφούμενου αερίου 

στα ενεργά κέντρα του καταλύτη, τότε μετατοπίζεται το μέγιστο της παρατηρούμενης 

κορυφής σε ψηλότερες θερμοκρασίες (T'max) όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.24.

Σχήμα 2.24: Μετατόπιση φάσματος TPD μετά από επαναπροσρόφηση του αέριου εκρόφησης.

Με αύξηση της μοριακής ροής (Ftotai) του φέροντος αερίου, η μέγιστη θερμοκρασία 

μετατοπίζεται σε χαμηλότερες τιμές και η κορυφή εμφανίζεται πιο οξεία, με την ποσότητα 

όμως του αερίου που εκροφάται να παραμένει αμετάβλητη (Σχήμα 2.25). Η εξήγηση 

οφείλεται στο ότι με αύξηση της μοριακής ροής του φέροντος αερίου μειώνεται η 

συγκέντρωση του αέριου στο οριακό στρώμα γύρω από τα σωματίδια του στερεού στην 

κλίνη σωματιδίων, αφού το εκροφούμενο αέριο έξω από τα σωματίδια παρασύρεται από 

τη ροή του φέροντος αερίου. Επομένως, η διαφορά συγκέντρωσης του εκροφούμενου

[13]:

(2.41)

Χωρίς
Επαναπροσρόφηση

S3
Ο

Επαναπροσρόφηση

υ

τ m a x Τm a x T(°C)
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αερίου μεταξύ του εσωτερικού των σωματιδίων (πορώδες στερεό σωματίδιο) και της 

περιοχής γύρω από το σωματίδιο αυξάνεται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο ρυθμός 

διάχυσης του αερίου προς το εξωτερικό του σωματιδίου.

λ

α>

V

▲ Ftotal(2) >  F t o t a l ( l )

Ej Ε2
FtotalĈ )

/
^ t o t a l ( l )

/

ε2 \
-----------

T(°C)
Σχήμα 2.25: Φάσματα TPD όπου Ftotai(2)>F totai(1) (Ε ι = Ε 2, όπου Ε: εμβαδό κάτω από την 
καμπύλη εκρόφησης).

Όταν υπάρχει αύξηση του ρυθμού θέρμανσης, β (°C.min1) παρατηρείται μετατόπιση 

της μέγιστης θερμοκρασίας και η κορυφή εμφανίζεται πιο οξεία, με την ποσότητα όμως 

του αερίου που εκροφάται να παραμένει αμετάβλητη (Σχήμα 2.26).

β2>Ρΐ 
Ej= Ε2

Τ Τ ' ΤΎ'Όmax max V ^  /

Σχήμα 2.26: Φάσματα TPD όπου β2 > β1 (Ε 1 = Ε2, όπου Ε: εμβαδό κάτω από την καμπύλη
εκρόφησης).

Καθώς η επιφανειακή κάλυψη (Ki) μειώνεται, οι δυνάμεις αλληλεπίδρασης μεταξύ 

γειτονικών προσροφημένων ειδών μειώνονται (lateral repulsive interactions), με 

αποτέλεσμα η ενέργεια δεσμού Μ-Α να αυξάνεται και το φάσμα εκρόφησης επομένως να 

είναι μετατοπισμένο σε υψηλότερες θερμοκρασίες (Σχήμα 2.27).
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Σχήμα 2.27: Φάσματα TPD όπου θι > θ2.

To σχήμα της κορυφής στα φάσματα TPD εξαρτάται άμεσα από την τάξη της 

κινητικής εκρόφησης του αερίου. Όταν η εκρόφηση έχει κινητική 2ης τάξης, η κορυφή στο 

φάσμα εμφανίζεται συμμετρική (Θμ =0.5), ενώ όταν είναι 1ης τάξης η κορυφή είναι 

ασύμμετρη (Θμ <0.5) (Σχήμα 2.28).

Tmax T(°C)
Σχήμα 2.28: Φάσματα TPD για κινητική εκρόφησης 1ης και 2ης τάξης.

2.5.2 Θερμοπρογραμματιζόμενη Επιφανειακή Αντίδραση (TPSR)

Στην τεχνική TPSR (Temperature Programmed Surface Reaction, TPSR) 

εφαρμόζεται προγραμματιζόμενη αύξηση της θερμοκρασίας του στερεού κάτω από 

συνθήκες ροής ενός αερίου το οποίο αντιδρά με το προς μελέτη στερεό (π.χ. ΝΟ, Η2, Ο2, 

CO, κ.α.) με συνέπεια να πραγματοποιείται επιφανειακή αντίδραση [13]. Παράδειγμα 

TPSR που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα Δ.Δ είναι η μελέτη του βαθμού αναγωγής 

του καταλύτη σε σχέση με τη θερμοκρασία (Temperature Programmed Reduction, TPR). 

Με την τεχνική TPR μπορούν να εξαχθούν οι ακόλουθες πληροφορίες [155, 156]:

(α) Χαρακτηρισμός των αναγωγικών ιδιοτήτων του καταλύτη (πόσες οξειδωτικές 

καταστάσεις διαθέτει),
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(β) Εύρεση του εύρους θερμοκρασιών στις οποίες πραγματοποιείται η αναγωγή και 

της θερμοκρασίας στην οποία η αναγωγή φτάνει σε μέγιστο ρυθμό,

(γ) Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μετάλλου και υποστρώματος, και 

(δ) Μηχανισμός και κινητική της αναγωγής.

Η αναγωγή ενός μεταλλικά στηριζόμενου καταλύτη κατά την προκατεργασία του είναι 

πολύ σημαντική. Το μέταλλο το οποίο είναι οξειδωμένο φτάνει σε μηδενική οξειδωτική 

κατάσταση (Μ0) όπου και είναι πιο ενεργό. Πιο συγκεκριμένα, κατά την αναγωγή με 

υδρογόνο απομακρύνονται από την επιφάνεια του μετάλλου προσροφημένα άτομα 

οξυγόνου υπό μορφή νερού τα οποία σχηματίζουν με το μέταλλο ισχυρούς χημικούς 

δεσμούς και δεσμεύουν έτσι ενεργά τους κέντρα [5].

Θεωρώντας ότι ο μηχανισμός της αναγωγής δεν είναι αναστρέψιμος και το μέταλλο 

από οξειδωτική κατάσταση ίση με μηδέν δεν επανοξειδώνεται από τα άτομα του οξυγόνου 

που απελευθερώνονται, ο ρυθμός της αναγωγής περιγράφεται από την εξίσωση 2.42:

-  ̂ Μ° - ] = k ,J H 2 r f  ([MO.]) (2.42)
dt

όπου, [MOn] η συγκέντρωση του μεταλλοξειδίου ή οξειδωμένης μεταλλικής επιφάνειας, 

[Η2] η συγκέντρωση του αέριου υδρογόνου, kred η κινητική σταθερά αναγωγής, p η τάξη 

της αντίδρασης αναγωγής, f  ο παράγοντας που δείχνει πόσο η συγκέντρωση του 

μεταλλοξειδίου επηρεάζει τον ρυθμό αναγωγής, και t ο χρόνος αντίδρασης.

Ορίζοντας ως α το βαθμό οξείδωσης και θεωρώντας ότι η αναγωγή γίνεται σε 

περίσσεια H2 (p=0) με σταθερή αύξηση της θερμοκρασίας σε σχέση με τον χρόνο (dT =β 

dt), και ότι η κινητική σταθερά αναγωγής περιγράφεται μέσω της εξίσωσης Arrhenius, 

τότε μπορεί να βρεθεί η σχέση που περιγράφει το βαθμό αναγωγής με αύξηση της 

θερμοκρασίας (Εξ. 2.43): 

da  ν
—  = ν e RTf(1 - a )  (2.43) 
dT β

όπου, fQ -α) ο παράγοντας που δείχνει τη μείωση του μη ανηγμένου μετάλλου, ν ο 

προεκθετικός παράγοντας, β ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας, Ered η ενέργεια 

ενεργοποίησης της αναγωγής, R η παγκόσμια σταθερά αερίων, και Τ η θερμοκρασία.

Η ενέργεια ενεργοποίησης της αναγωγής μπορεί να υπολογιστεί από τη θερμοκρασία 

στο φάσμα TPR που λαμβάνεται όπου ο ρυθμός αναγωγής είναι μέγιστος, με αποτέλεσμα 

να σχηματίζεται η ακόλουθη σχέση η οποία ισχύει μόνο εάν fQ-α) και α(Τωαχ) είναι 

ανεξάρτητα από το ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας:

ln β
T 2

red

RT
+ ln

(  ~max )  ~ “ max (  E red )

$ R
+ constant (2.44)
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Με τη χρήση μιας σειράς φασμάτων TPR τα οποία παίρνονται κάτω από διαφορετικό 

ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας, β (°C.min"1) μπορεί να σχηματιστεί μέσω της Εξ. 2.44 

η καμπύλη J=f(1/Tmax). Η σχέση αυτή είναι γραμμική με κλίση ίση με - E ed/R, η οποία 

μπορεί να αντικατασταθεί στις εξισώσεις 2.42 και 2.43. Με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς 

να σχηματίσει τα θεωρητικά φάσματα TPR τα οποία μπορούν να συγκριθούν με τα 

πειραματικά και να μελετηθεί έτσι ο μηχανισμός και κινητική της αναγωγής.

Κατά τη διεξαγωγή ενός πειράματος TPR υπαρχούν παράγοντες που μπορούν να 

επηρεάσουν το σχήμα και τη θέση της καμπύλης αναγωγής καθώς και την ποσότητα του 

Η2 που απαιτείται για την αναγωγή του στερεού, όπως:

(α) Στις περιπτώσεις όπου το υπόστρωμα του καταλύτη ανάγεται στο θερμοκρασιακό 

παράθυρο που διεξάγεται το πείραμα TPR, τότε παρατηρείται μια ή περισσότερες 

κορυφές επιπλέον από αυτές του μετάλλου, οι οποίες μπορεί να παρερμηνευτούν 

και να θεωρηθούν ότι οφείλονται στο μέταλλο.

(β) Σε περιπτώσεις όπου πραγματοποιείται επαναοξείδωση κάποιων ατόμων του 

μετάλλου κατά την διεξαγωγή του πειράματος TPR, τότε οι κορυφές του 

φάσματος είναι πιο ευρείες με αποτέλεσμα να υπερτιμηθεί η ποσότητα του 

απαιτούμενου Η2 για αναγωγή, και επομένως και η αντίστοιχη ποσότητα των 

ατόμων του μετάλλου.

(γ) Όταν ο καταλύτης ο οποίος χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή του πειράματος 

TPR είναι φρέσκος και δεν προηγείται οξείδωσή του, τότε υπάρχει πιθανότητα 

να βρίσκονται προσροφημένα στο μέταλλο και άλλα στοιχεία εκτός του 

οξυγόνου τα οποία να απομακρύνονται με την αναγωγή. Το αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται περισσότερες κορυφές από αυτές που αντιστοιχούν στις 

οξειδωτικές καταστάσεις του μετάλλου.

2.6 Φασματοσκοπία Διάχυτης Ανάκλασης με Μετασχηματισμό Fourier (DRIFTS)

Η ανάπτυξη της σχετικής οργανολογίας της δονητικής φασματοσκοπίας με χρήση 

υπέρυθρης ακτινοβολίας τα τελευταία 25 χρόνια, ιδιαίτερα μετά και την εφαρμογή του 

μετασχηματισμού Fourier, έκανε εφικτή την in situ μελέτη καταλυτικών αντιδράσεων με 

στόχο την απόκτηση γνώσης για τη σύσταση και δομή της προσροφημένης φάσης κάτω 

από συνθήκες αντίδρασης. Σήμερα έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ αυτή η τεχνική ώστε να 

είναι εφικτή η σάρωση του δείγματος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (<1 0 s) και να 

καταγράφονται φάσματα με πολύ μικρό θόρυβο για μικρή ποσότητα δείγματος [157, 158]. 

Έχουν αναφερθεί διαφορετικές μέθοδοι για την καταγραφή ενός φάσματος υπερύθρου, 

όπως:
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• Τεχνική Διάχυτης Ανάκλασης (Diffuse Reflectance Spectroscopy)

• Τεχνική Ανακλαστικότητας με Απορρόφηση (Reflection Absorption)

• Τεχνική Εκπομπής Υπέρυθρης Ακτινοβολίας (Infrared Emission)

• Μικροφασματοσκοπία (Microspectroscopy)

Στην παρούσα Δ.Δ. χρησιμοποιήθηκε η τεχνική διάχυτης ανάκλασης που είναι γνωστή και 

με το όνομα DRIFTS (Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy). Η 

τεχνική DRIFTS εφαρμόζεται σε υλικά που παρουσιάζουν μικρό συντελεστή 

απορρόφησης, αλλά ικανότητα ισχυρής σκέδασης της ακτινοβολίας υπερύθρου, λόγω 

πολλαπλών ανακλάσεων στην επιφάνεια τους. H προσπίπτουσα δέσμη κατευθύνεται με 

ελλειψοειδές κάτοπτρο στο δείγμα υπό ευρεία στερεά γωνία, ανακλάται από την πορώδη ή 

κοκκώδη επιφάνεια του υλικού, τυχόν κατοπτρική συνεισφορά αποκόπτεται, και η 

σκεδαζόμενη ακτινοβολία συλλέγεται επίσης από ελλειψοειδές κάτοπτρο και αναλύεται, 

όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.29 [158].

Σχήμ α 2.29: Σχηματικό διάγραμμα κελιού DRIFTS.

Πλεονεκτήματα της τεχνικής DRIFTS είναι η ευκολία συλλογής δεδομένων από 

δείγματα σε μορφή σκόνης, καθώς και η υψηλή ευαισθησία σε ασθενή σήματα. Το πιο 

πάνω γεγονός καθιστά δυνατή τη χρήση της τεχνικής DRIFTS σε ένα μεγαλύτερο φάσμα 

δειγμάτων σε σχέση με την τεχνική διέλευσης FTIR. Επιπλέον, το γεγονός ότι η τεχνική 

DRIFTS δεν απαιτεί τη χρήση δισκίων (εισαγωγή φαινομένων διάχυσης), επιτρέπει τη 

χρήση της σε πραγματικές συνθήκες αντίδρασης (in situ), δηλαδή, σε συνθήκες όπου ο 

καταλύτης έχει την μορφή σκόνης, όπως σε καταλυτικές μετρήσεις σε χημικό 

αντιδραστήρα. Το σημαντικότερο μειονέκτημα που παρουσιάζει η τεχνική DRIFTS έναντι 

της τεχνικής FTIR με διαπερατότητα είναι το οικονομικό κόστος (χρήση εξειδικευμένου 

κελιού DRIFTS). Θα μπορούσε επίσης να αναφερθεί η μεγαλύτερη δυσκολία 

ποσοτικοποίησης του σήματος (absorbance) το οποίο λαμβάνεται με την τεχνική DRIFTS
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σε σχέση με την τεχνική FTIR διέλευσης. Επιπλέον, προβλήματα προκαλούνται κατά τη 

διεξαγωγή πειραμάτων σε υψηλές θερμοκρασίες αντίδρασης, όπου υπάρχει ο κίνδυνος 

αλλοίωσης των ιδιοτήτων του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένα τα παράθυρα 

του κελιού, και η αναγκαιότητα αφαίρεσης κορυφών στο φάσμα οι οποίες οφείλονται στην 

αέρια φάση [158, 159].

Το μετρούμενο σήμα στην τεχνική DRIFTS που συλλέγεται από το ελλειψοειδές 

κάτοπτρο περιγράφεται μέσω της συνάρτησης Kubelka-Munk, K-M [159-161]:

(1 -  R “ ) 2 k
KM = ^ = -  (2.45)

R“  s

όπου, R» η ανακλαστικότητα που παρουσιάζει «άπειρο» πάχος υλικού, k ο συντελεστής 

απορρόφησης του προσροφημένου είδους, και s ο παράγοντας σκέδασης.

Ο συντελεστής απορρόφησης (k) ορίζεται ως εξής:

k = 2.303ac (2.46)

όπου, a η απορροφητικότητα (absorptivity) του χημικού είδους, και c η συγκέντρωση του 

χημικού είδους.

Συνδυάζοντας τις δύο τελευταίες εξισώσεις:

KM = 2303aC (2.47)
s

Στην πράξη το R» αντικαθίσταται από το λόγο R(sampie)/R(standard), όπου R(sampie) και R(standard) 

είναι τα φάσματα ανάκλασης του δείγματος και του υλικού αναφοράς, αντίστοιχα. Ως 

δείγμα αναφοράς επιλέγεται υλικό που δεν απορροφά στο IR (π.χ., KBr).

Από την παραπάνω Εξ. 2.47 προκύπτει ότι ποσοτικές συγκρίσεις μεταξύ φασμάτων 

(π.χ. εφαρμογές του νόμου Beer-Lambert) είναι δυνατές μόνο εάν αυτά αντιστοιχούν σε 

δείγματα παρόμοιας φύσης και κοκκομετρίας, ώστε ο συντελεστής s να μπορεί να 

θεωρηθεί σταθερός. Σαν παράδειγμα αναφέρεται το γεγονός μέτρησης της επιφανειακής 

συγκέντρωσης συγκεκριμένου προσροφημένου είδους (ολοκλήρωση κορυφής IR) με το 

χρόνο αντίδρασης, όπου η αναφορά γίνεται ακριβώς στο ίδιο δείγμα και χημικό είδος.

Σε υλικά που παρουσιάζουν υψηλή απορροφητικότητα βρέθηκε ότι η συνάρτηση 

Kubelka-Munk δεν είναι γραμμική ως προς την επιφανειακή συγκέντρωση. Οι Olinger και

Griffiths [162] πρότειναν την χρήση του όρου της ψευδο-απορρόφησης ( l o g - ^ ) για πιο
R !

γραμμική συσχέτιση με την επιφανειακή συγκέντρωση, σύμφωνα με την σχέση:

c = constant x log (2.48)
R
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Πρόσφατα, οι Sirita et al. [159] μετά από θεωρητικούς και πειραματικούς υπολογισμούς 

έδειξαν ότι για λόγους R(sample)/R(standard) > 0 . 6  η ψευδο-απορρόφηση αποτελεί την πιο 

κατάλληλη συνάρτηση για την συσχέτιση της επιφανειακής συγκέντρωσης ενός 

προσροφημένου είδους. Αντίθετα, για λόγους R(sample)/R(standard) < 0 . 6  η συνάρτηση 

Kubelka-Munk είναι η καταλληλότερη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

3.1. Σύνθεση Στερεών Καταλυτών

3.1.1. Σύνθεση Οξειδικών Υποστρωμάτων με τη Μέθοδο Λύματος-Πηκτώματος

Η σύνθεση των οξειδικών υποστρωμάτων T i02-T80 και CexZri_xO2 (όπου x=0.3, 

0.5 και 0.7) στην παρούσα Δ.Δ. πραγματοποιήθηκε με χρήση της τροποποιημένης τεχνικής 

λύματος-πηκτώματος όπως περιγράφεται στο Κεφ. 2.4.2. Κατά την εφαρμογή της τεχνικής 

στα υπόψη μεταλλοξείδια γίνεται χρήση επιφανειοδραστικών ουσιών (surfactants) 

μεγάλης ανθρακικής αλυσίδας, κατά το στάδιο της σύνθεσης του λύματος (sol), με 

αποτέλεσμα το σχηματισμό μυκιλίων μεγέθους περίπου 5-15 nm και αριθμό ένταξης στην 

περιοχή 20-80 (αριθμός μορίων επιφανειοδραστικής ένωσης μέσα στο μυκίλιο). Η 

απομάκρυνση των επιφανειακών ουσιών κατά το στάδιο της πύρωσης οδηγεί στη σύνθεση 

στερεών με μεγάλη ειδική επιφάνεια (m2 .g-1), ελεγχόμενη κατανομή μεγέθους πόρων και 

πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες.

H συνθετική πορεία παρασκευής του T i02-T80 περιλάμβανε την ανάμιξη 47.16 g 

της επιφανειοδραστικής ένωσης polyethylene glycol sorbitan monooleate (Tween 80, 

Sigma-Aldrish), 40.8 ml ισοπροπανόλης (iPrOH, Fisher), 4.08 ml οξικό οξύ (99.7% w/w, 

Fisher) και 3.66 ml ισοπροποξείδιο του τιτανίου (97%, Sigma-Aldrich) κάτω από συνεχή 

ανάδευση για 30 λεπτά. Το διάλυμα τοποθετήθηκε σε υάλους ωρολογίου (10 ml ο 

καθένας) όπου έγινε ξήρανση για μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Έπειτα τα στερεά 

πυρώθηκαν σε ειδικό φούρνο (Paragon HT-22-D, Thermcraft) στους 100oC για 30 min και 

στους 500oC για 1 h (ρυθμός θέρμανσης: 3oC.min-1) για την απομάκρυνση των διαλυτών 

και των επιφανειοδραστικών ουσιών, και τέλος τη λήψη της επιθυμητής κρυσταλλικής 

φάσης (Ti0 2 ).

Κατά τη σύνθεση των μικτών οξειδικών υποστρωμάτων CexZr1-x0 2 

χρησιμοποίηθηκαν οι επιφανειοδραστικές ενώσεις: Tween 20 (T20, polyethylene glycol 

sorbitan monolaurate), Tween 80 (T80, polyethylene glycol sorbitan monooleate) και 

Triton X-100 (X100, polyethylene glycol tert -octylphenyl ether). Κάθε ένωση διαλύθηκε 

σε αιθανόλη (EtOH, Fisher). Πριν προστεθεί η πρόδρομη ένωση Zr, στο διάλυμα 

προστέθηκε ακετυλοακετόνη (Sigma-Aldrich) για την αντίδραση εστεροποίησης με 

αιθανόλη. Στη συνέχεια, προστέθηκε νερό (σταγόνα-σταγόνα) κάτω από γρήγορη 

ανάδευση και τέλος η ένωση zirconium propoxide (Aldrich) και το διάλυμα αναδευόταν 

για περίπου μια ώρα. Η μοριακή αναλογία της επιφανειοδραστικής ένωσης
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R/EtOH/aK6T8>oaK8T0v:/zirconium propoxide ήταν R:45:6:1, όπου η συγκέντρωση του 

επιφανειοδραστικού R ήταν μ/ταξύ 0 και 2 mols. Μ/τά από π/ιράματα μ/ όλ/ς τις 

προαναφ/ρθέντ/ς /πιφαν/ιοδραστικές /νώσ/ις, /πιλέχτηκ/ το polyethylene glycol sorbitan 

monolaurate (T20) για την παρασκ/υή γαλακτώματος ZrO2, όπου η βέλτιστη μοριακή 

αναλογία του /πιφαν/ιοδραστικού (R) ήταν 1.5 mols (1.5:45:6:1). Ποσότητα από το 

γαλάκτωμα ZrO2 διαλύθηκ/ σ/ αιθανόλη (Fisher). Στη συνέχ/ια, πρόδρομη ένωση Ce 

(cerium chloride heptahydrate, Aldrich) προστέθηκ/ στο διάλυμα υπό συν/χή ανάδ/υση. 

Ο μοριακός λόγος Ce/Zr κρατήθηκ/ στην π/ριοχή 0.3-0.7. Το τ/λικό γαλάκτωμα 

ξηράθηκ/ σ/ /ιδικό φούρνο (Paragon HT-22-D, Thermcraft) στους 100oC για μια ώρα και 

θ/ρμάνθηκ/ για καθαρισμό μ/ ρυθμό 3oC.min-1 μέχρι τους 500oC για μια ώρα έτσι ώστ/ 

να απομακρυνθούν όλ/ς οι οργανικές /νώσ/ις. Το αποτέλ/σμα ήταν η δημιουργία /νός 

λ/πτού στ/ρ/ού στρώματος. Σωματίδια σκόνης CexZ 1-xO2 συλλέχθησαν μ/τά από θραύση 

του λ/πτού στρώματος.

3.1.2 Εναπόθεση Μετάλλου με τη Μέθοδο του Υγρού Εμποτισμού

Η /ναπόθ/ση της δραστικής φάσης του μ/τάλλου Μ (M=Pt, Rh και Pd) τόσο στα 

υποστρώματα που συντέθηκαν μ/ την τ/χνική λύματος-πηκτώματος (TiO2-T80, CexZr1- 

xO2) όσο και σ/ /μπορικά διαθέσιμα μ/ταλλοξ/ίδια (@-A12O3, CeO2, TiO2 -ST01), έγιν/ μ/ 

τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού όπως αυτή π/ριγράφ/ται στο Κ/φ. 2.4.1.

Χρησιμοποιήθηκ/ συγκ/κριμένη ποσότητα διαλύματος (χ %κ.β. M) της πρόδρομης 

ένωσης του μ/τάλλου Μ, το οποίο προστέθηκ/ στο υδατικό αιώρημα του φορέα υπό 

συν/χή ανάδ/υση και σταθ/ρή θ/ρμοκρασία (80°C) μέχρι πλήρους /ξάτμισης του διαλύτη. 

Το δ/ίγμα αφέθηκ/ για ξήρανση σ/ /ιδικό φούρνο (Paragon HT-22D, Thermcraft) στους 

120°C για 8  h και ακολούθως πυρώθηκ/ στους 500oC για 2 h.

Σαν πρόδρομ/ς /νώσ/ις μ/τάλλων (Μ) χρησιμοποιήθηκαν: Pt(NH3)2 (NO2) 2 

(3.4 wt.% in dilute ammonium hydroxide, Aldrich), Rh(NO3) 3 (10 wt/wt Rh in 5wt% nitric 

acid, Aldrich), και Pd(NO3)2 .xH2O (10wt% in 10wt% nitric acid, 99.999%, Aldrich). Τα 

/μπορικά διαθέσιμα μ/ταλλοξ/ίδια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: @-A12O3 (99.9%, 

Aldrich), CeO2 (99.9%, Aldrich), και TiO2-ST01 (99.9%, Ishihara Sangyo, Japan).

3.2 Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός Καταλυτών

3.2.1 Προσδιορισμός Ειδικής Επιφάνειας (ΒΕΤ)

Η μέθοδος Β.Ε.Τ. η οποία αναπτύχθηκ/ από τους Brunauer, Emmet και Teller [1] 

βασίζ/ται στη φυσική πολυστρωματική προσρόφηση αδρανούς α/ρίου στην /πιφάν/ια των 

στ/ρ/ών στη θ/ρμοκρασία υγροποίησης του. Οια τον προσδιορισμό της /ιδικής /πιφάν/ιας
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των οξειδικών υποστρωμάτων που παρασκευάστηκαν στα πλαίσια της παρούσας Δ. Δ. 

χρησιμοποιήθηκε ως αέριο προσρόφησης το Ν 2 στους 77 Κ. Χρησιμοποιήθηκε το 

σύστημα Micromeritics Gemini III Surface Area and Pore Size Analyzer (Micromeritics 

Ltd.), όπου των μετρήσεων προηγήθηκε απαέρωση των δειγμάτων στους 200°C για 2 h 

υπό ροή N2 .

3.2.2 Θερμοπρογραμματιζόμενη Εκρόφηση Αερίου (TPD)

Όπως προαναφέρθηκε στο Κεφ. 2.5.1, η τεχνική TPD επιτρέπει τη λήψη σημαντικών 

πληροφοριών για την ετερογένεια της μεταλλικής επιφάνειας των μεταλλικών 

στηριζόμενων καταλυτών [2]. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνονται σημαντικές πληροφορίες 

για την ύπαρξη διαφορετικών ειδών επιφανειακών ατόμων μετάλλου στους κρυσταλλίτες 

(ετερογένεια στερεής επιφάνειας) και την ύπαρξη χημικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 

μετάλλου και υποστρώματος. Στην παρούσα Δ.Δ. χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές 

θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης Η2 (TPD-H2) και CO (TPD-CO).

Η χρήση της τεχνικής αυτής και κυρίως η ανάλυση των αποτελεσμάτων, πρέπει να 

γίνεται με μεγάλη προσοχή λόγω των διαφόρων φαινομένων αλληλεπίδρασης μετάλλου- 

υποστρώματος τα οποία πιθανόν να λαμβάνουν χώρα και τα οποία μπορούν να οδηγήσουν 

σε εσφαλμένες μετρήσεις. Για την αποφυγή των προαναφερθέντων φαινομένων είναι 

απαραίτητη η τήρηση ενός συγκεκριμένου πειραματικού πρωτοκόλλου. Τα πειραματικά 

πρωτόκολλα που ακολουθήθηκαν στην παρούσα Δ.Δ. είναι τα ακόλουθα:

Πειράματα TPD-H2 :

20vol.% 0 2/He (500oC, 2h, 50 cc.min-1) r  He (500oC, 15 min, 50 cc.min-1) r  ψύξη 

υπό ροή He στους 3 0 0 ^  r  H2 (300^, 2h, 50 cc.min-1) r  He στους 30 0 ^ , 15 min 

r  γρήγορη ψύξη υπό ροή He στην θερμοκρασία προσρόφησης r  H2 (1atm, 

θερμοκρασία προσρόφησης, 30 min) r  ροή He (25oC, 10min, r  TPD με He (30 

cc.min-1).

Πειράματα TPD-CO:

20vol.% 0 2/He (500oC, 2h, 50 cc.min-1) r  He (500oC, 15 min, 50 cc.min-1) r  ψύξη 

υπό ροή He στους 3 0 0 ^  r  H2 (300oC, 2h, 50 cc.min-1) r  He στους 300°C, 15 min 

r  γρήγορη ψύξη υπό ροή He στην θερμοκρασία προσρόφησης r  1.87vol.%CO/He 

(50 cc.min-1 , θερμοκρασία προσρόφησης, 30 min) r  ροή He (25oC, 10 min, r  TPD 

με He (30 cc.min-1).
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Για τη διεκπεραίωση κάθε πειράματος TPD χρησιμοποιήθηκε μάζα καταλύτη ίση με 

0.5 g (υπό μορφή σκόνης), θερμοκρασία προσρόφησης 30oC, και ρυθμός θέρμανσης του 

στερεού, β = 3 0 ^ ^ ΐη " \

3.2.3 Θερμοπρογραμματιζόμενη Αναγωγή (TPR)

Η μελέτη της αναγωγής των υποστρωμάτων και των μεταλλικών στηριζόμενων 

καταλυτών έγινε με την τεχνική της θερμοπρογραμματιζόμενης αναγωγής με χρήση Η2 

σαν αναγωγικό (H2-TPR), όπως περιγράφεται στο Κεφ. 2.5.2. Κατά τα πειράματα H2-TPR 

χρησιμοποιήθηκε για την αναγωγή μίγμα 2vol.%H2/He, ενώ σε όλα τα πειράματα 

ακολουθήθηκε το εξής πρωτόκολλο:

Πειράματα H2-TPR:

20vol.%02/He (500°C, 2h, 50 cc.min-1) n  ψύξη υπό ροή He στους 25°C n  

2 vol.%H2/He (25°C, 5 min, 50 cc.min-1) n  TPR σε 2 vol.%H2/He μέχρι 800°C.

Η θερμοκρασία του δείγματος καθοριζόταν με τη βοήθεια θερμοπρογραμματιστή με 

ρυθμό 30°C.min-1 στην περιοχή 30-800°C. Η μέτρηση της συγκέντρωσης του υδρογόνου 

στην έξοδο του καταλυτικού αντιδραστήρα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια on line 

φασματογράφου μάζας, όπως και στα πειράματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης 

(TPD). Για την διεκπεραίωση κάθε πειράματος H2-TPR χρησιμοποιήθηκε μάζα καταλύτη 

ίση με 0.5 g (υπό μορφή σκόνης).

3.2.4 Περίθλαση Ακτίνων-X (X-ray Diffraction, XRD)

Η εφαρμογή της τεχνικής περίθλασης ακτίνων-Χ η οποία χρησιμοποιήθηκε για την

ταυτοποίηση των κρυσταλλικών φάσεων στα καταλυτικά δείγματα που παρασκευάστηκαν

έγινε σε περιθλασόμετρο SIEMENS Diffract 500 system με πηγή ακτινοβολίας CuK -

(λ=1.5418 Α). Τα δείγματα μελετήθηκαν υπό μορφή σκόνης (dp<50 μm) στην περιοχή

20ο<2θ<90ο με ταχύτητα σάρωσης 2°/min. Η ταυτοποίηση των κρυσταλλικών δομών των

υπό μελέτη στερεών έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος “Crystallographica Search-

Match” καθώς και με αναφορά στη βιβλιογραφία σε μελέτες XRD αντίστοιχων στερεών

δειγμάτων. Με τη βοήθεια της εξίσωσης Scherrer (Εξ. 3.1) υπολογίστηκε το μέσο μέγεθος

<d> των κρυσταλλιτών μεταλλικών ή οξειδικών φάσεων [3].

, Κ.λ , λ<d> = --------  (3.1)
p.cosG
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όπου, <d> είναι το μέτρο της διάστασης του στερεού κρυσταλλίτη σε κάθετη διεύθυνση 

ως προς το επίπεδο ανάκλασης, λ το μήκος κύματος των ακτίνων-Χ, β το πλάτος της 

κορυφής περίθλασης στο ήμισυ του ύψους της, θ η γωνία μεταξύ της εισερχόμενης δέσμης 

ακτίνων Χ και της καθέτου στο επίπεδο ανάκλασης, και Κ σταθερά (συνήθως ίση με 1).

3.2.5 Φασματοσκοπία Μάζας (Mass Spectrometry, MS)

Η φασματοσκοπία μάζας χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια για τη συνεχή 

παρακολούθηση και καταγραφή (on line) των αποκρίσεων τόσο των αντιδρώντων όσο και 

των προϊόντων (ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός) στις καταλυτικές, μηχανιστικές 

και κινητικές μελέτες των στερεών καταλυτών της παρούσας Δ.Δ. Σύμφωνα με την 

τεχνική αυτή, τα ιόντα που παράγονται στο θάλαμο ιονισμού σε υπερυψηλό κενό (<1 0 -6 

mbar) από τα μόρια του αερίου τροφοδοσίας που εισέρχονται στο θάλαμο ιονισμού μέσω 

τριχοειδούς σωλήνα (capillary tube) και διαφράγματος (leak diaphragms), διαχωρίζονται 

και ανιχνεύονται με βάση το λόγο μάζας προς φορτίο (m/z) [4]. Για τη διεξαγωγή των 

καταλυτικών μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε φασματογράφος Omnistar Balzers Quadstar 

422 εφοδιασμένος με τετραπολικό φίλτρο μάζας (quadrupole mass filter) και ανιχνευτή 

ιόντων πολλαπλασιαστή δευτερογενών ηλεκτρονίων (Secondary Electron Multiplier, 

SEM). Ο εν λόγω φασματογράφος έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης και 

καταγραφής μέχρι και 16 μαζικών αριθμών ανά δευτερόλεπτο. Τα δεδομένα που 

λαμβάνονται καταγράφονται και επεξεργάζονται με τη βοήθεια του προγράμματος 

Quadstar 32-bit software με στόχο την ποσοτικοποίηση των σημάτων. Η τελευταία 

επιτυγχάνεται με τη χρήση προτύπων αερίων μιγμάτων (gas calibration mixtures). Η 

ακρίβεια της ανάλυσης της σύστασης του αερίου μίγματος ήταν μεγαλύτερη από 95%.

3.2.6 Φασματοσκοπία Διάχυτης Ανάκλασης Υπέρυθρης Ακτινοβολίας με 

Μετασχηματισμό Fourier (DRIFTS)

Η in situ φασματοσκοπία διάχυτης ανάκλασης υπέρυθρης ακτινοβολίας με 

μετασχηματισμό Fourier (DRIFTS) χρησιμοποιήθηκε για την ταυτοποίηση της χημικής 

δομής διαφόρων προσροφημένων ειδών που σχηματίζονται στην επιφάνεια των στερεών 

καταλυτών τόσο μετά από προσρόφηση ενός αερίου όσο και κατά τη διάρκεια 

καταλυτικών αντιδράσεων [5, 6 ]. Μελετήθηκε η δομή των προσροφημένων ειδών CO που 

δημιουργούνται μετά από προσρόφηση CO και κατά τη διάρκεια της αντίδρασης water- 

gas shift (CO/H2O). Ταυτοποιήθηκαν επίσης τα ενεργά (active species) και μη ενεργά 

(spectator species) είδη που περιέχουν στο μόριο τους άνθρακα (carbon-containing
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species, π.χ., COads, CO32', HCOO-) για την αντίδραση WGS με τη χρήση ισοτόπου αερίου 

13C0.

Για την καταγραφή των φασμάτων χρησιμοποιήθηκε το φασματοφωτόμετρο 

PerkinElmer GX I με διακριτική ικανότητα 2 cm-1. Το κελί/αντιδραστήρας DRIFTS 

(Harrick Scientific, Praying Mantis) διέθετε παράθυρα ZnSe. Το καταλυτικό δείγμα ήταν 

σε μορφή σκόνης (~30-40 mg) και η ροή του αερίου μίγματος που διέρχεται του κελίου 

ήταν 30-100 Nml.min-1 ανάλογα με τη σύσταση του αερίου και με τον επιθυμητό βαθμό 

μετατροπής της αντίδρασης. Τα φάσματα καταγράφηκαν με ρυθμό 0.2 cm-1/sec (χρήση 

ανιχνευτή MCT) στην περιοχή 500-4000 cm-1, όπου το τελικό φάσμα που προκύπτει 

αποτελεί το μέσο όρο λήψης 50 φασμάτων. Τα φάσματα που παρουσιάζονται στην 

παρούσα Δ.Δ. προήλθαν από αφαίρεση του φάσματος του στερεού το οποίο λήφθηκε 

αμέσως μετά την προκατεργασία (πριν από την προσρόφηση ή αντίδραση) του στερεού 

στην θερμοκρασία προσρόφησης/αντίδρασης υπό ροή Ar. Έτσι, τα φάσματα που 

παρουσιάζονται αντανακλούν μόνο την προσροφημένη φάση του στερεού. H επεξεργασία 

των φασμάτων έγινε με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού της Perkin Elmer (Spectrum). 

Πριν την καταγραφή των φασμάτων προηγήθηκε in situ προκατεργασία του στερεού 

καταλύτη στο κελί DRIFTS υπό ροή 20vol.%O2/He στους 500°C για 2 h (οξείδωση) και 

Η2 στους 300oC για 2 h (αναγωγή).

3.2.7 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, SEM)

Η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, SEMj 

χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της μορφολογίας της επιφάνειας και του δευτερογενούς 

μεγέθους των στερεών καταλυτών που παρασκευάστηκαν στα πλαίσια της παρούσας Δ. Δ. 

Να σημειωθεί εδώ ότι το μέγεθος των πρωτογενών σωματιδίων (κρυστάλλων) του στερεού 

μελετήθηκε μέσω της Εξ. 3.1 (Κεφ. 3.2.4). Για τη μελέτη των οξειδικών υποστρωμάτων 

T i02-Τ80, TiO2-ST01, και CexZr1-xO2 χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

σάρωσης τύπου VEGA TESCAN 5136LS (20 kV) το οποίο βρίσκεται στο εργαστήριο 

ηλεκτρονικής μίκρο- και νάνο-τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και 

Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (Δρ. Κυριακή Πολυχρονοπούλου). Τα 

δείγματα απλώθηκαν στα πλακίδια και καλύφθηκαν με ένα λεπτό στρώμα χρυσού για τη 

λήψη καθαρότερων εικόνων, όπου στη συνέχεια τοποθετήθηκαν στο μικροσκόπιο για 

ανάλυση.
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3.2.8 Υψηλής Ευκρίνειας Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης-Μικροανάλυση 

Ακτίνων-X (High Resolution Transmission Electron Microscopy-Energy Dispersive X- 

Ray Analysis, HRTEM-EDX)

H ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της 

μορφολογίας και του μεγέθους των πρωτογενών μικρο-κρυσταλλιτών {primary crystals) 

των υποστρωμάτων, όπως και αυτών της μεταλλικής φάσης των στηριζόμενων 

καταλυτών. Με συνδυασμό της τεχνικής HRTEM και της μικροανάλυσης ακτίνων-X 

πραγματοποιήθηκε η στοιχειακή χημική ανάλυση των υπό μελέτη καταλυτικών 

συστημάτων. Για τις αναλύσεις HRTEM-EDX χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο διέλευσης (JEOL 2100F) με πηγή ηλεκτρονίων (FEG) τα οποία 

επιταχύνονταν με τη βοήθεια υψηλής ηλεκτρικής τάσης (200 kV) [7]. Το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο διέλευσης είχε διακριτική ικανότητα μέτρησης 0.19 nm και ήταν 

εφοδιασμένο με σύστημα ανίχνευσης και ανάλυσης ακτίνων-X (INCA x-sight, Oxfort 

Instrument) [7]. Πριν την ανάλυση του δείγματος, περίπου 10 mg αυτού σε μορφή σκόνης 

αναμίχθηκαν αρχικά σε ισο-οκτάνιο (5 mL) και τοποθετήθηκαν σε λουτρό υπερήχων για 5 

min. Στη συνέχεια σταγόνες του αιωρήματος τοποθετήθηκαν σε χάλκινο υποδοχέα με 

επίστρωση άνθρακα όπου μετά την πλήρη εξάτμιση του διαλύτη, σε θερμοκρασία 

δωματίου, εκτέθηκαν στη δέσμη των ηλεκτρονίων. Με τον τρόπο αυτό έλαβε χώρα η 

ανάλυση και ο προσδιορισμός της χημικής σύστασης (% κ.β.) του εξωτερικού στρώματος 

(πάχους περίπου 1 μm) κάθε δείγματος με χρήση παράθυρου μέτρησης 450x500 μm. Με 

τη βοήθεια της τεχνικής HRTEM-EDX λήφθηκαν φωτογραφίες HRTEM υψηλής (μονάδα 

κλίμακας 5 nm) και χαμηλής (μονάδα κλίμακας 100 και 200 nm) μεγέθυνσης και 

υπολογίστηκε η χημική σύστασης (% κ.β.) κάθε στερεής φάσης της φωτογραφίας καθώς 

και η κατανομή μεγέθους σωματιδίων (Frequency Vs. Particle size) με χρήση κατάλληλου 

λογισμικού και βαθμονόμησης για κάθε στοιχείο. Ως τελική τιμή της σύστασης κάθε 

φάσης λήφθηκε ο μέσος όρος των μετρήσεων. H καταγραφή των εικόνων HRTEM και η 

ποσοτική ανάλυση EDX που παρουσιάζονται στην παρούσα Διατριβή πραγματοποιήθηκε 

σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Κατάλυσης και Πετροχημικών, ICP/CSIC 

(Instituto de Catάlisis y  Petroleoqumica) στη Μαδρίτη της Ισπανίας, στα πλαίσια κοινής 

ερευνητικής συνεργασίας υπό την επίβλεψη του καθηγητή J.L.G. Fierro.

3.3 Καταλυτικές Μετρήσεις

H σύσταση τροφοδοσίας σε όλα τα καταλυτικά πειράματα που έχουν διεξαχθεί ήταν 

3vol.%CO/10vol.%H2O/He και η συνολική ροή της αέριας τροφοδοσίας στον 

αντιδραστήρα ήταν 200 NmL.min"1. H μάζα της καταλυτικής κλίνης που χρησιμοποιήθηκε
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ήταν 0.3-0.5 g υπό μορφή σκόνης (0.1<d<0.2 mm). Κάτω από αυτές τις συνθήκες τα 

φαινόμενα εσωτερικής μεταφοράς μάζας (διάχυσης) και θερμότητας στα καταλυτικά 

σωματίδια ήταν αμελητέα, όπως αναλύονται στο Παράρτημα Ι. Επομένως, οι μετρούμενοι 

ρυθμοί αντίδρασης αναφέρονται στην εγγενή κινητική της αντίδρασης WGS. Με χρήση on 

line φασματοσκοπίας μάζας (MS) για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης των προϊόντων 

και αντιδρώντων στην έξοδο του αντιδραστήρα, υπολογίστηκε η ποσοστιαία μετατροπής 

του CO σε CO2 (Xco, Εξ. 3.2) συναρτήσει της θερμοκρασίας αντίδρασης. Για μικρές τιμές 

μετατροπής (XCO<15%) υπολογίστηκε ο κινητικός ρυθμός της αντίδρασης (rCO, , Εξ. 3.3) 

και ο αριθμός αναστροφής (Turn Over Frequency, TOFCO, Εξ. 3.4) της αντίδρασης.

(F “  _ F co°Ut)X = ^ 0 °  r c o  > x100 (%) (3.2)in
Fco

όπου, FCOin και FCOout η μοριακή ροή (mol.s-1) CO στην είσοδο και έξοδο του 

αντιδραστήρα, αντίστοιχα.

rco = (CQ|n ,CQ°ut)FT (Mmol.s-1.g-1) ( 3  3)
W

όπου, W η μάζα του καταλύτη (g), και F η συνολική μοριακή τροφοδοσία (mol.s-1).

TOFco = rcXMDM (s-1) (34)

όπου, MBm η ατομική μάζα του μετάλλου (g.mol-1), D η διασπορά του καταλύτη (%), και 

ΧΜ η περιεκτικότητα του μετάλλου στον καταλύτη (gmet.gcat-1).

Η προκατεργασία των στερεών καταλυτών έγινε με τη χρήση αέριου μίγματος 

20vol.%O2/He στους 500oC για 2 ώρες με συνολική ροή στον αντιδραστήρα 50 Mml/min. 

Μετά την οξείδωση ακολούθησε αναγωγή του καταλύτη (μετατροπή του Μ+ σε Μ°) με Η2 

(1atm) στους 300oC για 2 ώρες με συνολική ροή στον αντιδραστήρα 50 NmL/min.

3.4 Μηχανιστικές Μελέτες

3.4.1 Μέθοδος Ισοτοπικής Εναλλαγής (Steady State Isotopic Transient Kinetic 

Analysis, SSITKA)

Όπως περιγράφεται στο Κεφ. 2.3, η ισοτοπική τεχνική SSITKA χρησιμοποιήθηκε 

για την απόκτηση κινητικών και μηχανιστικών πληροφοριών κάτω από συνθήκες 

αντίδρασης [8 ]. Έγινε χρήση των σταθερών ισοτόπων 13CO (99.9 atom% 13C, Spectra 

Gases) και D2O (99.96 atom% D, Aldrich) σε συνδυασμό με φασματογράφο μάζας 

(SSITKA-MS) για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ενεργών ενδιαμέσων ειδών τα οποία 

συμμετέχουν στο μηχανιστικό δρόμο της αντίδρασης από το αντιδρών CO στο προϊόν CO2 

(carbon-containing intermediate species ή C-pool), όπως επίσης από το αντιδρών Η2Ο στο
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προϊόν Η2 (hydrogen-containing intermediate species ή H-pool). Τα μηχανιστικά αυτά 

πειράματα σε διάφορους στηριζόμενους καταλύτες εκτελέστηκαν σε διαφορετικές 

θερμοκρασίες αντίδρασης (200-500oC) και οι πειραματικές συνθήκες, η μάζα του 

καταλύτη καθώς και η συνολική ογκομετρική ροή της τροφοδοσίας ρυθμίστηκαν με τέτοιο 

τρόπο ώστε η μετατροπή της αντίδρασης WGS να είναι μικρότερη του 20% (μέτρηση 

κινητικού ρυθμού).

Με σύσταση τροφοδοσίας 30/oCO/100/oH2O/Kr/Ar, μετά τη λήψη μόνιμης 

κατάστασης (σταθερός ρυθμός αντίδρασης με το χρόνο) εφαρμόζεται εναλλαγή της 

τροφοδοσίας σε 3%C0/10%D20/A r με την ίδια συνολική ροή. Αυτό οδηγεί στην 

αντικατάσταση του Η με D μόνο στα ενεργά ενδιάμεσα είδη της αντίδρασης τα οποία 

οδηγούν στο σχηματισμό Η2 . Κατά το στάδιο αυτό οι δυναμικές αποκρίσεις (transient 

responses) των Η2 (m/z=2), HD (m/z=3), D2 (m/z=4) και Kr (m/z=84) στην έξοδο του 

αντιδραστήρα με χρήση on line φασματογράφου μάζας (SSITKA-MS). Με βάση το 

ισοζύγιο μάζας (Εξ. 3.5) υπολογίστηκε η συγκέντρωση (ΝΗ, μmol H.g-1) και η 

επιφανειακή κάλυψη (θΗ) των ενεργών υδρογονούχων (hydrogen-containing) 

ενδιαμέσων ειδών.

όπου, y; το μοριακό κλάσμα (mol%) του αερίου i, FT η συνολική μοριακή ροή στην έξοδο

μόνιμης κατάστασης μετά από την ισοτοπική εναλλαγή.

Παρόμοιο πείραμα SSITKA-MS πραγματοποιήθηκε με εναλλαγή της τροφοδοσίας 

από 3%12C0/10%H 2 0/He/Ar σε 3%13C0/10%H 20/Ar με ταυτόχρονη καταγραφή των 

δυναμικών αποκρίσεων των 12C0 (m/z=28), 12C 0 2 (m/z=44), 13C 0 (m/z=29), 13C 0 2

των ενεργών ανθρακούχων (carbon-containing) ενδιαμέσων ειδών, μελετώντας δηλαδή το 

μηχανιστικό δρόμο που ακολουθεί ο C από το αντιδρών C0  στο προϊόν C0 2 . Επιπλέον, 

έγινε ταυτόχρονη (operando) χρήση της in situ τεχνικής DRIFTS (βλέπε Κεφ. 3.2.6) για 

τον προσδιορισμό της χημικής δομής των ενεργών (active) ενδιάμεσων και μη ενεργών 

(inactive ή spectator species) επιφανειακών προσροφημένων ειδών που σχηματίζονται 

κατά τη διάρκεια της αντίδρασης WGS (π.χ., φορμικά ή/και καρβοξυλικά και 

προσροφημένο C0).

^m ol H.g-1) (3.5)

του αντιδραστήρα (mol.s-1), και tss. o χρόνος που απαιτείται για την πραγματοποίηση

(m/z=45) και He (m/z=4) για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης (NC, μmol C.g-1 και θο)

(3.6)
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3.4.2 Μελέτη του Φαινομένου Διάχυσης (back-spillover) Υδροξυλομάδων

H μελέτη του φαινομένου διάχυσης των υδροξυλομάδων από το υπόστρωμα γ-Α120 3 

και Ce0 2 προς το μέταλλο Pt (back-spillover) στους καταλύτες Ρί/γ-Α120 3 και Pt/Ce02 

επιτεύχθηκε με εξειδικευμένα ισοτοπικά πειράματα με χρήση D2 O. Αρχικά η καταλυτική 

επιφάνεια καλύφθηκε με 0D/D μετά από χρήση 10vo1.%D20/Ar (100 NmL.min-1, 30 min) 

και στη συνέχεια έγινε εναλλαγή της τροφοδοσίας στο μη ισοτοπικό μίγμα 

3vo1.%C0/10vo1.%H20  (μίγμα αντίδρασης WGS). Από τις δυναμικές αποκρίσεις των D2 

(m/z=4) και HD (m/z=3) που λήφθηκαν και με βάση το ισοζύγιο μάζας (Εξ. 3.7) 

υπολογίστηκε η ποσότητα D (ND, μmo1 D.g-1) που διαχέεται από το υπόστρωμα προς το 

μέταλλο, αφού το οξειδικό υπόστρωμα αποτελεί την μόνη πηγή ατομικών ειδών D.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ_____________________________________________________

3.4.3 Μελέτη της Συμμετοχής Πλεγματικού Οξυγόνου του Υποστρώματος στην 

Αντίδραση WGS

Στους καταλύτες Pt/Ti02 και Pt/Ce02 πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένα ισοτοπικά 

πειράματα με χρήση 180 2 (97% 18O atoms, Marshall isotopes Ltd) για τη μελέτη της 

συμμετοχής πλεγματικού “Ο” του υποστρώματος στο μηχανισμό της αντίδρασης WGS. 

Συγκεκριμένα, στο καταλυτικό δείγμα που ήταν σε μορφή σκόνης (0.3 g), εναλλάχθηκε 

μέρος του 16Ο του μεταλλοξειδίου (Ti02, Ce02) με 18Ο στους 500°C (χρήση 

5vo1.%180 2/He, 100 NmL.min-1, 30 min) και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αναγωγή 

μόνο του Pt στους 8 0 ^  (χρήση H2, 1 atm, 20 min). Με το τέλος της προ-κατεργασίας του 

στερεού, η καταλυτική επιφάνεια εκτέθηκε στο μη ισοτοπικό μίγμα της αντίδρασης WGS 

(3vo1.%C0/10vo1.%H20/He). Από τις δυναμικές αποκρίσεις του C160 180  (m/z=46) και 

C180 2 (m/z=48) που παράγονται, με βάση το ισοζύγιο μάζας (Εξ. 3.8) υπολογίστηκε η 

ποσότητα του οξυγόνου της δομής TO8  μεταλλοξειδίου που συμμετείχε στην παραγωγή 

του τελικού προϊόντος C 0 2 (ΝΟ, μmo1 18Ο ^ -1).

(3.7)

(3.8)
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3.5 Συσκευή Εκτέλεσης Πειραμάτων Χαρακτηρισμού Στερεής Επιφάνειας

Η πειραματική διάταξη της συσκευή αερίων που χρησιμοποιήθηκε για τα δυναμικά 

πειράματα TPD και TPR που έγιναν στα πλαίσια της παρούσας Δ. Δ. παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 3.1. Η πειραματική συσκευή αποτελείται από ένα σύστημα ελέγχου και μέτρησης 

της ροής των αερίων, το οποίο περιλαμβάνει βαλβίδες ελέγχου μαζικής ροής (Mass Flow 

Controllers, MFCs, MKS Instruments model 247C) για την in situ παρασκευή αερίου 

μίγματος συγκεκριμένης σύστασης. Η χρήση μικρών θαλάμων ανάμειξης (3mL) και ο 

κατάλληλος σχεδιασμός εισαγωγής των αέριων ρευμάτων στους θαλάμους επιτρέπει την 

καλή ανάμιξη των αερίων (σχηματισμός ομοιογενούς αέριου μίγματος).

Το αέριο μίγμα που παρασκευάζεται με τη χρήση των βαλβίδων MFCs (γραμμή Α, 

Σχ. 3.1) κατευθύνεται σε μια τετρά-πορτη χρωματογραφική βαλβίδα, V2. Η βαλβίδα αυτή 

αποτελεί μέρος ενός συνόλου από βαλβίδες (4-πορτες, 6 -πορτες) μέσω των οποίων 

επιτρέπεται ο χειρισμός της ροής του αέριου μίγματος για τη διεξαγωγή ποικίλων 

δυναμικών και καταλυτικών πειραμάτων. Χαρακτηριστικά, η V3 βαλβίδα ελέγχει τον 

αντιδραστήρα, στη μια θέση διοχετεύει το μίγμα αντίδρασης μέσω του αντιδραστήρα, ενώ 

στην άλλη θέση παρακάμπτεται ο αντιδραστήρας. Όλες οι χρωματογραφικές βαλβίδες 

καθώς και οι θάλαμοι ανάμιξης των αερίων μιγμάτων βρίσκονται τοποθετημένοι μέσα σε 

ένα κλίβανο, όπου διατηρούνται σε θερμοκρασία ~120°C. Σημειώνεται ότι οι βαλβίδες V5 

(6 -πορτη) και V6 (4-πορτη) περιστρέφονται με τη βοήθεια ηλεκτρικών ενεργοποιητών 

(electric actuators) για περισσότερη ακρίβεια.

Εκτός από τη γραμμή Α υπάρχουν ακόμη δύο γραμμές παροχής αερίων (B, C) οι 

οποίες είναι συνδεδεμένες με τέσσερα διαφορετικά αέρια μίγματα τα οποία ελέγχονται 

αρχικά από δύο 3-πορτες βαλβίδες (6 , Σχ. 3.1), η έξοδος των οποίων οδηγείται σε 

ρυθμιστικές βαλβίδες ροής (9, Σχ. 3.1). Στη συνέχεια, το αέριο μίγμα περνά μέσα από 

ροόμετρα (10, Σχ. 3.1) όπου και κατευθύνονται στον κλίβανο βαλβίδων.

Με την όλη προηγούμενη συνδεσμολογία επιτυγχάνεται in situ παρασκευή και 

χειρισμός αερίου μίγματος επιθυμητής σύστασης και ογκομετρικής ροής το οποίο οδηγείται 

στον μικρο-αντιδραστήρα που φαίνεται στο Σχήμα 3.2.

Ο μικρο-αντιδραστήρας στερεής κλίνης (fixed bed reactor) που χρησιμοποιείται 

είναι περισσότερο τύπου PFR (εμβολικής ροής αερίου), κατασκευασμένος από χαλαζία. Ο 

αντιδραστήρας συνίσταται από ένα κελί κυλινδρικού σχήματος, μήκους 30 mm και 

εσωτερικής διαμέτρου 8  mm, και από δύο κυλινδρικούς σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου 4 

mm και μήκους 200 mm οι οποίοι χρησιμεύουν ως είσοδος και έξοδος του αερίου. Το κελί 

αποτελεί το κύριο μέρος του αντιδραστήρα στο οποίο τοποθετείται η καταλυτική κλίνη.
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Μέσα στο κελί του αντιδραστήρα η καταλυτική κλίνη στηρίζεται με τη βοήθεια 

υαλοβάμβακα (quartz wool) που τοποθετείται στο πάνω και κάτω μέρος της κλίνης.

Σχήμα 3.1: Σχηματική απεικόνιση της πειραματικής διάταξης της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε 
για τη διεξαγωγή των πειραμάτων χαρακτηρισμού στερεής επιφάνειας. Οι αριθμοί στο σχήμα 
αντιστοιχούν σε: (1) ON/OFF βαλβίδα, (2) φίλτρο [1 μιη], (3) βαλβίδα ελέγχου μαζικής ροής, (4) 
βαλβίδα ελέγχου αντιρροής (check valve), (5) θάλαμος ανάμιξης [3mL], (6 ) τρίπορτη βαλβίδα, (7) 
ρυθμιστής πίεσης, (8 ) μετρητής πίεσης, (9) βαλβίδα ελέγχου ροής, (10) ροόμετρο. V1, V2, V4, V6 

τετράπορτες χρωματογραφικές βαλβίδες, V3 και V5 εξάπορτες χρωματογραφικές βαλβίδες, ΒΜ: 
Bubble Meter, και MS: Φασματογράφος Μάζας.

Σχήμα 3.2: Σύστημα αντιδραστήρα-φούρνου: (α) αντιδραστήρας, (β) θερμοστοιχείο, (γ) 
καταλυτική κλίνη, (δ) υαλοβάμβακας, (ε) έξοδος αντιδραστήρα, (ζ) είσοδος αερίου αντίδρασης, (θ) 
μεταλλικό περίβλημα, (ι) κεραμικό υλικό, και (κ) είσοδος θερμοστοιχείου.
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Ο μικρο-αντιδραστήρας τοποθετείται μέσα σε μικρό φούρνο (κυλινδρικού σχήματος, 

Thermocraft Inc.) ο οποίος ελέγχεται από ένα ρυθμιστή-προγραμματιστή θερμοκρασίας 

(temperature programmer, Jumo dTron 08.1). Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του 

καταλύτη στον μικρο-αντιδραστήρα χρησιμοποιείται ένα θερμοζεύγος τύπου Κ. Το 

θερμοζεύγος αυτό είναι τοποθετημένο μέσα σε τριχοειδή σωλήνα από χαλαζία και 

βρίσκεται σε επαφή με το πάνω μέρος της καταλυτικής κλίνης.

Το αέριο μίγμα εξερχόμενο του αντιδραστήρα μπορεί να κατευθυνθεί στο σύστημα 

ανάλυσης. Το σύστημα ανάλυσης αποτελείται από ένα τετραπολικό φασματογράφο μάζας 

(quardrupole mass spectrometer, Omnistar Balzer) συνδεδεμένο (on line) με ένα 

ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον έλεγχο, καταγραφή, αποθήκευση και ανάλυση των 

πειραματικών αποτελεσμάτων. Το σύστημα εισόδου του αέριου μίγματος στο θάλαμο 

κενού του φασματογράφου μάζας αποτελείται από θερμαινόμενο τριχοειδή σωλήνα 

σίλικας, μήκους 2 m. Η μηχανική αντλία οδηγεί το προς ανάλυση αέριο μέσω του 

τριχοειδούς σωλήνα στον προθάλαμο του συστήματος κενού ( 1 -2 x 1 0 -7 mbar), η πίεση του 

οποίου διατηρείται σταθερή από στροβιλομοριακή αντλία (turbo-molecular pump) με την 

υποστήριξη μηχανικής διαφραγματικής αντλίας. Ο φασματογράφος μάζας έχει τη 

δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης μέχρι και 16 μαζικών αριθμών ανά 

δευτερόλεπτο. Για την ποσοτική ανάλυση των σημάτων απαιτείται βαθμονόμηση του 

φασματογράφου με τη χρήση αερίων μιγμάτων γνωστής σύστασης για τα υπό μελέτη 

αέρια (π.χ, 1vol.%H2/He).

3.6 Συσκευή Εκτέλεσης Καταλυτικών και Μηχανιστικών Πειραμάτων

Για τη διεξαγωγή των καταλυτικών και μηχανιστικών πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε 

μια εξειδικευμένη συσκευή (Microreactivity Pro, Eng&Tech, Σχήμα 3.3) που επιτρέπει 

την εκτέλεση πειραμάτων με ταυτόχρονη χρήση υγρής και αέριας τροφοδοσίας. Το ρεύμα 

τροφοδοσίας που εισέρχεται στον αντιδραστήρα βρίσκεται στην αέρια φάση και αυτό 

διασφαλίζεται από το γεγονός ότι, εκτός από τον αντιδραστήρα, όλο το σύστημα ροής 

θερμοστατείται στους 180-200°C. Δύο συστοιχίες από τέσσερις βαλβίδες ελέγχου μαζικής 

ροής (MFCs) η κάθε μια, λειτουργούν με διαφορετικούς ρυθμιστές και χρησιμοποιούνται 

για την in situ προετοιμασία του αέριου μίγματος (Gas 1 και 2, Σχ. 3.3). Αυτές 

ρυθμίζονται μέσω οθόνης αφής (touch screen). Καλή ανάμιξη του αερίου μίγματος 

επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός θαλάμου ανάμιξης (mixing chamber). Δύο HPLC αντλίες 

(Gilson) χρησιμοποιούνται για την προσθήκη νερού ή άλλων υγρών στην τροφοδοσία 

(Liquid 1 και 2, Σχ. 3.3). Το υγρό περνά πρώτα διαμέσου ενός πηνίου εξάτμισης και μετά 

αναμιγνύεται με τα υπόλοιπα αέρια χρησιμοποιώντας ένα θάλαμο ανάμιξης αερίων. Μια
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εξάπορτη χρωματογραφική βαλβίδα (S2) χρησιμοποιείται για να παρακάμπτει η 

τροφοδοσία τον αντιδραστήρα όταν είναι αναγκαίο. Μια τετράπορτη χρωματογραφική 

βαλβίδα (S1) καθορίζει πιο από τα μίγματα θα οδηγηθεί προς τον αντιδραστήρα. Οι 

χρωματογραφικές βαλβίδες ενεργοποιούνται από έναν ηλεκτρικό ενεργοποιητή (με χρόνο 

απόκρισης 0.2 s) μέσω της touch screen οθόνης. Όλα τα εξαρτήματα της συσκευής (Σχήμα 

3.3) εσωκλείονται σε ένα θερμαινόμενο μεταλλικό περίβλημα (hot box) όπου η 

θερμοκρασία του διατηρείται σταθερή στους 200°C. Το ρεύμα εξόδου από τον 

αντιδραστήρα περνά διαμέσου ενός ενσωματωμένου συστήματος ψύξης Peltier και μετά 

διαμέσου μιας ξεχωριστής συσκευής ψύξης (M&C TechGroup molel ECP1000) για πλήρη 

αφαίρεση του H2O ή άλλων υγρών που παρουσιάζονται στο παραγόμενο προϊόν της 

αντίδρασης.

Σχήμα 3.3: Σχηματικό διάγραμμα της πειραματικής συσκευής η οποία χρησιμοποιήθηκε για 
καταλυτικά πειράματα μελέτης της αντίδρασης WGS και για τα ισοτοπικά πειράματα SSITKA- 
MS: (1) HPLC αντλίες, (2) οθόνη αφής [touch screen], (3) μετρητής πίεσης, (4) δείκτης 
θερμοκρασίας hot box, (5) δείκτης θερμοκρασίας αντιδραστήρα, (6 ) βαλβίδες ελέγχου αερίων, (7) 
βαλβίδα Peltier, (8 ) θάλαμος ανάμιξης, (9) φούρνος αντιδραστήρα.
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Ο καταλυτικός μικρο-αντιδραστήρας αποτελείται από δύο μέρη κυλινδρικών 

σωλήνων από χαλαζία με διάμετρο 5 mm. Αυτά χρησιμοποιούνται σαν είσοδος και έξοδος 

από ένα κυλινδρικό κελί, επίσης από χαλαζία, με διάμετρο 10 mm (V=3 mL). Ένας μικρός 

κλίβανος, ελεγχόμενος από ένα προγραμματιστή θερμοκρασίας, μεταφέρει θερμότητα 

στον αντιδραστήρα. Η θερμοκρασία στην καταλυτική κλίνη μετριέται από ένα 

θερμοζεύγος τύπου “Κ” το οποίο τοποθετείται στην είσοδο της κλίνης. Υαλοβάμβακας 

τοποθετείται και στις δύο πλευρές της καταλυτικής κλίνης για να διατηρεί το στερεό 

δείγμα στη θέση του. Το αέριο ρεύμα εξόδου από τον αντιδραστήρα κατευθύνεται σε 

φασματογράφο μάζας (ίδιου τύπου που χρησιμοποιήθηκε στα δυναμικά πειράματα) για on 

line καταγραφή των συγκεντρώσεων των αερίων προϊόντων και αντιδρώντων με χρήση 

λογισμικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

3.7 Συσκευή Εκτέλεσης Πειραμάτων in situ DRIFTS και Operando

Η πειραματική διάταξη της συσκευής ροής αερίων που χρησιμοποιήθηκε για τη 

διεξαγωγή των πειραμάτων in situ DRIFTS και οροΓαπάο περιγράφεται στο Σχήμα 3.4. Η 

πειραματική συσκευή αποτελείται από ένα σύστημα ελέγχου και μέτρησης της ροής των 

αερίων το οποίο περιλαμβάνει δυο συστοιχίες από τέσσερις βαλβίδες ελέγχου μαζικής 

ροής (MFCs) για την in situ παρασκευή αερίων μιγμάτων συγκεκριμένης σύστασης 

(γραμμή A και B, Σχ. 3.4). Με τη χρήση μικρών θαλάμων ανάμιξης 3 mL και με το 

κατάλληλο σχεδιασμό εισαγωγής των αέριων ρευμάτων στους θαλάμους, επιτυγχάνεται 

καλή ανάμιξη των αερίων ρευμάτων και σχηματισμός ομοιογενούς αερίου μίγματος.

Το αέρια μίγματα που παρασκευάζονται από τις βαλβίδες MFCs κατευθύνονται σε 

ένα σύμπλεγμα από βαλβίδες (4-πορτες, 6-πορτες) μέσω των οποίων επιτρέπεται ο 

χειρισμός της ροής του αερίου μίγματος για τη διεξαγωγή ποικίλων πειραμάτων. Όλες οι 

χρωματογραφικές βαλβίδες καθώς και οι θάλαμοι ανάμιξης των αερίων μιγμάτων 

βρίσκονται τοποθετημένοι μέσα σε ένα κλίβανο όπου διατηρούνται σε θερμοκρασία 

~120°C. Σημειώνεται ότι οι βαλβίδες V3 (6-πορτη) και V4 (4-πορτη) ενεργοποιούνται 

αυτόματα με ηλεκτρικούς διακόπτες για περισσότερη ακρίβεια στην επιβολή βηματικών 

αλλαγών στην τροφοδοσία του αερίου στο κελί DRIFTS.

Εκτός από τις γραμμές Α και Β υπάρχουν ακόμη δύο γραμμές παροχής αερίων (C, 

D) οι οποίες είναι συνδεδεμένες με δύο διαφορετικά αέρια μίγματα. Τα δύο αέρια μίγματα 

ελέγχονται από δύο 3-πορτες βαλβίδες (6, Σχ. 3.4), η έξοδος των οποίων οδηγείται σε 

ρυθμιστικές βαλβίδες ροής (9, Σχήμα 3.4). Στη συνέχεια τα αέρια μίγματα περνούν μέσα 

από ροόμετρα (10) και καταλήγουν σε χρωματογραφικές βαλβίδες μέσα στον κλίβανο.
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Μια HPLC αντλία (Gilson) χρησιμοποιείται για την προσθήκη νερού ή άλλων υγρών 

στην τροφοδοσία. Το υγρό περνά πρώτα διαμέσου ενός πηνίου εξάτμισης και μετά 

αναμιγνύεται με τα υπόλοιπα αέρια χρησιμοποιώντας ένα θάλαμο ανάμιξης αερίων. Το 

αέριο μίγμα εξερχόμενο από τον κλίβανο κατευθύνεται στο κελί διάχυτης ανάκλασης 

υπερύθρου (Κεφ. 2.6). Για αποφυγή υπερθέρμανσης και καταστροφής των παραθύρων 

του κελιού DRIFTS υπάρχει συνεχής ροή νερού με την βοήθεια περισταλτικής αντλίας. 

Μετά από σάρωση του δείγματος τα φάσματα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

όπου με τη βοήθεια εξειδικευμένου προγράμματος μπορεί να γίνει περαιτέρω ανάλυση του 

ληφθέντος πρωτοταγούς φάσματος (raw data). Η έξοδος του κελιού κατευθύνεται σε 

φασματογράφο μάζας (ίδιου τύπου που χρησιμοποιήθηκε στα δυναμικά και καταλυτικά 

πειράματα) επιτρέποντας έτσι την on line καταγραφή των συγκεντρώσεων των αερίων 

προϊόντων και αντιδρώντων με χρήση λογισμικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Σχήμα 3.4: Σχηματική απεικόνιση της πειραματικής διάταξης της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε 
για τη διεξαγωγή πειραμάτων Operando. Οι αριθμοί στο σχήμα αντιστοιχούν σε: (1) ON/OFF 
βαλβίδα, (2) φίλτρο [1 μιη], (3) βαλβίδα ελέγχου μαζικής ροής, (4) βαλβίδα ελέγχου αντιρροής 
(check valve), (5) θάλαμος ανάμιξης [3mL], (6) τρίπορτη βαλβίδα, (7) ρυθμιστής πίεσης, (8) 
μετρητής πίεσης, (9) βαλβίδα ελέγχου ροής, (10) ροόμετρο. V1, V2, V4, V6 τετράπορτες 
χρωματογραφικές βαλβίδες, V3 και V5 εξάπορτες χρωματογραφικές βαλβίδες, ΒΜ.· Bubble Meter, 
MS: Φασματογράφος Μάζας, και DRIFTS cell: κελί διάχυτης ανάκλασης IR.

Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Χημείας 114



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1] Χ.Α. Κορδούλης and Α.Σ. Λυκουργίωτης, “Καταλυτικές Επιφάνειες”, Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 2003.

[2] Α.Μ. Ευσταθίου, “Σημειώσεις Μαθήματος ΚΑΤΑΛΥΣΗ-ΧΗΜ445”, Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, 2005.

[3] G.A. Somorjai, “Introduction to Surface Chemistry and Catalysis”, Wiley, New York, 

1994.

[4] G. Gauglitz and T.V. Dihn, “Handbook of Spectroscopy”, Wiley-VCH, 2003.

[5] A. Davydov, “Molecular Spectroscopy of Oxide Catalyst Surfaces”, Wiley, UK, 2003.

[6] B.C. Smith, “Fundamentals of Fourier Transform Infrared Spectroscopy”, CRC Press, 

1996.

[7] M. Montiel, S. Garcia, P. Hernandez-Fernandez, S.R. R. Diaz, E. J.L.G. Fierro, Fatas 

and P. Oc0n, J. Power Sources 195 (2010) 2478.

[8] A.M. Efstathiou and X.E. Verykios, Appl. Catal. A: Gen. 151 (1997) 109.

Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Χημείας 115



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Χημείας



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Μ/γ-Α12ϋ 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ WGS 

ΣΕ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Μ/γ-Αΐ2ϋ3

4.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται η επίδραση της φύσης του μετάλλου (Pt, Rh και Pd) 

στην καταλυτική του συμπεριφορά ως προς την αντίδραση WGS. Στόχος της μελέτης 

αυτής είναι να προσδιοριστούν εκείνες οι φυσικοχημικές παράμετροι που καθορίζουν την 

ενεργότητα όπως και ο προσδιορισμός σημαντικών κινητικών και μηχανιστικών 

παραμέτρων για την σε βάθος κατανόηση του μηχανισμού που ακολουθείται. 

Πραγματοποιήθηκαν πειράματα μέτρησης της καταλυτικής ενεργότητας σε Pt, Rh και Pd 

υποστηριγμένα στο φορέα γ-Α12 ϋ 3 . Ο τρόπος με τον οποίο οι φυσικοχημικές ιδιότητες της 

ενεργούς φάσης επηρεάζουν την έκταση και την ισχύ προσρόφησης των αντιδρώντων και 

προϊόντων μελετήθηκε πραγματοποιώντας πειράματα θερμοπρογραμματιζόμενης 

εκρόφησης (TPD) με Η2 και CO καθώς και πειράματα in situ DRIFTS. Οι μηχανιστικές 

μελέτες στα εν λόγω καταλυτικά συστήματα αφορούν την εφαρμογή της ισοτοπικής 

εναλλαγής SSITKA με χρήση φασματοσκοπίας μάζας (MS) και διάχυτης ανάκλασης 

υπερύθρου (DRIFTS) για την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των ενεργών επιφανειακών 

ενδιαμέσων ειδών της αντίδρασης. Επιπλέον, εξειδικευμένα ισοτοπικά πειράματα 

πραγματοποιήθηκαν για τη μελέτη του φαινομένου διάχυσης (back-spillover) των 

υδροξυλομάδων από το υπόστρωμα προς το μέταλλο.

Η αντίδραση WGS έχει μελετηθεί σε στηριγμένους καταλύτες διαφόρων μετάλλων, 

όπως Pt [1-3], Rh [1-4], Ru [1, 5], Pd [1, 3, 6 ], Os [1], Ir [1, 7], Au [1, 8-11], Ag [10], Re 

[1], Cu [1, 6 , 10], Ni [1, 6 ], Fe [1, 6 ] και Co [4, 6 ] και από τα αποτελέσματα που έχουν 

ληφθεί, φαίνεται ότι η φύση του μετάλλου επηρεάζει σημαντικά το ρυθμό της αντίδρασης. 

Οι πλείστοι από τους ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του μετάλλου περιορίζεται στη 

προσρόφηση του CO, το οποίο στη συνέχεια είτε αλληλεπιδρά με -ΟΗ ομάδες του 

υποστρώματος προς σχηματισμό ενδιάμεσων φορμικών ειδών (συνδυαστικός μηχανισμός), 

είτε οξειδώνεται από άτομα οξυγόνου του φορέα προς σχηματισμό CO2 (οξειδο- 

αναγωγικός μηχανισμός). Οι Grenoble et al. [1] ήταν από τους πρώτους που αναφέρουν, 

για καταλύτες μετάλλων υποστηριγμένων σε A12O3 , ότι ο ρυθμός της αντίδρασης ανά 

επιφανειακό άτομο μετάλλου μειώνεται ακολουθώντας τη σειρά: Cu > Re > Co > Ru > Ni 

> Pt > Os > Au > Fe > Pd >> Rh > Ir, η οποία μπορεί να συσχετισθεί με την ισχύ 

χημειορόφησης του CO στο μέταλλο. Οι ερευνητές αυτοί αναφέρουν ότι υπάρχει μία
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συσχέτιση ηφαιστειακού τύπου (volcano type) μεταξύ της ενεργότητας των μετάλλων για 

την αντίδραση WGS και των αντίστοιχων θερμοτήτων προσρόφησης του CO στην 

επιφάνεια των μετάλλων.

4.2 Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός

4.2.1 Θερμοπρογραμματιζόμενη Εκρόφηση Η2 (TPD-H2)

Η τεχνική της προσρόφησης αερίου Η2 σε μια στερεή επιφάνεια ακολουθούμενη από 

θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση (βλέπε Κεφ. 2.5.1), χρησιμοποιείται για τη μελέτη 

της ετερογένειας της επιφάνειας (αριθμό και είδος επιφανειακών ενεργών κέντρων), για τη 

μελέτη της ισχύς του χημικού δεσμού μεταξύ του προσροφημένου είδους και της στερεής 

επιφάνειας, για την εύρεση της διασποράς του μετάλλου, καθώς και του μέσου μεγέθους 

των κρυσταλλιτών σε μεταλλικούς στηριζόμενους καταλύτες. Η τεχνική της TPD-H2, 

εφαρμόστηκε στους καταλύτες M/A12O3 (Μ= Pt, Rh και Pd), χρησιμοποιώντας τη 

συσκευή και τη μεθοδολογία που περιγράφεται στα Κεφ. 3.5 και 3.2.2, αντίστοιχα.

4.2.1.1 Επίδραση της Θερμοκρασίας Προσρόφησης (Tads)

Στην παρούσα Δ.Δ. έγινε μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας προσρόφησης 

αερίου Η2 σε καταλυτικές επιφάνειες Μ/γ-Α12ϋ 3 (Μ= Pt, Rh και Pd) με σκοπό να 

προσδιοριστούν ο αριθμός των προσροφημένων ειδών Μ-Η που σχηματίζονται, η 

συγκέντρωση τους, όπως επίσης και το κατά πόσο η χημική προσρόφηση είναι μια 

ενεργοποιημένη διεργασία στα υπόψη καταλυτικά συστήματα.

Στο Σχήμα 4.1 παρουσιάζονται φάσματα εκρόφησης Η2 που λήφθηκαν στον 

καταλύτη 0.5%κ.β. P t^ -A ^O  μετά από προσρόφηση Η2 στους 25 και 200°C. Μετά από 

προσρόφηση Η2 στους 2 5 ^  ακολουθούμενη από θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση 

υπό ροή Ηο, παρατηρείται ένα μέγιστο στους 10 5 ^  και η παρουσία ενός μικρού ώμου 

στους 6 8 ^  (Σχήμα 4.1α). Αντίθετα, μετά από προσρόφηση Η2 στους 2 0 0 ^  και ψύξη υπό 

ροή Η2 στους 2 5 ^ , παρατηρείται μετατόπιση του μεγίστου και του ώμου στους 123 και 

7 9 ^ , αντίστοιχα, και επιπλέον η εμφάνιση ενός δεύτερου μεγίστου σε πιο υψηλή 

θερμοκρασία (Τωαχ= 217^, Σχήμα 4.1 β).
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Σχήμα 4.1: Φάσματα θερμοπρογραμμάτιζόμενης εκρόφησης Η2 (TPD-H2) που λήφθηκαν στον 
καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/0 -Al2O3 μετά από προσρόφηση Η2 στους 25 (α) και 200oC (β). Στο Σχήμα 
(β) παρουσιάζεται η αποσυνέλιξη του φάσματος σε τρεις επιμέρους κορυφές TPD.

Ο Chiuping [12] αναφέρει ότι είναι πιθανός ο σχηματισμός δύο ειδών 

προσροφημένου ατομικού Η σε στηριζόμενα μέταλλα μετάπτωσης. Το πρώτο είδος το 

οποίο εμφανίζεται σε χαμηλές θερμοκρασίες εκρόφησης (70-80°C) αντιστοιχεί σε 

αντιστρεπτή χημική προσρόφηση (ασθενής χημικός δεσμός με το μέταλλο), όπου το είδος 

αυτό μπορεί εύκολα να διαχυθεί στο υπόστρωμα με μηχανισμό spillover, όπως 

περιγράφεται στο Κεφ. 2.2.3. Το δεύτερο είδος αντιστοιχεί σε ισχυρή χημική προσρόφηση 

(ισχυρός χημικός δεσμός με το μέταλλο) και το οποίο εκροφάται σε πιο υψηλές 

θερμοκρασίες (100-120oC) [27]. Η μετατόπιση των δύο πρώτων κορυφών σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες εκρόφησης πιθανώς να οφείλεται σε κινητικούς λόγους αφού μετά την 

αποσυνέλιξη του φάσματος (Σχ. 4.1 β) προκύπτει μικρότερη επιφανειακή κάλυψη των 

ειδών αυτών, γεγονός που συμφωνεί και με την θεωρία TPD (βλέπε Κεφ. 2.5.1.3).

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.1 β, για υψηλές θερμοκρασίες προσρόφησης 

(Τ ^= 2 0 0 ορ  παρατηρείται η δημιουργία επιπλέον κορυφής η οποία εμφανίζεται σε πιο 

υψηλές θερμοκρασίες εκρόφησης (217^). Αυτό το είδος προσροφημένου ατομικού 

υδρογόνου μπορεί να αποδοθεί σε προσροφημένο είδος στο Pt του οποίου ο σχηματισμός 

ευνοείται με αύξηση της θερμοκρασίας προσρόφησης (ενεργοποιημένη χημική 

προσρόφηση) ή/και στο υπόστρωμα γ-Αΐ2θ 3 μέσω του σχηματισμού ειδών -ΟΗ. Οι 

Ioannides και Verykios [13] αναφέρουν ότι σε υψηλές θερμοκρασίες ευνοείται η διάχυση 

προσροφημένου Η στο Pt προς την επιφάνεια του υποστρώματος (ΜΟχ).

Με βάση τη συνολική ποσότητα εκροφούμενου Η (12.3 μmol H.gca t-1 , Σχήμα 3.1β) 

και του συνολικού μετάλλου στο δείγμα (25.7 μmol.gcat-1), δεν μπορεί να αποκλειστεί το 

γεγονός ότι η επιπλέον ποσότητα Η που προσροφάται στους 2 0 0 ^  οφείλεται 

αποκλειστικά σε ενεργοποιημένη χημική προσρόφηση σε ατέλειες της επιφάνειας των 

μικρο-κρυσταλλιτών Pt εναποτιθέμενων στο υπόστρωμα γ-Α!20 3 . Από την άλλη όμως, η
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περίπτωση ύπαρξης φαινομένου spillover H από την επιφάνεια του Pt στο υπόστρωμα 

κατά το στάδιο προσρόφησης Η2  στους 200o C και εκρόφηση του μέσω φαινονμένου back- 

spillover δεν μπορεί να αποκλειστεί [13].

Στο Σχήμα 4.2α-γ παρουσιάζονται φάσματα εκρόφησης Η2  για τον καταλύτη 

0.5%κ.β Rh/0 -A12 O3  μετά από προσρόφηση στους 25, 200 και 300o C. Μετά από 

προσρόφηση H2  στους 25°C, ακολουθούμενη από θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση 

υπό ροή He, παρατηρήθηκε η ύπαρξη δύο ευδιάκριτων κορυφών στους 65 και 155^  

(Σχήμα 4.2α). Αντίθετα, για προσρόφηση σε υψηλές θερμοκρασίες (Ta d s =200 και 300°C) 

παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμό των κορυφών καθώς και αλλαγή της θέσης που 

εμφανίζεται το μέγιστο του ρυθμού εκρόφησης (Σχ. 4.2β και γ). Συγκεκριμένα, η κορυφή 

που εμφανίζεται στην πιο χαμηλή θερμοκρασία με αύξηση της θερμοκρασίας 

προσρόφησης μετατοπίζεται σε πιο υψηλές θερμοκρασίες (Tm a x =73o C, Σχ. 3.2β), ενώ η 

δεύτερη κορυφή με αύξηση της θερμοκρασίας προσρόφησης μετατοπίζεται σε πιο χαμηλές 

θερμοκρασίες (Tm a x =142o C, Σχ. 4.2β). Να σημειωθεί όμως η μεταβολή στην ποσότητα 

εκρόφησης που αντιστοιχεί στις δύο κορυφές με αύξηση της Ta d s  (Πίνακας 4.1). 

Επιπρόσθετα με τις δύο κορυφές που εμφανίζονται σε χαμηλές θερμοκρασίες, 

παρατηρείται η ύπαρξη μιας επιπλέον κορυφής σε πιο υψηλές θερμοκρασίες εκρόφησης 

(Tm a x =202o C, Σχ. 3.2β και Tm a x =193o C, Σχ. 4.2γ).

Μελέτες προσρόφησης υδρογόνου έχουν πραγματοποιηθείς σε μονοκρύσταλλους Rh

( 1 1 1 ) όπου έχει βρεθεί ότι η εκρόφηση υδρογόνου αντιπροσωπεύεται από μία μόνο 

κορυφή, το μέγιστο της οποίας μεταβάλλεται από 117 ± 2 ^ ,  καθώς αυξάνεται η κάλυψη 

υδρογόνου (θΗ) [14]. Αντίθετα, οι Ioannides και Verykios [13] μετά από μελέτες TPD-H2  

σε καταλυτικά συστήματα Rh/MOx  (όπου MOx = Α12 Ο3 , TiO2 , SiO2 ) αναφέρουν ότι η 

τρίτη κορυφή που εμφανίζεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες εκρόφησης μετά από 

προσρόφηση σε Τ>200^ (Σχήματα 4.2β και γ) μπορεί να δικαιολογηθεί με δύο τρόπους. 

Πρώτον, μέσω της ενεργοποίησης καινούργιων ενεργών κέντρων στους μικρούς 

κρυσταλλίτες Rh, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια σε σχέση με την 

κρυσταλλική δομή του Rh (111), όπου η τελευταία είναι η πλέον εκτιθέμενη 

κρυσταλλογραφική έδρα για Rh bulk). Δεύτερον, μέσω της δημιουργίας καινούργιων 

ενεργών κέντρων στην διεπιφάνεια μετάλλου-υποστρώματος. Οι συγγραφείς δεν 

αναφέρουν την περίπτωση spillover H από το Rh στο υπόστρωμα C x .
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Σχήμα 4.2: Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης Η2 (TPD-H2) που λήφθηκαν στον 
καταλύτη 0.5%κ.β. Rh/y-A12O3 μετά από προσρόφηση Η2 στους 25 (α), 200 (β), και 300oC (γ).

Στο Πίνακα 4.1 παρουσιάζεται η συνολική ποσότητα Η2 ^m ol H.gcat-1) που 

εκροφάται, καθώς και η αντίστοιχη ποσότητα Η2 που εκροφάται για κάθε προσροφημένο 

είδος Α, Β και Γ που εμφανίζεται στον καταλύτη 0.5%κ.β.Rh/γ-Al2O3. Τα είδη Α, Β και Γ 

αντιστοιχούν στις κορυφές εκρόφησης με αυξανόμενη τη θερμοκρασία εμφάνισης 

μεγίστου, Τ ,^ .

Πίνακας 4.1: Συνολική ποσότητα Η2 που εκροφάται καθώς και η ποσότητα Η2 που εκροφάται για 
κάθε προσροφημένο είδος (όπως βρέθηκε μετά από αποσυνέλιξη των φασμάτων TPD) που 
λήφθηκαν στον στηριζόμενο καταλύτη 0.5%κ.β. Rh/y-A12O3.

Tads (°C)
Π°σότητα εκρ°φ°ύμεν°υ Η2 (μηιοί H.gcat"1)

Ειδ°ς Α Ειδ°ς Β Είδ°ς Γ Σύν°λ°

25 8.6 2.5 - 11.1

200 3.0 6.2 6.6 15.9

300 3.6 2.7 16.6 22.9

Παρατηρείται ότι η συνολική ποσότητα Η2 που εκροφάται στον καταλύτη Rh/γ- 

A12O3 αυξάνει σημαντικά με αύξηση της θερμοκρασίας προσρόφησης. Αυτό αποδεικνύει 

ότι η προσρόφηση αποτελεί μια ενεργοποιημένη διαδικασία λόγω της ύπαρξης
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διαφορετικών ενεργών κέντρων στους κρυσταλλίτες Rh και στη διεπιφάνεια μετάλλου- 

υποστρώματος, όπως προαναφέρθηκε. Η ενεργοποιημένη χημειορόφηση Η2 στον 

καταλύτη Rh/0 -A12O3 έχει αναφερθεί και από άλλους ερευνητές [15].

Η ποσότητα Η2 που εκροφάται για κάθε προσροφημένο είδος μεταβάλλεται 

σημαντικά με τη θερμοκρασία προσρόφησης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.3. Τα 

αποτελέσματα αυτά διαμορφώνουν το σχήμα και τη θέση του συνολικού φάσματος TPD 

που λαμβάνεται πειραματικά. Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφ. 2.5.1.3 (Σχήμα 2.25), η 

επιφανειακή κάλυψη καθορίζει τη θέση και το σχήμα της κορυφής TPD.

τ *  (°C)

Σχήμα 4.3: Συγκριτικό διάγραμμα συγκέντρωσης ^mo1.gcat-1) χημειοροφημένων ειδών Η που 
λήφθηκαν στον καταλύτη 0.5%κ.β. Rh/γ-Α ^ ϋ  συναρτήσει της θερμοκρασίας προσρόφησης Η2

(^ads).

Όπως προαναφέρθηκε στο Κεφ. 2.5.1.3, η ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης 

(Edes) ενός είδους από μια στερεή επιφάνεια επηρεάζεται άμεσα από την επιφανειακή 

κάλυψη (θ) λόγω αλληλεπιδράσεων διπόλου-διπόλου μεταξύ γειτονικών προσροφημένων 

ειδών. Στο καταλυτικό σύστημα Rh^-Al2O3 , αύξηση της επιφανειακής συγκέντρωσης των 

χημειοροφημένων ειδών Β και Γ μετά από προσρόφηση σε υψηλές θερμοκρασίες έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της συγκέντρωσης του είδους Α. Η συγκέντρωση του 

χημειοροφημένου είδους Β είναι μέγιστη στους 200°C, ενώ η συγκέντρωση του είδους Γ 

αυξάνεται μονοτονικά με αύξηση της θερμοκρασίας προσρόφησης (Σχήμα 4.3).

Στο Σχήμα 4.4 παρουσιάζονται τα φάσματα εκρόφησης Η2 που λήφθηκαν στον 

καταλύτη 0.5%κ.β. Pd^-A12O3 μετά από προσρόφηση Η2 στους 25 και 200°C. Στην 

εκλεκτική προσρόφηση Η2 στους 25°C ακολουθούμενη από θερμοπρογραμματιζόμενη
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εκρόφηση υπό ροή He παρατηρήθηκαν τρεις διακριτές κορυφές στους 77, 125 και 2590C 

(μετά από αποσυνέλιξη του φάσματος). Αντίθετα, για προσρόφηση στους 200oC 

παρατηρήθηκε η ύπαρξη ενός μεγίστου στους 138°C, καθώς και μιας πολύ πλατιάς 

κορυφής στους 249°C.

200 300 400 500 100 200 300 400 500
T(''C) T<°c )

Σχήμα 4.4: Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης Η2 (TPD-H2) που λήφθηκαν στον 
καταλύτη 0.5%κ.β. Pd/y-A120 3 μετά από προσρόφηση Η2 στους 25 (α) και 200°C (β).

Τα φάσματα TPD-H2 στον καταλύτη Pd/0 -Al2O3 λήφθηκαν μετά από προσρόφηση 

1vol.%H2/He. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [16], η προσρόφηση Η2 με τη χρήση αυτού 

αέριου μίγματος αποφεύγεται ο σχηματισμός υδριδίων Pd (PdHx). Από την ανάλυση του 

φάσματος TPD-H2 (Σχήμα 4.4α) μετά από προσρόφηση σε θερμοκρασία δωματίου 

παρατηρείται η ύπαρξη τριών κορυφών που αντιστοιχούν σε τρία διαφορετικά 

χημειοροφημένα είδη Pd-H. H πρώτη και δεύτερη κορυφή (77 και 125 °C) αντιστοιχούν 

σε είδη Η χημειοροφημένα σε κρυσταλλίτες Pd με διαφορετική ισχύ δεσμού Pd-H, ενώ η 

κορυφή που εμφανίζεται σε υψηλές θερμοκρασίες εκρόφησης (259°C) αντιστοιχεί σε 

ατομικό Η το οποίο εκροφάται από το υπόστρωμα γ-Α120 3 [17]. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία [18], οι στηριζόμενοι καταλύτες Pd σε γ-Α120 3 αποτελούν παραδείγματα 

καταλυτικών συστημάτων όπου το φαινόμενο διάχυσης χημειοροφημένων ειδών από το 

μέταλλο προς το υπόστρωμα (spillover) είναι ισχυρό (σημαντικός ρυθμός διάχυσης). Το 

φαινόμενο spillover παρατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά ο ρυθμός του 

αυξάνεται σημαντικά σε θερμοκρασίες πάνω από 200°C. Η ποσότητα του Η2 που 

διαχέεται στο υπόστρωμα εξαρτάται ισχυρά από την δομή του οξειδικού φορέα [18].

Στο στηριζόμενο καταλύτη Pd^-A120 3 η ποσότητα Η2 που εκροφήθηκε μετά από 

εκλεκτική προσρόφηση Η2 στους 200°C είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα που 

αντιστοιχεί σε μονοστρωματική κάλυψη της επιφάνειας Pd (θΗ>1). Το αποτέλεσμα αυτό 

εξηγείται λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη του φαινόμενου spillover όπως αναφέρθηκε 

προηγούμενα. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.4β, με αύξηση της θερμοκρασίας προσρόφησης 

η πρώτη κορυφή (138°C) αντιστοιχεί σε χημειοροφημένο Η στο μέταλλο, ενώ η δεύτερη
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ευρεία κορυφή (2490C) αντιστοιχεί σε Η προσροφημένο στην γ-Α12ϋ 3. Κατά το στάδιο της 

προσρόφησης γίνεται διάχυση υδρογόνου από το Pd στο υπόστρωμα και στη συνέχεια 

αυτό εκροφάται κατά το στάδιο της εκρόφησης (TPD) μέσω του μηχανισμού back- 

spillover.

Συγκρίνοντας τα φάσματα εκρόφησης Η2 για τα τρία καταλυτικά συστήματα που 

μελετήθηκαν παρατηρείται ότι σε όλα τα φάσματα διακρίνονται περισσότερες από μία 

κορυφές. Η θερμοκρασία όπου εμφανίζεται το μέγιστο στο ρυθμό εκρόφησης εξαρτάται 

τόσο από το καταλυτικό σύστημα που μελετάται (ευγενές μέταλλο) όσο και από την 

θερμοκρασία προσρόφησης Η2. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στον 

Πίνακα 4.2.

Πίνακας 4.2: Ποσότητα Η2 (^ o1 .gcat-1) που εκροφάται και θερμοκρασίες εμφάνισης μεγίστου 
(Tmax) στο ρυθμό εκρόφησης που λήφθηκαν στα φάσματα TPD σε καταλύτες Pt, Rh και Pd 
στηριζόμενους σε γ-Α12ϋ 3.

Καταλύτης
Tads

(oC)

Ν -

(μιιιοί H.gcat-1)

.  (1) A max

(°C)

.  (2) max

CC)

.  (3)max

CC)
0.5%κ.β. Pt^ -Al^ 25 3.5 68 105 -

200 12.3 79 123 217

0.5%κ.β. Rh^-AhO3 25 11.1 65 155 -

200 15.9 73 142 202

300 22.9 71 131 193

0.5%κ.β. Pd^-AhO3 25 24.3 77 125 259

200 63.2 - 138 249

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.2, αύξηση της θερμοκρασίας προσρόφησης Η2 

προκαλεί αύξηση της συνολικής ποσότητας Η2 που εκροφάται ^m ol H.gcat-1) για όλα τα 

καταλυτικά συστήματα που μελετήθηκαν. Η παρατήρηση αυτή, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

μπορεί να ερμηνευθεί με βάση το φαινόμενο της ενεργοποιημένης χημικής προσρόφησης 

σε καινούργια ενεργά κέντρα της επιφάνειας τα οποία δεν είναι δυνατό να προσροφήσουν 

σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως επίσης και με την αύξηση του ρυθμού διάχυσης ατομικού 

υδρογόνου από το μέταλλο στο υπόστρωμα, μέσω μηχανισμού spillover.

4.2.1.2 Προσδιορισμός της Ισχύος Δεσμού Μετάλλου-Υδρογόνου (ΕΜ-η )

Από τα φάσματα εκρόφησης Η2 που λήφθηκαν στα καταλυτικά συστήματα Μ/γ- 

Α12ϋ 3 με βάση τη μεγαλύτερη θερμοκρασία προσρόφησης (πιο κοντά στις συνθήκες της 

αντίδρασης WGS), υπολογίστηκαν οι ενθαλπίες προσρόφησης, ΔΗ°^8 (kcal.mol-1) και η
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ισχύς του δεσμού μετάλλου-υδρογόνου, ΕΜ-Η (kcal.mol-1). Η ισχύς του δεσμού Μ-Η 

αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα από τον οποίο εξαρτάται η ενεργότητα (ρυθμός 

αντίδρασης) του καταλυτικού συστήματος ως προς την αντίδραση WGS, αφού το Η2 είναι 

ένα από τα προϊόντα της εν λόγω αντίδρασης, όπου ο σχηματισμός του μοριακού 

υδρογόνου αναμένεται να ακολουθεί το στοιχειώδες μηχανιστικό βήμα επανασύνδεσης 

δύο γειτονικά προσροφημένων ατόμων Η, όπως στην περίπτωση TPD-H2.

Οι Efstathiou και Fliatoura [19] βασιζόμενοι στη θεωρία της τεχνικής TPD εξήγαγαν 

την Εξ. 4.1, η οποία συνδέει τη θερμοκρασία που εμφανίζεται μέγιστο εκρόφησης (Tmax) 

και την ενθαλπία προσρόφησης (ΔΗ°^).
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όπου, Q η ογκομετρική ροή του φέροντος αερίου (cm3.min-1), A ο προεκθετικός 

παράγοντας (s-1), Α=exp(ΔSo/R), β ο ρυθμός θέρμανσης (°C.min-1), V ο όγκος της κλίνης 

(cm3), και θΜ η επιφανειακή κάλυψη προσροφημένου είδους που αντιστοιχεί σε T>Tmax.

Η ενθαλπία προσρόφησης (Δ Η ^ )  συνδέεται με την ισχύ του δεσμού μετάλλου- 

υδρογόνου (Εμ-η) μέσω της Εξ. 4.2 [20]:

Em -h  = 2 ( Δ Η " „ , - E h ,  ) (4 2 )

όπου, Eh  η ενέργεια δεσμού του Η-Η για το μόριο Η2 (106 kcal.mol-1) [1].

Χρησιμοποιώντας Q= 30 cm3.min-1, A= 1012 s-1, β =30 oC.min-1, V= 0.126 cm3 και 

θΜ=0.5 (συμμετρική κορυφή), υπολογίστηκαν οι ενθαλπίες προσρόφησης, Δ Η ^  

(kcal.mol-1) και η ισχύς του δεσμού μετάλλου-υδρογόνου, ΕΜ-Η (kcal.mol-1) για τους 

καταλύτες M/y-Al2O3, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.3.

Πίνακας 4.3: Ενθαλπίες προσρόφησης, Δ Η ^  (kcal.mol-1), και ισχύς του δεσμού μετάλλου- 
υδρογόνου, Εμ-η (kcal.mol-1), για τους καταλύτες Μ/γ-Α!20 3.

Καταλύτης Tmax (oC) AH0ads (kcal.mol-1) Em-h (kcal.mol-1)

0.5%κ.β. Pt^-AhO3, 123 16.7 61.3

0.5%κ.β. R h ^ - A ^ 131 17.0 61.5

0.5%κ.β. Pd^-AhO3 138 17.3 61.7

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.3 η ισχύς του δεσμού Μ-Η πρακτικά είναι η ίδια 

για τα τρία μέταλλα: Pt, Rh και Pd. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών μπορεί να ειπωθεί 

ότι οι διαφορές στην ενεργότητα των τριών καταλυτών ως προς την αντίδραση WGS δεν

AH° a d s  =

BV(1- & ,)2
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πρέπει να οφείλονται σε διαφορές στο στοιχειώδες μηχανιστικό βήμα της εκρόφησης Η2 

(2H-S !  H2(g) + 2S).

4.2.1.3 Προσδιορισμός Διασποράς και Μέσου Μεγέθους Κρυσταλλιτών Μετάλλου

Για τον προσδιορισμό της διασποράς του μετάλλου (D, %) στους μεταλλικούς 

καταλύτες Pt, Rh και Pd στηριζόμενους σε γ-Α12ϋ 3 έγινε χρήση της τεχνικής της 

εκλεκτικής χημικής προσρόφησης Η2 ακολουθούμενης από την τεχνική της 

θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης (TPD-H2), όπως περιγράφεται στα Κεφ. 2.5.1. 1-2. 

Η μέθοδος αυτή θεωρείται μια από τις πλέον πρακτικές μεθόδους για τη μέτρηση της 

διασποράς του μετάλλου σε ένα στηριζόμενο καταλύτη και τον υπολογισμό του μέσου 

μεγέθους των κρυσταλλιτών του (d, nm). Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν στους εν λόγω 

καταλύτες παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.4.

Πίνακας 4.4: Αποτελέσματα υπολογισμού διασποράς και μέσης διαμέτρου κρυσταλλιτών 
μετάλλου που έχουν ληφθεί στους στηριζόμενους καταλύτες 0.5 %κ.β. Μ/γ-Α12ϋ 3.

Καταλύτης 

0.5 %κ.β Μ/γ-Αΐ2θ3

Θερμοκρασία 

προσρόφησης (°C)

Διασπορά 

D (%)

Μέση διάμετρος 

κρυσταλλιτών d (nm)

Pt 200 48 2.3

Rh 300 47 2.3

Pd 25 52 2.1

Ο προσδιορισμός της διασποράς του μετάλλου στους καταλύτες Rh/γ-Α12Ο3 και Pt/γ- 

Α12Ο3 υπολογίστηκε από τα πειράματα TPD-H2 μετά από προσρόφηση σε υψηλές 

θερμοκρασίες (ενεργοποιημένη χημική προσρόφηση), ενώ για τον καταλύτη Pd/γ-Α12Ο3 ο 

προσδιορισμός έγινε με βάση τα αποτελέσματα που λήφθηκαν μετά από προσρόφηση στη 

θερμοκρασία δωματίου, αφού στις υψηλές θερμοκρασίες ευνοείται ξεκάθαρα το 

φαινόμενο spillover υδρογόνου. H διασπορά των καταλυτών καθώς και το μέσο μέγεθος 

των κρυσταλλιτών που υπολογίστηκαν είναι αρκετά παρόμοια (D=47-52% και d=2.1 - 

2.3nm) για τα υπόψη καταλυτικά συστήματα, μέσα στα πλαίσια του πειραματικού 

σφάλματος.

4.2.2 Θερμοπρογραμματιζόμενη Εκρόφηση CO (TPD-CO)

Τα φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης αέριου CO (TPD-CO) από την 

επιφάνεια των καταλυτών που έχουν παρθεί χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της 

ισχύς του δεσμού CO με το μέταλλο (Μ-CO), σημαντική παράμετρο για την υποβοήθηση
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ερμηνείας της καταλυτικής συμπεριφοράς των στηριζόμενων καταλυτών Μ/γ-Α12ϋ 3 ως 

προς την αντίδραση WGS. Επίσης, από τα φάσματα TPD-CO προσδιορίζεται ο αριθμός 

των ειδών προσροφημένου CO και η συγκέντρωση τους στην επιφάνεια για κάθε 

καταλυτικό σύστημα. Η χημική δομή του προσροφημένου CO μελετάται στην επόμενη 

ενότητα με τη βοήθεια της τεχνικής in situ DRIFTS.

Στα Σχήματα 4.5-4.7 παρουσιάζονται φάσματα εκρόφησης CO και CO2 που 

λήφθηκαν για τα καταλυτικά συστήματα Μ/γ-Α12ϋ 3 μετά από προσρόφηση CO στους 

25°C. Όπως και στα TPD-H2, στα φάσματα TPD-CO υπάρχουν τρεις διακριτές κορυφές, 

όπου η θερμοκρασία εμφάνισης του μέγιστου ρυθμού εκρόφησης διαφοροποιείται 

ανάλογα με τη χημική σύσταση του καταλύτη. Τα ποσοτικά αποτελέσματα που λήφθηκαν 

για τους καταλύτες 0.5%κ.β. Ρΐ;/γ-Α12Ο3, 0.5%κ.β. Rh/γ-Α12Ο3 και 0.5%κ.β. Ρά/γ-Α12Ο3 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.5 που ακολουθεί.

Σχήμα 4.5: Προφίλ εκρόφησης CO και CO2 που λήφθηκαν στον καταλύτη 0.5%κ.β. Rh/γ-Αl2ϋ 3 
μετά από προσρόφηση CO στους 25Χ  ακολουθούμενη από θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση 
υπό ροή He.
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Ρί/γ-Α120 3

100 200 300 400
T(°C)

Σχήμα 4.6: Προφίλ εκρόφησης CO και CO2 που λήφθηκαν στον καταλύτη 0.5%κ.β. Ρί/γ-Α12ϋ 3 
μετά από προσρόφηση CO στους 250C ακολουθούμενη από θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση 
υπό ροή He.

100 200 300 400 500
T(°C)

Σχήμα 4.7: Προφίλ εκρόφησης CO και CO2 που λήφθηκαν στον καταλύτη 0.5%κ.β. Ρά/γ-Α12ϋ 3 
μετά από προσρόφηση CO στους 25t)C, ακολουθούμενη από θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση 
υπό ροή He.
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Στην περίπτωση του καταλύτη Rh/0-A12O3 (Σχ. 4.5), μετά από αποσυνέλιξη του 

φάσματος, παρατηρήθηκαν τρεις ευδιάκριτες κορυφές εκρόφησης CO στους 62, 191 και 

300 oC. Οι δύο μεγάλες κορυφές αφορούν γραμμικά και γερυρωτά προσροφημένα είδη 

CO, όπως αποδεικνύεται στο επόμενο κεφάλαιο μετά από χρήση της τεχνικής in situ 

DRIFTS. Όπως φαίνεται στο Σχ. 4.5 η εκρόφηση CO συνοδεύεται από την εκρόφηση 

μεγάλης ποσότητας CO2. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [21], η προσρόφηση CO σε 

ευγενή μέταλλα μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό CO2 και προσροφημένου άνθρακα 

(Cads) μέσω της αντίδρασης Boudouard:

Επίσης, το προσροφημένο CO στην επιφάνεια του μετάλλου είναι δυνατό να αντιδράσει 

με υδροξυλομάδες του φορέα (-ΟΗ^ που βρίσκονται στην διεπιφάνεια μετάλλου- 

υποστρώματος, προς σχηματισμό CO2 και Η2, σύμφωνα με την ακόλουθη αντίδραση [13]:

H προέλευση του CO2 μέσω της Εξ. 4.4 είναι πολύ περιορισμένη αφού κατά την 

διεξαγωγή των πειραμάτων TPD-CO παρατηρήθηκε η παραγωγή πολύ μικρής ποσότητας 

Η2. Συγκεκριμένα, μόνο η κορυφή CO2 στη χαμηλή θερμοκρασία (Tmax=71oC, Σχ. 4.5) 

προέρχεται από την αντίδραση 4.4., όπως παρόμοια έχει αναφερθεί και στη βιβλιογραφία 

σε καταλύτες 5%κ.β. R h^-A ^O  [22]. Οι Dubois και Somorjai [43] αναφέρουν ότι η 

προσρόφηση CO σε επιφάνειες Rh(111) που είχαν καλυφθεί με άνθρακα είχε ως 

αποτέλεσμα τη μετατόπιση των κορυφών στα φάσματα TPD μόλις κατά 10oC. Ως εκ 

τούτου, οι θέσεις των κορυφών, που παρατηρούνται στα φάσματα TPD, επηρεάζονται 

ελάχιστα από την παρουσία προσροφημένου άνθρακα ο οποίος προέρχεται από την 

αντίδραση 4.3.

Παρόμοια αποτελέσματα λήφθηκαν και στους καταλύτες Ρί/γ-Α12ϋ 3 και Pd^-A^O;?, 

όπως φαίνεται στα Σχήματα 4.6 και 4.7, αντίστοιχα. Υποθέτοντας ότι η παραγόμενη 

ποσότητα CO2 οφείλεται κυρίως στην αντίδραση Boudouard, όπου με βάση τη 

στοιχειομετρία (CO:CO2=2:1) η συγκέντρωση του εκροφούμενου CO2 αντιστοιχεί σε 

διπλάσια ποσότητα προσροφημένου CO. To άθροισμα της ποσότητας CO και CO2 που 

εκροφάται ^m ol CO.gcat-1) στα φάσματα TPD-CO αντιστοιχεί στη συνολική ισοδύναμη 

ποσότητα προσροφούμενου CO (COads = 2CO2des + COdes) στην επιφάνεια του στερεού 

(Πίνακας 4.5). Όπως φαίνεται από τα δεδομένα του Πίνακα 4.5 η θερμοκρασία εμφάνισης 

μεγίστου εκρόφησης, η ποσότητα του κάθε προσροφημένου είδους CO, καθώς και η 

κινητική της αντίδρασης Boudouart εξαρτώνται από τη φύση του μετάλλου. Σε όλους 

τους καταλύτες Μ/γ-Α12ϋ 3 έχει βρεθεί ότι η ποσότητα CO που προσροφάται (πείραμα 

TPD-CO) είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα που αντιστοιχεί σε μονομοριακή κάλυψη

2COads !  Cads + CO2(g) (4.3)

COads + OHl  !  CO2(g) + 1/2H2(g) (4.4)
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της επιφάνειας των μετάλλων. Οι Flesner και Falconer [23] έδειξαν την ύπαρξη του 

φαινομένου διάχυσης (spillover) CO στην επιφάνεια της γ -Α ^ ^ . Παρόλα αυτά, επειδή το 

υπόστρωμα της γ-Α12ϋ 3 από μόνο του έχει τη δυνατότητα να προσροφά ~5.5 μmo1 CO.g-1 

(Πινακας 4.5) το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι νέα κέντρα προσρόφησης 

σχηματίζονται γύρω από τη διεπιφάνεια μετάλλου-υποστρώματος.

Πίνακας 4.5: Ποσότητα CO (^o1 .gcat-1) που προσροφάται και θερμοκρασίες εμφάνισης μεγίστου 
(Tmax) που λήφθηκαν στους στηριζόμενους καταλύτες Pt, Rh και Pd σε γ-Α12ϋ 3, και στο 
υπόστρωμα γ-Α12ϋ 3.

Καταλύτης
Nc o  

(μιιιοί CO.gca t-1)

— (1) (©C)$*m a s ν ' - ' /

U©S
a=— — (3) (©C)$

A m ax ν ' - ' /

0.5%κ.β. P t ^ - A ^ 38.2 (θ=3.1)β 66 172 290

0.5%κ.β. R h ^ - A ^ 50.6 (θ=2.1)β 62 191 300

0.5%κ.β. Pd^-A12O3 30.1 (θ=1.3)β 78 220 325

γ ^ ^ 5.5 (θ=0.23)β 375

α αντιστοιχεί στο φάσμα TPD-CO.

β θ=1, αντιστοιχεί σε μονομοριακή κάλυψη μετάλλου (CO/Ms=1).

Το πρώτο είδος που εκρόφαται σε χαμηλές θερμοκρασίες (60-80°C) αντιστοιχεί σε 

CO προσροφημένο στο μέταλλο με ασθενή δεσμό. Το είδος αυτό αποτελεί όμως ένα πολύ 

μικρό ποσοστό της συνολικής ποσότητας CO που εκροφάται. Η δεύτερη κορυφή που 

παρατηρείται σε πιο υψηλές θερμοκρασίες (170-220°C) αντιστοιχεί σε CO προσροφημένο 

στο μέταλλο με ισχυρό δεσμό και αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό της συνολικής ποσότητας 

CO που εκροφάται. Η κορυφή που εμφανίζεται στην περιοχή 290-325^ οφείλεται σε CO 

που βρίσκεται προσροφημένο στην γ-Α12Ο3 η/και στη διεπιφάνεια μετάλλου- 

υποστρώματος. Έχει αναφερθεί ότι η γ-Α12ϋ 3 προσροφά CO το όποιο εκροφάται σε Τ> 

3 0 0 ^  [17].

Με βάση τις θερμοκρασίες εμφάνισης μεγίστου εκρόφησης CO (Tmax(2), Πινακα 4.5) 

η ενέργεια δεσμού Μ-CO βρέθηκε να ακολουθεί τη σειρά: Pd-CO>Rh-CO>Pt-CO. Αυτό 

συμφωνεί με τα αποτελέσματα της ενέργειας προσρόφησης CO (ΔΗ \*) που αναφέρονται 

σε μεταλλικές επιφάνειες Pt, Rh και Pd [24]. Από την άλλη, το συμπέρασμα εξηγεί εν 

μέρει το γεγονός ότι ο καταλύτης Pt/y-A12O3 με τη μικρότερη ενέργεια δεσμού Μ-CO 

παρουσίασε τη μεγαλύτερη δραστικότητα ως προς την αντίδραση WGS, ενώ ο καταλύτης 

Pd/γ-A12O3 με τη μεγαλύτερη ενέργεια δεσμού Μ-CO παρουσίασε τη μικρότερη 

δραστικότητα (βλέπε Κεφ. 4.3).
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4.2.3 Μελέτες Προσρόφησης CO με τη Χρήση in situ DRIFTS

Η προσρόφηση του CO σε μια μεταλλική επιφάνεια αποτελεί ένα πολύ καλά 

μελετημένο σύστημα με χρήση της φασματοσκοπίας FTIR [25]. Ο δεσμός C-O διαθέτει 

μεγάλη διπολική ροπή όπου η συχνότητα απορρόφησης για δόνηση του δεσμού εμπίπτει 

στη συνήθη περιοχή 400-4000 cm-1 του υπέρυθρου φάσματος καθιστώντας έτσι εύκολη τη 

μελέτη του με φασματοσκοπία FTIR, σε αντίθεση με το δεσμό M -C . Η συχνότητα 

έκτασης του δεσμού C-O σχετίζεται άμεσα με το χημικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται 

το μόριο. Έτσι, μέσω της μελέτης των δονήσεων του δεσμού αυτού λαμβάνονται 

σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο αλληλεπίδρασης του μορίου CO με μια επιφάνεια. 

Η φασματοσκοπία in situ DRIFTS αποδεικνύεται ότι αποτελεί μια από τις πιο αξιόπιστες 

τεχνικές μέσω της οποίας μπορούν να εξαχθούν σημαντικά στοιχεία για το χαρακτηρισμό 

της επιφάνειας στηριζόμενων μεταλλικών καταλυτών.

Στο Σχήμα 4.8 παρουσιάζεται φάσμα in situ DRIFTS στην περιοχή 2130-1760 cm-1 

το οποίο λήφθηκε στο στηριζόμενο καταλύτη 0.5%κ.β. Rh/y-A12O3 μετά από προσρόφηση 

CO για 20 min στους 25°C. Μετά από αποσυνέλιξη του φάσματος (κορυφές με 

διακεκομμένη γραμμή, Σχ. 4.8) παρατηρήθηκε η ύπαρξη γραμμικού (linear) και 

δικαρβονυλικού (gem-dicarbonyl) προσροφημένου CO στην περιοχή 2130-1960 cm-1, και 

δύο γεφυρωτικών προσροφημένων CO (bridged) στην περιοχή 1920-1760 cm-1. Η 

ταυτοποίηση των διαφόρων ειδών προσροφημένου CO που παρατηρήθηκαν έγινε με βάση 

τη βιβλιογραφία [26-31]. Με βάση το εμβαδό των κορυφών που σχηματίζονται μετά από 

αποσυνέλιξη του φάσματος σε μονάδες Kubelka-Munk (Κ-Μ), όπως επίσης και το 

συντελεστή απορρόφησης (extinction coefficient, ε) του κάθε επιφανειακού είδους (ε1=13, 

εb=42 και εδ=65 cm^mol-1), υπολογίστηκε η ποσοστιαία αναλογία των προσροφημένων 

ειδών CO στην επιφάνεια Rh [32, 33]. Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 4.6. Στην 

περίπτωση του στερεού Κλ/γ-Α12ϋ 3 το γεφυρωτικά προσροφημένο CO βρέθηκε να 

βρίσκεται στη μεγαλύτερη ποσοστιαία αναλογία (44%), ενώ το δικαρβονυλικό είδος CO 

στη μικρότερη (17%).
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Σχήμα 4.8: Φάσμα in situ DRIFTS που λήφθηκε στον καταλύτη 0.5%κ.β. Rh/γ -Α Ι^  μετά από 
προσρόφηση CO στους 250C. Με διακεκομμένη γραμμή παρουσιάζεται η αποσυνέλιξη του 
φάσματος στις επιμέρους κορυφές.

Στο Σχήμα 4.9 παρουσιάζονται φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν στους 

καταλύτες (α) 0.5%κ.β. Pd/0 -Al2O3, και (β) 0.5%κ.β. Pt/0 -Al2 O3, μετά από προσρόφηση 

CO στους 25°C, ενώ οι ποσοστιαίες αναλογίες των ειδών CO που σχηματίζονται, όπως 

υπολογίστηκαν με βάση τους συντελεστές απορρόφησης για το κάθε επιφανειακός είδος 

(Pt: ει=0.96 και ε^Ο.019 cm^mol-1, Pd: ει=0.67 και ε^Ο.35 cm^mol-1) που αναφέρονται 

στην βιβλιογραφία [34, 35] συνοψίζονται στον Πίνακα 4.6. Στον καταλύτη Pd^-A^Os 

(Σχ. 4.9α), μετά από αποσυνέλιξη του φάσματος οι κορυφές στους 2083 και 2055 cm-1 

αποδίδονται σε δύο γραμμικά προσροφημένα είδη CO [36-38], η κορυφή στους 1960 cm-1 

σε διδοντικό γεφυρωτικό προσροφημένο CO (two-fold coordinated) [36, 38], ενώ οι 

κορυφές στους 1865 και 1807 cm-1 σε τριδοντικό γεφυρωτικό προσροφημένο CO (three

fo ld  coordinated) [36, 38]. Στην περίπτωση του καταλύτη Pt/y-A12O3 (Σχ. 4.9β) οι κορυφές 

στους 2057 και 2035 cm-1 αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικά γραμμικά προσροφημένα είδη 

CO [39, 40], οι κορυφές στους 1834 και 1767 cm-1 διδοντικό γεφυρωτικό προσροφημένο 

CO [40, 41], ενώ οι κορυφές στους 1805 cm-1 σε τριδοντικό γεφυρωτικό προσροφημένο 

CO [40]. Η κορυφή στους 2110 cm-1 που εμφανίζεται και στα δύο φάσματα (Σχ. 4.9α-β) 

αφορά την δόνηση του δεσμού C-O στην αέρια φάση CO [42] και δεν παρουσιάζεται στην 

αποσυνέλιξη των φασμάτων.
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Σχήμα 4.9: Φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν στους καταλύτες (α) 0.5%κ.β. Ρά/γ-Α12Θ3, 
και (β) 0.5%κ.β. Pt/0 -Al2O3 από προσρόφηση CO στους 250C. Με διακεκομμένη γραμμή 
παρουσιάζεται η αποσυνέλιξη του φάσματος στις επιμέρους κορυφές.

Η περιοχή των δονήσεων C-O που αφορά μοριακά προσροφημένα είδη CO 

μελετήθηκε επίσης και κάτω από συνθήκες της αντίδρασης WGS. Στο Σχήμα 4.10 

παρουσιάζονται φάσματα DRIFTS για την περιοχή του προσροφημένου CO που 

ληφθήκαν στους καταλύτες (α) Pt/0-A12O3 και (β) Pd/0-A12O3 μετά από 20 min αντίδρασης 

στο μίγμα 3vo1.%CO/10vo1.%H2O/Ar στους 350°C. Στην περίπτωση του καταλύτη Pt/γ- 

A12O3 (Σχ. 4.10α) οι κορυφές που αφορούν γραμμικά και γεφυρωτικά προσροφημένο CO 

μετατοπίστηκαν σε χαμηλότερους κυμματαριθμούς σε σχέση με την προσρόφηση CO 

στους 25°C (απουσία H2O), ενώ το αντίθετο παρατηρήθηκε στον καταλύτη Pd^-A12O3 

(Σχ. 4.10β). Όπως φαίνεται στα Σχ. 4.9β και 4.10α, κάτω από συνθήκες WGS 

παρατηρήθηκε ο σχηματισμός ενός νέου γραμμικού επιφανειακού είδους CO στους 1958 

cm-1 το οποίο δεν σχηματίστηκε απουσία H2O. Το νέο αυτό επιφανειακό είδος CO 

βρέθηκε να αντιστοιχεί κατά 73 cm-1 χαμηλότερα από την κύρια κορυφή γραμμικά 

προσροφημένου CO (2031 cm-1), η οποία παρατηρήθηκε και κατά την προσρόφηση CO 

στους 25°C. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να εξηγηθεί είτε με το γεγονός της διαφορετικής 

επιφανειακής κάλυψης CO, είτε με την παρουσία άνθρακα στην επιφάνεια που 

σχηματίζεται κάτω από συνθήκες WGS. Σε επιφάνειες Pt(100) και Pt(111) έχει αναφερθεί 

μετατόπιση του γραμμικού προσροφημένου CO μέχρι και 40 cm-1 για επιφανειακές 

καλύψεις από μηδέν μέχρι και μονοστρωματική κάλυψη [43]. Επίσης, σε επιφάνειες 

Rh(111) [44] και Ni/y-A12O3 [45] καλυμμένες με άνθρακα έχει αναφερθεί μικρή 

μετατόπιση (λιγότερη των 30 cm-1) των κορυφών προσροφημένου CO. Από την άλλη, η
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ενέργεια δεσμού των γεφυρωτικά προσροφημένων ειδών CO (1700-1850 cm-1) δεν 

αλλάζει ιδιαίτερα παρουσία νερού στους 350oC, αφού παρατηρήθηκε μονό μια πολύ μικρή 

μετατόπιση σε χαμηλότερους κυμματαριθμούς.

Με βάση το εμβαδό των κορυφών των προσροφημένων ειδών που σχηματίζονται, 

και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λόγος των συντελεστών απορρόφησης Pd προς Pt για τα 

γραμμικά και γεφυρωτικά είδη είναι 0.7 και 18.4, αντίστοιχα [34, 35], οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι η επιφανειακή συγκέντρωση των προσροφημένων ειδών CO (KCO) στον 

καταλύτη Pt/y-Al2O3 είναι κατά πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τον καταλύτη Pd^-Al2O3 . 

Εδώ πρέπει να γίνει η υπόθεση ότι οι συντελεστές απορρόφησης σε επιφάνειες Pt και Pd 

δεν αλλάζουν δραματικά παρουσία άλλων επιφανειακών ειδών που σχηματίζονται κάτω 

από συνθήκες WGS. Η κινητική παράμετρος Kco μπορεί να εξηγήσει εν μέρει την 

αυξημένη ενεργότητα που παρουσιάζει το στερεό Pt/y-Al2O3 ως προς της αντίδραση WGS 

σε σχέση με το στερεό Pd^-Al2O3 (βλέπε Κεφ. 4.3) .

2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750

W avenum ber (c m 1) W avenumber (c m 1)

Σχήμα 4.10: Φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν στους καταλύτες (α) 0.5%κ.β. P t^ -A l^ , 
και (β) 0.5%κ.β. Pd^-Al2O3 κάτω από συνθήκες WGS (3vol.%CO/10vol%H2O/Ar) στους 350°C. 
Με διακεκομμένη γραμμή παρουσιάζεται η αποσυνέλιξη του φάσματος στις επιμέρους κορυφές.

Πίνακας 4.6: Ποσοστιαία αναλογία των επιφανειακών ειδών CO που σχηματίζονται στους 
καταλύτες 0.5%κ.β. M/y-Al2O3 (M=Pt, Rh και Pd) μετά από προσρόφηση CO στους 25°C.

Καταλύτης

Είδη M-CO (%)

Δικαρβονυλικό Γραμμικό
Γεφυρωτικό

(2-fold)

Γεφυρωτικό

(3-fold)

Pt^-Al2O3 - 37 33 30

RhY-Al2O3 17 39 44 -

P d /y -A ^ - 34 3 63
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4.3 Καταλυτικές Μετρήσεις

Για τη μελέτη της επίδρασης της φύσης του μετάλλου στην καταλυτική συμπεριφορά 

των στηριζόμενων καταλυτών 0.5%κ.β. Μ/γ-Αΐ2θ 3 (M=Pt, Rh και Pd) που συντέθηκαν 

στη παρούσα Δ.Δ. ως προς την αντίδραση WGS, διεξήχθησαν πειράματα μέτρησης της 

ποσοστιαίας μετατροπής του CO σε CO2 (XcO, %). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 4.11. Τα πειράματα καταλυτικής ενεργότητας πραγματοποιήθηκαν στη 

θερμοκρασιακή περιοχή 200-500°C με αέρια τροφοδοσία 3vol.%CO/10vol.%H20/He, 

μάζα καταλυτικής κλίνης 0.5 g (υπό μορφή σκόνης) και συνολική ροή 200 NmL/min, 

όπου η ταχύτητα χώρου-χρόνου του αντιδραστήρα (GHSV) ήταν περίπου 45,340 h-1. Οι 

μετρήσεις έγιναν στη συσκευή που περιγράφεται στο Κεφ. 3.6.

Σχήμα 4.11: Διάγραμμα ποσοστιαίας μετατροπής του CO σε CO2 (XCO, %) συναρτήσει της 
θερμοκρασίας αντίδρασης. Πειραματικές συνθήκες: mcat= 0.5 g, GHSV= 45,340 h-1, σύσταση 
τροφοδοσίας= 3vol.%CO/10vol.%H2O/He.

Ο βαθμός μετατροπής CO υπολογίστηκε με βάση την Εξ. 3.2 (Κεφ. 3.3). Στο Σχ. 4.11 η 

καμπύλη Xeq περιγράφει το βαθμό μετατροπής CO σε σχέση με τη θερμοκρασία όταν η 

αντίδραση WGS βρίσκεται σε θερμοδυναμική χημική ισορροπία. Η καμπύλη αυτή αφόρα 

τη μέγιστη δυνατή μετατροπή CO σε κάθε θερμοκρασία αντίδρασης. Με βάση τη σταθερά 

ισορροπίας Κ^ (Εξ. 1.2) και την σχέση εξάρτησης της από τη θερμοκρασία (Εξ. 1.3) έχει 

κατασκευαστεί η καμπύλη Xeq=f(T) του Σχήματος 4.11:

100

200 250 300 350 400 450 500

Temperature (°C)

(yCOlnXeq)2 (4.5)
(yCOln -  yCOlnXeq)(yH2Oln -  yCOlnXeq)
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όπου, yCOm (0.03) και yH2Oin (0.1) το μοριακό κλάσμα CO και Η2Ο, αντίστοιχα, στην 

τροφοδοσία. Η μετατροπή του CO σε συνθήκες ισορροπίας (Xeq) για τη θερμοκρασιακή 

περιοχή (200-500οC) παίρνει τιμές από 99.8 μέχρι 92.7%.

Στο Σχήμα 4.11 φαίνεται ξεκάθαρα ότι το υπόστρωμα (γ-Αΐ2 ϋ 3) παρουσίασε 

πραχτικά μηδενική ενεργότητα ως προς την υπόψη αντίδραση στη θερμοκρασιακή περιοχή 

200-400oC. Σε πιο υψηλές θερμοκρασίες (500oC) παρατηρήθηκε μικρή μετατροπή CO της 

τάξης του 6%. Όμως, όπως θα δειχθεί στην επόμενη ενότητα (Κεφ. 4.3), στους 

στηριζόμενους καταλύτες Pt, Rh και Pd το υπόστρωμα (γ-Α12ϋ 3) δρα ως μια μεγάλη 

δεξαμενή σχηματισμού και αποθήκευσης -ΟΗ, όπου το τελευταίο είδος διαχέεται στην 

επιφάνεια των κρυσταλλιτών όπου και συμμετέχει στο σχηματισμό CO2 και Η2 .

Εκτός από την παράμετρο της μετατροπής, ο κινητικός ρυθμός της αντίδρασης (rCO) 

καθώς και ο αριθμός αναστροφής (TOFc o ) αποτελούν επιπρόσθετα μέσα για την ποσοτική 

περιγραφή της καταλυτικής ενεργότητας της αντίδρασης WGS στα στερεά καταλυτικά 

συστήματα που μελετήθηκαν. Για μικρές μετατροπές (<15%) και μέγεθος καταλυτικών 

σωματιδίων, το καταλυτικό σύστημα είναι απαλλαγμένο από φαινόμενα μεταφοράς μάζας 

και θερμότητας, οπότε γίνεται εφικτός ο υπολογισμός του κινητικού ρυθμού της 

αντίδρασης CO (mo1.s-1.gcat-1) και του αριθμού αναστροφής (s-1), όπως ορίζονται από τις 

Εξς. 3.3 και 3.4, αντίστοιχα.

Χρησιμοποιώντας τις Εξς. 3.3 και 3.4 και τις πειραματικές μετρήσεις της μετατροπής 

CO, υπολογίστηκαν ο κινητικός ρυθμός της αντίδρασης και ο αριθμός αναστροφής των 

στηριζόμενων καταλυτών Pt, Rh και Pd σε γ-Α12ϋ 3 για την αντίδραση WGS. Στο Σχήμα 

4.12 παρουσιάζονται τα διαγράμματα του λογάριθμου του κινητικού ρυθμού της 

αντίδρασης (Σχ. 4.12α) και του αριθμού αναστροφής (4.12β) ως προς την παράμετρο (1/Τ, 

Κ-1).

Σχήμα 4.12: Διαγράμματα λογαριθμικού κινητικού ρυθμού της αντίδρασης WGS, rCO (α) του 
αριθμού αναστροφής, TOFco (β) ως προς την αντίστροφη θερμοκρασία αντίδρασης (1/Τ) για τους 
καταλύτες PtA/-A12O3, R h ^ -A l^  και PdA^-Al^.
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Συγκρίνοντας τη μετατροπή CO, XCO (Σχ. 4.11) καθώς τον κινητικό ρυθμό, rCO (Σχ. 

4.12α), η καταλυτική συμπεριφορά των εν λόγω στερεών επηρεάζεται σημαντικά από τη 

φύση του μετάλλου. Η καταλυτική ενεργότητα των μετάλλων που μελετήθηκαν στην 

παρούσα Δ.Δ. ως προς την αντίδραση WGS βρέθηκε να ακολουθεί την εξής σειρά: Pt >> 

Rh > Pd. Το αποτέλεσμα αυτό βρίσκετε σε συμφωνία με την ερευνητική εργασία των 

Kondarides et al. [46, 47] οι οποίοι μελέτησαν την καταλυτική συμπεριφορά 

στηριζόμενων καταλυτών Pt, Rh και Pd σε ανάξιμα (reducible) μεταλλοξείδια (TiO2, 

CeO2, La2O3, YSZ) καθώς επίσης και σε μη ανάξιμα (irreducible) μεταλλοξείδια (SiO2, 

MgO, γ-Α120 3) ως προς την αντίδραση WGS. Οι συγγραφείς κατέληξαν στην ίδια σειρά 

καταλυτικής ενεργότητας ως προς τα τρία ευγενή μέταλλα. Όπως έχει προαναφερθεί (Κεφ. 

4.2.1.3), η διασπορά των καταλυτών 0.5 %κ.β. Pt^-A^O^ 0.5 %κ.β. Rh/y-A12O3, και 0.5 

%κ.β. Pd/y-A12O3 βρέθηκε να είναι πρακτικά ιδία στα πλαίσια του πειραματικού 

σφάλματος (D=47-52%). Ως εκ τούτου, η επίδραση του μεγέθους των κρυσταλλιτών του 

Μ στον κινητικό ρυθμό δεν μπορεί να εξηγήσει τη διαφορετική δραστικότητα που 

παρουσιάζουν τα τρία καταλυτικά συστήματα. Η ερευνητική εργασία των 

Panagiotopoulou και Kondarides [47] έδειξε ότι η αντίδραση WGS δεν εξαρτάται από το 

μέγεθος των σωματιδίων Pt (structure-insensitive) στην περίπτωση του καταλύτη Pt/γ- 

A12O3 (1.0<dPt<7.1 nm).

Στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκε διαφορετική 

σειρά δραστικότητας για τα τρία μέταλλα. Για παράδειγμα, οι Grenoble et al. [1] 

αναφέρουν σειρά δραστικότητας: Pt > Rh t  Pd σε υπόστρωμα γ ^ ^  και με την ενέργεια 

ενεργοποίησης (Ea) να κυμαίνεται στην περιοχή 19-23 kcal.mol-1, ενώ οι Bunluesin et al.

[3] διαπίστωσαν ότι η ενεργότητα των Pt, Pd και Rh είναι πρακτικά ίδια στη περίπτωση 

που τα μέταλλα αυτά διασπείρονται σε υπόστρωμα CeO2. Οι Barbier και Duprez [2] 

μελέτησαν την αντίδραση WGS σε καταλύτες Pt και Rh υποστηριζόμενους σε γ ^ ^  και 

CeO2-Al2O3 όπου διαπίστωσαν ότι οι καταλύτες Pt είναι πιο ενεργοί από τους 

αντίστοιχους καταλύτες Rh. Οι διαφορές αυτές έχουν αποδοθεί στη διαφορετική δομή και 

μορφολογία που παρουσιάζουν τα οξειδικά υποστρώματα.

Η φαινόμενη ενέργεια ενεργοποίησης (Ea) της αντίδρασης WGS για τους καταλύτες 

M/0-A12O3 υπολογίστηκε από τις κλίσεις των διαγραμμάτων του Σχήματος 4.12β. 

Συγκεκριμένα, για τους καταλύτες Pt/y-A12O3, R h ^ -A l^ ,  και Pd/y-A12O3 η ενέργεια 

ενεργοποίησης υπολογίστηκε στα 12.1, 9.7, και 8.7 kcal.mol-1, αντίστοιχα. Οι 

Panagiotopoulou και Kondarides [47] αναφέρουν επίσης τη μεγάλη εξάρτηση της 

ενέργειας ενεργοποίησης από τη φύση του μετάλλου. Παρόλα αυτά η παράμετρος της
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ενέργειας ενεργοποίησης δεν μπορεί να εξηγήσει την ενεργότητα των παρόντων 

καταλυτικών συστημάτων. Επομένως, άλλες κινητικές παράμετροι όπως: (α) η 

διαφορετική ενέργεια δεσμού Μ-CO (πειράματα TPD-CO, Κεφ. 4.2.2), (β) η επιφανειακή 

κάλυψη CO, 9CO (πειράματα in situ DRIFTS, Κεφ. 4.2.3 ), και (γ) η συγκέντρωση των 

ενεργών ενδιαμέσων ειδών που εμπλέκονται στον μηχανιστικό δρόμο του άνθρακα 

(carbon-path) και υδρογόνου (hydrogen-path) της αντίδρασης WGS (πειράματα SSITKA- 

MS, Κεφ. 4.4.1), αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις για τη σειρά καταλυτικής ενεργότητας 

που παρουσιάζουν τα στερεά Pt/y-A12O3, Rh/y-A12O3 και Ρά/γ-Α12ϋ 3 ως προς την 

αντίδραση WGS.

4.4 Μηχανιστικές Μελέτες

4.4.1 Ισοτοπική Τεχνική SSITKA-MS

H ισοτοπική τεχνική SSITKA σε συνδυασμό με φασματοσκοπία μάζας (SSITKA- 

MS), όπως αυτή περιγράφεται στο Κεφ. 2.3, χρησιμοποιήθηκε για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό των ενεργών ενδιαμέσων ειδών τα οποία συμμετέχουν στο μηχανιστικό 

δρόμο της αντίδρασης από το αντιδρών CO στο προϊόν CO2 (carbon-containing 

intermediate species ή C-pool), όπως επίσης από το αντιδρών Η2Ο στο προϊόν Η2 

(hydrogen-containing intermediate species ή H-pool). Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν 

με βάση τη μεθοδολογία και οργανολογία που περιγράφονται στα Κεφ. 3.4.1 και 3.6, 

αντίστοιχα.

4.4.1.1 Υπολογισμός των υδρογονουχων (hydrogen-containing) ενεργών ενδιαμέσων 

ειδών

Στο Σχήμα 4.13 παρουσιάζονται οι δυναμικές αποκρίσεις των Kr, Η2, D2 και HD 

που λήφθηκαν κατά την ισοτοπική εναλλαγή 3vo1.%CO/10vo1.%H2O/Ar/Kr r  

3vo1.%CO/10vo1.%D2O/Ar στους καταλύτες (α) 0.5%κ.β. Ρί/γ-Α12ϋ 3, (β) 0.5%κ.β. Pd/γ- 

Α120 3, και (γ) 0.5%κ.β. Ρί/γ-Α12ϋ 3 στους 350°C. Από τις αποκρίσεις των Η2, HD και του 

αδρανούς αερίου (Κ ), και με βάση το ισοζύγιο μάζας σύμφωνα με τις Εξς. 3.5 και 2.16, 

υπολογίστηκε η συγκέντρωση ^mo1.gcat-1) των υδρογονούχων (hydrogen-containing) 

ενεργών ενδιαμέσων ειδών (H-pool). Πανομοιότυπη ισοτοπική εναλλαγή πραγματο

ποιήθηκε και στους 5 0 0 ^  χωρίς να παρατηρηθεί κάποια αλλαγή στο σχήμα των 

δυναμικών αποκρίσεων. Αντίθετα η συγκέντρωση H-pool ήταν διαφορετική όπως 

συνοψίζεται στον Πίνακα 4.7. Στον Πίνακα 4.7 επίσης παρουσιάζεται και η αντίστοιχη 

επιφανειακή κάλυψη (θη) με βάση τη διασπορά του μετάλλου Μ (D, %), όπως αυτή 

υπολογίστηκε στο Κεφ. 4.2.1.3.
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Σε όλες τις περιπτώσεις η επιφανειακή συγκέντρωση των ενεργών hydrogen- 

containing ενδιαμέσων ειδών βρέθηκε να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη της 

μονοστρωματικής κάλυψης του μετάλλου (Θη » 1 ) ,  υποδηλώνοντας ότι αυτά τα είδη 

σχηματίζονται στην επιφάνεια του υποστρώματος (γ-Α12ϋ 3). H χημική δομή των H-pool 

ενεργών ενδιαμέσων ειδών αφορά ευκίνητες -ΟΗ ομάδες και ατομικά προσροφημένο Η σε 

οξυγόνο της επιφάνειας του υποστρώματος, είδη τα οποία δημιουργούνται κατά τη 

διασπαστική προσρόφηση Η2Ο στην επιφάνεια της γ-Α12ϋ 3, σύμφωνα με το ακόλουθο 

στοιχειώδες μηχανιστικό βήμα:

H

/ Ο χ  ° H O
O- < o . Ak + H2O (g) * *  O/ < o > k

Ο O O (4.6)

Αφού η γ-Α12ϋ 3 αποτελεί ένα μη-ανάξιμο μεταλλοξείδιο, για να ολοκληρωθεί ο 

καταλυτικός κύκλος μετά τη διάσπαση του Η2Ο, επιβάλλεται τόσο το ατομικά 

προσροφημένο Η, όσο και οι -ΟΗ ομάδες να συμμετέχουν στο μηχανιστικό δρόμο για 

παραγωγή των τελικών προϊόντων, CO2 και Η2 [48]. Η επιφανειακή διάχυση των Η ειδών 

έχει ήδη δειχτεί από τους Benseradj et al. [49] σε καταλύτες Κλ/γ-Α12ϋ 3 με πειράματα 

TPD-H2 και υδρογόνωσης τολουολίου. Παρόμοια, το φαινόμενο αυτό μελετήθηκε σε 

καταλύτες Ρά[/γ-Α12ϋ 3 με μετρήσεις DSC [50], και σε καταλύτες Ρί/γ-Α12ϋ 3 με δυναμικές 

τεχνικές ηλεκτρικής αγωγιμότητας [51].

Σε πρόσφατες δημοσιεύσεις οι Duprez et al. [52-54] αναφέρουν τη σημαντικότητα 

των επιμέρους αντιδράσεων διάχυσης των -OH ομάδων και Η ειδών σε μεταλλικούς 

στηριζόμενους καταλύτες στις αντιδράσεις WGS και αναμόρφωσης υδρογονανθράκων με 

ατμό. Συγκεκριμένα, μελέτησαν το μηχανισμό διάχυσης των εν λόγω επιφανειακών ειδών 

σε μεταλλοξείδια με ήπια και βασική οξύτητα Bransted (π.χ. γ-Α12ϋ 3). Το φαινόμενο 

διάχυσης των ΟΗ/Η ειδών στην παρούσα Δ.Δ. αναφέρεται εκτεταμένα στο Κεφ. 4.4.3 που 

ακολουθεί.

Επιπλέον, πειράματα πραγματοποιήθηκαν για εξακρίβωση της πιθανότητας 

παραγωγής HD και Η2 μέσω της αντίδρασης ανταλλαγής του D2O(g) με -ΟΗ ομάδες της 

επιφάνειας της γ-Α12ϋ 3 κατά τη διάρκεια των πειραμάτων SSITKA. Συγκεκριμένα, μετά 

από την ισοτοπική εναλλαγή l0vo1.%H20/Ar (350°C, 20min) s  l0vo1.%D20/Ar (350°C, 

t) δεν παρατηρήθηκε καθόλου παραγωγή αερίων HD ή Η2 ή D2. Σε ξεχωριστό πείραμα 

μελετήθηκε η ανταλλαγή H2/D2 στα καταλυτικά συστήματα Μ/γ-Α12ϋ 3. Μετά από 

αναγωγή του στερεού (latm Η2, 300oC) πραγματοποιήθηκε η βηματική εναλλαγή He s  

0.5vo1.%H2/0.5vo1.%D2/Ar. Κατά το στάδιο αυτό παρατηρήθηκε η παραγωγή HD μέσω 

της αντίδρασης ατομικού Η με D άτομα στην επιφάνεια του μετάλλου, και της ανταλλαγής
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ατομικού D του D2(g) με άτομα Η των -ΟΗ ομάδων στην επιφάνεια της γ-Α120 3. Αυτό 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει η πιθανότητα παραγωγής HD μέσω των αντιδράσεων 

ανταλλαγής κατά τα πρώτα 2 min της ισοτοπικής εναλλαγής SSITKA παρουσία H2(g) και 

D2(g). Παρόλα αυτά, επειδή τα αέρια H2 και D2 αποτελούν τελικά προϊόντα της 

αντίδρασης WGS το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τον ακριβή υπολογισμό της 

συγκέντρωσης H-pool παρά μόνο το σχήμα της δυναμικής απόκρισης του HD(g).

Σχήμα 4.13: Δυναμικές αποκρίσεις Kr, Η2, D2 και HD που λήφθηκαν κατά την ισοτοπική 
εναλλαγή 3vo1.%CO/10vo1.%H2O/Ar/Kr q  3vo1.%CO/10vo1.%D2O/Ar στους καταλύτες (α) 
0.5%κ.β. Ρΐ/γ-Α120 3 , (β) 0.5%κ.β. Ρ ά /γ -Α ^ , και (γ) 0.5%κ.β. Rh/γ-Αl2 0 3  στους 350°C.

4.4.1.2 Υπολογισμός των ανθρακούχων (carbon-containing) ενεργών ενδιαμέσων 

ειδών

Στο Σχήμα 4.14 παρουσιάζονται οι κανονικοποιημένες δυναμικές αποκρίσεις (Z) των
12 13C 02, C 02, και He που λήφθηκαν κατά την ισοτοπική εναλλαγή από 

3vo1.%12C0/10vo1.%H20/Ar/Kr σε 3vo1.%13C0/10vo1.%H20/Ar στους καταλύτες (α)

0.5%κ.β. Ρΐ/γ-Α1 2 0 3 , (β) 0.5%κ.β. Ρά/γ-Α12 0 3 , και (γ) 0.5%κ.β. Ρ ^ γ - Α ^  στους 350οC.
12Από την απόκριση του προϊόντος C 02 σε σχέση με την δυναμική απόκριση αδρανούς 

αερίου (He), και με βάση το ισοζύγιο μάζας σύμφωνα με τις Εξς. 2.16 και 3.6, 

υπολογίστηκε η συγκέντρωση ^mo1.gcat-1) των ανθρακούχων (carbon-containing)
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ενεργών ενδιαμέσων ειδών (C-pool). Η κανονικοποίηση των αποκρίσεων έγινε σύμφωνα 

με την Εξ. 2.12. Πανομοιότυπη ισοτοπική εναλλαγή πραγματοποιήθηκε και στους 500oC 

χωρίς να παρατηρηθεί κάποια αλλαγή στο σχήμα των δυναμικών αποκρίσεων. Οι 

συγκεντρώσεις του C-pool ^m ol C.gcat-1) συνοψίζονται στον Πίνακα 4.7, καθώς και η 

αντίστοιχη επιφανειακή κάλυψη, KC (με βάση την διασπορά του μετάλλου Μ).

Σε αντίθεση με τη μεγάλη συγκέντρωση του H-pool, η επιφανειακή κάλυψη των 

ενεργών carbon-containing ενδιαμέσων ειδών (Kc) αντιστοιχεί σε μόλις 1 0 % της 

μονοστρωματικής κάλυψης του μετάλλου (KC Q 0.1) στους 350°C, ενώ παίρνει τιμές 

μεταξύ 1.2 και 2.6 στους 500^ . Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί καταρχάς να οδηγήσει στο 

συμπέρασμα ότι τα ενεργά carbon-containing ενδιάμεσα είδη βρίσκονται στην επιφάνεια 

του μετάλλου Μ. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο τα 

ενεργά αυτά είδη να σχηματίζονται μόνο στην επιφάνεια του υποστρώματος. Όπως 

αποδεικνύεται στο Κεφ. 4.2 που ακολουθεί μέσω περαμάτων SSITKA-DRIFTS, τα ενεργά 

ενδιάμεσα είδη που εμπλέκονται στο μηχανιστικό δρόμο από το αντιδρών CO στο τελικό 

προϊόν CO2 αφορούν τόσο μοριακά προσροφημένο CO στην επιφάνεια του μετάλλου Μ, 

όσο και επιφανειακά φορμικά είδη (HCOO-) που σχηματίζονται στο υπόστρωμα της γ- 

AI2 O3 .

Σχήμα 4.14: Κανονικοποιημένες δυναμικές αποκρίσεις (Ζ) των 12CO2, 13CO2, και He που 
λήφθηκαν στους καταλύτες (α) 0.5%κ.β. Pt/γ -Α !^ , (β) 0.5%κ.β. Pd/γ-Α !^^ και (γ) 0.5%κ.β.
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Rh/y-A12O3 στους 350°C κατά την ισοτοπική εναλλαγή 3vo1.%12CO/10vo1.%H2O/Ar/He e  
3%vo1.13CO/10vo1.%H2O/Ar

Η συγκέντρωση του C-pool (Πίνακας 4.7) αντιστοιχεί σε ένα πολύ μικρό ποσοστό 

της συγκέντρωσης του H-pool, υποθέτοντας ότι κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης 

WGS το μόνο ενεργό ενδιάμεσο είναι τα επιφανειακά φορμικά είδη. Παρόλα αυτά, η 

παρουσία του μοριακά προσροφημένου CO υποδηλώνει ότι η συνεισφορά των φορμικών 

ειδών στην ποσότητα του H-pool είναι ακόμα μικρότερη από την αντίστοιχη ποσότητα C- 

pool, και ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της συγκέντρωσης των ενεργών hydrogen-containing 

ειδών που υπολογίζεται αφορά άλλα ενεργά είδη (-ΟΗ ομάδες και Η άτομα), όπως 

προαναφέρθηκε στο Κεφ. 4.4.1.1.

Πίνακας 4.7: Ποσότητα (pmo1.gcat-1) και επιφανειακή κάλυψη (θ) των ενεργών ειδών H-pool και 
C-pool που λήφθηκαν στους στηριζόμενους καταλύτες Pt, Rh και Pd σε γ-Α12ϋ 3 στους 350 και 
500Τ.

Καταλύτης T(oC)
H-pool ^ mol.gcat"1) ,  

(Θη )*

C-pool ^ mol.gcat"1) 

ή ( - c )*

0.5%κ.β. Ptfy-A^Os
350

500

350 (28.5) 

1664 (135.6)

1.3 (0.1) 

31.7 (2.6)

0.5%κ.β. Pd/y-A^Os
350

500

235 (9.8) 

3194 (132.7)

0.5 (0.02) 

28.6 (1.2)

0.5%κ.β. Rh/y-A^Os 

:— τ-------

350

500

138 (6.2) 

1093 (49.0)

2.4 (0.1) 

27.3 (1.2)

επιφανειακή κάλυψη με βάση την διασπορά του μετάλλου. Πειραματικό σφάλμα ±5%.

4.4.1.3 Κινητικό Ισοτοπικό Φαινόμενο

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.13, κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης ο ρυθμός 

παραγωγής H2(g) στο μη ισοτοπικό μίγμα (CO/H2O) είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό 

παραγωγής D2(g) στο ισοτοπικό μίγμα (CO/D2O) κατά ένα παράγοντα 2.1 και 1.8 στους 

350oC και 500oC, αντίστοιχα. Αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη κανονικού κινητικού 

ισοτοπικού φαινομένου (Normal Kinetic Isotopic Effect, NKIE). Το φαινόμενο αυτό 

αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία σε διάφορους στηριζόμενους καταλύτες Rh και Pt 

[55-58]. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι το φαινόμενο προέρχεται από την αντίδραση 

διάσπασης των φορμικών ειδών (HCOO-) το οποίο αποτελεί ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα της 

αντίδρασης WGS, σε αντίθεση με άλλους ερευνητές που υποστηρίζουν ότι τα φορμικά
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είδη δεν αποτελούν ενεργά ενδιάμεσα της αντίδρασης [59]. Παρόλα αυτά, όπως 

αποδεικνύεται με τα πειράματα SSITKA-DRIFTS που ακολουθούν, τα φορμικά είδη 

βρέθηκαν να αποτελούν ενεργά ενδιάμεσα στο μηχανιστικό δρόμο της αντίδρασης WGS. 

Η ύπαρξη του ισοτοπικού φαινομένου μπορεί επίσης να προέρχεται και από άλλα 

επιμέρους βήματα της αντίδρασης στα οποία εμπλέκεται η διάσπαση και σχηματισμός 

δεσμών που περιέχουν άτομα Η. Παραδείγματα αποτελούν η επιφανειακή διάχυση ατόμων 

Η (διάσπαση του δεσμού Ο-Η) καθώς και η διασπαστική προσρόφηση του Η2Ο στην 

επιφάνεια της γ-Α12ϋ 3. Με βάση τη μικρή ενέργεια προσρόφησης Η2Ο στην γ-Α12ϋ 3 σε 

σχέση με τη μεγάλη ενέργεια ενεργοποίησης της διάσπασης των φορμικών ειδών [26, 27, 

60] στις θερμοκρασίες όπου μελετάται η αντίδραση, η διασπαστική προσρόφηση του Η2Ο 

πιθανότατα να μην αποτελεί ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα της αντίδρασης WGS, άρα και μία 

από τις αιτίες ύπαρξης του κινητικού ισοτοπικού φαινομένου. Ωστόσο, θεωρητικοί 

υπολογισμοί σε επιφάνειες Pd(111) έδειξαν ότι η διασπαστική προσρόφηση Η2Ο (26 

kcal.mol-1) αποτελεί το υψηλότερο ενεργειακό εμπόδιο σε σχέση με τα υπόλοιπα 

επιμέρους βήματα στο μηχανισμό της αντίδρασης WGS [61]. Η μεγάλη συγκέντρωση των 

ενεργών H-pool ειδών (Πίνακας 4.7) αποκλείει το ενδεχόμενο η διάσπαση Η2Ο στο 

μέταλλο να είναι σημαντικό βήμα της αντίδρασης WGS στους παρόντες στηριζόμενους 

καταλύτες Pt, Rh και Pd.

4.4.1.4 Μελέτη του Φαινομένου Διάχυσης ΟΗ/Η Ομάδων

Η μελέτη του φαινομένου διάχυσης ΟΗ/Η ειδών (back-spillover) από το υπόστρωμα 

της γ-Α12ϋ 3 προς το μέταλλο (Pt) έγινε με εξειδικευμένα ισοτοπικά πειράματα όπως 

περιγράφεται στο Κεφ. 3.4.2. Στο Σχήμα 4.15 παρουσιάζονται οι δυναμικές αποκρίσεις 

των H2(g), D2(g) και HD(g) κάτω από το μίγμα 3vo1.%CO/10vo1.%H2O/Ar (500oC, t) για 

τον καταλύτη Pt/y-A12O3 στους 500oC. Με ολοκλήρωση των δυναμικών αποκρίσεων των 

D2(g) και HD(g) σύμφωνα με το ισοζύγιο μάζας της Εξ. 3.7 υπολογίστηκε η ποσότητα των 

ατόμων D ^mo1.g-1) που διαχέεται από την επιφάνεια του υποστρώματος προς το μέταλλο 

Pt για να συμμετάσχει στο μηχανιστικό δρόμο της αντίδρασης WGS, αφού η γ-Α12ϋ 3 

αποτελεί τη μόνη πηγή ατόμων D. Η ποσότητα αυτή βρέθηκε να είναι 138 μmo1 D.g-1 και 

η οποία αντιστοιχεί σε 11.2 μονοστρωματικές καλύψεις Pt ^ D = 11.2). Είναι λοιπόν 

ξεκάθαρο ότι αυτή η μεγάλη ποσότητα D ειδών CD /D ) δεν μπορούν να βρίσκονται στην 

επιφάνεια του Pt, όπως αποδείχτηκε και στα πειράματα SSITKA-MS (Κεφ. 4.4.1.1). Όπως 

θα συζητηθεί πιο κάτω, τα ΟD/D είδη είναι αναγκαία για το σχηματισμό των 

επιφανειακών φορμικών ειδών, τα οποία διασπώνται στα τελικά προϊόντα της αντίδρασης 

με τη συμμετοχή του μετάλλου Pt. Εδώ να σημειωθεί ότι η αντίδραση των - Ή  ομάδων
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στην επιφάνεια της γ-Αΐ2Θ3 στους 500oC δεν οδηγεί στη παραγωγή H2(g), αφού κάτω από 

ροή Αγ πριν την εναλλαγή της τροφοδοσίας στον αντιδραστήρα σε CO/H2O/Ar δεν 

παρατηρήθηκε καθόλου παραγωγή D2(g) ή HD(g).

Σχήμα 4.15: Δυναμικό ισοτοπικό πείραμα για τη μελέτη της διάχυσης ΟΗ/Η ειδών από την 
επιφάνεια της γ-Α12Θ3 προς το μέταλλο (Pt) κάτω από συνθήκες αντίδρασης WGS σε καταλύτη 
0.5%κ.β. Pt/y-A12O3 στους 500°C. Βηματικές εναλλαγές: 10vo1.%D20/Ar (500oC, 30 min) !  Ar 
(500oC, 10 min) !  3vo1.%12CO/10vo1.%H2O/Ar (500oC, t). Οι δυναμικές αποκρίσεις των H2(g), 
D2(g) και HD(g) καταγράφηκαν κατά την τελευταία εναλλαγή.

Υποθέτοντας ότι η επιφάνεια της γ ^ 1 2Θ3 είναι πλήρως καλυμμένη 

(μονοστρωματική κάλυψη) με -ΟΗ ομάδες και Η άτομα (μια -ΟΗ ομάδα σε κάθε A13+ και 

ένα Η άτομο σε κάθε Ο2-), η συγκέντρωση του H-pool που μετρήθηκε στους 350oC 

(Πίνακας 4.7) αποτελεί μόλις το 4% της μονοστρωματικής, ενώ στους 500°C φτάνει το 

35%. Η ποσότητα των ΟΗ/Η ειδών που αντιστοιχούν σε μονοστρωματική κάλυψη της γ- 

A12O3 υπολογίστηκε σε 63 μmo1.m-2 (-OH και H), ή 9.3 mmo1.g-1 με βάση 

κρυσταλλογραφικά δεδομένα της επιφάνειας [62]. Επίσης, με βάση τη βιβλιογραφία [60, 

63], στους 350-500^ κάτω από κενό, η 0-A12O3 παραμένει στο 30-50% καλυμμένη ακόμα 

με -OH ομάδες. Επομένως για τις συνθήκες που πραγματοποιηθήκαν τα πειράματα στην 

παρούσα Δ.Δ (Ph20=95 torr) αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη η επιφανειακή κάλυψη των - 

OH ομάδων.

Με βάση την προηγούμενη παρατήρηση, είναι ξεκάθαρο ότι κάτω από αυτές τις 

συνθήκες μόνο ένα μικρό ποσοστό των -ΟΗ ομάδων που σχηματίζεται στην επιφάνεια της 

0-A12O3 λαμβάνει μέρος στο μηχανιστικό δρόμο της αντίδρασης WGS προς παραγωγή 

Η2̂ ) . Σύμφωνα με το μοντέλο επιφανειακής διάχυσης των Martin και Duprez [54], μόνο 

ένα μικρό ποσοστό των -ΟΗ ομάδων είναι ενεργειακά ικανό να διαχυθεί από την
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επιφάνεια του υποστρώματος προς το μέταλλο. Επιπλέον, η μεγάλη ποσότητα του H-pool 

που υπολογίστηκε στα πειράματα SSITKA-MS δεν είναι δυνατό να βρίσκεται μόνο στη 

διεπιφάνεια μετάλλου-υποστρώματος. Αυτό μπορεί να αποδειχτεί με χρήση της σχέσης 

που ακολουθεί [54]:

Io = α Xm D2 (4.7)

όπου, Io η ολική περιφέρεια γύρω από τον κρυσταλλίτη του μετάλλου (m.gcat-1), Xm η 

περιεκτικότητα του μετάλλου στον καταλύτη (%κ.β.), και D η διασπορά του μετάλλου 

(%). Στην περίπτωση του στερεού 0.5%κ.β Rh/A12O3 (D=47%), υποθέτοντας ημισφαιρικά 

σωματίδια Rh (α=8.8χ105 m.gcat-1), και ότι η απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών -ΟΗ 

ομάδων είναι 2 Α, η συγκέντρωση των -ΟΗ ομάδων στην διεπιφάνεια είναι μόλις 8 

μmo1.gcat-1 σε σχέση με 138 και 1093 μmo1.gcat-1 που μετρήθηκαν στα πειράματα SSITKA- 

MS. Το αποτέλεσμα αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια περιοχή γύρω από τον 

κρυσταλλίτη του μετάλλου όπου δημιουργούνται ενεργές -ΟΗ ομάδες ικανές να 

συμμετέχουν στο μηχανισμό της αντίδρασης WGS. Παρόμοια αποτελέσματα λήφθηκαν 

και για τους καταλύτες Pt/y-A12O3 και Ρά/γ-Α12ϋ 3.

4.4.2 Ισοτοπική Τεχνική SSITKA-DRIFTS

H ταυτοποίηση της χημικής δομής των ενεργών (active) ενδιαμέσων και μη ενεργών 

(spectators) επιφανειακών ειδών της αντίδρασης WGS πραγματοποιήθηκε μέσω της 

τεχνικής SSITKA σε συνδυασμό με φασματοσκοπία διάχυτης ανάκλασης υπερύθρου (in 

situ DRIFTS). Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στη συσκευή που περιγράφεται στο 

Κεφ. 3.7. Στα Σχήματα 4.16 και 4.17 παρουσιάζονται φάσματα in situ DRIFTS για την 

περιοχή 2100-1300 cm-1 που λήφθηκαν στον καταλύτη 0.5%κ.β. Pt^-AhO;? στους 350°C, 

κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης WGS στα μίγματα 3vo1.%12CO/10vo1.%H2O/He 

και 3vo1.%13CO/10vo1.%H2O/He. Η περιοχή 2100-1850 cm-1 (Σχ. 4.16α) αντιστοιχεί στο 

γραμμικά προσροφημένο είδος CO [36-38], η περιοχή 1850-1670 cm-1 (Σχ. 4.16β) στο 

γεφυρωτικό είδος CO, ενώ η περιοχή 1680-1300 cm-1 (Σχ. 4.17) αφορά τις 

χαρακτηριστικές δονήσεις ΟΧ-Ο των φορμικών, ανθρακικών, και καρβοξυλικών 

επιφανειακών ειδών [29, 56-58, 64]. Σε όλα τα φάσματα φαίνονται όλες οι επιμέρους 

κορυφές που προέκυψαν μετά από προσεχτική αποσυνέλιξη του συνολικού φάσματος

[65]. Στο Σχ. 4.16β, με μαύρο χρώμα, φαίνεται επίσης το πρωτογενές φάσμα που λήφθηκε 

στον καταλύτη πριν από τη λείανση (smoothing) του και μετά από αφαίρεση του 

φάσματος του στερεού κάτω από το μίγμα Η2Ο/ Αγ (background).
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Σχήμα 4.16: Φάσματα in situ DRIFTS για την περιοχή δονήσεων προσροφημένου CO που 
λήφθηκαν στον καταλύτη 0.5%κ.β. Ρί/γ-Α120 3 κάτω από μόνιμες συνθήκες στους 350°C στο μίγμα 
3vo1.%12CO/10vo1.%H20/He (μπλε χρώμα) και 3vol.%13CO/10vol.%H2O/He (κόκκινο χρώμα). Οι 
διακεκομμένες γραμμές υποδηλώνουν την αποσυνέλιξη και προσομοίωση του συνολικού 
φάσματος στις επιμέρους κορυφές.

Οι κορυφές στους 2033 (I, Σχ. 4.16α) και 1957 (Π, Σχ. 4.16α) cm-1 αντιστοιχούν σε 

δύο είδη γραμμικά προσροφημένου CO στην επιφάνεια Pt, COL [36-38]. Οι κορυφές 

στους 1829 (III, Σχ. 4.16β), 1771 (IV, Σχ. 4.16β) και 1740 cm-1 (V, Σχ. 4.16β) αφορούν 

τρία διαφορετικά γεφυρωτικά προσροφημένα είδη CO, COb [36-38]. Κατά την εναλλαγή
13της τροφοδοσίας στο ισοτοπικό μίγμα της αντίδρασης CO/H2O (κόκκινα φάσματα, Σχ.

4.16) παρατηρήθηκε μετατόπιση όλων των κορυφών σε χαμηλότερους κυμματαριθμούς,

υποδηλώνοντας ότι τα επιφανειακά αυτά είδη πιθανόν να αποτελούν ενεργά ενδιάμεσα της

αντίδρασης WGS. Εντούτοις, η ισοτοπική μετατόπιση στα προσροφημένα είδη CO (COads)

μπορεί να οφείλεται απλά στην αντιστρεπτή ανταλλαγή τους με την αέρια φάση 13CO(g)

στην επιφάνεια του καταλύτη, σύμφωνα με το στοιχειώδες μηχανιστικό βήμα:

12COads + 13CO(g) !  13COads + 12CO(g) (4.8)

Παρόλα αυτά, τουλάχιστον ένα από τα προσροφημένα είδη CO (I-V) αποτελεί πραγματικό 

ενεργό ενδιάμεσο είδος της αντίδρασης, αφού το COads είναι η μόνη πηγή για την 

παραγωγή του τελικού προϊόντος.
12Στο Σχήμα 4.17, κάτω από το μη ισοτοπικό μίγμα της αντίδρασης ( CO/H2O), η 

παρουσία φορμικών ειδών στην επιφάνεια επιβεβαιώνεται με την ύπαρξη των κορυφών 

1594 (κορυφή 1) και 1391 (κορυφή 5) cm-1 που αντιστοιχούν στις δονήσεις OCOasym και 

Ο ^ , „  γεφυρωτικών φορμικών ειδών, αντίστοιχα [29, 56-58, 64]. Μετά την επίτευξη
13μόνιμης κατάστασης κάτω από το ισοτοπικό μίγμα της αντίδρασης ( CO/Η ^ )  και
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αποσυνέλιξη του φάσματος, οι κορυφές (1) και (5) έδωσαν από μία κορυφή που δεν 

παρουσίασε την ισοτοπική μετατόπιση και από μία κορυφή στην οποία παρατηρήθηκε η 

ισοτοπική μετατόπιση σε χαμηλότερους κυμματαριθμούς (κορυφές 1* και 5*). Με βάση 

τα αποτελέσματα αυτά προτείνεται η παρουσία δύο διαφορετικών φορμικών ειδών, ενός 

ενεργού και ενός μη ενεργού. Η ισοτοπική μετατόπιση των φορμικών ειδών επιβεβαιώθηκε 

και στην περιοχή δονήσεων C-H (3100-2800 cm-1). Παρόλα αυτά, επειδή η ένταση 

απορρόφησης σε αυτή την περιοχή του φάσματος ήταν 10 φορές μικρότερη από αυτή του
13Σχήματος 4.17, και η ισοτοπική μετατόπιση ( C) των δονήσεων v CH είναι πολύ 

μικρότερη (~10 cm-1), η ανάλυση έγινε στην περιοχή των δονήσεων O-C-O.

Γ Pt/γ-ΑΙ,Ο,
0.1 Τ=350 "C

_ _  —  ' C O / H O
/ Λ   ° c o /h 2o

1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350
Wavenumber (cm1)

Σχήμα 4.17: Φάσμα in situ DRIFTS για την περιοχή δονήσεων O-C-O επιφανειακών φορμικών, 
ανθρακικών και καρβονυλικών ειδών που λήφθηκαν στον καταλύτη 0.5%κ.β. Ρΐ/γ-Α120 3 κάτω από 
μόνιμες συνθήκες αντίδρασης στους 350°C στο μίγμα 3vo1.%12CO/10vo1.%H20/He (μπλε χρώμα) 
και 3vo1.%13CO/10vo1.%H20/He (κόκκινο και πράσινο χρώμα).

Η κορυφή στους 1529 cm-1 (κορυφή 2) αντιστοιχεί στην δόνηση 0 -C -0asym των 

καρβοξυλικών (carboxylate) επιφανειακών ειδών [29, 56-58, 64], τα οποία θεωρούνται μη 

ενεργά είδη αφού δεν έδωσαν καμιά μετατόπιση κάτω από το ισοτοπικό μίγμα της 

αντίδρασης. Παρόμοια, οι κορυφές στους 1485 (κορυφή 3) και 1439 (κορυφή 4) cm-1 

αφορούν μονοδοντικά ανθρακικά είδη (unidentate carbonates) [29, 56-58, 64], οι οποίες 

πάλι δεν έδωσαν καμία ισοτοπική μετατόπιση. Αυτό υποδηλώνει ότι το παραγόμενο C02 

κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης WGS στους 350°C αντιδρά αναντιστρεπτά με 

πλεγματικά οξυγόνα της γ-Αΐ2 0 3  (0 l) προς σχηματισμό ανθρακικών επιφανειακών ειδών.

Λόγω των πολλαπλών κορυφών που σχηματίζονται στην περιοχή 1680-1350 cm-1
12κρίθηκε αναγκαίο η καταγραφή φασμάτων in situ DRIFTS κάτω από ροή C02/He και

13C02/He για περαιτέρω ταυτοποίηση των κορυφών που αφορούν τα ανθρακικά είδη. Στο
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Σχήμα 4.18 φαίνεται το φάσμα in situ DRIFTS που λήφθηκε στην περιοχή 1700-1300 cm-1

12 13για τον καταλύτη Pt/γ-Al2O3 κάτω από ροή 0.5vol.% CO2/Ar και 0.5vol.% CO2/Ar για 

20 min στους 350oC. Η επιλογή της συγκέντρωσης του μίγματος προσρόφησης (0.5%CO2) 

έγινε με βάση την αντίστοιχη παραγωγή CO2 κάτω από συνθήκες αντίδρασης WGS στους

350°C (0.32vol.%CO2). Οι κορυφές (1) και (4) που παρατηρήθηκαν στους 1645 και 1440
-1 12 -1 cm κάτω από το μίγμα CO2/Ar, μετατοπίστηκαν στους 1603 και 1404 cm  , αντίστοιχα,

13κάτω από το μίγμα CO2/Ar. Αυτές αντιστοιχούν σε διδοντικά ανθρακικά είδη (bidentate 

carbonate). Οι κορυφές (2) και (3) που παρατηρήθηκαν στους 1570 και 1515 cm-1, και 

μετατοπίστηκαν στους 1530 και 1462 cm-1, αντίστοιχα, αφορούν μονοδοντικά ανθρακικά 

είδη (unidentate carbonate) [66].

Ο)υαα-Quο5βρΟ<

1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350

W avenum ber (cm"1)

Σχήμα 4.18: Φάσμα in situ  DRIFTS για την περιοχή 1700-1300 cm-1 που λήφθηκε στον καταλύτη
0.5%κ.β. Pt/γ -Α Ι^  κάτω από 0.5vol.%12CO2/Ar (μπλε χρώμα) και 0.5vol.%13CO2/Ar (κόκκινο 
χρώμα) για 20 min στους 350oC.

12 13Με την πραγματοποίηση των πειραμάτων προσρόφησης CO2 και C 2 έγινε

δυνατή η ταυτοποίηση των κορυφών και του μεγέθους της ισοτοπικής μετατόπισης που 

αφορά τα ανθρακικά είδη στην επιφάνεια της 0-A12O3, η οποία έγινε πλέον με βάση 

πειραματικών δεδομένων αντί χρήση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η κορυφή (5*) στους 

1360 cm-1 κάτω από το ισοτοπικό μίγμα της WGS (Σχ. 4.17, κάτω φάσμα) δεν
13παρατηρήθηκε μετά από προσρόφηση CO2/Ar (Σχ. 4.18, κάτω φάσμα). Ως εκ τούτου, η

κορυφή αυτή μπορεί ανεπιφύλαχτα να αποδοθεί στην δόνηση των φορμικών

ειδών αντί σε ανθρακικά είδη. Συνεπώς, οι κορυφές (1) και (1*) στο Σχ. 4.17 αποδίδονται 

κυρίως σε φορμικά είδη με μια πολύ μικρή συνεισφορά των ανθρακικών ειδών. Η ένταση 

απορρόφησης των κορυφών των διαφόρων επιφανειακών ειδών που παρατηρήθηκαν μετά 

από προσρόφηση CO2 (Σχ. 4.18) ήταν περίπου 5 φορές πιο μικρή από αυτή που
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παρατηρήθηκε κάτω από συνθήκες WGS (Σχ. 4.17), υποθέτοντας ότι η επιφανειακή 

κάλυψη των προσροφημένων ανθρακικών ειδών κάτω από συνθήκες προσρόφησης CO2 

είναι πολύ μικρότερη από αυτή σε συνθήκες WGS.

4.4.3 Ισοτοπική Τεχνική SSITKA-DRIFTS-MS (operando)

Η εφαρμογή της ισοτοπικής τεχνικής SSITKA σε συνδυασμό με τις φασματοσκοπίες 

μάζας (MS) και διάχυτης ανάκλασης υπερύθρου (DRIFTS) παρείχε την δυνατότητα 

καταγραφής των δυναμικών αποκρίσεων των αερίων αντιδρώντων και προϊόντων (12CO 

και 12CO2) με ταυτόχρονη (operando) παρακολούθηση της δυναμικής εξέλιξης των 

ενεργών προσροφημένων επιφανειακών ειδών που σχηματίζονται στην καταλυτική 

επιφάνεια (HCOO-, COads).

Στο Σχήμα 4.19 παρουσιάζονται οι κανονικοποιημένες δυναμικές αποκρίσεις (Ζ) των 

αερίων 12CO2(g), 12CO(g) και He, καθώς και των ενεργών επιφανειακών ειδών 12COL(s) 

και H12COO που λήφθηκαν κατά το πείραμα operando και την ισοτοπική εναλλαγή 

3vo1.%12CO/10vo1.%H2O/Ar/He Q3vo1.%13CO/10vo1.%H2O/Ar στον καταλύτη 0.5%κ.β. 

Ρί/γ-Α12ϋ 3 στους 350°C. Οι δυναμικές αποκρίσεις του γραμμικά προσροφημένου CO, 

COL(s), και των φορμικών ειδών, H12COO, υπολογίστηκαν με βάση την ένταση
-1απορρόφησης των χαρακτηριστικών τους δονήσεων στους 2033 και 1594 cm 

αντίστοιχα, σύμφωνα με την σχέση που ακολουθεί:

Z(t) = Iabs (t)-I|bs ( ! )  (4.9)
Iabs(t = 0)-Iabs(! )

όπου, Iabs(t=0) και Iabs(s )  είναι η ένταση απορρόφησης του επιφανειακού είδους σε 

μόνιμες συνθήκες κάτω από το μίγμα 12CO/H2O και 13CO/H2O, αντίστοιχα. Η χρήση της 

Εξ. 4.9 για την κορυφή απορρόφησης στους 1594 cm-1, παρόλο που αντιστοιχεί σε 

φορμικά και ανθρακικά είδη, οδηγεί στην ποσοτικοποίηση μόνο των ενεργών φορμικών 

ειδών, αφού η κανονικοποιημένη καμπύλη Z(t) είναι αποτέλεσμα της αφαίρεσης του 

Iabs(s), που αφορά την απορρόφηση επιφανειακών ειδών στο μίγμα 13CO/H2O και τα 

οποία δεν συμμετέχουν στο μηχανισμό της αντίδρασης.

Όπως φαίνεται στο Σχ. 4.19α, η δυναμική απόκριση του αντιδρώντος CO(g) 

καθυστερεί σε σχέση με το αδρανές αέριο He, λόγω της μερικής ανταλλαγής των 

προσροφημένων ειδών 12CO στην καταλυτική επιφάνεια με την αέρια φάση 13CO(g), όπως 

περιγράφεται στα πειράματα SSITKA-DRIFTS, ενώ το αέριο 12CO(g) συνεχίζει να 

αντιδρά μετά και τα πρώτα 45 s (ZHe=0 για t~45 s) προς παραγωγή 12CO2(g). Παρόμοια 

είναι και η συμπεριφορά του επιφανειακού είδους COL(s) του οποίου η δυναμική
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12απόκριση καθυστερεί σε σχέση με το αντιδρών CO(g), ενώ προηγείται σε σχέση με το

12
τελικό προϊόν CO2(g). Αυτό εξηγείται τόσο μέσω της αντιστρεπτής ανταλλαγής των

12ειδών COL(s) με το αέριο CO(g), όσο και με το ότι τα επιφανειακά αυτά είδη αποτελούν

ενεργά πρόδρομα ενδιάμεσα της αντίδρασης τα οποία οδηγούν στο σχηματισμό των
12φορμικών ειδών, και κατά συνέπεια στα τελικά προϊόντα CO2(g) και H2(g).

0 50 100 150 200 0 50 100 150 200
time (s) time (s)

Σχήμα 4.19: (α) Κανονικοποιημένες δυναμικές αποκρίσεις (Ζ) των αερίων 12CO2(g), 12CO(g) και 
He, καθώς και των ενεργών επιφανειακών ειδών 12COL(s) και H12COO που λήφθηκαν κατά το 
πείραμα operando στον καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/γ -Α Ι^  στους 350°C μετά την ισοτοπική εναλλαγή 
3vol.%12CO/10vol.%H2O/Ar/He p  3vol.%13CO/10vol.%H2O/Ar; (β) Μαθηματική προσομοίωση 
της δυναμικής απόκρισης των φορμικών ειδών με δύο ξεχωριστά επιφανειακά είδη, ένα ενεργό 
(fast) και ένα μη ενεργό (slow).

12Αντίθετα, η δυναμική απόκριση του H COO(s) παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση
12με αυτήν του τελικού προϊόντος CO2(g). Με βάση ένα μηχανιστικό δρόμο της

αντίδρασης WGS όπου το CO2(g) παράγεται μέσω της διάσπασης επιφανειακών φορμικών

ειδών, θα ανέμενε κανείς να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή, η δυναμική
12 12 απόκριση του CO2(g) να παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με αυτή του H COO(s). Η

συμπεριφορά αυτή μπορεί να εξηγηθεί με βάση τα ακολουθά μηχανιστικά βήματα:

CO(g) + s !  CO(s) (4.10)

CO(s) + OH(s)1 !  HCOO(s)1 + s (4.11)

CO(s) + OH(s)11 "  HCOO(s)11 + s (4.12)

HCOO(s)11 "  CO2 (g) + H(s) (4.13)

2 H(s) "  H2(g) + 2s (4.14)

Σύμφωνα με τα επιμέρους βήματα (4.11) και (4.12), το μοριακά προσροφημένο CO στην 

καταλυτική επιφάνεια Pt αντιδρά με δύο διαφορετικού τύπου υδροξυλομάδες του 

υποστρώματος γ-Α 1^3 στη διεπιφάνεια μετάλλου-υποστρώματος (δεν λαμβάνεται υπόψη 

πιθανή διάχυση του CO στο υπόστρωμα μακριά από τη διεπιφάνεια), όπως συζητήθηκε
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στο Κεφ. 4.4.1.1 και 4.4.Ι.4. H αντίδραση του CO με τις υδροξυλομάδες OH(s)1 (Εξ. 

4.11) αποτελεί αντιστρεπτή διεργασία, ενώ αντίθετα η αλληλεπίδραση του CO με τις 

υδροξυλομάδες OH(s)11 είναι μη αντιστρεπτή (Εξ. 4.12). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μόνο 

τα φορμικά είδη HCOO(s)11 που προκύπτουν να διασπώνται στα τελικά προϊόντα της 

αντίδρασης, CO2 και H2 (Εξς. 4.12 και 4.13). Από την άλλη, τα φορμικά είδη HCOO(s)1 

δεν μπορούν να διασπαστούν αφού σχηματίζονται μακριά από τη διεπιφάνεια μετάλλου- 

υποστρώματος, και κάτω από το ισοτοπικό μίγμα 13CO/H2O απλά εναλλάσσονται με 

H 13COO(s) σύμφωνα με τις Εξς. 4.10 και 4.11. Σε αντίθεση, τα ενεργά φορμικά είδη
12 II 13 IIH COO(s) εναλλάσσονται με την αντίστοιχη ποσότητα H COO(s) και συνεχίζουν 

προς παραγωγή του τελικού προϊόντος 13CO2(g) σύμφωνα με την Εξ. 4.13. Επειδή οι 

διεργασίες εναλλαγής των δύο φορμικών ειδών HCOO(s) και HCOO(s)n με τα αντίστοιχα 

ισοτοπικά επιφανειακά είδη ακολουθούν διαφορετική κινητική, η καμπύλη της δυναμικής 

απόκρισης των HCOO(s) προσομοιώθηκε με δύο ξεχωριστές κινητικές οι οποίες 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.19β, συμφωνά με την σχέση:

"„coo<s> = Asel’ks"  + (4.15)

όπου, Α.; και ks o προεκθετικός παράγοντας και η κινητική σταθερά, αντίστοιχα, ενός 

φορμικού είδους που εναλλάσσεται αργά (slow, s) με το αντίστοιχο ισοτοπικό 

επιφανειακό είδος, ενώ Α£ και kf  o προεκθετικός παράγοντας και η κινητική σταθερά, 

αντίστοιχα, ενός φορμικού είδους που εναλλάσσεται γρήγορα (fast, f). Το τελευταίο 

αποτελεί το πραγματικό ενεργό ενδιάμεσο είδος της αντίδρασης που οδηγεί στα τελικά 

προϊόντα της αντίδρασης με αποτέλεσμα η δυναμική απόκριση του να καθυστερεί σε 

σχέση με το προσροφημένο CO αλλά προηγείται του τελικού προϊόντος 12CO2(g).

Οι Meunier et al. [67, 68] έχουν αναφέρει παρόμοια συμπεριφορά των δυναμικών 

αποκρίσεων των 12CO2(g) και H 12COO(s) όπως του Σχήματος 4.19α σε καταλύτη 2 %κ.β. 

Pt/CeO2 στους 160oC. Αντίθετα, σε πιο υψηλές θερμοκρασίες αντίδρασης (T=220oC) δεν 

παρατηρήθηκε η καθυστέρηση της καμπύλης H 12COO(s) έναντι αυτής του 12CO2(g). Οι 

συγγραφείς πρότειναν ότι τα φορμικά είδη αποτελούν μη ενεργά είδη στους 160°C αλλά 

είναι ενεργά ενδιάμεσα στους 22 0 ^ . Παρόλα αυτά δεν δόθηκε καμιά κινητική ερμηνεία 

στην παρατηρούμενη καθυστέρηση της δυναμικής απόκρισης των H 12COO(s) μετά την 

ισοτοπική εναλλαγή σε 13CO/H2O. Τα προτεινόμενα επιμέρους μηχανιστικά βήματα (Εξς. 

4.10-4.14) προσφέρουν για πρώτη φορά μια κινητική και μηχανιστική ερμηνεία της αργής 

δυναμικής απόκρισης που παρουσιάζουν τα φορμικά είδη σε πείραμα SSITKA κάτω από 

συνθήκες αντίδρασης WGS. Οι Jacobs et al. [69] με πειράματα SSITKA-DRIFTS έδειξαν
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τη συμμετοχή δύο διαφορετικών -ΟΗ ομάδων με τα φορμικά είδη να αποτελούν ενεργά 

ενδιάμεσα στην αντίστροφη αντίδραση WGS (reverse WGS).

Σε πρόσφατες μελέτες με πειράματα SSITKA-DRIFTS για την αντίδραση WGS σε 

στηριζόμενους καταλύτες Pt και Au, οι Meunier et al. [70] προσπάθησαν να υπολογίσουν 

τον ειδικό κινητικό ρυθμό διάσπασης των φορμικών ειδών και να τον συγκρίνουν με τον 

ρυθμό παραγωγής CO2 που παρατηρούσαν στην έξοδο του κελιού DRIFTS (operando), με 

απώτερο σκοπό να προσδιορίσουν αν τα φορμικά είδη αποτελούν πραγματικά ενδιάμεσα 

είδη της αντίδρασης. Παρόλα αυτά, με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε (Εξς. 4.10

4.14), τα αποτέλεσμα των συγγραφέων [70] είναι δυνατόν να αμφισβητηθούν, αφού η 

συγκέντρωση των φορμικών που μετράται στο πείραμα SSITKA, μπορεί να αποτελεί το 

άθροισμα δύο διαφορετικών ειδών εκ των οποίων μόνο το ένα αποτελεί το πραγματικό 

ενεργό ενδιάμεσο είδος της αντίδρασης όπως έχει αναλυθεί πιο πάνω.

4.4.4 Προτεινόμενος Μηχανιστικός Δρόμος

Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα που περιγράφονται στα Κεφ. 4.4.1-4.4.3 

προέκυψαν σημαντικές μηχανιστικές πληροφορίες, όπως η χημική σύσταση και δομή και 

επιφανειακή συγκέντρωση των ενεργών ενδιαμέσων ειδών της αντίδρασης και η απόδειξη 

της διάχυσης ΟΗ/Η ειδών από το υπόστρωμα της γ-Α12ϋ 3 προς το μέταλλο Μ. Με βάση 

αυτές τις πληροφορίες προτείνεται ο μηχανιστικός δρόμος της αντίδρασης WGS που 

ακολουθούν τα καταλυτικά συστήματα Μ/γ-Α12ϋ 3 (Σχ. 4.20).

Ο μηχανισμός της αντίδρασης WGS για τον καταλύτη Μ/γ-Α12ϋ 3 περνά μέσα από το 

σχηματισμό ενός ενεργού ενδιάμεσου φορμικού είδους (συνδυαστικός μηχανισμός). 

Ταυτόχρονα σχηματίζεται και ένα μη ενεργό φορμικό είδος σύμφωνα με την Εξ. 4.11. 

Όπως φαίνεται στο Σχ. 4.20, ο μηχανισμός περιλαμβάνει τα επιμέρους βήματα:

(α) διασπαστική προσρόφηση Η2Ο στη γ-Α12ϋ 3 σε άτομα Η και -ΟΗ ομάδες.

(1) προσρόφηση CO στο Pt, διάχυση του CO και -ΟΗ ομάδων προς την διεπιφάνεια 

μετάλλου-υποστρώματος με αποτέλεσμα το σχηματισμό των ενδιάμεσων φορμικών 

ειδών (ΗΌϋΟ-).

(γ) αντίδραση HCOO- με -ΟΗ ομάδες.

(δ) και (ε) διάσπαση HCOO- προς τα τελικά προϊόντα της αντίδρασης, CO2 και Η2. 

Στο Σχ. 4.20 απεικονίζεται επίσης η ζώνη δραστικότητας των -ΟΗ ομάδων γύρω από τον 

κρυσταλλίτη του μετάλλου Μ. Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφ. 4.4.1.4, μόνο οι -ΟΗ ομάδες 

που σχηματίζονται στην επιφάνεια της γ-Α12ϋ 3 σε μια ζώνη γύρω από τον κρυσταλλίτη Μ

^ Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Χημείας 152



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Μ/γ-Α12ϋ 3

είναι ενεργειακά ικανές να διαχυθούν από την επιφάνεια του υποστρώματος προς το 

μέταλλο και να λάβουν μέρος στο μηχανιστικό δρόμο της αντίδρασης WGS.

Σχήμα 4.20: Σχηματική απεικόνιση του προτεινόμενου μηχανισμού της αντίδρασης WGS στα 
καταλυτικά συστήματα Μ/γ-Α12ϋ 3 (M=Pt, Rh και Pd).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα αποτελέσματα του φυσικοχημικού χαρακτηρισμού, τις μετρήσεις της 

ενεργότητας και τις μηχανιστικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στα καταλυτικά 

συστήματα Μ/γ-Α12ϋ 3 (M=Pt, Rh και Pd) ως προς την αντίδραση WGS, προέκυψαν τα 

ακόλουθα κύρια συμπεράσματα:

1. Η σύνθεση των καταλυτών 0.5%κ.β. Pt, Rh και Pd σε γ-Αΐ2 θ 3 με τη μέθοδο του 

υγρού εμποτισμού οδήγησε στη δημιουργία μεταλλικών στηριζόμενων καταλυτών 

με διασπορά 47-52% και μέσο μέγεθος νανοσωματιδίων 2.1-2.3 nm, όπως 

μετρήθηκε με χρήση της τεχνικής TPD-H2.

2. Με βάση τα πειράματα TPD-H2 βρέθηκε ότι μέρος της προσρόφησης Η2 στους 

στηριζόμενους καταλύτες Pt/γ-Αl2ϋ 3 και RhY-Al2O3 αποτελεί ενεργοποιημένη 

διεργασία, ενώ στον καταλύτη Pd^-AhO 3 σε υψηλές θερμοκρασίες προσρόφησης
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παρατηρήθηκε σημαντικός ρυθμός διάχυσης ατομικού Η από το μέταλλο στο 

υπόστρωμα (φαινόμενο spillover Η2).

3. Από πειράματα TPD-CO παρατηρήθηκε η ύπαρξη τριών ενεργών κέντρων 

προσρόφησης CO, με το Pt να σχηματίζει τον ασθενέστερο δεσμό μετάλλου- 

μονοξειδίου του άνθρακα (Μ-CO), ενώ το Pd τον ισχυρότερο.

4. Η καταλυτική συμπεριφορά των στερεών που μελετήθηκαν επηρεάζεται σημαντικά 

από τη φύση του μετάλλου (Μ/γ-Α12ϋ 3). Η καταλυτική ενεργότητα των μετάλλων 

ως προς την αντίδραση WGS βρέθηκε να ακολουθεί την εξής σειρά: Pt >> Rh > 

Pd. Η καταλυτική αυτή σειρά ερμηνεύεται εν μέρει με βάση την επιφανειακή 

κάλυψη CO, θο0 (πειράματα DRIFTS) και την ενέργεια δεσμού Μ-CO (πειράματα 

TPD-CO).

5. Για την αντίδραση WGS στους στηριζόμενους καταλύτες Pt/γ-Α12O3, Rh/y-A12O3 

και Pd/γ-Α12O3 παρατηρήθηκε κανονικό κινητικό ισοτοπικό φαινόμενο για την 

παραγωγή Η2 , με την επιμέρους αντίδραση διάσπασης των φορμικών ειδών ή/και 

την επιφανειακή διάχυση ατόμων Η να αποτελούν πιθανό ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα 

της εν λόγω αντίδρασης.

6. Με εφαρμογή της ισοτοπικής τεχνικής SSITKA-MS αποδείχτηκε η ύπαρξη 

μεγάλης συγκέντρωσης hydrogen-containing ενεργών ενδιάμεσων ΟΗ/Η ειδών σε 

μια ζώνη γύρω από την διεπιφάνεια μετάλλου-υποστρώματος, ενώ η μικρότερη 

συγκέντρωση carbon-containing ενεργών ενδιάμεσων ειδών που μετρήθηκε 

αποδόθηκε σε μοριακά προσροφημένο CO στο μέταλλο Μ και φορμικά είδη στην 

επιφάνεια της γ-Α12ϋ 3.

7. To φαινόμενο διάχυσης (back-spillover) των ΟΗ/Η ειδών από το υπόστρωμα γ- 

A12O3 προς την επιφάνεια του μετάλλου Μ, όπως και η συμμέτοχή τους στο 

μηχανιστικό δρόμο της αντίδρασης WGS για την παραγωγή των τελικών 

προϊόντων CO2 και Η2 αποδείχτηκε για πρώτη φορά με χρήση ισοτοπικών 

δυναμικών πειραμάτων.

8. Ο μηχανισμός της αντίδρασης WGS στα καταλυτικά συστήματα Μ/γ-Α12ϋ 3 ^ = P t,  

Rh και Pd) περνά μέσα από ένα συνδυαστικό μηχανισμό (associative) με το 

σχηματισμό ενός ενεργού ενδιάμεσου φορμικού είδους και ενός μη ενεργού. Τα 

επιφανειακά αυτά είδη προέρχονται από την αντίδραση του μοριακά 

προσροφημένου CO με δύο διαφορετικού τύπου -ΟΗ ομάδες στην επιφάνεια της γ- 

Α120 3. Μόνο το ενεργό φορμικό είδος διασπάται προς τα τελικά προϊόντα της 

αντίδρασης CO2 και H2, ενώ το ανενεργό είδος διασπάται προς CO και -ΟΗ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ WGS 

ΣΕ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Pt/TiOi 

5.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται η επίδραση της φόρτισης του μετάλλου ή ισοδύναμα 

της διασποράς και του μέσου μεγέθους σωματιδίων Pt, καθώς και των δομικών 

χαρακτηριστικών του υποστρώματος της TiO2, που προκύπτουν από διαφορετικές 

μεθόδους σύνθεσης, στην καταλυτική συμπεριφορά για την αντίδραση WGS. Μετά από 

ενδελεχή φυσικοχημικό χαρακτηρισμό (TPD-H2, TPD-CO, H2-TPR, in situ DRIFTS, 

XRD, SEM, HRTEM-EDX) προσδιορίστηκαν οι φυσικοχημικές παράμετροι που 

καθορίζουν άμεσα την ενεργότητα μεταλλικών στηριγμένων καταλυτών Pt, όπως και ο 

προσδιορισμός σημαντικών μηχανιστικών και κινητικών παραμέτρων για την κατανόηση 

του μηχανισμού της υπόψη αντίδρασης. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα μέτρησης της 

καταλυτικής ενεργότητας σε καταλύτες χ%κ.β. Pt (x=0.1, 0.5 και 1.0) στηριγμένους τόσο 

στο υπόστρωμα Ti02-T80, που παρασκευάστηκε με τροποποιημένη τεχνική sol-gel, όσο 

και στο εμπορικά διαθέσιμο υπόστρωμα Ti02-ST01.

Οι μηχανιστικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στον καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/Ti02- 

P25 αφορούν την εφαρμογή της ισοτοπικής εναλλαγής SSITKA με χρήση 

φασματοσκοπίας μάζας (MS) και διάχυτης ανάκλασης υπερύθρου (DRIFTS) για την 

εύρεση της συγκέντρωσης και χημικής σύστασης των ενεργών επιφανειακών ενδιαμέσων 

ειδών της αντίδρασης. Επιπλέον, εξειδικευμένα ισοτοπικά πειράματα με χρήση 180 2 

πραγματοποιήθηκαν για τη μελέτη της συμμετοχής πλεγματικού οξυγόνου του 

υποστρώματος (Ti02) στο μηχανιστικό δρόμο της αντίδρασης WGS.

5.2 Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός

5.2.1 Θερμοπρογραμματιζόμενη Εκρόφηση Η2 (TPD-H2)

Η τεχνική TPD-H2 στην παρούσα Δ.Δ. εφαρμόστηκε στους καταλύτες χ%κ.β. 

Pt/Ti02-T80 και χ%κ.β. Pt/Ti02-ST01 (όπου χ=0.1, 0.5 και 1.0) χρησιμοποιώντας τη 

συσκευή και τη μεθοδολογία που περιγράφεται στα Κεφάλαια 3.5 και 3.2.2, αντίστοιχα. Η 

εφαρμογή της τεχνικής της προσρόφησης αερίου H2 ακολουθούμενη από 

θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση οδήγησε στη μελέτη της ετερογένειας της επιφάνειας 

(αριθμό και είδος επιφανειακών ενεργών κέντρων), καθώς και για την εύρεση της 

διασποράς και του μέσου μεγέθους των κρυσταλλιτών Pt.
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Στο Σχήματα 5.1 και 5.2 παρουσιάζονται φάσματα εκρόφησης Η2 που λήφθηκαν από 

τους καταλύτες Pt/Ti02-ST01 και Pt/Ti02-T80, αντίστοιχα, με διαφορετικές φορτίσεις του 

μετάλλου. Τα φάσματα TPD-H2 που ακολουθούν λήφθηκαν μετά από οξείδωση των 

στερεών στους 500°C για 2 ώρες (20vol.%02/He), και αναγωγή στους 300°C για 2 ώρες 

(H2, 1 atm), ενώ η προσρόφηση του υδρογόνου πραγματοποιήθηκε στους 30°C. Στα 

θερμοκρασιακά προφίλ (Σχήματα 5.1 και 5.2) διακρίνονται δύο κορυφές για κάθε στερεό, 

των οποίων τα μέγιστα εμφανίζονται στις θερμοκρασίες 70 και 120°C, αντίστοιχα. Οι 

κορυφές αυτές είναι διακριτές σε όλους τους καταλύτες, παρουσιάζοντας μικρές 

διακυμάνσεις των μεγίστων εκρόφησης, ανάλογα με τη φόρτιση του μετάλλου (%κ.β. Pt).

Στο Σχήμα 5.1 το οποίο αναφέρεται στον καταλύτη Pt/Τi02-ST01 για τρεις 

διαφορετικές φορτίσεις Pt (0.1, 0.5 και 1.0%κ.β.), είναι ευδιάκριτη μία κορυφή η οποία 

εμφανίζει μέγιστο στους 68, 67 και 65°C και μία πολύ πιο μικρή κορυφή στους 119, 121 

και 123°C για φορτίσεις μετάλλου 0.1, 0.5 και 1.0%κ.β. Pt, αντίστοιχα. Αντίθετα, στο 

Σχήμα 5.2 το οποίο αναφέρεται στον καταλύτη Pt/Τi02-T80 παρατηρούνται δύο 

παρόμοιου μεγέθους κορυφές. Η μία κορυφή εμφανίζει μέγιστο στους 69, 72 και 71°C, 

ενώ η άλλη κορυφή στους 113, 119 και 119°C για φορτίσεις μετάλλου 0.1, 0.5 και 

1.0%κ.β. Pt, αντίστοιχα.

Ο Nieuwenhuys [1] είναι ένας από τους πρώτους ερευνητές που μελέτησαν την 

προσρόφηση Η2 σε μονοκρύσταλο Pt (111) με χρήση της τεχνικής TPD. Σε παρόμοιες 

μελέτες οι Dawson και Peng [2] παρατήρησαν την ύπαρξη μόνο μιας κορυφής Η2 (27- 

127°C). Επίσης, έχει αναφερθεί ότι αύξηση της επιφανειακής κάλυψης θΗ οδηγεί σε 

μετατόπιση του μεγίστου της κορυφής εκρόφησης προς χαμηλότερες θερμοκρασίες. 

Συγκεκριμένα, για μικρές καλύψεις υδρογόνου η θερμοκρασία εκρόφησης βρέθηκε να 

είναι 117°C, ενώ για μεγαλύτερες καλύψεις περίπου 37°C [3].

Οι παρατηρούμενες διαφορές στη θερμοκρασία εκρόφησης που αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία μπορούν είτε να αποδοθούν στην διαφορετική κάλυψη υδρογόνου (θΗ), είτε 

στο διαφορετικό ρυθμό θέρμανσης (β, ^ .m in"1) που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα 

TPD, αφού όπως προαναφέρθηκε στο Κεφ. 2.5.1.3, η αύξηση του ρυθμού θέρμανσης 

οδηγεί σε μετατόπιση της θερμοκρασίας εκρόφησης προς υψηλότερες θερμοκρασίες. Η 

θερμότητα προσρόφησης Η2 σε επιφάνειες Pt(111), σύμφωνα με διαφορετικές μελέτες τις 

βιβλιογραφίας, έχει βρεθεί να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 17 kcal.mol-1 [4-6].
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Σχήμα 5.1: Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης Η2 (TPD-H2), μετά από προσρόφηση 
στους 30oC για 30 min, που λήφθηκαν από τους καταλυτές 0.1, 0.5 και 1.0%κ.β. Pt/Ti02-ST01.

Σχήμα 5.2: Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης Η2 (TPD-H2), μετά από προσρόφηση 
στους 30°C για 30 min, που λήφθηκαν από τους καταλυτές 0.1, 0.5 και 1.0%κ.β. Pt/Ti02-T80.

Σε άλλες μελέτες προσρόφησης υδρογόνου σε καταλύτη Pt/Ti02 με χρήση της 

τεχνικής TPD αναφέρεται η ύπαρξη τριών κορυφών H2, οι οποίες εμφανίζονταν στους 

215, 280 και 635°C [7]. Οι υψηλές θερμοκρασίες εκρόφησης που παρατηρήθηκαν, 

αποδίδονται στην διαφορετική κάλυψη υδρογόνου και στην υψηλή θερμοκρασία 

προσρόφησης που πιθανό να οδηγεί σε φαινόμενα διάχυσης (spillover) ατόμων Η από το 

Pt στο υπόστρωμα. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρουν και οι Li et al. [8], οι οποίοι 

μελέτησαν την προσρόφηση υδρογόνου σε δύο διαφορετικούς τύπους καταλυτών Pt/Ti02.

Όπως προαναφέρθηκε, τα φάσματα TPD-H2 σε μονοκρυστάλλους Pt 

χαρακτηρίζονται από μια μόνο κορυφή εκρόφησης σε χαμηλές θερμοκρασίες, η οποία 

πιθανόν να αντιστοιχεί στην παρατηρούμενη κορυφή στη περιοχή 65-72°C στα φάσματα 

TPD-H2 της παρούσας Δ.Δ. (Σχήματα 5.1 και 5.2). Ως εκ τούτου, οι δύο κορυφές 

εκρόφησης που παρατηρούνται στα Σχήματα 5.1 και 5.2 αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικά
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είδη προσροφημένου υδρογόνου με διαφορετική ισχύ δεσμού, EPt.H. Το πρώτο είδος 

προσροφημένου υδρογόνου εμφανίζει κορυφή με μέγιστο στους 65-72oC, και είναι το 

υδρογόνο το οποίο προσροφάται αντιστρεπτά πάνω στα επιφανειακά άτομα του μετάλλου. 

Ο χημικός δεσμός που δημιουργείται κατά την αντιστρεπτή χημική προσρόφηση μεταξύ 

των ατόμων Pt και H είναι ασθενής. Η δεύτερη κορυφή με μέγιστο στους 106-123oC 

αντιστοιχεί στο υδρογόνο το οποίο προσροφάται αναντιστρεπτά στο μέταλλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρήθηκε ολοκλήρωση της διεργασίας εκρόφησης Η2 

σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες, σε σχέση με τα φάσματα ΤΡΌ-Η2 που λήφθηκαν στο 

καταλύτη Ρ ϋ 'γ-Λ Ι^. Μεγάλος αριθμός ερευνητών έχει μελετήσει την ισχυρή 

αλληλεπίδραση μεταξύ μετάλλου-φορέα [9], όπου για καταλύτες Pt/TiO2 έχει βρεθεί ότι η 

αλληλεπίδραση αυτή οφείλεται στη παρουσία ειδών TiOx στην επιφάνεια Pt, τα οποία 

έχουν την ικανότητα να μειώνουν την ισχύ προσρόφησης τόσο του CO όσο και του Η2

[10].

Όπως φαίνεται στα Σχήματα 5.1 και 5.2, καθώς και στον Πίνακα 5.1 που ακολουθεί, 

η αύξηση της φόρτισης του μετάλλου (0.1ο·1.0%κ.β. Pt) οδηγεί σε αύξηση του συνολικού 

εμβαδού του φάσματος εκρόφησης, πράγμα που υποδηλώνει την αύξηση της ποσότητας 

του εκροφημένου υδρογόνου (NH, μmol.gcat"1), τόσο στους καταλύτες με το εμπορικά 

διαθέσιμο υπόστρωμα ^O ^STO ^ όσο και στους καταλύτες που συντέθηκαν με την 

τροποποιημένη μέθοδο sol-gel (T1O2-T80). Αυτό ήταν αναμενόμενο αφού με αύξηση της 

φόρτισης του μετάλλου αυξάνονται τα ενεργά κέντρα του καταλύτη στα οποία δύναται να 

προσροφηθεί το υδρογόνο. Σε αντίθεση με την ποσότητα του εκροφημένου υδρογόνου, με 

αύξηση της φόρτισης του μετάλλου παρατηρείται μείωση της διασποράς του μετάλλου (D, 

%), και κατά συνέπεια αύξηση του μέσου μεγέθους των κρυσταλλιτών μετάλλου (dPt, nm), 

όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα που συνοψίζονται στον Πίνακα 5.1.

Πίνακας 5.1: Ανάλυση φασμάτων TPD-H2 για τους καταλύτες χ%κ.β. Pt/ΤiO2-ST01 και χ%κ.β. 
Pt/Τi02-T80 (όπου x=0.1, 0.5 και 1.0).

Καταλύτης
Φόρτιση 

(%κ.β. Pt)

Nh

^m ol.gcat-1)

D

(%)

dpt

(nm)

υO=T T (2) (OC)A max v

0.1 1.8 71.3 1.5 68 119

Pt/Ti02-ST01 0.5 5.3 41.3 2.7 67 121

1.0 5.5 21.2 5.2 65 123

0.1 1.6 64.1 1.7 69 113

Pt/Ti02-T80 0.5 3.7 28.9 3.8 72 119

1.0 4.5 20.4 5.4 71 119
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5.2.2 Θερμοπρογραμματιζόμενη Εκρόφηση CO (TPD-CO)

H τεχνική TPD-CO στα καταλυτικά συστήματα Pt/Ti02-T80 και Pt/Ti02-ST01 

εφαρμόστηκε χρησιμοποιώντας τη συσκευή που περιγράφεται στο Κεφ. 3.5 και το 

πρωτόκολο που αναφέρεται στο Κεφ. 3.2.2, με απώτερο σκοπό τη μελέτη της 

αλληλεπίδρασης του αντιδρώντος CO της αντίδρασης WGS με την επιφάνεια των 

καταλυτών. Έγινε προσπάθεια να προσδιοριστούν οι παράμετροι: (i) ισχύς του δεσμού CO 

με το μέταλλο (Pt-CO), και (ii) ο αριθμός των ειδών των προσροφημένων CO και CO2 , 

όπως επίσης και η συγκέντρωσή τους στην επιφάνεια του κάθε καταλυτικού συστήματος. 

Όλα τα πειράματα TPD-CO που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα Δ.Δ. διεξήχθηκαν 

μετά από οξείδωση του καταλύτη στους 500°C για 2 ώρες (20%vol.O2/He) και αναγωγή 

στους 300oC για 2 ώρες (H2, 1 atm), ενώ η προσρόφηση πραγματοποιήθηκε στους 30oC.

Στα Σχήματα 5.3α-γ παρουσιάζονται τα φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης 

εκρόφησης CO που λήφθηκαν από τους καταλύτες χ%κ.β. Pt/TiO2-T80 (για x=0.1, 0.5 και

1.0), ενώ στο Σχήμα 5.4 παρουσιάζονται τα φάσματα που λήφθηκαν από τους καταλύτες 

χ% κ.β. Pt/TiO2-ST01 (για χ=0.1, 0.5 και 1.0).

T em perature  (°C) T em perature  (°C)

T em perature  (°C)

Σχήμα 5.3: Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης μετά από προσρόφηση
1.5vol.%CO/He στους 30^  για 30min, που ληφθήκαν από τους καταλύτες: (α) 0.1%κ.β. Pt/TiO2- 
T80, (β) 0.5%κ.β. Pt/TiO2-T80, και (γ) 1.0% κ.β. Pt/TiO2-T80.
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Στην περίπτωση των καταλυτών Pt/Ti02-T80 (Σχ. 5.3) τα φάσματα TPD-CO 

μπορούν να χωριστούν σε δύο θερμοκρασιακές περιοχές εμφάνισης κορυφών CO και C 02: 

(α) στους 70-220°C διακρίνονται 3 κορυφές εκρόφησης CO και C 02, με εξαίρεση τον 

καταλύτη 1.0%κ.β. Pt/TiO2-T80, όπου διακρίνονται 4 κορυφές, και (β) στους 220-450°C 

όπου οι κορυφές εκρόφησης CO και CO2 συνοδεύονται από εκρόφηση Η2. Παρόμοια 

συμπεριφορά παρατηρήθηκε και στο φάσμα TPD-CO για τον καταλύτη 1.0%κ.β. Pt/TiO2- 

ST01. Αντίθετα, στα φάσματα TPD-CO των στερεών 0.1 και 0.5%κ.β. Pt/TiO2-ST01 

παρατηρήθηκε μόνο η πρώτη θερμοκρασιακή περιοχή εμφάνισης κορυφών εκρόφησης 

(70-280°C), ενώ καμιά κορυφή εκρόφησης Η2 δεν παρατηρήθηκε.

Στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζονται οι θερμοκρασίες εμφάνισης μεγίστου στο ρυθμό 

εκρόφησης των CO, CO2 και Η2. Οι ποσότητες των ειδών αυτών εκφρασμένες σε 

μmol.gcat"1 για όλους τους καταλύτες που μελετήθηκαν συνοψίζονται στον Πίνακα 5.3.

Οι κορυφές εκρόφησης CO χαμηλών θερμοκρασιών (<200°C) που εμφανίζονται στα 

φάσματα TPD-CO αποδίδονται σε εκρόφηση από την επιφάνεια του μετάλλου (Pt). 

Αντίθετα, οι κορυφές CO που εμφανίζονται σε υψηλές θερμοκρασίες (>200°C), πιθανό να 

οφείλονται σε CO προσροφημένο στη διεπιφάνεια μετάλλου-φορέα [11-13]. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από την ποσότητα CO που εκροφάται (Πίνακας 5.3) η οποία αυξάνεται 

με αύξηση της φόρτισης Pt. Ωστόσο, επειδή στα πειράματα TPD-CO ένα μεγάλο μέρος 

από το CO που προσροφάται στην καταλυτική επιφάνεια αντιδρά σχηματίζοντας CO2 δεν 

είναι δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια η θερμοκρασία στην οποία παρουσιάζουν 

μέγιστο οι κορυφές CO, με αποτέλεσμα να μην εξάγονται σαφή συμπεράσματα για τα 

προσροφημένα είδη CO, καθώς και για την ισχύ του δεσμού Pt-CO.

Για καταλύτες Pt στηριγμένους σε λεπτά φιλμ TiO2 και CeO2 έχει αναφερθεί [14] 

ότι, κατά τη διάρκεια προσρόφησης CO σε πειράματα TPD, ο Pt καλύπτεται από 

ανηγμένο TiOx ή CeOx, με αποτέλεσμα να λαμβάνει χώρα ένα είδος ηλεκτρονιακής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ Pt και ανηγμένου φορέα το οποίο οδηγεί σε εξασθένιση του 

δεσμού Pt-CO. Η εξασθένιση του δεσμού αυτού έχει σαν αποτέλεσμα την μετατόπιση της 

κορυφής εκρόφησης του CO προς χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με τη 

θερμοκρασία εκρόφησης του CO από μονοκρύσταλλο Pt.

Όπως και στην περίπτωση των καταλυτών M/n-A12O3 (βλέπε Κεφ. 4.2.2), σύμφωνα 

με αποτελέσματα της βιβλιογραφίας η ανίχνευση CO2 κατά τη διάρκεια πειραμάτων TPD 

μετά από προσρόφηση CO σε στηριζόμενους καταλύτες ευγενών μετάλλων μπορεί να 

αποδοθεί στις αντιδράσεις διάσπασης του προσροφημένου CO προς CO2 και 

προσροφημένο άνθρακα (αντίδραση Boudouard), όπως επίσης και οξείδωσης του CO από 

-ΟΗ ομάδες του φορέα προς CO2 και Η2 (αντίδραση WGS) [14-18]. Στις περιπτώσεις
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όπου στο υπόστρωμα (όπως στο TiO2) μπορούν να δημιουργηθούν κενές θέσεις οξυγόνου, 

τότε η οξείδωση του προσροφημένου CO είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί από άτομα 

οξυγόνου του φορέα, σύμφωνα με την αντίδραση [11, 19-21]:

COads + Ol k  CO2(g) + Ds (5.1)

όπου, OL πλεγματικό οξυγόνο του φορέα, και D s κενή θέση πλεγματικού οξυγόνου.

100 200 300 400

T em p era tu re  (°C)

Σχήμα 5.4: Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης μετά από προσρόφηση
1.5vol.%CO/He στους 30°C για 30min, που λήφθηκαν από τους καταλύτες χ%κ.β. Pt/TiO2-ST01 
(όπου χ=0.1, 0.5 και 1.0).

Επειδή οι κορυφές εκρόφησης CO2 στην χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή (<220oC) 

εμφανίζονται σε όλα τα δείγματα στην ίδια περίπου θερμοκρασία με την αντίστοιχη 

κορυφή CO, μπορεί να υποτεθεί ότι ένα μέρος του προσροφημένου στο μέταλλο CO 

εκροφάται, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αντιδρά με άτομα οξυγόνου που έχουν διαχυθεί από 

την επιφάνεια του φορέα στο μέταλλο, σχηματίζοντας CO2 (Εξ. 5.1) [11].

Οι Dropsch και Beams [17] μελέτησαν την προσρόφηση CO σε καταλύτες Pd/TiO2, 

όπου αναφέρουν τη δημιουργία δύο κορυφών CO2 σε θερμοκρασίες 180 και 330^ . Οι 

συγγραφείς για να προσδιορίσουν την ποσότητα CO2 που παράγεται μέσω της αντίδρασης 

Boudouard, πραγματοποίησαν πειράματα θερμοπρογραμματιζόμενης επιφανειακής 

υδρογόνωσης του προσροφημένου άνθρακα (TPSR), όπου μπόρεσαν και υπολόγισαν την 

ποσότητα του παραγόμενου CH4 (το μόνο προϊόν της υδρογόνωσης). Η ποσότητα του

Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Χημείας 165



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Pt/TiO2

παραγόμενου CH4 ήταν κατά 20% μικρότερη από την ποσότητα CO2 που σχηματίστηκε 

στα πειράματα TPD, γεγονός που τους οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η αντίδραση 

Boudouard είναι η κύρια αιτία σχηματισμού CO2 αλλά όχι η μοναδική. Παράλληλα, 

ανιχνεύτηκε ποσότητα Η2 κατά την διάρκεια των πειραμάτων TPD, γεγονός το οποίο 

αποδεικνύει ότι λαμβάνει χώρα η αντίδραση WGS. Ως εκ τούτου, οι κορυφές CO2 σε 

υψηλές θερμοκρασίες (>250°C) που παρατηρήθηκαν στους καταλύτες Pt/T1O2 μπορούν να 

αποδοθούν κυρίως στην διάσπαση του CO μέσω της αντίδρασης Boudouard, και σε 

μικρότερο βαθμό στην αντίδραση CO με οξυγόνα του υποστρώματος (Εξ. 5.1).

Πίνακας 5.2: Μέγιστες τιμές των θερμοκρασιών εκρόφησης CO, CO2 και Η2 που εμφανίζονται 
στα πειράματα TPD-CO, για τους καταλύτες Pt/T1O2-ST01 και Pt/T1O2-T80.

Καταλύτης
0.1%κ

Pt/Ti02-ST01 

β. 0.5%κ.β. 1.0%κ.β. 0.1%κ.β.

Pt/Ti02-T80

0.5%κ.β. 1 .0 %κ.β.

T (1)1 max (oC) 84 84 76 83 80 74
T (2) max (oC) 119 111 118 130 137 113

CO2 T (3) max (oC) 179 175 202 216 166
210T (4) max (oC) 220 197 257 286 201

T (5)max (oC) - - 272 296 315 329

T (1) max (oC) 77 75 79 72 73 70
T (2) max (oC) 118 113 120 133 137 110

CO T (3) max (oC) - - 250 205 221 157
T (4) max (oC) - - 272 263 280 257
T (5)max (oC) - - - - 332 386

T (1) max (oC) - - 276 227
307 334

H2 T (2) max (oC) - - - 260
T (3) max (oC) - - - 294 - -

Οι κορυφές CO2 που παρατηρούνται σε υψηλότερες θερμοκρασίες (>250°C) και οι 

οποίες συνοδεύονται από εκρόφηση Η2 στην ίδια περίπου θερμοκρασιακή περιοχή 

αποτελούν ένδειξη ότι λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα και η αντίδραση WGS [21]. H 

αλληλεπίδραση των υδροξυλομάδων του φορέα με το προσροφημένο στη διεπιφάνεια CO 

οδηγεί στο σχηματισμό φορμικών ειδών (HCOO-) τα οποία διασπώνται σχηματίζοντας 

CO2 που εκροφάται στα πειράματα TPD. Οι παρατηρούμενες διαφορές στις θερμοκρασίες 

εκρόφησης CO, CO2 και Η2, πιθανόν να οφείλονται στις διαφορετικές πειραματικές
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συνθήκες (π.χ., διαφορετική κάλυψη CO, διαφορετικός ρυθμός θέρμανσης κ.λ.π.) ή/και 

στα διαφορετικά δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των υπό μελέτη καταλυτών.

Συγκρίνοντας τη συνολική εκροφούμενη ποσότητα CO, CO2 και Η2 για τους 

καταλύτες Pt/TiO2-T80 και Pt/TiO2-ST01 (Πίνακας 5.3), παρατηρείται ότι όταν ο Pt 

διασπείρεται στο φορέα TiO2-ST01 (302 m2.g-1) ο οποίος έχει τριπλάσια ειδική επιφάνεια 

από το T1O2-T80 (105 m2.g-1), οι παραπάνω ποσότητες είναι σημαντικά μεγαλύτερες από 

εκείνες που παρατηρούνται στο καταλύτη Pt/T1O2-T80. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του φορέα παίζουν καθοριστικό ρόλο 

στις χημειοροφητικές ικανότητες του μετάλλου. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση 

με τα αποτελέσματα των Altman και Gorte [22], οι οποίοι συγκρίνοντας τα φάσματα TPD 

του CO για δεδομένο μέγεθος κρυσταλλιτών Pt στηριγμένου σε άμορφη αλούμινα και α- 

Al2O3, διαπίστωσαν ότι η εκρόφηση CO είναι ανεξάρτητη των μορφολογικών 

χαρακτηριστικών του φορέα. Αντίθετα, οι Ioannides και Verykios [19] πραγματοποίησαν 

πειράματα TPD-CO σε καταλύτες Rh/TiO2 και Rh/Al2O3 και συμπέραναν ότι η φύση του 

φορέα επηρεάζει την προσρόφηση CO, οδηγώντας παράλληλα και σε διαφορετικές 

θερμοκρασίες εμφάνισης των παρατηρούμενων μέγιστων ρυθμών εκρόφησης.

Πίνακας 5.3: Εκροφούμενες ποσότητες ^moLgcat-1) CO, CO2 και H2 που υπολογίζονται στα 
πειράματα TPD-CO για τους καταλύτες Pt/TiO2-ST01 και Pt/TiO2-T80.

Καταλύτης
Φόρτιση 

(% κ.β. Pt)

Nco

^mol.gcat-1)

Nco2

^mol.gcat-1)

N H2

^mol.gcat-1)

Total

^ mol.gcat-1)

0.1 0.7 10.6 - 11.3

Pt/Ti02-ST01 0.5 2.4 9.4 - 11.8

1.0 6.3 10.1 2.2 18.6

0.1 2.8 8.1 2.4 13.3

Pt/Ti02-T80 0.5 4.1 13.3 5.7 23.1

1.0 5.2 16.8 7.6 29.6

όπου: NCO, Ν CO και Ν H οι ποσότητες CO, C02 και Η2, αντίστοιχα, που εκροφήθηκαν.

5.2.3 Θερμοπρογραμματιζόμενη Αναγωγή (H2-TPR)

Τα πειράματα θερμοπρογραμματιζόμενης αναγωγής με χρήση H2 (H2-TPR) 

πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τη μελέτη της διεργασίας αναγωγής τόσο του 

υποστρώματος όσο και του στηριζόμενου μετάλλου. Τα πειράματα H2-TPR έλαβαν χώρα 

στη συσκευή που περιγράφεται στο Κεφ. 3.5 και με βάση την μεθοδολογία που 

αναφέρεται στο Κεφ. 3.2.3. Τα θερμοκρασιακά προφίλ H 2-TPR λήφθηκαν μετά από
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οξείδωση των καταλυτών στους 500oC για 2h (20%vol.O2/He). Τα προφίλ H 2-TPR τα 

οποία παρουσιάζουν την κατανάλωση της συγκέντρωσης H2 (ppm) συναρτήσει της 

θερμοκρασίας του στερεού και τα οποία λήφθηκαν από τους καταλύτες χ%κ.β. Pt/TiO2- 

ST01 και χ%κ.β. Pt/Ti02-T80 (όπου x=0.1, 0.5 και 1.0), παρουσιάζονται στα Σχήματα

5.5 α και 5.5 β, αντίστοιχα.

Όπως φαίνεται στα Σχήματα 5.5α-β, στα φάσματα H2-TPR διακρίνονται δύο ζώνες 

κατανάλωσης H2: μία περιοχή χαμηλής θερμοκρασίας (LTzone) η οποία εκτείνεται μέχρι 

και τους 200oC, και μία ευρεία περιοχή υψηλής θερμοκρασίας (HTzone) η οποία 

εμφανίζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 200oC και εξακολουθεί να υπάρχει έως 

τους 600oC. Με αύξηση της φόρτισης Pt (%κ.β.) oι δύο ζώνες κατανάλωσης Η2 αυξάνουν 

σε ένταση, ενώ παράλληλα η περιοχή υψηλής θερμοκρασίας μετατοπίζεται προς 

χαμηλότερες θερμοκρασίες. Οι τιμές της χαμηλής και υψηλής θερμοκρασιακής περιοχής 

αναγωγής, όπως και η ποσότητα του καταναλισκόμενου υδρογόνου ^m ol H2.gcat-1) για 

κάθε καταλύτη συνοψίζονται στον Πίνακα 5.4. Συγκρίνοντας τη συνολική ποσότητα Η2 

που καταναλώνεται (Πίν. 5.4, Σχ. 5.4α-β) με τα δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά 

των καταλυτών Pt/Ti02 φαίνεται ότι η αναξιμότητα (reducibility) των στερεών αυξάνεται 

με αύξηση του μεγέθους των κρυσταλλιτών ΤΐΟ2 (για τη HTzone), καθώς και με αύξηση 

της φόρτισης Pt (για τη LTzone).

12000

εΛα
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ο•-Ŝ
 6000

υ
X 3000

(α)
* ΤΤ *

--  1.0%κ.β. Pt/Ti02-ST01
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Σχήμα 5.4: Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης αναγωγής H2-TPR που λήφθηκαν από τους 
καταλύτες (α) χ%κ.β. Pt/Ti02-ST01 και (β) χ%κ.β. Pt/Ti02-T80 (όπου x=0.1, 0.5 και 1.0).

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [23-26], η οξείδωση των καταλυτών Pt στηριζόμενοι 

σε T i02, Ce02 και Al20 3 οδηγεί στο σχηματισμό ποικίλων οξειδίων Pt, 

συμπεριλαμβανομένων των Pts0  (επιφανειακό οξείδιο Pt), Pt0 και P t02, με την αναλογία 

των ειδών αυτών να αλλάζει καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία οξείδωσης από 25 σε 500oC

[25]. Στα πειράματα H2-TPR τα είδη αυτά βρέθηκαν να ανάγονται σε θερμοκρασίες
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μικρότερες από 250oC. Ο βαθμός κρυσταλλικότητας του οξειδίου Pt καθορίζει τη 

θερμοκρασία αναγωγής του (όσο πιο κρυσταλλικό είναι το οξείδιο τόσο μικρότερη είναι η 

θερμοκρασία αναγωγής) [26]. Η οξείδωση των στερεών πριν από τα πειράματα H2-TPR 

(20vol.%O2/He στους 500oC) οδηγεί στο σχηματισμό των αντίστοιχων οξειδίων Pt (PtOx). 

Κατά το στάδιο θέρμανσης του στερεού στους 500oC υπό ροή He μετά την οξείδωση 

πιθανό αυτό να οδηγεί στη διάσπαση ενός μέρους των σχηματιζόμενων ειδών PtOx. 

Σύμφωνα με τους Huizinga et al. [23], η κύρια μάζα (bulk) του PtO2 διασπάται περίπου 

στους 300oC. Παρόλα αυτά, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι το PtO2 σταθεροποιείται όταν 

διασπείρεται σε Al2O3, TiO2 ή SiO2, λόγω αλληλεπιδράσεων με το υπόστρωμα, και 

διασπάται επίσης σε σημαντικά υψηλότερες θερμοκρασίες [23].

Πίνακας 5.4: Κατανάλωση υδρογόνου ^mol H2 .gcat-1) κατά την αναγωγή των καταλυτών Pt/TiO2- 
T80 και Pt/TiO2-ST01.

Καταλύτης
d *TiO2

(nm)
Φόρτιση 

(% κ.β. Pt)
N H 2

famol.gcat-1)
LTzone (0C) HTzone (0C)

Pt/TiOi-STOl 16

0.1

0.5

39.9

136.8

40-137

143-342

40-192

370-600

300-600

1.0 324.4 40-233 300-600

0.1 126.0 40-223 200-600

Pt/TiQ2-T80 20 0.5 203.2 40-182 205-600

1.0 257.5 40-180 280-600

*όπως μετρήθηκε με την τεχνική HRTEM-EDX (βλέπε Κεφ. 5.2.6).

Σύμφωνα με την πιο πάνω συζήτηση, η οξείδωση των καταλυτών Pt/TiO2  οδηγεί στο 

σχηματισμό ειδών PtOx , ένα μέρος των οποίων είναι παρόν στα στερεά μετά και από τη 

θέρμανση στους 500o C (υπό ροή He) πριν από τα πειράματα H 2 -TPR. Με τη 

θερμοπρογραμματιζόμενη αύξηση της θερμοκρασίας υπό ροή H 2 /He λαμβάνει χώρα η 

αναγωγή των σωματιδίων PtOx  σε θερμοκρασίες μικρότερες από 250o C, σύμφωνα με τη 

παρακάτω εξίσωση:

PtOx  + xH2  Q  Pt + XH2 O (5.2)

Ως εκ τούτου, ο μέγιστος ρυθμός κατανάλωσης H2  χαμηλής θερμοκρασίας, που 

παρατηρήθηκε για όλα τα δείγματα που μελετήθηκαν (Σχήματα 5.4α-β) η οποία εκτείνεται 

περίπου μέχρι τους 250o C, αφορά την αναγωγή ειδών PtOx .

Η ζώνη κατανάλωσης Η2  υψηλής θερμοκρασίας που παρατηρείται στα φάσματα Η 2 - 

TPR (Σχήματα 5.4α-β) πιθανό να σχετίζεται με την αναγωγή του υποστρώματος (TiO2 )
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παρουσία Pt. Σύμφωνα με τους Zhang et al. [27] οι οποίοι μελέτησαν τις αναγωγικές 

ιδιότ>τες του συγκεκριμένου καταλύτη με την τεχνική H2-TPR, το καθαρό TiO2 

σχηματίζει δύο κορυφές οι οποίες εμφανίζουν μέγιστο στις θερμοκρασίες 80oC και 360oC. 

Η κορυφή στη χαμηλότερη θερμοκρασία (80oC) αντιστοιχεί στην ποσότητα υδρογόνου 

που καταναλώθηκε για να αναχθεί το επιφανειακό οΜυγόνο του υποστρώματος ενώ σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες εμφανίζεται η κορυφή που αντιπροσωπεύει την κατανάλωση Η2 

για την αναγωγή των οΜυγόνων που βρίσκονται μέσα στην κρυσταλλική δομή του TiO2 . 

^  TiO2 ανάγεται μερικώς σε TiO2-x από το υδρογόνο σε υψηλές θερμοκρασίες (>500oC), 

σύμφωνα με τη παρακάτω εΜίσωση:

TiO2 + xH2 Q  TiO2-x + XH2O (5.3)

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [28, 29], η αντίδραση αναγωγής του TiO2 

ενισχύεται από την παρουσία κρυσταλλιτών ευγενών μετάλλων λόγω των ισχυρών 

αλληλεπιδράσεων μετάλλου-υποστρώματος (Strong Metal-Support Interactions, SMSI) 

που λαμβάνουν χώρα. Πολλοί ερευνητές, μετά από μετρήσεις ESR και NMR, αναφέρουν 

την παρουσία ιόντων Ti3+ σε καταλύτες Pt/TiO2 μετά από αναγωγή του στερεού σε 

θερμοκρασίες ακόμα και μικρότερες από 250oC [30-32]. Οι Huizinga et al. [23] πρότειναν 

ότι ο Pt ενισχύει την αναγωγή TiO2 μέσω σχηματισμού διασπαστικά προσροφημένων 

ατόμων υδρογόνου (Hads), τα οποία διαχέονται στο φορέα και ανάγουν τα ιόντα Ti4+ σε 

Ti3+, σύμφωνα με την εΜίσωση:

Ti4+ + O2- + Hads Q  Ti3+ + OH- (5.4)

Έτσι, σε χαμηλές θερμοκρασίες (<250oC) ανάγονται μόνο τα ιόντα Ti4+ τα οποία 

βρίσκονται κοντά στα σωματίδια του μετάλλου στη διεπιφάνεια με το TiO2, ενώ σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες μπορούν να αναχθούν και άλλα ιόντα Ti4+ [23, 31]. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τα φάσματα H2-TPR των (Σχ. 5.4α-β), όπου η ζώνη κατανάλωσης 

υδρογόνου υψηλής θερμοκρασίας μετακινείται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες με αύΜηση 

της περιεκτικότητας Pt.

Όπως φαίνεται Μεκάθαρα στα φάσματα H2-TPR των Σχημάτων 5.4α-β, όπως και από 

τη συνολική ποσότητα Η2 που καταναλώνεται (Πίνακας 5.4), το μέγεθος της κορυφής 

υψηλής θερμοκρασίας, που αποδίδεται στην αναγωγή του TiO2, αυΜάνεται σημαντικά με 

μείωση του μεγέθους των σωματιδίων του υποστρώματος (d-n^). Οι Cordados et al. [33] 

αναφέρουν ότι η αναγωγή των μικρών συσωμματωμάτων (clusters) των σωματιδίων 

μεταλλοξειδίου εΜαρτάται από το μέγεθος τους. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται και 

για τα υποστρώματα CeO2 [34] και La2O3 [35]. Συγκεκριμένα, για τη περίπτωση του 

CeO2, οι Chiang et al. [36] έδειΜαν ότι η ενθαλπία αναγωγής είναι μικρότερη για δείγματα 

με μεγάλη ειδική επιφάνεια συγκριτικά με εκείνη της κυρίας μάζας του υλικού.

Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Χημείας 170



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Pt/TiO2

5.2.4 Μελέτες Προσρόφησης με τη Χρήση in situ DRIFTS

Η τεχνική in situ DRIFTS χρησιμοποιήθηκε για την ταυτοποίηση της χημικής δομής 

των ειδών που σχηματίζονται στην επιφάνεια των καταλυτών Pt/Ti02-T80 μετά από 

έκθεση τους στα αντιδρώντα της αντίδρασης WGS, CO και Η2Ο, σε διάφορες 

θερμοκρασίες, καθώς και κάτω από το μίγμα CO/H2. Μελετήθηκε επίσης η σταθερότητα 

των επιφανειακών ειδών που σχηματίζονται συναρτήσει της θερμοκρασίας και του χρόνου 

εκρόφησης (ισοθερμοκρασιακά) υπό ροή Ar. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στη 

συσκευή που περιγράφεται στο Κεφ. 3.7.

5.2.4.1 Προσρόφηση CO

Η μελέτη της επιφάνειας των στηριζόμενων καταλυτών χ%κ.β. Pt/Ti02-T80 (όπου 

χ=0.1 και 1.0) με φασματοσκοπία in situ DRIFTS οδήγησε στην ταυτοποίηση 

διαφορετικών ειδών προσροφημένου CO, επιβεβαιώνοντας παράλληλα και την 

ετερογένεια που παρουσιάζει η καταλυτική επιφάνεια. Στο Σχήμα 5.5 παρουσιάζονται 

φάσματα DRIFTS που λήφθηκαν μετά από προσρόφηση CO στους 25°C σε 

στηριζόμενους καταλύτες Pt/TiO2-T80 για διαφορετικές φορτίσεις μετάλλου. Μετά από 

αποσυνέλιξη του φάσματος που λήφθηκε στο στερεό 1.0%κ.β. Pt/Ti02-Τ80 (Σχ. 5.5β) 

παρατηρήθηκαν πέντε χαρακτηριστικές κορυφές: 2175, 2118, 2060, 1987 και 1832 cm-1. 

Οι κορυφές (1) και (2) στους 2175 και 2118 cm-1, αντίστοιχα, αφορούν την απορρόφηση 

του δεσμού C-O για το αέριο CO [37].

H κορυφές (3) και (5) που παρατηρήθηκαν στους 2060 και 1832 cm-1 αποδίδονται 

στις χαρακτηριστικές δονήσεις δεσμού C-O γραμμικά (linear, L) και γεφυρωτικά (brigde, 

B) προσροφημένου CO, αντίστοιχα, σε ανηγμένα άτομα Pt (Pt0) [38-44]. Η χαμηλής 

συχνότητας κορυφή (4) (low frequency band) στους 1985 cm-1 αντιστοιχεί στη δόνηση 

γραμμικά προσροφημένου CO είτε σε απομονωμένα άτομα Pt (με μειωμένες 

αλληλεπιδράσεις διπόλου-διπόλου), είτε σε άτομα Pt με αυξημένη ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα. Η ύπαρξη της χαμηλής συχνότητας κορυφής CO (1940-1980 cm-1) έχει 

αναφερθεί σε πολλούς στηριζόμενους σε ανάξιμα μεταλλοξείδια καταλύτες μετάλλου, 

όπως Pt/TiO2 [38-40], Au/TiO2 [41], Pt/CeO2 [42, 43], και Pd/CeO2 [44]. Ο Primet [45] 

αναφέρει ότι η παρουσία ενός δοτή ηλεκτρονίων στην επιφάνεια οδηγεί σε σημαντική 

μείωση της συχνότητας δόνησης του CO λόγω μεταφοράς ηλεκτρονίων προς το Pt, η 

οποία ενισχύει τη μεταφορά ηλεκτρονίων από το Pt στα 2π* αντιδεσμικά τροχιακά του 

προσροφημένου CO. Όπως συζητήθηκε πιο πάνω, στα αποτελέσματα των πειραμάτων H2- 

TPR μετά από αναγωγή των καταλυτών σε θερμοκρασίες > 250^  λαμβάνει χώρα αναγωγή 

του TiO2 και σχηματισμός του ζέυγους Ti3+-Ds, όπου D s φανερώνει κενή θέση οξυγόνου.
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Ως εκ τούτου, η κορυφή (4) μπορεί να αποδοθεί σε γραμμικά προσροφημένα είδη CO σε 

άτομα Pt πολύ κοντά σε ανηγμένα άτομα Ti στην διεπιφάνεια μετάλλου-υποστρώματος 

(Pt-D s -Ti3 + ).

W avenumber (cm’1) W avenumber (cm’1)
Σχήμα 5.5: (α) Φάσματα in situ  DRIFTS που λήφθηκαν μετά από προσρόφηση 2vol.%CO/He 
στην επιφάνεια των καταλυτών 0.1 και 1.0%κ.β. Pt/TiO2-T80 στους 25°C. (β) Αποσυνέλιξη του 
φάσματος που λήφθηκε στον καταλύτη 1.0%κ.β. Pt/TiO2-T80.

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.5α, αύξηση της φόρτισης Pt (%κ.β.), ή ισοδύναμα 

αύξηση του μέσου μεγέθους των κρυσταλλιτών Pt οδηγεί σε αύξηση της έντασης των 

κορυφών που αντιστοιχούν στα προσροφημένα είδη CO (γραμμικά και γερυφωτά). Αυτή 

η αύξηση μπορεί να αποδοθεί στον ανταγωνισμό για ηλεκτρόνια μεταξύ των δεσμών 

μετάλλου-δεσμών επαναφοράς CO και δεσμών μετάλλου-μετάλλου [46]. Ένα άλλο 

μοντέλο που έχει προταθεί είναι το μοντέλο που προτείνει τη δημιουργία «νησίδων CO» 

(CO islands) [46-48]. Στα φάσματα του Σχήματος 5.5α δεν παρατηρήθηκε μετατόπιση 

των κορυφών με μείωση της έντασης απορρόφησης για τους δύο καταλύτες. Η 

παρατήρηση ότι η συχνότητα δόνησης (έκτασης) του προσροφημένου CO για 

διαφορετικές επιφανειακές καλύψεις παραμένει σταθερή, πιθανότατα οδηγεί στο 

συμπέρασμα ύπαρξης νησίδων CO όπου οι αλληλεπιδράσεις διπόλου-διπόλου είναι 

μειωμένες.

Επιπλέον φάσματα in situ DRIFTS λήφθηκαν μετά από προσρόφηση CO στους 25°C 

(0.1 και 1.0%κ.β. Pt/TiO2-T80) ακολουθούμενη από αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι και 

τους 400°C υπό ροή Ar, με σκοπό να μελετηθεί η θερμική σταθερότητα των 

προσροφημένων ειδών CO που σχηματίζονται στην επιφάνεια. Τα φάσματα αυτά 

φαίνονται στο Σχήμα 5.6α-β.
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W avenumber (cm *) W avenumber (cm"1)

Σχήμα 5.6: Φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν μετά από προσρόφηση 2vol.%CO/He 
ακολουθούμενη από αύξηση της θερμοκρασίας (25-400°C) του στερεού υπό ροή Ar, στους 
καταλύτες: (α) 0.1%.κ.β. Pt/TiO2-T80 και (β) 1.0%κ.β. Pt/Ti02-T80.

Στα φάσματα DRIFTS που καταγράφηκαν στις διαφορετικές θερμοκρασίες εκρόφησης 

για τον καταλύτη 1.0%κ.β. Pt/Ti02-T80 (Σχήμα 5.6β), παρατηρήθηκε ότι αύξηση της 

θερμοκρασίας (25-400^) έχει σαν αποτέλεσμα την προοδευτική μείωση της έντασης των 

κορυφών στα 2060 και 1985 cm-1, που οφείλεται στα γραμμικά προσροφημένα είδη CO, 

ενώ η κορυφή των γεφυρωτικών ειδών CO εξαφανίζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες 

από 2 5 0 ^ . Στην περίπτωση του καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/TiO2-T80 η αύξηση της 

θερμοκρασίας οδηγεί στην προοδευτική μείωση της έντασης όλων των κορυφών, ενώ 

παραλληλα παρατηρήθηκε μετατόπιση της κορυφής της χαμηλής συχνότητας γραμμικού 

CO (1985 cm-1) η οποία οφείλεται σε μείωση των αλληλεπιδράσεων διπόλου-διπόλου 

μεταξύ των προσροφημένων ειδών CO με μείωση της επιφανειακής κάλυψης [40, 45, 49, 

50].

5.2.4.2 Επίδραση Η2 στην Προσρόφηση CO

Για τη μελέτη της επίδρασης του Η2 στην προσρόφηση CO στα στερεά Pt/TiO2-T80 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα προσρόφησης CO παρουσία H2 με χρήση της τεχνικής in 

situ DRIFTS. Στο Σχήμα 5.7 παρουσιάζονται συγκριτικά φάσματα DRIFTS που λήφθηκαν 

μετά από προσρόφηση 2vol.%CO/He και 2vol.%CO/25vol.%H2/He στους 2 5 ^  στον 

καταλύτη 1.0%κ.β. Pt/TiO2-T80. Με διακεκομμένη γραμμή φαίνεται η αποσυνέλιξη του 

φάσματος σε επιμέρους κορυφές. Παρατηρήθηκε ότι κατά την προσρόφηση CO παρουσία 

H2 μειώνεται αισθητά (-60%) το εμβαδόν της κορυφής (3) η οποία αφορά γραμμικά 

προσροφημένο CO σε άτομα Pt0, ενώ παράλληλα εξαφανίζεται εντελώς η κορυφή (5) η 

οποία αφορά γεφυρωτικά προσροφημένο CO. Αυτό οφείλεται στην ανταγωνιστική 

προσρόφηση των CO και Η2 σε ίδια ενεργά κέντρα Pt. Αντίθετα παρατηρήθηκε μικρή 

αύξηση της κορυφής (4) που αποδίδεται σε γραμμικά προσροφημένο CO σε άτομα Pt
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γειτονικά σε ανηγμένα άτομα Ti στην διεπιφάνεια μετάλλου-υποστρώματος (Pt-D s -Ti3+). 

Τα ενεργά αυτά κέντρα προσρόφησης δημιουργούνται από τη μερική αναγωγή του TiO2 

παρουσία H2. Οι Schierbaum et al. [51] μετά από μελέτες XPS και UPS σε καταλύτες 

Pt/Ti02(110) αναφέρουν την αύξηση της τοπικής μεταφοράς ηλεκτρονιακού φορτίου από 

τα ιόντα Ti3+ στο Pt παρουσία των κενών θέσεων οξυγόνου (ατελειών δομής TiO2).

2200 2100 2000 1900 1800

Wavenumber(cm *)

Σχήμα 5.7: Συγκριτικά φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν μετά από προσρόφηση 
2vol.%CO/He και 2vol.%CO/25vol.%H2/He στους 25°C στον καταλύτη 1.0%κ.β. Pt/Ti02-Τ80.

5.2.4.3 Προσρόφηση Η20

Στα πλαίσια του χαρακτηρισμού των καταλυτικών συστημάτων Pt-TiO2 τα οποία 

έδειξαν πολύ καλή ενεργότητα ως προς την αντίδραση WGS, έγινε μια συστηματική 

μελέτη κατανόησης της αλληλεπίδρασης του H2O (ένα από τα αντιδρώντα) με την 

καταλυτική επιφάνεια μέσω της τεχνικής in situ DRIFTS. Συγκεκριμένα, έγινε 

προσρόφηση νερού για ταυτοποίηση των διαφορετικών προσροφημένων -ΟΗ τα οποία 

σχηματίζονται, μελετώντας παράλληλα και την ετερογένεια που παρουσιάζει η 

καταλυτική επιφάνεια ως προς την διάσπαση του Η2Ο.

Στα Σχήμα 5.8α παρουσιάζονται φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν από τον 

καταλύτη 0.1%κ.β. P t / T ^ ^ O  υπό ροή Αγ μετά από προσρόφηση 10νο1.%Η2Ο / ^  στους 

250oC συναρτήσει του χρόνου ισοθερμοκρασιακής εκρόφησης, ενώ στο Σχήμα 5.8β 

παρουσιάζονται φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη 0.1%κ.β. 

Pt/Ti02-Τ80 μετά από προσρόφηση νερού (15 min) σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Όπως 

φαίνεται στα Σχήματα 5.8α-β εμφανίζονται τρεις χαρακτηριστικές κορυφές στην περιοχή 

3800-3600 cm-1, και μια πολύ ευρεία κορυφή στην περιοχή 3600-2800 cm-1.
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Wavenumber (cm ) Wavenumber (cm )
Σχήμα 5.8: Φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/Ti02-T80 
μετά από προσρόφηση 10vol.%H20/He στους 250oC συναρτήσει του χρόνου ισοθερμοκρασιακής 
εκρόφησης υπό ροή Ar (α), και για διαφορετικές θερμοκρασίες προσρόφησης (150, 250 και 400 
oC) (β).

Πίνακας 5.5: Δομή και θέση εμφάνισης της κορυφής των επιφανειακών ειδών -0Η/Η20  στα 
φάσματα DRIFTS μετά από προσρόφηση Η20  στους καταλύτες Pt/Ti02 [52-56].

Δομή (όπου M=Ti) Είδος Κορυφή

type I

type II

type III

3730 cm-

3675 cm"

3612 cm-1

- H

A
Μ M

- H

H
I

A
Μ M

H-bonded H2O
3400 cm- 
3200 cm-1

Οι πρώτες τρεις κορυφές στους υψηλούς κυμματαριθμούς (κορυφές Α-C, Σχ. 5.8α-β) 

αποδίδονται στις δονήσεις ν(ΟΗ) μονοδοντικά (type I), διδοντικά (type II) και τριδοντικά 

(type III) προσροφημένων υδροξυλομάδων, αντίστοιχα, οι οποίες προέκυψαν μετά από τη 

διασπαστική προσρόφηση του νερού στην επιφάνεια του οξειδικού υποστρώματος [52

56]. Αντίθετα, η ευρεία κορυφή σε χαμηλότερους κυμματάριθμους (κορυφές D και Ε, Σχ. 

5.8α-β) μπορεί να αποδοθεί σε δύο είδη μοριακά προσροφημένου H20  με διαφορετική
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ενθαλπία προσρόφησης στην επιφάνεια του TiO2 (~5 kcal.mol"1) [56]. Τα είδη αυτά 

σχηματίζουν δεσμούς Η (H-bonded) με Ο"' του οξειδικού υποστρώματος ή/και με άτομα Η 

μιας ήδη προσροφημένης υδροξυλομάδας, -ΟΗ. Οι δομές και θέσεις των κορυφών στα 

φάσματα DRIFTS όλων των επιφανειακών ειδών που σχηματίζονται μετά από 

προσρόφηση Η2Ο στα στερεά Pt/TiO2 συνοψίζονται στον Πίνακα 5.5. Παρατηρήθηκε ότι 

το μοριακά προσροφημένο Η2Ο (κορυφές D και E) παρουσιάζει μειωμένη σταθερότητα 

και εκροφάται πολύ πιο εύκολα σε σύγκριση με τις -ΟΗ ομάδες, αφού η προοδευτική 

αύξηση του χρόνου εκρόφησης καθώς και η αύξηση της θερμοκρασίας προσρόφησης 

οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερη μείωση της έντασης των κορυφών που αφορούν μοριακά 

προσροφημένο Η2Ο [56].

5.2.5 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, SEM)

Οι εικόνες SEM λήφθηκαν με τη χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης 

που περιγράφεται στο Κεφ. 3.2.7. Τα δείγματα απλώθηκαν στα πλακίδια και καλύφθηκαν 

με ένα λεπτό στρώμα χρυσού για τη λήψη καθαρότερων εικόνων, όπου τοποθετήθηκαν 

στο μικροσκόπιο για ανάλυση. Στο Σχήμα 5.9α-γ παρουσιάζονται εικόνες SEM που 

λήφθηκαν από το εμπορικά διαθέσιμο υπόστρωμα TiO2-ST01 (Σχ. 5.9α) καθώς και το 

TiO2'T80 (Σχ. 5.9β-γ). Όπως φαίνεται στις εικόνες, το Τ ^ 2 που συντέθηκε με την τεχνική 

λύματος-πηκτώματος βρέθηκε να παρουσιάζει αυξημένη κρυσταλλικότητα με πολύ πιο 

καλοσχη ματισμένα συσσωματώματα σε σχέση με το εμπορικό μεταλλοξείδιο. Επίσης, σε 

όλες τις εικόνες διακρίνονται πορώδη δίκτυα τα οποία έχουν σχηματιστεί. Συγκρίνοντας 

τις εικόνες SEM των δύο στερεών (Σχήματα 5.9α-β, ίδια κλίμακα μεγέθυνσης) στο στερεό 

TiO2-T80 παρατηρείται η ύπαρξη συσσωματωμάτων μεγαλύτερου μεγέθους (secondary 

crystal size) που φτάνουν μέχρι και 50 μm (Σχ. 5.9γ) σε σχέση με το στερεό TiO2-ST01.

View field: 38.73 Mm SEM MAG: 5.84 kx 10 pm VEGAW TESCAN View field: 38.64 μηι SEM MAG: 5.85 kx 10 μιη VEGAW TESCAN ψΊ View field: 337.49 μηι SEM MAG: 670 x 100 μηι VEGAW TESCAN
Det: SE Detector Name: Chris-TiO2-STO-5840.bmp Digital Microscopy Imaging El Det: SE Detector Name: Chris-Ti02-T80-3.bmp Digital Microscopy Imaging El Det: SE Detector Name: Chris-Ti02-T80-1.bmp Digital Microscopy Imaging El

Σχήμα 5.9: Εικόνες SEM που λήφθηκαν από τα υποστρώματα (α) XiO2-ST01, (β) και (γ) liO 2- 
T80.
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5.2.6 Υψηλής Ευκρίνειας Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης-Μικροανάλυση 

Ακτίνων-X (HRTEM-EDX)

Στα Σχήματα 5.10 και 5.11 παρουσιάζονται εικόνες υψηλής ευκρινείας ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας διέλευσης (HRTEM) και μικροανάλυσης ακτίνων-X (EDX) που λήφθηκαν 

στα καταλυτικά στερεά 0.5%κ.β. Pt/Ti02-ST01 και 0.5%κ.β. Pt/Ti02-T80, αντίστοιχα, 

καθώς και οι κατανομές μεγέθους σωματιδίων Pt και TiO2 σε κάθε στερεό μετά από 

σάρωση του δείγματος και καταμέτρηση περίπου 250-350 σωματιδίων. Τα στίγματα με 

πιο έντονο άσπρο χρώμα αφορούν σωματίδια Pt (Σχ. 5.10α). Στο στηριζόμενο καταλύτη 

Pt/Ti02-ST01 το υπόστρωμα (Ti02-ST01) βρέθηκε να είναι στην κρυσταλλική μορφή 

ανατάση (anatase) με μέσο μέγεθος σωματιδίων 16 ± 5 nm (Σχ. 5.10γ), ενώ τα σωματίδια 

Pt παρουσίασαν δύο κατανομές μεγέθους, 1-2 και 3-10 nm, με μέσο μέγεθος 4 ± 3 nm (Σχ. 

5.10β). Αντίθετα, στο στηριζόμενο καταλύτη Pt/Ti02-T80 το υπόστρωμα (Ti02-T80) 

βρέθηκε τόσο στη μορφή ανατάση (75%) με μέσο μέγεθος σωματιδίων 17 ± 2 nm (Σχ. 

5.11 δ, περιοχή 1) όσο και στη μορφή ρουτιλίου (rutile) (25%) με μέσο μέγεθος 

σωματιδίων 29 ± 10 nm (Σχ. 5.11ε, περιοχή 2). Τα σωματίδια Pt βρέθηκαν διεσπαρμένα 

και στις δύο περιοχές του υποστρώματος. T i σωματίδια Pt εναποτιθέμενα στο Ti02 με 

μορφή ανατάση βρέθηκαν να είναι μικρότερα (1.1 ± 0.3 nm, Σχ. 5.11 β) σε σχέση με τα 

σωματίδια Pt εναποτιθέμενα στο Ti02 με μορφή ρουτιλίου (3.3 ± 1.0 nm, Σχ. 5.11γ). Τα 

αποτελέσματα αυτά είναι σε πολύ καλή συμφωνία με τα αποτελέσματα των πειραμάτων 

H2-TPD (βλέπε Κεφ. 5.2.1), όπου το μέσο μέγεθος των σωματιδίων Pt για τον καταλύτη 

0.5%κ.β. Pt/Ti02-ST01 βρέθηκε να είναι μικρότερο (2.7 nm) σε σχέση με τον καταλύτη 

0.5%κ.β. Pt/Ti02-T80 (3.8 nm).

Σχήμα 5.10: (α) Εικόνα HRTEM, και αντίστοιχες κατανομές μεγέθους σωματιδίων: (β) Pt και (γ) 
Ti02, μετά από καταμέτρηση περίπου 250-350 σωματιδίων στον καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/Ti02- 
ST01.
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Σχήμα 5.11: (α) Εικόνα HRTEM, και αντίστοιχες κατανομές μεγέθους σωματιδίων: (β)-(γ) Pt και 
(δ)-(ε) TiO2, μετά από καταμέτρηση περίπου 250-350 σωματιδίων στον καταλύτη 0.5%κ.β. 
Pt/Ti02-T80.

5.2.7 Περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD)
Η μελέτη της κρυσταλλικότητας των υποστρωμάτων T i02 καθώς και ο υπολογισμός 

του μέσου μεγέθους των πρωτογενών (primary) κρυσταλλιτών T i02 πραγματοποιήθηκε με 

χρήση της τεχνικής περίθλασης ακτίνων-Χ (XRD) όπως περιγράφεται στο Κεφ. 3.2.4. Στο 

Σχήμα 5.12 παρουσιάζονται περιθλασογράμματα XRD που λήφθηκαν από τα 

υποστρώματα Ti02-ST01 και T i02-T80. Οι κορυφές αντιστοιχούν στη μορφή ανατάση με 

τετραγωνική συμμετρία. Στο στερεό Ti02-T80 παρατηρήθηκε αύξηση της 

κρυσταλλικότητας, γεγονός που αντανακλάται στη μείωση του εύρους των κορυφών 

περίθλασης (πιο οξείες κορυφές) και στον διαχωρισμό ορισμένων γειτονικών κορυφών 

(όπως 105-211 και 116-220), όπως ήταν αναμενόμενο με την εφαρμογή της 

τροποποιημένης τεχνικής λύματος-πηκτώματος. Με τη χρήση της εξίσωσης Scherer (Εξ.

3.1) υπολογίστηκε το μέσο μέγεθος των πρωτογενών κρυσταλλιτών T i02, όπου για το 

στερεό T i02-T80 βρέθηκε να είναι 10.2 nm, ενώ για το υπόστρωμα Ti02-ST01 στα 7.5 

nm.
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Σχήμα 5.12: Περιθλασογράμματα XRD που λήφθηκαν στα στερεά υποστρώματα Ti02-ST01 και 
TIO2-T8 O.

5.3 Καταλυτικές Μετρήσεις

Για τη μελέτη της επίδραση της φόρτισης μετάλλου (χ%κ.β., x=0.1, 0.5 και 1.0) 

καθώς και των δομικών χαρακτηριστικών του υποστρώματος (TiO2-ST01, TiO2-T80), που 

προκύπτουν από διαφορετικές μεθόδους σύνθεσης, στην καταλυτική συμπεριφορά ως 

προς την αντίδραση WGS, διεξήχθησαν πειράματα μέτρησης της ποσοστιαίας μετατροπής 

CO σε CO2 (XcO, %) ως προς τη θερμοκρασία αντίδρασης. Η μετατροπή CO σε CO2 

υπολογίστηκε με βάση την Εξ. 3.2 (Κεφ. 3.3) και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 5.13. Τα πειράματα καταλυτικής ενεργότητας πραγματοποιήθηκαν στη 

θερμοκρασιακή περιοχή 200-375°C με σύσταση τροφοδοσίας 3vol.%CO/10vol.%H20/He, 

μάζα καταλυτικής κλίνης 0.5 g (υπό μορφή σκόνης) και συνολική ροή 200 NmL.min-1, 

όπου η ταχύτητα χώρου-χρόνου αντιδραστήρα (GHSV) ήταν περίπου 45,000 h-1. Οι 

μετρήσεις έγιναν στη συσκευή που περιγράφεται στο Κεφ. 3.6.

Η καμπύλη Xeq (Σχ. 5.13) παριστάνει τη μέγιστη δυνατή μετατροπή CO σε κάθε 

θερμοκρασία αντίδρασης όταν η αντίδραση WGS βρίσκεται σε θερμοδυναμική χημική 

ισορροπία. Η Xeq υπολογίστηκε με βάση την Εξ. 4.5, όπως περιγράφεται στο Κεφ. 4.3. 

Όπως φαίνεται στο Σχ. 5.13, τα υποστρώματα T1O2-T80 και T1O2-ST01 παρουσίασαν 

πρακτικά μηδενική ενεργότητα ως προς την αντίδραση WGS στη θερμοκρασιακή περιοχή 

200-300oC. Σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες (>350oC) παρατηρήθηκε μικρή μετατροπή CO 

της τάξης του 4%. Ωστόσο, η προσθήκη μετάλλου σε πολύ μικρή περιεκτικότητα 

(0.1%κ.β.) οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της καταλυτικής συμπεριφοράς. Περαιτέρω 

αύξηση της περιεκτικότητας σε Pt οδηγεί σε μετατόπιση της καμπύλης μετατροπής CO
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προς χαμηλότερες θερμοκρασίες. Για φόρτιση μετάλλου 1.0%κ.β. Pt επιτυγχάνεται 

αξιοσημείωτη μετατροπή CO (~40%) ακόμα και σε θερμοκρασίες μικρότερες των 200oC.

ο ¥--------- ■---------- ψ .........* = --------~f~..........Τ'...........Τ............Τ
200 225 250 275 300 325 350 375

Tem petature (°C)

Σχήμα 5.13: Διάγραμμα ποσοστιαίας μετατροπής CO σε CO2 (XCO, %) συναρτήσει της 
θερμοκρασίας αντίδρασης. Πειραματικές συνθήκες: mcat= 0.5 g, GHSV= 45,000 h-1, σύσταση 
τροφοδοσίας= 3vol.%CO/10vol.%H2O/He, συνολική ροή= 200 NmL.min-1.

Στο Σχήμα 5.13 παρουσιάζεται η μετατροπή CO για τον βιομηχανικό καταλύτη 

(CuO/ZnO/Al2O3) της LT-WGS κάτω από τις ίδιες πειραματικές συνθήκες (mcat, GHSV, 

σύσταση τροφοδοσίας, μέγεθος σωματιδίων καταλυτικής κλίνης) που χρησιμοποιήθηκαν 

για την αξιολόγηση των καταλυτών της παρούσας Δ.Δ. για σκοπούς σύγκρισης. Όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 5.13, οι καταλύτες 1.0%κ.β. Pt/TiO2-T80 και 1.0%κ.β. Pt/TiO2-ST01 

επιτυγχάνουν μεγαλύτερη μετατροπή CO σε θερμοκρασίες μόλις 225°C. Επιπλέον, σε 

θερμοκρασία 2 5 0 ^  η μετατροπή CO σε καταλύτες Pt/TiO2 είναι μεγαλύτερη κατά ~35 

εκατοστιαίες μονάδες από αυτή του βιομηχανικού καταλύτη. Παρόλα αυτά, η 

ενεργοποίηση του βιομηχανικού καταλύτη πραγματοποιήθηκε κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των καταλυτών της παρούσας Δ.Δ. 

αντί της διαδικασίας που ακολουθείτε κάτω από βιομηχανικές συνθήκες.

Για μικρές μετατροπές (<15%) και μέγεθος καταλυτικών σωματιδίων (0.1<dp<0.2 

mm), με βάση τις πειραματικές μετρήσεις της μετατροπής CO υπολογίστηκαν ο κινητικός 

ρυθμός της αντίδρασης (rCO, μmol.s-1.gcat-1) και ο αριθμός αναστροφής (TOFCO, s-1) των 

καταλυτών Pt/TiO2 για την υπό μελέτη αντίδραση χρησιμοποιώντας τις Εξς. 3.3 και 3.4, 

αντίστοιχα (Κεφ. 3.3). Στο Σχήμα 5.14 παρουσιάζονται τα διαγράμματα του λογάριθμου 

του κινητικού ρυθμού της αντίδρασης (Σχ. 5.14α) και του αριθμού αναστροφής (Σχ. 5.14β) 

ως προς την παράμετρο 1/Τ (Κ-1). Στο Σχήμα 5.15 φαίνεται η εξάρτηση του αριθμού
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αναστροφής από το μέσο μέγεθος κρυσταλλιτών Pt (dPt, nm), όπως υπολογίστηκε από 

πειράματα H2-TPD (Κεφ. 5.2.1) και επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα HRTEM-EDX 

(Κεφ. 5.2.6).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Pt/TiO2___________________________

Σχήμα 5.14: Διαγράμματα λογαριθμικού κινητικού ρυθμού της αντίδρασης WGS, rCO (α) και του 
αριθμού αναστροφής, TOFCO (β) ως προς την αντίστροφη θερμοκρασία αντίδρασης (1/Τ) για τους 
καταλύτες χ%κ.β. Pt/TiO2-ST01 και χ%κ.β. Pt/TiO2-T80 (x=0.1, 0.5 και 1.0).

ι.ο

0.5
S
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Σχήμα 5.15: Διάγραμμα αριθμού αναστροφής, TOFCO συναρτήσει του μέσου μεγέθους 
κρυσταλλιτών Pt στους καταλύτες χ%κ.β. Pt/Ti02-ST01 και χ%κ.β. Pt/Ti02-T80 (χ=0.1, 0.5 και 
1.0).

Όπως φαίνεται στα Σχήματα 5.13 και 5.14α, η μετατροπή CO σε CO2 , Xco (Σχ. 5.13) 

καθώς και ο εγγενής κινητικός ρυθμός της αντίδρασης, rCO (Σχ. 5.14α) αυξάνονται με 

αύξηση της φόρτισης Pt (0.1ο·1.0%κ.β.) τόσο στους καταλύτες Pt/Ti02-T80 όσο και 

στους καταλύτες Pt/Ti02-ST01. Αντίθετα, ο αριθμός αναστροφής, TOFco (Σχ. 5.15), είναι 

πρακτικά ανεξάρτητος της φόρτισης του καταλύτη σε Pt, ή ισοδύναμα του μέσου μεγέθους 

κρυσταλλιτών Pt (1.5-5.4 nm). Η φαινόμενη ενέργεια ενεργοποίησης (Ea) της αντίδρασης 

WGS για τους καταλύτες Pt/Ti02 υπολογίστηκε από τις κλίσεις των διαγραμμάτων του 

Σχήματος 5.14β. Συγκεκριμένα, για τους καταλύτες Pt/Ti02-T80 ( dTjQ =20 nm) και

Pt/Ti02-ST01 ( dTiO =16 nm) η ενέργεια ενεργοποίησης υπολογίστηκε σε 13.5 και 11.3
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kcal.mol"1, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε πολύ καλή συμφωνία με τα

αποτελέσματα των Panagiotopoulou και Kondarides [57], οι οποίοι αναφέρουν ότι η 

συχνότητα αναστροφής του CO και η ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης είναι 

ανεξάρτητες από το μέγεθος των κρυσταλλιτών Pt (1.2-16.5 nm), ενώ η μείωση του 

μεγέθους των κρυσταλλιτών TiO2 από 35 σε 16 nm οδηγεί σε αύξηση της καταλυτικής 

ενεργότητας, η οποία συνοδεύεται από μία παράλληλη μείωση της ενέργειας 

ενεργοποίησης της αντίδρασης WGS από 16.9 σε 11.9 kcal.mol"1. Παρόμοια 

αποτελέσματα δημοσίευσαν οι Grenoble et al. [58] οι οποίοι βρήκαν τον αριθμό 

αναστροφής της αντίδρασης WGS ανεξάρτητο από τη διασπορά του μετάλλου (D, %) σε 

καταλύτες στηριζόμενους σε γ-Α120 3. Επίσης, οι Wang et al. [59] έδειξαν ότι o κινητικός 

ρυθμός αντίδρασης WGS σε καταλύτες Pd/CeO2 είναι ανάλογος της επιφάνειας Pd.

Σύμφωνα με τη συζήτηση που θα ακολουθήσει στο Κεφ. 5.4, η αντίδραση WGS στα 

καταλυτικά συστήματα Pt/TiO2 περνά μέσα από ένα οξειδο-αναγωγικό μηχανισμό, με τη 

συμμετοχή πλεγματικού οξυγόνου του υποστρώματος προς παράγωγή CO2 και με 

ταυτόχρονη αναγωγή του Ti4+ σε Τΐ3+. Ως εκ τούτου, η παρατηρούμενη εξάρτηση της 

φαινόμενης ενέργειας ενεργοποίησης πιθανόν να σχετίζεται με την επίδραση του μεγέθους 

των κρυσταλλιτών TiO2 στις αναγωγικές του ιδιότητες. Αυτό αποδείχτηκε άλλωστε και 

από τα πειράματα H2-TPR (Κεφ. 5.2.3) καθώς από προηγούμενες μελέτες [33-35] οι 

οποίες έδειξαν ότι η ικανότητα αναγωγής των σωματιδίων (clusters) ενός μεταλλοξειδίου 

εξαρτάται από το μέγεθος τους.

Για τη μελέτη τις δραστικότητας των καταλυτών Pt/TiO2 ως προς την αντίδραση 

WGS παρουσία των προϊόντων Η2 και CO2 στην αέρια τροφοδοσία, διεξήχθησαν 

πειράματα μέτρησης της μετατροπής CO σε CO2 στην θερμοκρασιακή περιοχή 200-375°C 

με μίγμα αντίδρασης 3vol.%CO/10vol.%H2O/25vol.%H2/5vol.%CO2/He και για τις ίδιες 

πειραματικές συνθήκες (mcat, GHSV, μέγεθος σωματιδίων καταλυτικής κλίνης) που 

χρησιμοποιήθηκαν για τα πειράματα που αναφέρονται στο Σχ. 5.13. Τα διαγράμματα 

μετατροπής τα οποία ληφθήκαν φαίνονται στο Σχήμα 5.16, όπου τα ανοιχτά σύμβολα 

αφορούν τη μετατροπή CO κάτω από το μίγμα CO/H2 O/H2/CO2/He, ενώ τα κλειστά 

σύμβολα αφορούν τη μετατροπή CO κάτω από το μίγμα CO/H2O/He.

Στο Σχήμα 5.16 η καμπύλη Xeq* (Εξ. 5.5) παριστάνει το βαθμό μετατροπής CO σε 

σχέση με τη θερμοκρασία όταν η αντίδραση WGS βρίσκεται σε θερμοδυναμική ισορροπία 

κάτω από το μίγμα τροφοδοσίας 3vol.%CO/10vol.%H2O/25vol.%H2/5vol.%CO2/He:

/ in inv  w in inv  \
(yH2 + YCO Xeq)(yCO2 + YCO Xeq) ! 4577.8 ^ ---------- :-----   ^ ---------- :-----— = e x p ------------ 4.33
(yCOin -  yCOinXeq)(yH2Om -  yCo“ Xeq) $ T /

(5.5)
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όπου, yiin το μοριακό κλάσμα αερίου i στην τροφοδοσία.

Με βάση την πιο πάνω εξίσωση και χρησιμοποιώντας τις τιμές yco in=0.03, 

yH2Oin=0.1, yCO2in=0.05 και yH2in=0.25 υπολογίστηκε η καμπύλη μετατροπής CO (Xeq*) σε 

συνθήκες ισορροπίας για την θερμοκρασιακή περιοχή 200-375°C. Με τους υπολογισμούς 

αυτούς βρέθηκε ότι η μέγιστη δυνατή μετατροπή CO παίρνει τιμές από 95.1 μέχρι 54.3%. 

Όπως φαίνεται στο Σχ. 5.16, η μετατροπή CO για τον βιομηχανικό καταλύτη 

(CuO/ZnO/Al2O3) της LT-WGS παρουσία H2 και CO2 στην αέρια τροφοδοσία είναι 

μικρότερη από την αντίστοιχη μετατροπή CO των καταλυτών 0.5%κ.β. Pt/TiO2-T80 και 

0.5%κ.β. Pt/TiO2-ST01 στη θερμοκρασιακή περιοχή 200-375^, με την μεγαλύτερη 

διαφορά να φτάνει τις 17 εκατοστιαίες μονάδες στους 3 00^ .

Σχήμα 5.16: Διάγραμμα μετατροπής CO συναρτήσει της θερμοκρασίας αντίδρασης. 
Πειραματικές συνθήκες: σύσταση τροφοδοσίας= 3vol.%CO/10vol.%H2O/He (κλειστά σύμβολα), 
3vol.%CO/10vol.%H2O/25vol.%H2/5vol.%CO2/He (ανοιχτά σύμβολα), mcat= 0.5 g, συνολική ροή= 
200 NmL.min-1, GHSV= 45, 000 h-1.

H δραστικότητα (XCO, Σχ. 5.16) των καταλυτών Pt/TiO2 ως προς την αντίδραση 

WGS βρέθηκε να μειώνεται σημαντικά στη θερμοκρασιακή περιοχή 200-300^ (μακριά 

από την ισορροπία) παρουσία των προϊόντων H2 και CO2 στην αέρια τροφοδοσία. Το 

αποτέλεσμα αυτό μπορεί να ερμηνευτεί μέσω της ανταγωνιστικής προσρόφησης CO και 

H2 στα ενεργά κέντρα Pt όπως παρατηρήθηκε σε πειράματα in situ DRIFTS (Σχ. 5.7, Κεφ. 

5.2.4.2). Όπως φαίνεται στο Σχ. 5.7, κατά την προσρόφηση CO παρουσία H2 μειώνεται 

αισθητά το εμβαδό των κορυφών που αφορούν τα προσροφημένα είδη CO, και το οποίο 

είναι ανάλογο της επιφανειακής συγκέντρωσης. Άλλη πιθανή ερμηνεία είναι ότι η 

παρουσία Η2 στην τροφοδοσία αυξάνει το ρυθμό της αντίστροφης αντίδρασης WGS
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(RWGS), μειώνοντας έτσι το συνολικό ρυθμό της αντίδρασης WGS. Οι Hillaire et al. [60] 

μετά από μελέτες σε καταλύτη Pd/CeO2 έδειξαν την αρνητική τάξη αντίδρασης (-1) ως 

προς το Η2 την οποία απέδωσαν: (α) στην ανταγωνιστική προσρόφηση CO και H2 στη 

επιφάνεια Pd, (β) στην ανταγωνιστική οξειδοαναγωγή του CeO2 από το Η2Ο και το Η2 , και 

(γ) στην αύξηση του κινητικού ρυθμού της RWGS. Παρόμοια, οι Phatak et al. [61] 

αναφέρουν ότι η παρουσία Η2 παρεμποδίζει την αντίδραση WGS αφού έχουν παρατηρήσει 

αρνητική τάξη αντίδρασης ως προς το H2 (-0.5) σε καταλύτες Pt/CeO2 and Pt/Al2O3 . 

Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι το ατομικά προσροφημένο H αποτελεί το 

κυρίαρχο είδος στην επιφάνεια Pt παρουσία του αέριου μίγματος CO/H2 . Αντίθετα, οι 

Azzam et al. [62] αναφέρουν ότι η μείωση του κινητικού ρυθμού της αντίδρασης WGS σε 

καταλύτες Pt/TiO2 παρουσία Η2 οφείλεται στην παρεμπόδιση του σχηματισμού -OH 

ομάδων στο TiO2 , αφού η αντίδραση -ΟΗ ομάδων με προσροφημένο CO στο Pt αποτελεί 

ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα της αντίδρασης WGS.

Σε αντίθεση με το Η2 , η παρουσία CO2 στην αέρια τροφοδοσία της αντίδρασης WGS 

φαίνεται να μην επηρεάζει το ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα. Πολλοί ερευνητές αναφέρουν 

μηδενικής τάξης αντίδραση ως προς το CO2 σε διάφορους μεταλλικούς στηριζόμενους 

καταλύτες, είτε λόγω της πολύ γρήγορης εκρόφησης CO2 από το υπόστρωμα, είτε λόγω 

της ασθενούς αλληλεπίδρασης CO2 με το μέταλλο [61, 62].

5.4 Μηχανιστικές Μελέτες

Οι μηχανιστικές μελέτες ως προς την αντίδραση WGS πραγματοποιήθηκαν στον 

καταλύτη 0.5%κ.β Pt/TiO2-P25 που συντέθηκε από τη Δρ. Παναγιωτοπούλου Παρασκευή 

στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια κοινής 

ερευνητικής συνεργασίας υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Δ. Κονταρίδη. 

Όπως φαίνεται στο Πίνακα 5.6, ο καταλύτης 0.5%κ.β. Pt/TiO2-P25 παρουσιάζει παρόμοια 

μορφολογικά χαρακτηριστικά και δραστικότητα ως προς την αντίδραση WGS με τον 

καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/Ti02-Τ80 που συντέθηκε στην παρούσα Δ.Δ.

Πίνακας 5.6: Συγκριτικός πίνακας καταλυτών 0.5%κ.β. Pt/TiO2-P25 και 0.5%κ.β. Pt/Ti02-Τ80.

Παράμετρος 0.5%κ.β Pt/TiO2-P25 0.5%κ.β Pt/Ti02-T80

dTiO2 (nm) 25 2 0

Anatase:Rutile 75:25 75:25

dPt (nm) 1 . 2 0 1.65

Ea (kcal.mol-1) 15.7 13.5
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5.4.1 Ισοτοπική Τεχνική SSITKA-MS

H ισοτοπική τεχνική SSITKA σε συνδυασμό με φασματοσκοπία μάζας (SSITKA- 

MS), όπως αυτή περιγράφεται στο Κεφ. 2.3, χρησιμοποιήθηκε για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό των ενεργών ενδιαμέσων ειδών τα οποία συμμετέχουν στο μηχανιστικό 

δρόμο της αντίδρασης από το αντιδρών CO στο προϊόν CO2 (carbon-containing 

intermediate species ή C-pool), όπως επίσης από το αντιδρών Η2Ο στο προϊόν Η2 

(hydrogen-containing intermediate species ή H-pool). Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν 

με βάση τη μεθοδολογία και οργανολογία που περιγράφονται στα Κεφ. 3.4.1 και 3.6, 

αντίστοιχα.

Στο Σχ. 5.17α παρουσιάζονται οι δυναμικές αποκρίσεις H2 , HD, D2 και Kr που 

λήφθηκαν στον καταλύτη 0.5%κ.β Pt/TiO2-P25 κατά την ισοτοπική εναλλαγή της 

τροφοδοσίας 3 vol.%CO/1 0 vol.%H2 O/Ar/Kr p  3 vol.%CO/1 0 vol.%D2 O/Ar στους 2 0 0 oC. 

Για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του H-pool ^m ol H.gcat-1) χρησιμοποιήθηκαν οι 

καμπύλες H2 , HD και Kr σύμφωνα με το ισοζύγιο μάζας που περιγράφεται από την Εξ.
12 13

3.5. Παρόμοια, στο Σχ. 5.17β παρουσιάζονται οι δυναμικές αποκρίσεις CO2, CO2 και 

He που λήφθηκαν στον καταλύτη 0.5%κ.β Pt/TiO2-P25 κατά την ισοτοπική εναλλαγή της 

τροφοδοσίας 3 vol.%12CO/1 0 vol.%H2 O/Ar/He p  3 vol.%13CO/1 0 vo.l%H2O/Ar στους

200oC, ενώ για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του C-pool (pmol C.gcat-1)
12χρησιμοποιήθηκαν οι καμπύλες CO2 και He σύμφωνα με το ισοζύγιο μάζας που 

περιγράφεται από την Εξ. 3.6. Πανομοιότυπα ισοτοπικά πειράματα πραγματοποιήθηκαν 

και στους 250°C χωρίς να παρατηρηθεί κάποια αλλαγή στο σχήμα των δυναμικών 

αποκρίσεων παρά μόνο στις συγκεντρώσεις των C-pool και H-pool.

Σχήμα 5.17: Πειράματα SSITKA-MS για την ποσοτικοποίηση των H-pool (α) και C-pool (β) της 
αντίδρασης WGS στους 200oC σε καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/TiO2-P25.
Βηματικές αλλαγές: (α) 3vol.%CO/10vol.%H20 /Ar/Kr (30 min) p  3vol.%CO/10vol.%D20 /Ar 
(t), και (β) 3 vol.%12C0/ 1 0 vol.%H2O/Ar/Kr (30 min) p  3vol.% 13C0/10 vol.%H2O/Ar (t). Η μάζα 
της καταλυτικής κλίνης ήταν: (α) 0.3 g (XCO= ~18%), και (β) 0.1g (XCO= ~5%).
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Η συγκέντρωση του H-pool βρέθηκε να είναι 39.3 ± 3 μmol H.gcat-1 που αντιστοιχεί 

σε 1.75 ± 0.15 μονοστρωματικές καλύψεις Pt (θΗ=1.75), και 112 ± 8  μmol H.gcat-1 (θΗ=5.0) 

στους 200 και 250oC, αντίστοιχα. Παρόμοια, η συγκέντρωση του C-pool βρέθηκε να είναι

1 . 6  ± 0.15 μmol C.gcat-1 (Fc =0.007) στους 2 0 0 oC, και 3.9 ± 0 . 2  μmol C.gcat-1 (Fc =0.18) 

στους 250oC. Σύμφωνα με τη θεωρία της τεχνικής SSITKA (Κεφ. 2.3), η δυναμική 

απόκριση των αερίων προϊόντων 12CO2(g) και 13CO2(g) (Σχ. 5.17β) είναι δυνατό να 

επηρεάζεται από την επαναπροσρόφηση τους στη καταλυτική επιφάνεια (Εξ. 2.15). Αν 

αυτό συμβαίνει, τότε κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης υπάρχει μια δεξαμενή (pool) 

προσροφημένου 12CO2 η οποία πρέπει να εναλλαχτεί με το σημασμένο άτομο 13C κατά την 

ισοτοπική εναλλαγή της τροφοδοσίας. Το τελευταίο οδηγεί σε υπερεκτίμηση της 

συγκέντρωσης των ενεργών carbon-containing ενδιαμέσων ειδών. Παρόλα αυτά, από τα 

πειράματα SSITKA-DRIFTS που θα ακολουθήσουν, αποδείχτηκε ότι η συγκέντρωση των 

εναλλάξιμων ανθρακικών ειδών (προσροφημένο CO2) είναι πολύ μικρή αφού δεν 

παρατηρήθηκε ισοτοπική μετατόπιση της χαρακτηριστικής τους κορυφής. Παρόμοια στον 

υπολογισμό της συγκέντρωσης των H-pool ειδών (Σχ. 5.17α) συμπεριλαμβάνονται και τα 

αντιστρεπτά προσροφημένα Η ή D άτομα στην επιφάνεια Pt. Ωστόσο, επειδή το τελικό 

προϊόν H2(g) προέρχεται από την αντίδραση δύο γειτονικών ατόμων Η στο Pt, τότε 7 o 

ατομικό προσροφημένο είδος Η θεωρείται ενεργό ενδιάμεσο είδος της αντίδρασης WGS.

Η επιφανειακή συγκέντρωση των ενεργών hydrogen-containing ενδιαμέσων ειδών 

βρέθηκε να είναι μεγαλύτερη της μονοστρωματικής κάλυψης του μετάλλου 

[θΗ(200^)=1.75, θΗ(250^)=5.0], υποδηλώνοντας ότι αυτά τα είδη σχηματίζονται στην 

επιφάνεια του υποστρώματος (T1O2). H χημική δομή των H-pool ενεργών ενδιαμέσων 

ειδών αφορά ευκίνητες -ΟΗ ομάδες, ατομικά προσροφημένo Η, οπού το τελευταίο 

σχηματίζεται σε ανιόντα οξυγόνου (On-) του T1O2 ή/και στην επιφάνεια του Pt. Σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία [62-64], οι κενές θέσεις οξυγόνου (D s) σε μερικώς ανάξιμα 

μεταλλοξείδια, όπως το T1O2, αποτελούν ενεργά καταλυτικά κέντρα για την ενεργοποίηση 

του Η2. Η παρουσία τέτοιων ενεργών κέντρων στην διεπιφάνεια μετάλλου-υποστρώματος 

(Pt-Ds-T13+) επιβεβαιώθηκε από πειράματα in situ DRIFTS που προηγήθηκαν με 

εμφάνιση κορυφής στους 1985 cm-1 (Σχ. 5.5α).

Οι κενές θέσεις οξυγόνου (D s) στο T1O2 μπορούν επίσης να ενεργοποιούν την 

διάσπαση του Η2Ο. Ως εκ τούτου, η παρουσία Η2 στις κενές θέσεις οξυγόνου 

(σχηματισμός T14+-H-) [64] παρεμποδίζουν τη διάσπαση του Η2Ο σε OH-s και O-s (όπου 

s= ενεργό κέντρο του υποστρώματος) σύμφωνα με τις ακόλουθες αντιδράσεις [60, 62-66]:

□  s + H2O(g) S  O-S + H2(g) (5.6)
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□  s + H2O(g) A  OH-S + 1/2H2(g) (5.7)

□  s + H2 O(g) + O-s A  2OH-s (5.8) 

Όπως προαναφέρθηκε, η παρεμπόδιση του Η2 στη αντίδραση επαναοξείδωσης του T1O2 

από το H2O (Εξς. 5.6-5.7) αποτελεί μια ερμηνεία της μείωσης της δραστικότητας των εν 

λόγω καταλυτών ως προς της αντίδραση WGS με την παρουσία H2 στην αέρια 

τροφοδοσία. Υποθέτοντας ότι το ατομικά προσροφημένο Η αντιδρά αναντιστρεπτά με τις 

κενές θέσεις οξυγόνου σχηματίζοντας Ti4+-H" [64], μειώνοντας έτσι το ρυθμό των 

αντιδράσεων (5.6)-(5.8), τότε αυτά τα ατομικά προσροφημένα Η δεν συμμετέχουν στο 

μηχανισμό της αντίδρασης WGS για την παραγωγή H2(g). Αντίθετα, παρεμποδίζουν 

ενεργά κέντρα διάσπασης H2O ή προσρόφησης CO. Αν η αντίδραση των ατομικά 

προσροφημένων Η με τις κενές θέσεις οξυγόνου είναι αντιστρεπτή τότε 

συμπεριλαμβάνονται στην συγκέντρωση του H-pool που μετρήθηκε κατά το πείραμα 

SSITKA-MS.

Θεωρώντας ότι λαμβάνει χώρα η αντίδραση (5.7) και ότι αυτή αποτελεί στοιχειώδες 

βήμα σχηματισμού H2, τότε οι -ΟΗ ομάδες αποτελούν ενεργά ενδιάμεσα είδη της 

αντίδρασης και συμπεριλαμβάνονται στη συγκέντρωση του H-pool. Αντίθετα, στην 

περίπτωση που η αντίδραση (5.6) θεωρηθεί αναντίστρεπτη, δεν περιλαμβάνει κανένα 

επιφανειακό H-containing ενδιάμεσο είδος, επομένως δεν επηρεάζει τη συγκέντρωση του 

H-pool που μετρήθηκε στο πείραμα SSITKA-MS. Από την άλλη, αν η αντίδραση (5.6) 

λαμβάνει χώρα αντιστρεπτά, τότε υποεκτιμάται η συγκέντρωση του H-pool η οποία 

υπολογίζεται από τις δυναμικές αποκρίσεις των H2(g) και HD(g), αφού δεν μετρήθηκε 

καθόλου η δυναμική απόκριση του HDO(g).

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.17α, κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης για τα δύο 

μίγματα αντίδρασης (ισοτοπικό και μη), ο ρυθμός παραγωγής H2  είναι μεγαλύτερος από 

τον ρυθμό παραγωγής D2 ( / Rd 2 >2). Αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη κανονικού

κινητικού ισοτοπικού φαινομένου (Normal Kinetic Isotopic Effect, NKIE) το οποίο 

προέρχεται από επιμέρους μηχανιστικά βήματα της αντίδρασης στα οποία εμπλέκεται η 

διάσπαση/σχηματισμός δεσμών που περιέχουν άτομα Η. Παραδείγματα αποτελούν η 

επιφανειακή διάχυση ατόμων Η (διάσπαση δεσμού Ο-Η) ή/και η διάσπαση Η2Ο στην 

επιφάνεια του T1O2, τα οποία πιθανόν να αποτελούν ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα της 

αντίδρασης WGS. Εδώ να σημειωθεί ότι λόγω της ύπαρξης του ισοτοπικού φαινομένου ο 

χρόνος που απαιτείται για την πραγματοποίηση μόνιμης κατάστασης παραγωγής D2(g) 

είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το χρόνο για παραγωγή 13CO2(g) (Σχ. 5.17α-β)
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Σε αντίθεση με τη μεγάλη συγκέντρωση του H-pool, η επιφανειακή κάλυψη των 

ενεργών carbon-containing ενδιαμέσων ειδών (Ac) αντιστοιχεί σε μόλις 0.7% της μονο- 

στρωματικής κάλυψης μετάλλου (AC =0.007) στους 200°C, και AC=0.18 στους 250oC. Αυτό 

το αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι τα ενεργά carbon-containing 

ενδιάμεσα είδη βρίσκονται στην επιφάνεια του μετάλλου Μ ή στη διεπιφάνεια μετάλλου- 

υποστρώματος. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο τα ενεργά 

αυτά είδη να σχηματίζονται και στην επιφάνεια του υποστρώματος. Εκτεταμένη συζήτηση 

για τη χημική δομή των C-pool ενεργών ενδιαμέσων ειδών θα ακολουθήσει στο επόμενο 

κεφάλαιο (SSITKA-DRIFTS).

5.4.2 Ισοτοπική Τεχνική SSITKA-DRIFTS

H ισοτοπική τεχνική SSITKA σε συνδυασμό με φασματοσκοπία διάχυτης 

ανάκλασης υπερύθρου (DRIFTS) εφαρμόστηκε για την ταυτοποίηση της χημικής δομής 

των ενεργών (active) ενδιαμέσων και μη ενεργών (spectators) επιφανειακών ειδών της 

αντίδρασης WGS στον καταλύτη Pt/TiO2-P25. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στην 

συσκευή που περιγράφεται στο Κεφ. 3.7.

Στα Σχήματα 5.18α-γ παρουσιάζονται φάσματα in situ DRIFTS για την περιοχή 

3000-1300 cm-1 που λήφθηκαν στον καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/TiO2-P25 στους 200°C σε 

μόνιμες συνθήκες αντίδρασης WGS (30 min) με τροφοδοσία 3vol.%12CO/10vol.%H2O/He 

και 3vol.%13CO/10vol.%H2O/He. Η περιοχή 1650-1300 cm-1 (Σχ. 5.18α) αφορά τις 

χαρακτηριστικές δονήσεις 0-C -0  των φορμικών (HCOO-), ανθρακικών, και 

καρβοξυλικών (HCOO-) επιφανειακών ειδών, η περιοχή 3000-2800 cm-1 (Σχ. 5.18β) τις 

δονήσεις των φορμικών ειδών (vCH και KCH + vOCOasym) [67-71], ενώ η περιοχή 2 1 0 0 

1850 cm-1 (Σχ. 5.18γ) αντιστοιχεί σε γραμμικά προσροφημένα είδη CO [39-44, 72-74]. Σε 

όλα τα φάσματα φαίνονται όλες οι επιμέρους κορυφές που προέκυψαν μετά από 

προσεχτική αποσυνέλιξη και προσομοίωση (curve fitting) του συνολικού φάσματος [75].

Η ευρεία κορυφή στους 1600-1500 cm-1 και η κορυφή στους 1360 cm-1 (Σχ. 5.18α) 

αφορούν τις δονήσεις OCOasym και 0COsym, αντίστοιχα, γεφυρωτικών φορμικών (bridged 

formates) ή/και μονοδοντικών ανθρακικών (unidentate carbonates) ειδών. Η κορυφή 

στους 1474 cm-1 αντιστοιχεί σε διδοντικά ανθρακικά είδη (bidentate carbonates), ενώ οι 

κορυφές στους 1440 και 1403 cm-1 σε διανθρακικά είδη (bicarbonate) που σχηματίστηκαν 

από τη μοριακή προσρόφηση CO2 [67-71]. Όπως φαίνεται στο Σχ. 5.18, σε καμία από τις 

κορυφές δεν παρατηρήθηκε ισοτοπική μετατόπιση κατά την εναλλαγή της τροφοδοσίας 

στο ισοτοπικό μίγμα (13C0). Με την αποσυνέλιξη του ολικού φάσματος στις επιμέρους
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κορυφές επιβεβαιώθηκε η απουσία της ισοτοπικής μετατόπισης στις πέντε κορυφές (Σχ. 

5.18α).

Οι πέντε κορυφές στο Σχ. 5.18β (2947, 2926, 2907, 2868 και 2839 cm-1) οι οποίες 

παρατηρήθηκαν κάτω από μόνιμες συνθήκες και στα δύο μίγματα αντίδρασης WGS 

(ισοτοπικό και μη) στους 200°C, αποδίδονται στις δονήσεις vCH και KCH + vOCOasym 

φορμικών ειδών που σχηματίζονται στην επιφάνεια του TiO2 [69, 70, 76]. Ο αριθμός των 

κορυφών (3 χαρακτηριστικές δονήσεις για κάθε φορμικό είδος) υποδηλώνει είτε την 

παρουσία δύο φορμικών ειδών με διαφορετική δομή (π.χ. διδοντικά και γεφυρωτικά) είτε 

σε ένα φορμικό είδος που σχηματίζεται σε συμπλέγματα Ti-O-Ti τα οποία 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικό χημικό περιβάλλον. Η έκτη κορυφή στους 2735 cm-1 

που αφορά τη δόνηση KCH + vOCOsym [77] παρουσιάζει πολύ μικρή ένταση απορρόφησης 

και δεν παρατηρήθηκε στο φάσμα του Σχ. 5.18β. Μετά την αποσυνέλιξη του ολικού 

φάσματος στις επιμέρους κορυφές που λήφθηκε κάτω από αντίδραση με 12CO/H2O και 

13CO/H2O δεν παρατηρήθηκε μετρίσιμη (>2-3 cm-1) ισοτοπική μετατόπιση σε καμία από 

τις πέντε κορυφές.

Στο Σχήμα 5.18γ κάτω από το μη ισοτοπικό μίγμα της αντίδρασης (12CO/H2O) η 

υψηλότερη σε ένταση κορυφή στους 2046 cm-1 αντιστοιχεί σε γραμμικά προσροφημένο 

CO [39-44, 72-74]. Μετά την επίτευξη μόνιμης κατάστασης κάτω από το ισοτοπικό μίγμα 

αντίδρασης (^C O /H ^), και αποσυνέλιξη/προσομοίωση του φάσματος παρατηρήθηκε 

ισοτοπική μετατόπιση της κορυφή σε χαμηλότερους κυμματαριθμούς (1994 cm-1). 

Παρόμοια, οι μικρότερες σε ένταση κορυφές στους 2076 και 1995 cm-1 μετατοπίστηκαν 

στους 2022 και 1940 cm-1, αντίστοιχα, μετά την εναλλαγή στο ισοτοπικό μίγμα 

αντίδρασης. Οι δύο κορυφές σε υψηλούς κυμματαριθμούς (>2000 cm-1) στους 2076 και 

2046 cm-1 αφορούν δονήσεις C-O υψηλής συχνότητας (high-frequency) γραμμικά 

προσροφημένου CO σε terraces και steps της επιφανειακή δομής του Pt [39, 78, 79], 

αντίστοιχα, ενώ η κορυφή στους 1995 cm-1 σε χαμηλής συχνότητας (low-frequency) 

γραμμικά προσροφημένου CO σε άτομα Pt με αυξημένη ηλεκτρονιακή πυκνότητα κοντά 

στη διεπιφάνεια μετάλλου-υποστρώματος (Pt-Ds-Ti3+) [38-40], με βάση τη συζήτηση που 

προηγήθηκε στο Κεφ. 5.2.4.1. Οι κορυφές στην περιοχή 1850-1700 cm-1, οι οποίες 

αφορούν γεφυρωτικά προσροφημένα είδη CO και παρατηρήθηκαν μετά από προσρόφηση 

CO (Σχ. 5.6, Κεφ. 5.2.4.1) δεν ανιχνεύτηκαν κάτω από συνθήκες αντίδρασης WGS στους 

2 0 0 ^ .
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(«) 0.5%κ.β. Pt/Ti02-P25   12C0/H20
T=200°C  °C0/H20

1440
0.05 1540 A  14P3

1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300

3000 2950 2900 2850 2800

2100 2050 2000 1950 1900 1850
Wavenumber (cm1)

Σχήμα 5.18: Φάσματα in situ DRIFTS για την περιοχή: (α) 1650-1300, (β) 3000-2800 και (γ) 
2100-1850 cm-1 που λήφθηκαν στον καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/TiO2-P25 κάτω από μόνιμες συνθήκες 
αντίδρασης με 3vol.%12CO/10vol.%H2O/He (μπλε χρώμα) και 3vol.%13CO/10vol.%H2O/He 
(κόκκινο χρώμα) στους 200°C. Οι διακεκομμένες γραμμές υποδηλώνουν την αποσυνέλιξη και 
προσομοίωση του συνολικού φάσματος στις επιμέρους κορυφές.
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Από το Σχ. 5.18α-β φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα φορμικά είδη που σχηματίζονται στην 

επιφάνεια του TiO2 αποτελούν μη ενεργά είδη (spectator) της αντίδρασης WGS αφού δεν 

παρατηρήθηκε ισοτοπική μετατόπιση των χαρακτηριστικών τους κορυφών (δονήσεις vCH,
13ICH και vOCO) κατά την εναλλαγή της τροφοδοσία στο μίγμα CO/H2O. Παρόλα αυτά, 

η ύπαρξη μιας μικρής συγκέντρωσης ενεργών φορμικών ειδών στη διεπιφάνεια Pt-TiO2 

δεν μπορεί να αποκλειστεί, αφού δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με την τεχνική DRIFTS. 

Σύμφωνα όμως με πειράματα θερμοπρογραματιζόμενης εκρόφησης υπό ροή He μετά από 

προσρόφηση φορμικού οξέος (HCOOH) στον καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/TiO2-P25 (Σχ. 5.19), 

τα φορμικά είδη βρέθηκε να μην διασπώνται προς CO2 και H2 σε θερμοκρασίες 

μικρότερες των 250oC.

Σχήμα 5.19: Φάσμα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης υπό ροή He μετά από προσρόφηση 
HCOOH(g) που λήφθηκε στον καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/TiO2-P25.

Όπως προαναφέρθηκε οι τρεις κορυφές (2076, 2046 και 1995 cm'1) που αφορούν 

γραμμικά προσροφημένα είδη CO (Σχ. 518γ) έδωσαν την ισοτοπική μετατόπιση (Δν= 52

54 cm'1) οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστο ένα ποσοστό από αυτά τα 

επιφανειακά είδη θα πρέπει να αποτελούν ενεργά ενδιάμεσα της αντίδρασης WGS αφού 

αποτελούν τη μόνη πηγή άνθρακα για την παραγωγή του τελικού προϊόντος CO2 . Ή  

προσροφημένο CO στην επιφάνεια Pt μπορεί να οδηγήσει στη παραγωγή CO2, σύμφωνα 

με τα επιμέρους μηχανιστικά βήματα που προτείνονται στη βιβλιογραφία [67, 76, 80-83]: 

Pt-CO + OH-s s  CO2 (g) + 1 /2 H2(g) + Ds + Pt (5.9)

Pt-CO + O-s s  CO2 (g) + □  s + Pt (5.10)

Η αντίδραση (5.9) αποτελεί στοιχειώδες βήμα του συνδυαστικού μηχανισμού της

αντίδρασης WGS [67, 6 8 , 70, 71, 84], στον οποίο η παραγωγή CO2 περνά μέσα από το

σχηματισμό ενεργών φορμικών ειδών που προέρχονται από την αντίδραση 

προσροφημένου CO στο Pt με -ΟΗ ομάδες του TiO2. Όπως αναφέρουν οι Jacobs et al. 

[67, 70, 71, 84], το προσροφημένο CO αντιδρά με γεφυρωτικές -OH ομάδες τύπου ΙΙ που
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βρίσκονται σε ιόντα σε Ce3+ (Ce3+-OH) του υποστρώματος (CeO2) προς σχηματισμό 

φορμικών ειδών τα οποία αποτελούν ενεργά ενδιάμεσα της αντίδρασης WGS. Σύμφωνα 

με πειράματα SSITKA-DRIFTS της παρούσας Δ.Δ. (Σχ. 5.18β) τα φορμικά είδη βρέθηκαν 

να αποτελούν μη ενεργά είδη της αντίδρασης, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι η 

αντίδραση (5.9) πιθανόν να μη λαμβάνει χώρα στον καταλύτη Pt/TiO2-P25. Αυτό έρχεται 

σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των Meunier et al. [85] για τον καταλύτη Pt/CeO2 

προτείνουν ότι τα φορμικά είδη αποτελούν μη ενεργά είδη σε θερμοκρασίες <200oC. Σε 

αντίθεση, οι Azzam et al. [62, 63] πρότειναν ένα συνδυαστικό μηχανισμό με οξειδο- 

αναγωγική αναγέννηση του TiO2, αφού παρατήρησαν την παρουσία φορμικών ειδών στην 

επιφάνεια του TiO2. Ωστόσο, οι συγγραφείς δεν απέδειξαν τη συμμετοχή τους στο 

μηχανισμό της αντίδρασης ως ενεργά είδη.

Η αντίδραση (5.10) αποτελεί ένα στοιχειώδες βήμα του οξειδο-αναγωγικού 

μηχανισμού της αντίδρασης WGS [59, 6 6 , 81, 82] όπου το προσροφημένο CO στο Pt 

αντιδρά με ευκίνητα οξυγόνα του TiO2 στη διεπιφάνεια μετάλλου-υποστρώματος προς 

παραγωγή CO2 και κενών θέσεων οξυγόνου (Pt-Ds-Ti3+). Στη συνέχεια το H2O 

επανοξειδώνει το TiO2 (T13+qT14+) προς παραγωγή Η2, πληρώνοντας ταυτόχρονα τις 

κενές θέσεις οξυγόνου σύμφωνα με τις αντιδράσεις (5.6)-(5.8). Η συμμετοχή του 

πλεγματικού οξυγόνου του TiO2 στο μηχανισμό της αντίδρασης WGS αποδείχτηκε μέσω 

ισοτοπικών πειραμάτων με χρήση 18Ο2 που θα συζητηθεί σε επόμενο κεφάλαιο (Κεφ. 

5.4.4). Οι Calatayud et al. [8 6 ] αναφέρουν τη δυνατότητα αναγωγής του TiO2 από το CO 

και οξείδωσης του από το H2O.

5.4.3 Ισοτοπική Τεχνική SSITKA-DRIFTS-MS (operando)

Στο Σχήμα 5.20 παρουσιάζονται οι κανονικοποιημένες δυναμικές αποκρίσεις (Ζ) των 

αερίων 12CO2(g), 13CO2(g), 12CO(g) και He, καθώς και του ενεργού επιφανειακού είδους 

12COL(s) που λήφθηκαν κατά το πείραμα operando-SSITKA (ισοτοπική εναλλαγή 

3vol.%12CO/10vol.%H2O/Ar/He q  3vol.%13CO/10vol.%H2O/Ar στον καταλύτη 0.5%κ.β. 

Pt/TiO2-P25 στους 200°C. H δυναμική απόκριση του γραμμικά προσροφημένου είδους 

CO, COL(s), υπολογίστηκε με βάση την ένταση απορρόφησης της δόνησης στο φάσμα 

DRIFTS (2046 cm-1) κάτω από το μίγμα 13CO/H2O σύμφωνα με την Εξ. 4.9. Οι δυναμικές 

αποκρίσεις των αερίων 12CO2(g), 13CO2(g), 12CO(g) και He καταγράφηκαν με χρήση 

φασματογράφου μάζας (MS) στην συσκευή που περιγράφεται στο Κεφ. 3.7.
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Σύμφωνα με τη θεωρία της τεχνικής SSITKA (Εξ. 2.13, Κεφ. 2.3.2.1), κατά την 

εναλλαγή της τροφοδοσίας στο ισοτοπικό μίγμα αντίδρασης (13CO/H2O) το άθροισμα των 

δυναμικών αποκρίσεων των αερίων προϊόντων 12CO2 και 13CO2 πρέπει είναι ίσο με 1.0 και 

οι δύο καμπύλες να τέμνονται στο σημείο Z=0.5. To τελευταίο αποτελεί και κριτήριο της 

ακρίβειας εφαρμογής της τεχνικής SSITKA. Στο Σχ. 5.20 οι καμπύλες Z(12CO2) και 

Z(13CO2) τέμνονται στο σημείο Z=0.485 που υποδηλώνει πειραματικό σφάλμα ~3%.

Σχήμα 5.20: Κανονικοποιημένες δυναμικές αποκρίσεις (Ζ) των αερίων 12CO2(g), 13CO2(g), 
12CO(g) και He, καθώς και του ενεργού επιφανειακού ειδους 12COL(s) που λήφθηκαν κατά το 
πείραμα operando στον καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/TiO2-P25 στους 200°C με βάση την ισοτοπική
εναλλαγή: 3 vol.%12CO/1 0 vol.%H2O/Ar/He (30 min)p 3 vol.%13CO/1 0 vol.%H2O/Ar (t)

Όπως φαίνεται στο Σχ. 5.20, η δυναμική απόκριση των επιφανειακών ειδών 12COL(s) 

καθυστερεί σε σχέση με το αντιδρών 12CO(g), ενώ προηγείται του τελικού προϊόντος 

12CO2(g). Υποθέτοντας ότι λαμβάνει χώρα ο οξειδο-αναγωγικός μηχανισμός, τότε το 

αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο αφού το αέριο 12CO(g) αποτελεί πρόδρομο του 

σχηματισμού των ειδών COL(s), όπου τα επιφανειακά αυτά είδη αποτελούν ενεργά

ενδιάμεσα της αντίδρασης τα οποία οδηγούν στην παραγωγή του τελικού προϊόντος
12 12 CO2(g) [CO(g)pCOL(s)pC O 2(g)]. Η μείωση της συγκέντρωσης των COL(s) κατά την

r  Λ Λ r  r  r  rισοτοπική εναλλαγή της τροφοδοσίας εξαρτάται από την κινητική των επιμέρους 

αντιδράσεων (5.9) και (5.10). Συγκεκριμένα, εξαρτάται από τις κινητικές σταθερές των 

αντιδράσεων (ks) και τις επιφανειακές καλύψεις των 12COl , ΟΗ-s και H-s. Επιπλέον, οι 

αντιδράσεις (5.9) και (5.10) πιθανόν να απαιτούν την επιφανειακή διάχυση των COL από 

το Pt προς τη διεπιφάνεια μετάλλου-υποστρώματος όπου και θα πρέπει να αντιδράσουν με 

τα ευκίνητα O-s/OH-s του TiO2. Παρόλα αυτά, η ισοτοπική μετατόπιση της κορυφής 

επιφανειακών ειδών 12COL(s) που παρατηρήθηκε στα πειράματα SSITKA-DRIFTS (Σχ.
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5.18γ) δεν είναι ικανό κριτήριο για να υποστηριχθεί ότι τα είδη αυτά αποτελούν ενεργά 

ενδιάμεσα είδη της αντίδρασης WGS. Η καθυστέρηση της δυναμικής απόκρισης τους 

πιθανόν να οφείλεται απλά στην αντιστρεπτή ανταλλαγή τους με την αέρια φάση 12CO(g) 

στην επιφάνεια του καταλύτη. Όμως, θα πρέπει να τονιστεί ότι κάποιο επιφανειακό 

προσροφημένο είδος CO είναι ενεργό ενδιάμεσο της αντίδρασης WGS.

Η δυναμική απόκριση του 1 2 CO(g) καθυστερεί σε σχέση με αυτή του αδρανούς 

αερίου He επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη της αντιστρεπτής ανταλλαγής των 

προσροφημένων ειδών CO με την αέρια φάση 12CO(g), όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω. 

Ως εκ τούτου, κατά την ισοτοπική εναλλαγή τα αντιστρεπτά προσροφημένα είδη 12CO 

ανταλλάσσονται με 13CO(g), μέρος των οποίων ίσως αποτελούν ενεργά ενδιάμεσα της 

αντίδρασης. Υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού επίσης διαφορετικού carbon-containing 

είδος (π.χ., HCOO-) που να προέρχεται από την αντιστρεπτή αλληλεπίδραση του CO(g) με 

-OH της επιφάνεια και το οποίο να αποτελεί μη ενεργό είδος της αντίδρασης αφού απλά 

μπορεί να εναλλάσσεται με το 13CO(g) κατά την ισοτοπική εναλλαγή της τροφοδοσίας 

σύμφωνα με το στοιχειώδες βήμα:

CO(g) + OH-s q  HCOO-s (5.11)

Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα αποτελέσματα των πειραμάτων SSITKA-DRIFTS η 

συγκέντρωση αυτών των ειδών θα πρέπει να είναι πάρα πολύ μικρή (αν σχηματίζονται) 

αφού δεν παρατηρήθηκε μετρίσιμη ισοτοπική μετατόπιση (βλέπε Σχ. 5.18α-β).

Με βάση την πιο πάνω συζήτηση η μέγιστη συγκέντρωση του αντιστρεπτά 

προσροφημένου CO υπολογίζεται από τη διαφορά των δυναμικών αποκρίσεων των 

12CO(g) και He. Η ποσότητα αυτή βρέθηκε να είναι 22.0 μmol.gcat "1 ή θ=0.95 στους 200oC. 

Συγκρίνοντας με την πολύ μικρή ποσότητα carbon-containing ενεργών ειδών που 

μετρήθηκε στα πειράματα SSITKA-MS (θ<0.01, Κεφ. 5.4.1), οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αντιστρεπτά προσροφημένων ειδών CO που 

σχηματίζονται στην επιφάνεια Pt είναι μη ενεργά είδη της αντίδρασης WGS.

5.4.4 Συμμετοχή Πλεγματικού Οξυγόνου του TiO2 στην Αντίδραση WGS

Για τη μελέτη της συμμετοχής ευκίνητων πλεγματικών οξυγόνων του T1O2 στο 

μηχανισμό της αντίδρασης WGS πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένα ισοτοπικά πειράματα 

με χρήση 18O2 στον καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/T1O2-P25 με τη μεθοδολογία που περιγράφεται 

στο Κεφ. 3.4.3. Στο Σχ. 5.21α παρουσιάζονται οι δυναμικές αποκρίσεις των H2, C16O2, 

C16O18O, και C 18O2 που λήφθηκαν κάτω από το μίγμα 3vol.%16CO/10vol.%H2O/He μετά 

από την ακόλουθη προκατεργασία του καταλύτη: 5vol.%18O2/He (500oC, 30 min) u  He 

(ψύξη στους 80oC) u  1 atm H2 (80oC, 20 min) u  He (200oC, 20 min) u
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3vol.%C16O/10vol.%H2 0/He (200oC, t). Η ποσότητα ^m ol.g cat-1) των ισοτόπων ειδών 

C18O16O και C18O2 που παράγονται κατά την τελευταία εναλλαγή περιέχουν το 

σημασμένο άτομο 18O που βρισκόταν στο πλέγμα του T1O2 πριν την έκθεση του στερεού 

στο μίγμα της αντίδρασης WGS και το οποίο συμμετείχε στο μηχανιστικό δρόμο για 

παραγωγή του τελικού προϊόντος CO2 .

Για να αποκλιστεί η πιθανότητα προέλευσης των αερίων C16O18O και C18O2 που 

παρατηρήθηκαν στο Σχ. 5.21α μέσω της ισοτοπικής εναλλαγής του παραγόμενου C16O2 

(από την αντίδραση WGS) με άτομα 180  του T1O2 , πραγματοποιήθηκε ισοτοπικό πείραμα

αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται στο Σχ. 5.21 β. Ακολουθώντας την ίδια
18προκατεργασία του στερεού με 0 2 και Η2 , όπως περιγράφεται πιο πάνω, στη συνέχεια η 

επιφάνεια του καταλύτη προκατεργάστηκε με το μίγμα 0.3vol.%C16O2/He στους 200oC 

και καταγράφηκαν οι δυναμικές αποκρίσεις των ισοτοπικών ειδών C16O 18O και C18O2 . 

Όπως φαίνεται στο Σχ. 5.21 β, οι δυναμικές αποκρίσεις των ισοτοπικών ειδών CO2 

ολοκληρώνονται χρονικά περίπου 10 φορές πιο αργά (120 vs. 1200 s) από ότι στο Σχ. 

5.21α. Επιπλέον, κάτω από το μίγμα της αντίδρασης WGS τα παραγόμενα αέρια C 16O18O 

και C 18O2 παρουσιάζουν μέγιστη συγκέντρωση μετά από 9.3 και 4.6 s, αντίστοιχα, ενώ 

κάτω από το μίγμα C16O2/He τα μέγιστα αυτά εμφανίζονται πολύ πιο μετά, 86.2 και 19.8 s, 

αντίστοιχα. Με βάση τις πιο πάνω παρατηρήσεις οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η 

κινητική παραγωγής των ισοτοπικών ειδών CO2 κάτω από συνθήκες της αντίδρασης WGS 

είναι πολύ πιο γρήγορη από την κινητική εναλλαγής των 160  ατόμων του αερίου CO2 με 

τα 180  άτομα του T1O2 . Εδώ να σημειωθεί ότι η συγκέντρωση CO2 (0.3vol%) που 

χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα του Σχ. 5.21 β είναι πολύ παρόμοια με τη συγκέντρωση CO2 

που παράγεται κάτω από μόνιμες συνθήκες της αντίδραση WGS στους 200°C, και τα 

πειράματα των Σχ. 5.21 α-β πραγματοποιήθηκαν με την ίδια μάζα καταλυτικής κλίνης. 

Επίσης, κατά την εφαρμογή του ισοτοπικού πειράματος που περιγράφεται στο Σχ. 5.21α 

στο υπόστρωμα T1O2 -P25 (απουσία Pt) δεν παρατηρήθηκε παραγωγή των ισοτοπικών 

ειδών CO2 .

Όλα τα προσροφημένα 18O άτομα που σχηματίστηκαν στην επιφάνεια του Pt κατά 

την προκατεργασία με 5vol.%18O2/He (500oC, 30 min) απομακρύνθηκαν με αναγωγή του 

στερεού στους 80oC (1 atm H2 , 20 min). Με βάση τα πειράματα H2-TPR των 

Panagiotopoulou et al. [38], στη θερμοκρασία αυτή ανάγεται μόνο η οξειδωμένη 

επιφάνεια Pt (Pt5+sP t°). Ως εκ τούτου, τα ισοτοπικά είδη CO2 που παρατηρήθηκαν στο 

Σχ. 5.21α προέρχονται μόνο από το υπόστρωμα (T1O2). Χρησιμοποιώντας τις δυναμικές 

αποκρίσεις των C16O18O και C18O2 και το ισοζύγιο μάζας της Εξ. 3.8 (Κεφ. 3.4.3) 

υπολογίστηκε η ποσότητα ^m ol.g cat-1) των ατόμων 18O του T1O2 που συμμετέχουν στο
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μηχανισμό της αντίδρασης WGS. Στο πείραμα του Σχ. 5.21α (κάτω από το μίγμα της 

αντίδρασης WGS) η ποσότητα των ατόμων 18O βρέθηκε να είναι 12.6 μmol18O.gcat-1 που 

ισοδυναμεί με 0.55 μονοστρωματικές καλύψεις Pt (JO=0.55), ενώ για το πείραμα του Σχ. 

5.21 β (κάτω από το μίγμα 16CO2/He) η ποσότητα των ατόμων 18O βρέθηκε να είναι πολύ 

μεγαλύτερη, 185 μmol18O.gcat' 1 (JO=8.07).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Pt/TiO2___________________________
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Σχήμα 5.21: Δυναμικά ισοτοπικά πειράματα για τη μελέτη της συμμετοχής πλεγματικού οξυγόνου 
του TiO2 στην αντίδραση WGS σε καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/TiO2-P25 στους 200°C. Βηματικές
εναλλαγές: (α) 5vol.%18O2/He (500oC, 30 min) q  He (ψύξη στους 80oC) q  1 atm H2 (80oC, 20 
min) q  He (200oC, 20 min) q  3vol.%C16O/10vol.%H20/He (200oC, t); (β) 5vol.%18O2/He 
(500oC, 30 min) q  He (ψύξη στους 80oC) q  1 atm H2 (80oC, 20 min) q  He (200oC, 20 min) q
0.3vol.%C16O2/He (200oC, t). Οι δυναμικές αποκρίσεις των C16O2 , C18O2 , C16O18O και Η 
καταγράφηκαν κατά την τελευταία εναλλαγή.

16 ^ 1 6 ^ 1 8 ^

Με βάση τη συζήτηση που προηγήθηκε, η παραγωγή των ισοτοπικών αερίων 
16 18 18C O O και C O2 στο πείραμα του Σχ. 5.21α επιβεβαιώνει τη συμμετοχή ευκίνητων

οξυγόνων TiO2 στο μηχανιστικό δρόμο της αντίδρασης WGS. Εδώ να σημειωθεί ότι
18ακολουθώντας την ίδια προκατεργασία του στερεού με Ο2 και Η2 , και στη συνέχεια

εκθέτοντας την επιφάνεια του καταλύτη στο μίγμα 3vol.%C16O/He στους 200oC οδήγησε
18 -1στην παραγωγή 4.0 μmol O.gcat- (θο=0.18), με βάση την συγκέντρωση των παραγόμενων 

C16O 18O και C18O2 . Η ποσότητα αυτή είναι μόλις το 1/3 της συνολικής ποσότητας των 

ατόμων 18O που υπολογίστηκε κάτω από συνθήκες αντίδρασης (Σχ. 5.21α). Επιπλέον, το 

σχήμα και οι θέσεις των δυναμικών αποκρίσεων των C 16O 18O και C 18O2 ήταν πολύ 

παρόμοιες με αυτές του Σχ. 5.21α. Το τελευταίο αποτέλεσμα αποτελεί ακόμα μια ένδειξη 

ότι η αντίδραση WGS στον καταλύτη Pt/TiO2-P25 περνά μέσα από ένα οξειδο-αναγωγικό 

μηχανισμό, όπως αυτός περιγράφεται από τις Εξς. (5.6)-(5.8) και (5.10).

Η εναλλαγή He (200oC) q  C 16O/H2O/He (200oC, t) στο Σχ. 5.21α αντιστοιχεί σε μια 

βηματική αλλαγή (step change) της τροφοδοσίας όπου οι δυναμικοί ρυθμοί παραγωγής H2 

και CO2 να είναι διαφορετικοί σε σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό κάτω από μόνιμες
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συνθήκες αντίδρασης WGS. Με άλλα λόγια, κατά τη διάρκεια της βηματικής αλλαγής ο 

ρυθμός παραγωγής Η2 από το Η2Ο (H-path) και του CO2 από το CO (C-path) είναι 

διαφορετικοί. Αυτό μπορεί να δικαιολογήσει τη μικρή καθυστέρηση της δυναμικής 

απόκρισης του Η2 σε σχέση με του C16O που παρατηρείται στο Σχ. 5.21α, ενώ 

αποκλίστηκε το ενδεχόμενο να προέρχεται από φαινόμενα επαναπροσρόφησης του Η2 

στην καταλυτική επιφάνεια. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση Η2 σε σχέση με του C16O2 που 

παρατηρείται μετά τα 120 s κάτω από το μίγμα της αντίδρασης WGS (Σχ. 5.21α) 

οφείλεται στην αναντίστρεπτη προσρόφηση του CO2 στο υπόστρωμα προς σχηματισμό 

ανθρακικών ειδών, όπως δείχτηκε και στα πειράματα SSITKA-DRIFTS (Σχ. 5.18α). Σε 

μεγαλύτερους χρόνους κάτω από το μίγμα αντίδρασης WGS οι συγκεντρώσεις των Η2 και 

CO2 είναι περίπου ίδιες.

Το γεγονός ότι τα ισοτοπικά είδη CO2 εμφανίζονται πριν από το C16O2 (Σχ. 5.21α) 

είναι αποτέλεσμα του διαφορετικού δυναμικού ρυθμού παραγωγής C16O18O μέσω της 

αντίδρασης C16O με επιφανειακά άτομα 18O, σε σχέση με το ρυθμό παραγωγής C16O2 

μέσω της αντίδρασης WGS. Η εμφάνιση της δυναμικής απόκρισης του C18O2 σε πιο 

μικρούς χρόνους στο Σχ. 5.21α σε σχέση με το πείραμα του Σχ. 5.21 β, υποδηλώνει ότι η 

ενέργεια σύνδεσης των ατόμων 18O με την επιφάνεια ^ O 2 μειώνεται κάτω από συνθήκες 

αντίδρασης WGS. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι το C18O2 σχηματίζεται μόνο από την 

αντίδραση C16O18O με 18O άτομα, τότε η πραγματική αρχική συγκέντρωση του C16O18O 

που παράγεται μέσω της αντίδρασης WGS είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη 

ποσότητα C18O2 που παράγεται, και ότι η ποσότητα 18Ο του T1O2 που υπολογίστηκε ότι 

συμμετέχει στο μηχανισμό της αντίδρασης είναι σωστή (θο=0.55).

5.4.5 Προτεινόμενος Μηχανιστικός Δρόμος

Σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα που περιγράφονται στα Κεφ. 5.4.1-5.4.4 

προέκυψαν σημαντικές μηχανιστικές πληροφορίες, όπως η χημική σύσταση, δομή και 

επιφανειακή συγκέντρωση των ενεργών ενδιαμέσων ειδών της αντίδρασης και η απόδειξη 

της συμμετοχής ευκίνητων πλεγματικών οξυγόνων του T1O2 στο μηχανισμό της 

αντίδρασης WGS. Με βάση αυτές τις πληροφορίες προτείνεται ο μηχανιστικός δρόμος της 

αντίδρασης WGS που ακολουθείται για τον καταλύτη Pt/T1O2 (Σχ. 5.22).
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Σχήμα 5.22: Σχηματική απεικόνιση του προτεινόμενου μηχανισμού της αντίδρασης WGS στον 
καταλύτη Pt/TiO2.

Ο μηχανισμός της αντίδρασης WGS στον καταλύτη Pt/TiO2 περνά μέσα από ένα 

οξειδο-αναγωγικό μηχανισμό (redox mechanism). Όπως φαίνεται στο Σχ. 5.22, ο 

μηχανισμός περιλαμβάνει τα επιμέρους βήματα:

(α) προσρόφηση CO(g) στην επιφάνεια του Pt και διάχυση του προς τη διεπιφάνεια 

μετάλλου-υποστρώματος.

(%) αντίδραση CO με ευκίνητα πλεγματικά οξυγόνα του TiO2 προς παραγωγή CO2(g) 

με ταυτόχρονη αναγωγή του Ti4+ σε Τί3+ και σχηματισμό κενών θέσεων οξυγόνου.

(&) και (δ) επανοξείδωση του TiO2 από το Η2Ο προς παραγωγή H2(g) και πλήρωση 

των κενών θέσεων οξυγόνου σύμφωνα με τις αντιδράσεις (5.6) και (5.7). Τα ΟΗ-s 

είδη της αντίδρασης (5.7) διασπώνται περαιτέρω προς Ο-s και H-s, με τα τελευταία 

να παράγουν H2(g) στην επιφάνεια Pt [6 6 ].

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα αποτελέσματα του φυσικοχημικού χαρακτηρισμού, τις μετρήσεις της 

ενεργότητας στους καταλύτες Pt/TiO2 -T80 και Pt/TiO2-ST0 1 , καθώς και τις μηχανιστικές 

μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στον καταλύτη Pt/TiO2-P25 ως προς την αντίδραση 

WGS, προέκυψαν τα ακόλουθα κύρια συμπεράσματα:

1. Η εφαρμογή της τροποποιημένης τεχνικής λύματος-πηκτώματος για τη σύνθεση 

του υποστρώματος TiO2 -T80 και τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού για εναπόθεση 

του Pt οδήγησε στη σύνθεση των μεταλλικών στηριζόμενων καταλυτών χ%κ.β. 

Pt/TiO2-T80 και Pt/TiO2-ST01 (χ=0.1, 0.5 και 1.0) με μέσο μέγεθος νανο-
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σωματιδίων Pt 1.5-5.4 nm (πειράματα TPD-H2) και μέσο μέγεθος πρωτογενών 

σωματιδίων TiO2 20 nm για το υπόστρωμα Ti02-T80 και 16 nm για το στερεό 

T i0 2-ST01 (HRTEM-EDX). Όλα τα στερεά παρουσίασαν μεγαλύτερη ενεργότητα 

από τον βιομηχανικό καταλύτη (Cu0/Zn0/Al20 3) της LT-WGS στη 

θερμοκρασιακή περιοχή 250-375°C.

2. Κατά τη διάρκεια πειραμάτων TPD μετά από προσρόφηση C 0 στους καταλύτες 

Pt/Ti02-T80 και Pt/Ti02-ST01 παρατηρήθηκε εκρόφηση μεγάλης ποσότητας C 0 2 

που αποδόθηκε στις αντιδράσεις διάσπασης του προσροφημένου C0 προς C 0 2 και 

προσροφημένο άνθρακα (αντίδραση Boudouard), οξείδωσης του C0 από -ΟΗ 

ομάδες του φορέα προς C 0 2 και Η2 (αντίδραση WGS), και οξείδωσης του 

προσροφημένου C0 από άτομα οξυγόνου του Ti0 2  προς C0 2 .

3. Στα πειράματα H2-TPR παρατηρήθηκαν δύο ζώνες κατανάλωσης H2: μία περιοχή 

χαμηλής θερμοκρασίας (LTzone) που αφορά την αναγωγή Pt, και μία ευρεία περιοχή 

υψηλής θερμοκρασίας (HTzone) που αντιστοιχεί στην αναγωγή του T i02. H 

αναξιμότητα των στερεών βρέθηκε να αυξάνεται με μείωση του μέσου μεγέθους 

των σωματιδίων Ti02.

4. Στα φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν μετά από προσρόφηση C0 

παρατηρήθηκε η ύπαρξη ενός γραμμικού και ενός γεφυρωτικού προσροφημένου 

είδους C0 σε ανηγμένα άτομα Pt (Pt0). Επίσης, παρατηρήθηκε η ύπαρξη 

γραμμικών προσροφημένων ειδών C0 σε άτομα Pt με αυξημένη ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα πολύ κοντά σε ανηγμένα άτομα Ti στην διεπιφάνεια μετάλλου- 

υποστρώματος (Pt-Ds-Ti3+). Στα φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν μετά από 

προσρόφηση H20  παρατηρήθηκε o σχηματισμός τριών -0H  ομάδων (type I-III) 

και δύο ειδών μοριακά προσροφημένου H20  σε άτομα Ο^ του T i02. Τα τελευταία 

παρουσίασαν μειωμένη θερμική σταθερότητα σε σχέση με τις -ΟΗ ομάδες.

5. Ο κινητικός ρυθμός της αντίδρασης WGS στα στερεά που μελετήθηκαν (Pt/Ti02- 

T80 και Pt/Ti0 2 -ST0 1 ) βρέθηκε να αυξάνεται με αύξηση της φόρτισης σε Pt από 

0.1 σε 1.0 %κ.β ή με ισοδύναμη αύξηση του μέσου μεγέθους των σωματιδίων Pt. 

Αντίθετα, ο αριθμός αναστροφής βρέθηκε ανεξάρτητος από το μέσο μέγεθος των 

σωματιδίων Pt (1.5 < dPt< 5.4 nm). Η φαινόμενη ενέργεια ενεργοποίησης της 

αντίδρασης WGS για τους καταλύτες Pt/Ti02-T80 και Pt/Ti02-ST01 υπολογίστηκε 

στα 13.5 και 11.3 kcal.mol-1, αντίστοιχα, και εξαρτάται από το μέγεθος των 

πρωτογενών σωματιδίων T i0 2 ( άΤ^ο ).

6. Η παρουσία Η2 στην τροφοδοσία της αντίδρασης WGS μειώνει δραστικά την 

ενεργότητα των καταλυτών Pt/Ti0 2  είτε λόγω της ανταγωνιστικής προσρόφησης
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CO και H2 στα ενεργά κέντρα Pt, όπως αποδείχτηκε από πειράματα 

συνπροσρόφησης CO/H2 , είτε μέσω της παρεμπόδισης του Η2 στη αντίδραση 

επανοξείδωσης του TiO2 από το H2O αντιδρώντας αναντίστρεπτα με τις κενές 

θέσεις οξυγόνου σχηματίζοντας Ti4+-H'.

7. Για την αντίδραση WGS στο στηριζόμενο καταλύτη Pt/TiO2 παρατηρήθηκε 

κανονικό κινητικό ισοτοπικό φαινόμενο για την παραγωγή Η2 . Η επιφανειακή 

διάχυση ατόμων Η (διάσπαση δεσμού Ο-Η) ή/και η διάσπαση Η2Ο στην επιφάνεια 

του TiO2 πιθανόν να αποτελούν ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα της αντίδρασης WGS.

8. Η συμμετοχή ευκίνητων πλεγματικών οξυγόνων TiO2 στο μηχανιστικό δρόμο της 

αντίδρασης WGS για την παραγωγή του τελικού προϊόντος CO2 στον καταλύτη 

Pt/TiO2 , αποδείχτηκε για πρώτη φορά μετά από εξειδικευμένα ισοτοπικά δυναμικά 

πειράματα 18Ο2 .

9. Με βάση τα πειράματα SSITKA-DRIFTS, SSITKA-MS και την απόδειξη 

συμμετοχής πλεγματικού οξυγόνου του υποστρώματος (TiO2) στο μηχανισμό της 

αντίδρασης WGS, προτείνεται ότι η εν λόγω αντίδραση περνά μέσα από ένα 

οξειδο-αναγωγικό (redox) μηχανισμό, όπου το CO προσροφάται στο Pt και 

αντιδρά με ευκίνητα Ο του TiO2 προς CO2 , ενώ το Η2Ο επανοξειδώνει το TiO2 

παράγωντας ταυτόχρονα H2.

10. Κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης WGS, στον καταλύτη Pt/TiO2 

σχηματίζονται δύο διαφορετικά φορμικά είδη καθώς και ανθρακικά είδη στην 

επιφάνεια του TiO2, τα οποία αποτελούν μη ενεργά είδη της αντίδρασης, όπως 

αποδείχτηκε με πειράματα SSITKA-DRIFTS.

11. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των προσροφημένων ειδών CO που σχηματίζονται στο 

Pt (θ<0.01) αποτελούν ενεργά ενδιάμεσα είδη στο μηχανιστικό δρόμο της 

αντίδρασης WGS για τον καταλύτη Pt/TiO2 .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ WGS 

ΣΕ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Pt/CeOi

6.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται η επίδραση της φόρτισης Pt ή ισοδύναμα της 

διασποράς και του μέσου μεγέθους σωματιδίων Pt των στηριζόμενων καταλυτών Pt/CeO2 

στην καταλυτική τους συμπεριφορά ως προς την αντίδραση WGS. Τα δομικά και 

μορφολογικά χαρακτηριστικά των στερεών προσδιορίστηκαν με τις τεχνικές ΤPD-H2, 

TPD-CO, H2-TPR, in situ DRIFTS, και HRTEM-EDX και συσχετίστηκαν με την 

ενεργότητα που παρουσιάζουν ως προς την εν λόγω αντίδραση καθώς και με το μηχανισμό 

που ακολουθείται. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι στηριζόμενοι καταλύτες χ%κ.β. 

Pt/CeO2 (χ=0.1, 0.3, 0.6, 1.0 και 2.0) με μέσο μέγεθος σωματιδίων Pt στην περιοχή 1.3-8.0 

nm, πραγματοποιώντας μετρήσεις της μετατροπής CO σε CO2, XCO (%), του αριθμού 

αναστροφής, TOFCO (s-1), με βάση τα επιφανειακά άτομα Pt, και του ειδικού κινητικού 

ρυθμού, rCO ^mol.cm^.s"1) με βάση το μήκος της διεπιφάνειας Pt-CeO2, Io (cm.g-1).

Οι μηχανιστικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στους καταλύτες Pt/CeO2 

αφορούν την εφαρμογή της ισοτοπικής εναλλαγής SSITKA με χρήση φασματοσκοπίας 

μάζας (MS) και διάχυτης ανάκλασης υπερύθρου (DRIFTS) για την ποσοτική και ποιοτική 

ανάλυση των ενεργών επιφανειακών ενδιαμέσων ειδών της αντίδρασης. Επιπλέον, 

καινοτόμα δυναμικά ισοτοπικά πειράματα σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν για τη μελέτη 

της δραστικότητας των επιφανειακών ειδών (COads και HCOO-) που σχηματίζονται κάτω 

από συνθήκες WGS ως προς το H2O, καθώς και μετρήσεις του αρχικού κινητικού ρυθμού 

αντίδρασης, εξάγοντας έτσι σημαντικές πληροφορίες για το μηχανιστικό δρόμο της 

αντίδρασης που ακολουθείται. Τέλος, αποδείχτηκε επίσης η συμμετοχή πλεγματικού 

οξυγόνου του υποστρώματος (CeO2) στο μηχανισμό της αντίδρασης WGS.

Η τροποποιημένη τεχνική λύματος-πηκτώματος εφαρμόστηκε επιτυχώς για την 

προσθήκη Zr4+ στο πλέγμα του CeO2 και τη σύνθεση μικτών μεταλλοξειδίων CexZr1-xO2 

(x=0.3, 0.5 και 0.7) τα οποία αποτέλεσαν υποστρώματα για την εναπόθεση του Pt, με 

απώτερο σκοπό τη βελτίωση της καταλυτικής ενεργότητας ως προς την αντίδραση WGS. 

O φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των στερεών που προέκυψαν πραγματοποιήθηκε με τις 

τεχνικές ΤPD-H2, TPD-CO, H2-TPR, in situ DRIFTS, HRTEM-EDX, SEM και in situ 

XRD.
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6.2 Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός

6.2.1 Θερμοπρογραμματιζόμενη Εκρόφηση Η2 (TPD-H2)

Η τεχνική TPD-H2 εφαρμόστηκε στους καταλύτες χ%κ.β. Pt/CeO2 (όπου x=0.1, 0.3, 

0.6, 1.0 και 2.0) για τη μελέτη της επίδρασης του μεγέθους των σωματιδίων Pt στην 

αλληλεπίδραση του Η2 με το είδος της καταλυτικής επιφάνειας (αριθμό και είδος 

επιφανειακών ενεργών κέντρων, EPt-H) που καθορίζεται από το μέγεθος των σωματιδίων 

Pt, καθώς και για την εύρεση της διασποράς του μετάλλου και του μέσου μεγέθους των 

κρυσταλλιτών Pt. Η τεχνική TPD-H2 πραγματοποιήθηκε στη συσκευή που περιγράφεται 

στο Κεφ. 3.5 με βάση το πρωτόκολλο του Κεφ. 3.2.2.

Στο Σχήμα 6.1(α) και (β) παρουσιάζονται φάσματα εκρόφησης Η2 που λήφθηκαν 

από τους καταλύτες 0.6%κ.β. και 2.0%κ.β. Pt/CeO2 , αντίστοιχα. Στο Σχ. 6.1 

παρουσιάζονται επίσης οι επιμέρους κορυφές που προκύπτουν μετά από αποσυνέλιξη του 

συνολικού φάσματος TPD. Η συνολική ποσότητα Η2 που εκροφάται (ΝΗ, μmol.gcat-1), η 

διασπορά Pt (D, %), το μέσο μέγεθος σωματιδίων Pt (dPt, nm), καθώς και οι θερμοκρασίες 

εμφάνισης μεγίστου στο ρυθμό εκρόφησης (Tmax(l), oC) για όλους τους μεταλλικούς 

στηριζόμενους καταλύτες Pt/CeO2 που μελετήθηκαν, συνοψίζονται στον Πίνακα 6.1. Να 

σημειωθεί ότι η διασπορά Pt υπολογίστηκε με βάση τη συνολική ποσότητα Η2 , ΝΗ, που 

εκροφάται, ενώ δεν παρατηρήθηκε καθόλου εκρόφηση Η2 κατά την εφαρμογή της 

τεχνικής TPD-H2 στο υπόστρωμα (CeO2).

Στην περίπτωση του καταλύτη 0.6%κ.β. Pt/CeO2 (Σχ. 6.1α) είναι ευδιάκριτες δύο 

κορυφές στους 93 (κορυφή Α) και 286oC (κορυφή Β), αντίστοιχα, και η ύπαρξη ενός ώμου 

στο τέλος της κορυφής Β ο οποίος σχηματίζει την κορυφή C στους 395°C μετά την 

αποσυνέλιξη του φάσματος. Η κορυφή Α αντιστοιχεί σε αντιστρεπτή χημική προσρόφηση 

Η2 στην επιφάνεια του Pt (ασθενής χημικός δεσμός με το μέταλλο), ενώ οι κορυφές Β και 

C σε ισχυρή χημική προσρόφηση Η2 (αναντίστρεπτη) στο Pt το οποίο εκροφάται σε πιο 

υψηλές θερμοκρασίες [1-3]. Με την εφαρμογή της τεχνικής ^ -T P D  στα εν λόγω 

καταλυτικά συστήματα υπολογίστηκαν διασπορές και ισοδύναμο μέσο μέγεθος 

σωματιδίων Pt, τιμές που επιβεβαιώθηκαν από μετρήσεις με χρήση της τεχνικής HRTEM- 

EDX (Κεφ. 6.2.2) με πειραματικό σφάλμα της τάξης 10-20%. Επιπλέον, με βάση τη 

συνολική ποσότητα Η2 που εκροφάται (Πίνακας 6.1) ο λόγος H/Pt βρέθηκε σε όλες τις 

περιπτώσεις (0.1-2.0%κ.β. Pt) μικρότερος της μονάδας, υποδηλώνοντας την 

ελαχιστοποίηση φαινομένων διάχυσης Η2 (spillover) από το Pt προς το υπόστρωμα. Το 

τελευταίο αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται και από την πολύ καλή συμφωνία του μέσου 

μεγέθους σωματιδίων Pt που υπολογίστηκε με τις τεχνικές ^ ^ P D  και HRTEM-EDX.
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Σχήμα 6.1: Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης μετά από προσρόφηση Η2 (TPD-H2) 
για 30 min στους 250C που λήφθηκαν από τους καταλυτές: (α) 0.6%κ.β. Pt/CeO2 και (β) 2.0%κ.β. 
Pt/CeO2. Πειραματικές συνθήκες: mcat=0.5 g, β= 30οC.min-1, FHe= 30 NmL.min-1.

Στην περίπτωση του καταλύτη 2.0%κ.β. Pt/CeO2 (Σχ. 6.1 β) παρατηρήθηκε ένα 

εντελώς διαφορετικό φάσμα εκρόφησης Η2 με τέσσερα ευδιάκριτα μέγιστα εκρόφησης 

υδρογόνου. Η κορυφή στις χαμηλές θερμοκρασίες (κορυφή Α, Tmax(1)= 71°C) αντιστοιχεί 

σε ατομικά προσροφημένο Η με ασθενές δεσμό Pt-Η, ενώ οι κορυφές Β, C, και D (121, 

196 και 336°C, αντίστοιχα) οι οποίες εμφανίζονται σε υψηλότερες θερμοκρασίες 

εκρόφησης αντιστοιχούν σε αναντιστρεπτή προσρόφηση Η2 στο Pt γεγονός που οδηγεί σε 

ισχυρότερο δεσμό με την επιφάνεια, EPt-H [1-3].

Η ύπαρξη πολλαπλών ενεργών κέντρων προσρόφησης Η2 που παρατηρήθηκαν στα 

Σχ. 6.1 α-β αποδίδεται στο μεγάλο εύρος κατανομής μεγέθους Pt (1-20 nm) όπως 

υπολογίστηκε από την εφαρμογή της τεχνικής HRTEM-EDX (Σχ. 6.2β, Κεφ. 6.2.2). Οι 

Collins και Spicer [4] μετά από μελέτες H2-TPD σε πολυκρυσταλλίτες Pt αναφέρουν ότι οι 

κορυφές εκρόφησης κάτω από 130°C αντιστοιχούν σε προσρόφηση Η2 σε terraces Pt, ενώ 

οι κορυφές πάνω από 1 30^  σε ατομικά προσροφημένο Η σε steps Pt. Επιπλέον, η 

εξάρτηση του βαθμού ακορεστότητας των ατόμων Pt από το μέγεθος των νανο

σωματιδίων μπορεί να δικαιολογήσει την εμφάνιση πολλαπλών κέντρων προσρόφησης Η2
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που παρατηρήθηκαν στα φάσματα H2-TPD (Σχ. 6.1) [5, 6 ]. Από την άλλη, η προσρόφηση 

Η2 σε άτομα Pt κοντά στην διεπιφάνεια Pt-CeO2 δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς [2].

Οι Bernal et al. [1] έδειξαν φάσματα H2-TPD σε καταλύτη 2.5%κ.β. Pt/CeO2 μετά 

από αναγωγή του στερεού στους 500°C, τα οποία είναι σε πολύ καλή συμφωνία με το 

φάσμα του Σχ. 6.1 β παρά το διαφορετικό ρυθμό θέρμανσης και τη διαφορετική ροή 

φέροντος αερίου (β=1Ο °C.min-1 και FHe=60 NmL.min-1) που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση 

με την παρούσα Δ.Δ. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρουν οι Zafiris και Gorte [3] οι 

οποίοι έδειξαν πολλαπλές κορυφές εκρόφησης Η2 από σωματίδια Pt με μέγεθος 10 nm 

στηριζόμενα σε άμορφα φιλμ CeO2, σε αντίθεση με τα σωματίδια Pt με μέγεθος 3 nm.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [7-1Ο], τα φαινόμενα επαναπροσρόφησης σε 

μεταλλικούς στηριζόμενους καταλύτες κατά την εφαρμογή της τεχνικής TPD επηρεάζουν 

σημαντικά τη θέση των κορυφών αλλά σε καμία περίπτωση δεν οδηγούν στο σχηματισμό 

μεγάλων ώμων ή πολλαπλών κορυφών. Αυτό ενισχύει περαιτέρω την αιτιολόγηση των 

πολλαπλών κέντρων προσρόφησης Η2 που παρατηρήθηκαν σύμφωνα με τη συζήτηση που 

προηγήθηκε.

Πίνακας 6.1: Ανάλυση φασμάτων TPD-H2 για τους καταλύτες χ%κ.β. Pt/CeO2 (όπου χ = 0. 1, 0.3, 
0.6, 1.0 και 2.0).

Φόρτιση 

(%κ.β. Pt)

Nh

^m ol.gcat-1)

D

(%)

dp^

(nm)
T (1) (oC)Α m ax V ' - v T (2) (oC)m ax T (3) (oC)m ax

0 . 1 4.3 84 1.3 98 2 2 2 336

0.3 9.5 61 1 . 8 115 289 378

0 . 6 11.3 37 3.Οβ 93 286 395

1 . 0 1Ο.Ο 2 2 5.Οβ 12Ο 205 3Ο7

2 . 0 13.8 13.7 8 .Οβ 71 121, 196 336

α Υπολογίστηκε από την Εξ. 2.41.
β Επιβεβαιώθηκαν με την τεχνική HRTEM-EDX (Κεφ. 6.2.2) με πειραματικό σφάλμα 1Ο-2Ο%.

6.2.2 Υψηλής Ευκρίνειας Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης-Μικροανάλυση 

Ακτίνων-X (HRTEM-EDX)

Στο Σχήμα 6.2 παρουσιάζεται η εικόνα υψηλής ευκρινείας ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας διέλευσης (HRTEM) που λήφθηκε στον καταλύτη 2.Ο%κ.β Pt/CeO2, καθώς 

και η κατανομή μεγέθους των σωματιδίων Pt και TiO2 μετά από σάρωση του δείγματος 

και καταμέτρηση περίπου 250-350 σωματιδίων. Οι στιγμές με πιο έντονο άσπρο χρώμα 

αφορούν τα σωματίδια Pt (Σχ. 6.2α).
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Όπως φαίνεται στο Σχ. 6.2α τα ημισφαιρικά σωματίδια Pt είναι διεσπαρμένα σε 

μεγάλα συσσωματώματα CeO2 (50-400 nm), ενώ από την κατανομή μεγέθους σωματιδίων 

Pt (Σχ. 6.2 β) το μέσο μέγεθος τους υπολογίστηκε στα 8.4 ± 3.8 nm. Παρόμοιες ευρείες 

κατανομές μεγέθους βρέθηκαν και στους καταλύτες 0.6 και 1.0%κ.β. Pt/CeO2. Μετά από 

μικροανάλυση ακτίνων-X πάνω από τα σωματίδια Pt δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα 

επικάλυψης του Pt από ανηγμένα είδη CeOx. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σε συμφωνία με 

τα αποτελέσματα που ανέφεραν νωρίτερα οι Bernal et al. [1] από μελέτες σε παρόμοιους 

καταλύτες και μετά από αναγωγή των στερεών σε θερμοκρασίες <500°C.

Οι μετρήσεις του μέσου μεγέθους σωματιδίων Pt με τη τεχνική HRrEM-EDX στους 

καταλύτες 0.6, 1.0 και 2.0%κ.β Pt/CeO2 βρίσκονται σε πολύ καλή συμφωνία με τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 6.1 τα οποία βασίζονται στην ανάλυση των φασμάτων TPD-H2 

υποθέτοντας ημισφαιρικά σωματίδια με μια μικρή απόκλιση της τάξης του 1 0 -2 0 %.

Σχήμα 6.2: (α) Εικόνα HRTEM, και (β) η αντίστοιχη κατανομή μεγέθους σωματιδίων του Pt μετά 
από καταμέτρηση περίπου 250-350 σωματιδίων στον καταλύτη 2.0%κ.β. Pt/CeO2.

6.2.3 Θερμοπρογραμματιζόμενη Εκρόφηση CO (TPD-CO)

H τεχνική TPD-CO στα καταλυτικά συστήματα Pt/CeO2 εφαρμόστηκε για τη μελέτη 

της επίδρασης του μέσου μεγέθους των σωματιδίων Pt στις χημειοροφητικές ιδιότητες της 

επιφάνειας ως προς το CO. Τα πειράματα TPD-CO πραγματοποιήθηκαν στη συσκευή που 

περιγράφεται στο Κεφ. 3.5 σύμφωνα με το πρωτόκολλο που αναφέρεται στο Κεφ. 3.2.2. 

Όλα τα πειράματα TPD-CO που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα Δ.Δ., διεξήχθηκαν 

μετά από οξείδωση του καταλύτη στους 500°C για 2 ώρες (20%vol.O2/He) και αναγωγή 

στους 300oC για 2 ώρες (H2, 1 atm), ενώ η προσρόφηση πραγματοποιήθηκε στους 25oC.

Στο Σχήμα 6.3 παρουσιάζονται φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης CO2 

μετά από προσρόφηση CO για 30 min στους 25°C τα οποία ληφθήκαν από τους καταλύτες 

0.3 και 0.6%κ.β. Pt/CeO2. Να σημειωθεί ότι κατά τα πειράματα TPD-CO σε όλους τους 

καταλύτες χ%κ.β. Pt/CeO2 (x=0.1-2.0) δεν παρατηρήθηκε εκρόφηση CO.
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H ανίχνευση CO2 κατά τη διάρκεια πειραμάτων TPD μετά από προσρόφηση CO 

αποδίδεται στις αντιδράσεις διάσπασης προσροφημένου CO προς CO2 και προσροφημένο 

άνθρακα (αντίδραση Boudouard), και οξείδωσης του προσροφημένου CO από άτομα 

οξυγόνου του CeO2 [1, 3, 11]. Η πιθανότητα προέλευσης του CO2 μέσω της αντίδρασης 

του CO από -ΟΗ ομάδες του υποστρώματος (αντίδραση WGS) αφού κατά τα πειράματα 

TPD-CO δεν παρατηρήθηκε καμιά παραγωγή Η2

Η συνολική ποσότητα CO2 που εκροφάται, Ν ^m ol.g cat-1), και οι θερμοκρασίες

εμφάνισης μεγίστου στο ρυθμό εκρόφησης, Tmax(l), συνοψίζονται στον Πίνακα 6.2. Η 

αποσυνέλιξη των φασμάτων TPD-CO που λήφθηκαν στους καταλύτες χ%κ.β. Pt/CeO2 

(χ=0.1-2.0) οδήγησε στο σχηματισμό τριών κορυφών εκρόφησης CO2 . Δεν παρατηρήθηκε 

όμως καμιά συσχέτιση της εκροφούμενης ποσότητας CO2 και των θέσεων των 

παρατηρούμενων κορυφών με αύξηση της φόρτισης Pt. Ο ρυθμός παραγωγής CO2 

εξαρτάται από την κινητική των αντιδράσεων Boudouard και οξείδωσης CO από 

πλεγματικά οξυγόνα του CeO2 . Ωστόσο, η κινητική αυτών των αντιδράσεων επηρεάζεται 

από την επιφανειακή δομή και μορφολογία καθώς και τις αλληλεπιδράσεις Pt-O-Ce στα εν 

λόγω στερεά, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες στις οποίες εμφανίζονται τα μέγιστα των 

κορυφών CO2 να μην μπορούν να συσχετιστούν άμεσα με τη φόρτιση Pt [12, 13]. 

Συγκρίνοντας τη συνολική ποσότητα CO2 που εκροφάται με τις ποσότητες του Πίνακα 6 . 1  

(Νη, μmol.gcat-1) η Ν Ĉ  βρέθηκε να είναι κατά πολύ μικρότερη. Το αποτέλεσμα αυτό

μπορεί να ερμηνευτεί με βάση τη στοιχειομετρία της αντίδρασης Boudouard 

(CO:CO2=2:1) που λαμβάνει χώρα, καθώς και με το πιθανό σχηματισμό ανθρακικών 

ειδών τα οποία διασπώνται σε θερμοκρασίες >500°C.
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Σχήμα 6.3: Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης CO2 μετά από προσρόφηση 
1.5vol.%CO/He για 30 min στους 25°C, που ληφθήκαν από τους καταλύτες 0.3 και 0.6%κ.β. 
Pt/CeO2. Πειραματικές συνθήκες: mcat=0.5 g, β= 30^ ^ 1η -1, FHe= 30 NmL.mln-1.
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Πίνακας 6.2: Συνολική ποσότητα εκροφούμενου CO2 (^ o l.g cat-1) και θερμοκρασίες εμφάνισης 
μεγίστου εκρόφησης (Tmax(i)) από τα πειράματα TPD-CO στους καταλύτες χ%κ.β. Pt/Ce02 (χ=0.1- 
2 .0 ).

Φόρτιση 

(%κ.β Pt)
Nc o 2

(μmol.gcat-1)
T (1) (OC)Α max ν T (2) (OC)max T (3) (OC)max

0 . 1 2.04 77 133 185

0.3 3.88 74 131 176

0 . 6 3.40 84 125 185

1 . 0 2.04 76 1 1 0 172

2 . 0 3.62 60 90 187

6.2.4 Θερμοπρογραμματιζόμενη Αναγωγή (H2-TPR)

Τα πειράματα θερμοπρογραμματιζόμενης αναγωγής με χρήση H2 (H2 -TPR) 

πραγματοποιήθηκαν με σκοπό να προσδιοριστεί η επίδραση της φόρτισης Pt ή ισοδύναμα 

του μεγέθους των κρυσταλλιτών Pt στις αναγωγικές ιδιότητες των καταλυτών χ%κ.β. 

Pt/CeO2 (χ=0.1-2.0). Τα πειράματα H2-TPR έλαβαν χώρα στη συσκευή που περιγράφεται 

στο Κεφ. 3.5 με βάση την μεθοδολογία που αναφέρεται στο Κεφ. 3.2.3. Όλα τα 

θερμοκρασιακά προφίλ H 2-TPR λήφθηκαν μετά από οξείδωση των στερεών στους 

500oC για 2h (20vol.%O2/He).

Στο Σχήμα 6.4α φαίνονται τα προφίλ H 2-TPR τα οποία παρουσιάζουν την 

κατανάλωση H 2 ^m ol H2 .g-1 .s-1) συναρτήσει της θερμοκρασίας του στερεού, τα 

οποία λήφθηκαν από τους καταλύτες χ%κ.β. Pt/CeO2 (χ=0.3, 0.6 και 1.0). Σε όλα τα 

προφίλ H2-TPR του Σχ.6.4α διακρίνονται δύο ζώνες κατανάλωσης H2 . Για παράδειγμα 

στον καταλύτη 0.6%κ.β. Pt/CeO2 (Σχ. 6.4β) η περιοχή κατανάλωσης H2 στις χαμηλές 

θερμοκρασίες (LTzone) εκτίνεται στην περιοχή 50-300oC, στην οποία μετά από 

αποσυνέλιξη του συνολικού φάσματος παρατηρήθηκαν δύο επιμέρους κορυφές στους 1 1 2  

και 212oC, κορυφές 1 και 2, αντίστοιχα στο Σχ. 6.4β. Στην περιοχή κατανάλωσης H2 στις 

υψηλές θερμοκρασίες (HTzone, 400-800oC) βρέθηκαν τρεις επιμέρους κορυφές στους 510, 

650 και 800oC (κορυφές 3-5, Σχ. 6.4β). Οι θερμοκρασίες εμφάνισης μεγίστου ρυθμού 

κατανάλωσης Η2 , Τ ^ χω, καθώς και η συνολική ποσότητα του καταναλισκόμενου Η2, Ν Η̂

^m ol H2 .gcat-1) για τους καταλύτες χ%κ.β. Pt/CeO2 (χ=0.1-2.0) δίδονται στον Πίνακα 6.3.
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Σχήμα 6.4: (α) Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης αναγωγής με χρήση H2 (H2-TPR) που 
λήφθηκαν από τους καταλύτες 0.3, 0.6 και 1.0%κ.β. Pt/CeO2, και (β) Αποσυνέλιξη του προφίλ H2- 
TPR στις επιμέρους κορυφές που λήφθηκε στον καταλύτη 0.6%κ.β. Pt/CeO2.

Όπως και στην περίπτωση των καταλυτών Pt/TiO2 (βλέπε Κεφ. 5.2.3), η περιοχή 

κατανάλωσης Η2 στις χαμηλές θερμοκρασίες που παρατηρήθηκε στα στερεά Pt/CeO2 

αντιστοιχεί στην αναγωγή PtOx (π.χ., PtsO, PtO και PtO2) τα οποία βρέθηκαν να ανάγονται 

σε θερμοκρασίες <250°C [14-18], σύμφωνα με την Εξ. 5.2 (Κεφ. 5.2.3). Αντίστοιχα, η 

περιοχή κατανάλωσης H2 στις υψηλές θερμοκρασίες αφορά την αναγωγή του 

υποστρώματος (CeO2) η οποία ενισχύεται από την παρουσία Pt, σύμφωνα με τη αντίδραση 

[15, 19]:

CeO2 + XH2 r  CeO2-x + XH2 O (x<2 ) (6 .1 )

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [15, 19] η αναγωγή του καθαρού CeO2 οδηγεί στο 

σχηματισμό δύο κορυφών οι οποίες εμφανίζουν μέγιστο κατανάλωσης Η2 στους 440-450 

και 750-800oC. Συγκεκριμένα, ο παρατηρούμενος ώμος (510 °C, κορυφή 3, Σχ. 6.4β) 

αφορά επιφανειακή αναγωγή του υποστρώματος, ενώ σε υψηλότερες θερμοκρασίες οι 

κορυφές 4 και 5 (650 και 800°C, Σχ.6.4β) αφορούν αντίδραση με υδρογόνο των οξυγόνων 

που βρίσκονται στην κρυσταλλική δομή του CeO2 [15, 19]. Όπως φαίνεται στο Σχ. 6.4α, η 

περιοχή κατανάλωσης Η2 στις υψηλές θερμοκρασίες και η οποία είναι συνυφασμένη με 

την αναγωγή του CeO2 δεν επηρεάζεται από την αύξηση της φόρτισης σε Pt 

(0.3^1.0%κ.β.), σε αντίθεση με την περιοχή κατανάλωσης Η2 στις χαμηλές θερμοκρασίες 

η οποία μετακινείται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να 

δικαιολογηθεί με τη μείωση των αλληλεπιδράσεων Pt με το CeO2  με αύξηση του μεγέθους 

των κρυσταλλιτών Pt [16]. Επιπλέον, με βάση τη συνολική ποσότητα Η2 που 

καταναλώνεται ( , Πίνακας 6.3) η αναξιμότητα (reducibility) όλων των καταλυτών

Pt/CeO2 βρέθηκε να είναι ανεξάρτητη από τη φόρτιση Pt.
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Πίνακας 6.3: Συνολική ποσότητα καταναλισκόμενου Η2 και θερμοκρασίες εμφάνισης μεγίστου 
ρυθμού κατανάλωσης Η2 κατά την αναγωγή των καταλυτών χ%κ.β. Pt/CeO2 (x=0.1-2.0).

Φόρτιση 

(% κ.β. Pt)

” η 2 

^rnol.g cat-1)

T (1) Α rnax

(oC)

T (2) A rnax

(oC)

T (3) Α rnax

(oC)

T (4) Α rnax

(oC)

T (5)
A rnax

(oC)

0 . 1 360 - 198 537 6 6 8 794

0.3 377 - 235 537 660 807

0 . 6 333 1 1 2 2 1 2 518 650 796

1 . 0 356 94 209 505 631 804

2 . 0 336 8 8 - 513 644 6 8 6

6.2.5 Μελέτες Προσρόφησης CO-In situ DRIFTS

Η τεχνική in situ DRIFTS χρησιμοποιήθηκε για την ταυτοποίηση των ειδών που 

σχηματίζονται στην επιφάνεια των καταλυτών Pt/CeO2 μετά από έκθεση τους στο 

αντιδρών CO της αντίδρασης WGS, καθώς και για τη μελέτη της θερμικής σταθερότητας 

των επιφανειακών ειδών που σχηματίζονται συναρτήσει της θερμοκρασίας εκρόφησης υπό 

ροή Ar. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στην συσκευή που περιγράφεται στο Κεφ. 3.7.

Στα Σχήματα 6.5α και 6.5β παρουσιάζονται φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν 

μετά από προσρόφηση CO στους 30°C ακολουθούμενη από αύξηση της θερμοκρασίας 

(30-400°C) υπό ροή Ar για τους καταλύτες 0.6%.κ.β. Pt/CeO2 και 2.0%κ.β. Pt/CeO2, 

αντίστοιχα. Παρόμοιο φάσμα λήφθηκε και στον καταλύτη 0.1%.κ.β. Pt/CeO2 όπου και δεν 

παρατηρήθηκε διαφορές σε σχέση με τα φάσματα του Σχ. 6.5α-β.

Όπως φαίνεται στο Σχ. 6.5α, για θερμοκρασίες εκρόφησης < 150^  διακρίνεται μια 

κορυφή (κορυφή Α) και ένας ώμος (κορυφή Β) στην περιοχή 2120-1980 cm-1. Οι κορυφές 

αυτές αντιστοιχούν σε υψηλής συχνότητας (High-Frequency, HF) και χαμηλής 

συχνότητας (Low-Frequency, LF) γραμμικά προσροφημένα είδη CO, αντίστοιχα, στην 

επιφάνεια Pt. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει τη μεγάλη κατανομή μεγέθους 

σωματιδίων Pt που αναφέρθηκε στο Κεφ. 6.2.2. Στα πιο μεγάλα σωματίδια Pt ( 8  nm) του 

καταλύτη 2.0%κ.β. Pt/CeO2 (Σχ. 6.5β) παρατηρήθηκε ο σχηματισμός μόνο του HF- 

γραμμικά προσροφημένου είδους CO (κορυφή Α, Σχ. 6.5 β). Η ύπαρξη του γεφυρωτικά 

προσροφημένου CO στην επιφάνεια Pt επιβεβαιώνεται με την κορυφή που παρατηρήθηκε 

στην περιοχή 1880-1810 cm-1 (κορυφή C, Σχ. 6.5α-β). Η ταυτοποίηση των 

προσροφημένων ειδών που σχηματίζονται έγινε με βάση τη βιβλιογραφία [20-30].
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Σχήμα 6.5: Φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν μετά από προσρόφηση 2vol.%CO/He στους 
30oC ακολουθούμενη από αύξηση της θερμοκρασίας (30-400°C) υπό ροή Ar στους καταλύτες: (α) 
0 .6 %.κ.β. Pt/CeO2 και (β) 2 .0 %κ.β. Pt/CeO2 .

Η σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας από τους 30 στους 400°C υπό ροή Ar 

οδήγησε στην προοδευτική μείωση της έντασης απορρόφησης τόσο των κορυφών που 

αφορούν γραμμικά είδη CO (κορυφές Α και Β), όσο και γερυρωτά είδη CO (κορυφές C). 

Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τα πειράματα TPD-CO (Κεφ. 6.2.3) στα οποία βρέθηκε 

ότι οι αντιδράσεις διάσπασης και οξείδωσης του προσροφημένου CO προς CO2 

λαμβάνουν χώρα σε θερμοκρασίες μέχρι και 3 00^ . Όπως φαίνεται στο Σχ. 6.5α, το HF- 

γραμμικό είδος CO εκροφάται εντελώς μέχρι τους 3 0 0 ^ , σε αντίθεση με το LF-γραμμικό 

είδος CO το οποίο βρέθηκε να είναι θερμικά πιο σταθερό και να εκροφάται πλήρως σε 

Τ>400^. Η απουσία LF-γραμμικού είδους CO στο φάσμα του Σχ. 6.5β υποδηλώνει
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ισχυρότερο δεσμό C-O, γεγονός το οποίο συνεπάγεται σε ασθενέστερο δεσμό Pt-CO για 

τον καταλύτη 2.0%κ.β. Pt/CeO2 σε σχέση με τον καταλύτη 0.6%κ.β. Pt/CeO2. Η επίδραση 

του μεγέθους των σωματιδίων Pt στις προσροφητικές ικανότητες της επιφάνειας τους 

αποδείχτηκε και προηγουμένως στα πειράματα TPD-H2 και TPD-CO (βλέπε Κεφ. 6.2.1 

και 6.2.3, αντίστοιχα). Οι Zafiris και Gorte [3] έδειξαν ότι τα προσροφημένα είδη CO που 

εκροφούνται σε υψηλές θερμοκρασίες σχηματίζονται κυρίως σε μικρά σωματίδια Pt, το 

οποίο απέδωσαν στο μεγαλύτερο βαθμό ακορεστότητας των ατόμων μικρών 

κρυσταλλιτών Pt σε σχέση με τα μεγαλύτερα σωματίδια.

Η προοδευτική μείωση της έντασης των κορυφών του Σχ. 6.5α συνοδεύεται με 

μετατόπιση των κορυφών από τους 2068 (LF-γραμμικό CO) και 1869 cm-1 (γεφυρωτικό 

CO) στους 2032 και 1863 cm-1, αντίστοιχα, γεγονός που αποδίδεται στη μείωση των 

αλληλεπιδράσεων διπόλου-διπόλου με μείωση της επιφανειακής κάλυψης [26, 31]. 

Πανομοιότυπο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στην περίπτωση του καταλύτη 2.0%κ.β. 

Pt/CeO2 (Σχ. 6.5β). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [31] η προσρόφηση ενός δότη 

ηλεκτρονίων στην επιφάνεια Pt οδηγεί σε μείωση της συχνότητας δόνησης του δεσμού C

O λόγω της μεταφοράς ηλεκτρονιακού φορτίου προς το Pt, γεγονός που ενισχύει τη 

μεταφορά ηλεκτρονίων από το Pt στα 2π* αντιδεσμικά τροχιακά του προσροφημένου CO. 

Ένα τέτοιο δότη ηλεκτρονίων μπορεί να αποτελεί ο προσροφη μένος άνθρακας που 

σχηματίζεται κατά την διάσπαση του προσροφημένου CO με αύξηση της θερμοκρασίας 

(αντίδρασης Boudouart). Παρόλα αυτά, οι Collins και Spicer [4] έδειξαν ότι η παρουσία 

προσροφημένου άνθρακα σε επιφάνειες Pt μέσω της διάσπασης CO είναι πολύ 

περιορισμένη.

6.3 Καταλυτικές Μετρήσεις

Για τη μελέτη της επίδραση της φόρτισης μετάλλου (χ%κ.β, x=0.1-2.0) ή ισοδύναμα 

του μέσου μεγέθους των σωματιδίων Pt (dPt=1.3-8 nm) στην καταλυτική συμπεριφορά ως 

προς την αντίδραση WGS, διεξήχθησαν πειράματα μέτρησης της ποσοστιαίας μετατροπής 

CO σε CO2 (Xco, %). Η μετατροπή CO σε CO2 υπολογίστηκε με βάση την Εξ. 3.2 (Κεφ. 

3.3) και αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 6 .6 . Τα πειράματα καταλυτικής 

ενεργότητας πραγματοποιήθηκαν στη θερμοκρασιακή περιοχή 200-450°C με αέρια 

τροφοδοσία 3vol.%CO/10vol.%Η2Ο/He, μάζα καταλυτικής κλίνης 0.5 g (υπό μορφή 

σκόνης) και συνολική ροή 200 NmL.min-1 και η ταχύτητα χώρου-χρόνου αντιδραστήρα 

(GHSV) ήταν περίπου 40,000 h-1. Οι μετρήσεις έγιναν στη συσκευή που περιγράφεται στο 

Κεφ. 3.6.
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Στο Σχ. 6 .6 . παρουσιάζεται και η καμπύλη Xeq η οποία παριστάνει τη μέγιστη δυνατή 

μετατροπή CO σε κάθε θερμοκρασία αντίδρασης όταν η αντίδραση WGS βρίσκεται σε 

θερμοδυναμική χημική ισορροπία. Η Xeq υπολογίστηκε με βάση την Εξ. 4.5 (Κεφ. 4.3) 

όπου για T<200°C υπάρχει πλήρης μετατροπή CO. Στους 450°C παρατηρείται μείωση της 

μέγιστης επιτρεπτής μετατροπής CO κατά 6.5%.

Σχήμα 6.6: Διάγραμμα ποσοστιαίας μετατροπής CO σε CO2 (Xco, %) συναρτήσει της 
θερμοκρασίας αντίδρασης. Πειραματικές συνθήκες: mcat=0.5 g, GHSV= 40,000 h-1, σύσταση 
τροφοδοσίας= 3vol.%CO/10vol.%H2O/He, συνολική ροή= 200 NmL.min-1.

Όπως φαίνεται στο Σχ. 6 .6 , το υπόστρωμα CeO2 παρουσίασε πρακτικά μηδενική 

ενεργότητα ως προς την αντίδραση WGS στη θερμοκρασιακή περιοχή 200-300oC. Σε 

μεγαλύτερες θερμοκρασίες (>350oC) παρατηρήθηκε μια μικρή μετατροπή CO της τάξης 

του 3%. Ωστόσο, η προσθήκη μετάλλου σε πολύ μικρή περιεκτικότητα (0.1%κ.β.) οδηγεί 

σε σημαντική βελτίωση της καταλυτικής συμπεριφοράς του στερεού. Περαιτέρω αύξηση 

της περιεκτικότητας σε Pt (0 .ΐ!2 .0% κ.β.) οδηγεί σε μετατόπιση της καμπύλης 

μετατροπής CO προς χαμηλότερες θερμοκρασίες. Για παράδειγμα, 45% μετατροπή CO 

επιτυγχάνεται στους 300oC με καταλύτη 2.0%κ.β. Pt/CeO2 σε σχέση με τον καταλύτη 

0.1%κ.β. Pt/CeO2 που επιτυγχάνεται στους 325oC. Από την άλλη, η αύξηση της φόρτισης 

Pt από 0.1 σε 2.0%κ.β. (20 φορές) στους 300°C οδηγεί σε αύξηση της μετατροπής CO 

μόνο κατά ένα παράγοντα 2.2. Όπως θα συζητηθεί πιο κάτω, το τελευταίο αποτέλεσμα 

μπορεί να εξηγηθεί με την προοδευτική αύξηση του ειδικού κινητικού ρυθμού της 

αντίδρασης WGS ως προς την περιφέρεια της διεπιφάνειας Pt-CeO2 ^m ol CO.cm-1 .s-1) με
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αύξηση του μέσου μεγέθους των σωματιδίων Pt. Οι Jacobs et al. [32] αναφέρουν ότι η 

αύξηση της φόρτισης Pt ενισχύει τη μερική αναγωγή του CeO2 σε χαμηλότερες 

θερμοκρασίες και κατά συνέπεια αυξάνεται ο αριθμός των ενεργών κέντρων Ce3+ στα 

όποια σχηματίζονται οι γεφυρωτικές -ΟΗ ομάδες.

Για τον υπολογισμό του αρχικού κινητικού ρυθμού (initial kinetic rate) 

κατασκευάστηκαν διαγράμματα της μετατροπής CO συναρτήσει του λόγου W/Fco που 

φαίνονται στο Σχήμα 6.7. Ο αρχικός κινητικός ρυθμός υπολογίζεται άμεσα από την κλίση 

της ευθείας XCO=f(W/F°CO) [33]. Πανομοιότυπες ευθείες καταγράφηκαν σε όλους τους 

καταλύτες Pt/CeO2 (0.1-2.0%κ.β.) και για θερμοκρασίες αντίδρασης 250 και 300oC.

Σχήμα 6.7: Διαγράμματα μετατροπής CO (Xco) συναρτήσει του λόγου W/F^o για τον 
υπολογισμό του αρχικού κινητικού ρυθμού της αντίδρασης στους 275()C σε καταλύτες 0.6 και 
2.0%κ.β. Pt/CeO2.

Για τη μελέτη των εξωτερικών φαινομένων μεταφοράς μάζας κάτω από συνθήκες 

που μετρήθηκαν οι κινητικοί ρυθμοί του Σχ. 6.7, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της 

μετατροπής CO κάτω από διαφορετική συνολική ροή F (NmL.min-1) και μάζα 

καταλυτικής κλίνης W (g) διατηρώντας όμως σταθερό το λόγο W/F. Συγκεκριμένα, για 

τον καταλύτη 1.0%κ.β. Pt/CeO2 στους 3 0 0 ^  μετρήθηκε 39 και 41% μετατροπή CO 

χρησιμοποιώντας W/F= 0.5 g/200 NmL.min-1 και 0.25 g/100 NmL.min-1, αντίστοιχα. Με 

αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώθηκε η απουσία εξωτερικών φαινομένων μεταφοράς μάζας 

κάτω από συνθήκες αντίδρασης στους 3 00^ . Η απουσία εσωτερικών φαινομένων 

μεταφοράς μάζας και θερμότητας μέσα στους πόρους των στερεών αποδείχτηκε με βάση 

τα κριτήρια που παρουσιάζονται στο Παράρτημα. Επίσης, υπολογίστηκε ότι η διαφορά 

θερμοκρασίας μεταξύ της αέριας φάσης και της καταλυτικής επιφάνειας είναι αμελητέα.

Στα Σχήματα 6 .8 α-β παρουσιάζεται η εξάρτηση του εγγενή κινητικού ρυθμού της 

αντίδρασης WGS στους 250, 275 και 3 0 0 ^  από το μέσο μέγεθος σωματιδίων Pt (dPt, nm).
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O εγγενής κινητικός ρυθμός εκφράζεται ως ο αριθμός αναστροφής, TOFc o  (s-1) (Σχ.6 .8 α) 

με αναφορά τα επιφανειακά άτομα Pt σύμφωνα με την Εξ. 3.4, και ως o ειδικός κινητικός 

ρυθμός, rC 0 ^m ol.cm -1.s-1) (Σχ.6 .8 β) σύμφωνα με την Εξ. 3.3 με αναφορά το μήκος της 

διεπιφάνειας Pt-Ce02 (Io, cm.g"1). Για κάθε καταλύτη Pt/Ce02 το μήκος της περιφέρειας 

της διεπιφάνειας Pt-Ce0 2  (Io) υπολογίστηκε υποθέτοντας κυκλική γεωμετρία της 

διεπιφάνειας με βάση τη φόρτιση Pt, το μέσο μέγεθος σωματιδίων Pt (Πίνακας 6.1, Κεφ. 

6.2.1) και πυκνότητα Pt ίση με ρ=21.3 g.cm"3.

Σχήμα 6.8: Διαγράμματα εγγενή κινητικού ρυθμού της αντίδρασης WGS εκφρασμένος σε: (α) 
αριθμό αναστροφής, TOFcO (s-1), και (β) ειδικό κινητικό ρυθμό, rC 0 ^mol.cm^.s"1) με αναφορά το 
μήκος της διεπιφάνειας Pt-Ce02 συναρτήσει του μέσου μεγέθους σωματιδίων Pt, dPt.

Όπως φαίνεται στο Σχ. 6 .8 α, ο αριθμός αναστροφής TOF (s" ) είναι πρακτικά 

ανεξάρτητος από το μέσο μέγεθος σωματιδίων Pt. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν 

διαφορές στο T0F της τάξης του 20% για θερμοκρασίες 275 και 300oC, ενώ στους 250°C 

παρατηρήθηκε αύξηση του T0F κατά ένα παράγοντα 2 με αύξηση του μέσου μεγέθους
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σωματιδίων από 1.3 σε 8.0 nm. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε πολύ καλή συμφωνία με 

τα αποτελέσματα των Panagiotopoulou και Kondarides [34] οι οποίοι μελετησαν την 

αντίδραση WGS σε καταλύτες Pt/CeO2 (2.0-9.0 nm Pt). Οι συγγραφείς [34] αναφέρουν 

επίσης ότι η δραστικότητα των εν λόγω στερεών δεν εξαρτάται από τα δομικά και 

μορφολογικά χαρακτηριστικά του υποστρώματος (CeO2). Με βάση τον αριθμό 

αναστροφής στους 225-300°C υπολογίστηκε η φαινόμενη ενέργεια ενεργοποίησης της 

αντίδρασης WGS (Eapp) η οποία βρέθηκε ίση με 14.5-16.5 (±1) kcal.mol-1 για σωματίδια 

Pt με μέσο μέγεθος στη περιοχή 1.3-8.0 nm. Οι Panagiotopoulou et al. [34, 35] αναφέρουν 

παρόμοια ενέργεια ενεργοποίησης στους καταλύτες Pt/CeO2 (Eapp= 18 kcal.mol-1).

Στην περίπτωση του ειδικού κινητικού ρυθμού με βάση τη περιφέρεια της 

διεπιφάνειας Pt-CeO2 (Ιο), παρατηρήθηκε μια γραμμική εξάρτηση από το μέσο μέγεθος 

σωματιδίων Pt (Σχ. 6 .8 β). Υποθέτοντας ότι ο αριθμός των ατόμων οξυγόνου (atoms.cm-1) 

στην περιφέρεια των σωματιδίων Pt είναι άμεσα συνδεδεμένος με το μέσο μέγεθος των 

νανοσωματιδίων Pt, τότε αναμένεται αντίστοιχη εξάρτηση του ειδικού κινητικού ρυθμού 

ανά αριθμό ατόμων οξυγόνου ^m ol CO.atoms-1 O.s-1) από το μέσο μέγεθος σωματιδίων 

Pt όπως παρουσίαζεται στο Σχ. 6 .8 β. Παρόλα αυτά, οι παρατηρούμενες διαφορές στο 

ειδικό κινητικό ρυθμό κατά ένα παράγοντα 3.3 στους 300oC για σωματίδια Pt από 1.3 

μέχρι 8 . 0  nm δεν μπορούν να εξηγηθούν μόνο από διαφορές στο μήκος της περιφέρειας 

της διεπιφάνειας Pt-CeO2, Io (cm.g-1). Συνεπώς, προτείνεται ότι η εγγενής δραστικότητα 

των ενεργών κέντρων στην διεπιφάνεια Pt-CeO2 εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος 

σωματιδίων Pt. Σύμφωνα με τις μηχανιστικές μελέτες που θα ακολουθήσουν (Κεφ. 6.4), η 

χημική δομή των ενεργών αυτών κέντρων είναι Pt-O-Ce και Ce3+-D-Ce3+. Ως εκ τούτου, 

η μείωση του μέσου μεγέθους των σωματιδίων Pt θα οδηγεί σε αύξηση του βαθμού 

ακορεστότητας των ατόμων Pt και αλλαγή της ηλεκτρονιακής τους πυκνότητας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεταφορά ηλεκτρονιακού φορτίου μεταξύ γειτονικών ατόμων 

οξυγόνων του CeO2 και Pt [36], τότε η δραστικότητα των ατόμων οξυγόνου θα εξαρτάται 

από το μέγεθος των σωματιδίων Pt. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μικρή διαφορά 1

2 kcal.mol-1 της ενέργειας ενεργοποίησης της αντίδρασης WGS που παρατηρήθηκε για 

μικρά (1.3 nm) και μεγάλα (8.0 nm) σωματίδια Pt, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του 

προεκθετικού παράγοντα (ΑαΜ,) στους 3 0 0 ^  κατά ένα παράγοντα από 2.4 σε 5.8. Με 

βάση το τελευταίο αποτέλεσμα μπορεί να ερμηνευτούν καλύτερα οι παρατηρούμενοι 

ειδικοί κινητικοί ρυθμοί του Σχ. 6 .8 β. Επιπλέον, ο αριθμός των ενεργών κέντρων 

ελέγχεται από τη μεταφορά ηλεκτρονιακού φορτίου μεταξύ των ατόμων Pt και Ο σε μια 

στενή ζώνη γύρω από τη διεπιφάνεια Pt-CeO2 .
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Σε μια πρόσφατη δημοσίευση [37] για την αντίδραση οξείδωσης CO σε καταλύτες 

CuO/CeO2 , αναφέρεται παρόμοια γραμμική εξάρτηση του αριθμού αναστροφής TOF με 

με αναφορά το μήκος της περιφέρειας της διεπιφάνειας CuO-CeO2 από το μέσο μέγεθος 

σωματιδίων CuO (dcuO). Οι συγγραφείς [37] εξήγησαν την παρατηρούμενη γραμμική 

σχέση μεταξύ των TOF και dCuO μέσω της αύξησης του αριθμού των προσροφημένων 

μορίων CO στα μεγαλύτερα σωματίδια CuO. Η εξήγηση αυτή υπονοεί ότι η αντίδραση 

προσροφημένου CO με άτομα Ο του CeO2 αποτελεί ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα της 

αντίδρασης.

6.4 Μηχανιστικές Μελέτες

6.4.1 Ισοτοπική Τεχνική SSITKA-MS

H ισοτοπική τεχνική SSITKA σε συνδυασμό με φασματοποία μάζας (SSITKA-MS) 

εφαρμόστηκε για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ενεργών ενδιαμέσων ειδών τα οποία 

συμμετέχουν στο μηχανιστικό δρόμο της αντίδρασης από το αντιδρών CO στο προϊόν CO2 

(C-pool), όπως επίσης από το αντιδρών Η2Ο στο προϊόν Η2 (H-pool) όπως περιγράφεται 

στο Κεφ. 2.3. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στη συσκευή που περιγράφεται στο Κεφ.

3.6 με βάση τη μεθοδολογία του Κεφ. 3.4.1.

Στο Σχ. 6.9α παρουσιάζονται οι δυναμικές αποκρίσεις H2, HD, D2 και Kr που 

λήφθηκαν στον καταλύτη 0.1%κ.β Pt/CeO2 κατά την ισοτοπική εναλλαγής της 

τροφοδοσίας 3vol.%CO/10vol.%H2 O/Ar/Kr q  3vol.%CO/10vol%D2 O/Ar (t) στους 

300oC. Για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του H-pool ^m ol H.gcat-1) 

χρησιμοποιήθηκαν οι καμπύλες H2, HD και Kr σύμφωνα με το ισοζύγιο μάζας της Εξ. 3.5. 

Παρόμοια, στο Σχ. 6.9β παρουσιάζονται οι κανονικοποιημένες δυναμικές αποκρίσεις (Ζ) 

12CO2, 13CO2 και He που λήφθηκαν στον καταλύτη 0.1%κ.β Pt/CeO2 κατά την εναλλαγή 

της τροφοδοσίας 3vol.%12CO/10vol.%H2O/Ar/He q  3vol.%13CO/10vol%H2 O/Ar (t) 

στους 300oC, ενώ για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του C-pool ^m ol C.gcat-1) 

χρησιμοποιήθηκαν οι καμπύλες 12CO2 και He σύμφωνα με το ισοζύγιο μάζας της Εξ. 3.6. 

Πανομοιότυπα ισοτοπικά πειράματα πραγματοποιήθηκαν και στους καταλύτες 0.6 %κ.β. 

και 2.0%κ.β. Pt/CeO2 χωρίς να παρατηρηθεί κάποια αλλαγή στο σχήμα των δυναμικών 

αποκρίσεων παρά μόνο στις συγκεντρώσεις των C-pool και H-pool, όπως συνοψίζονται 

στον Πίνακα 6.4. Επίσης, στον πίνακα παρουσιάζεται η ισοδύναμη μονοστρωματική 

κάλυψη Pt (θ) με βάση τη διασπορά που μετρήθηκε στο Κεφ. 6.2.1. Στο Σχ. 6.9β οι 

δυναμικές αποκρίσεις των 12CO2 και 13CO2 τέμνονται στο σημείο Z=0.49 αντί στο Ζ=0.5 

που υποδηλώνει πειραματικό σφάλμα ~2%, σύμφωνα με τη θεωρία της τεχνικής SSITKA 

(Κεφ. 2.3.2). Επιπλέον δεν παρατηρήθηκε η ύπαρξη 13C ισοτοπικού κινητικού φαινομένου
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αφού οι ρυθμοί παραγωγής 12CO2 και 13CO2 είναι ισοδύναμοι κάτω από μόνιμες συνθήκες 

αντίδρασης WGS με τα δύο μίγματα τροφοδοσίας 12CO/H2O και 13CO/H2 O.

0 10 20 30 40 50 60

Time (s)

— ► 13C 0/H 20/A r

(Ρ)

\ν —Ο -  He

ι Λ —■— 13c o 2

Κ —· -  12c o 2

0 5 10 15 20 25 30

Time (s)

Σχήμα 6.9: Πειράματα SSITKA-MS για την ποσοτικοποίηση των (α) H -pool και (β) C -pool της 
αντίδρασης WGS στους 300oC σε καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/CeO2.
Βηματικές αλλαγές: (α) 3vol.%CO/10vol.%H2O/Ar/Kr (30 min) m  3vol.%CO/10vol.%D2O/Ar 
(t), και (β) 3vol.%12CO/10vol.%H2O/Ar/Kr (30 min) m  3vol.% 13CO/10 vol.%H2O/Ar (t).

Σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί αν η συγκέντρωση ^m ol.g -1 ή atoms.g-1) των 

hydrogen-containing ενεργών ενδιαμέσων ειδών που μετρήθηκε στα πειράματα SSITKA- 

MS (Σχ.6.9α, Πίνακας 6.4) μπορεί να δικαιολογηθεί ότι δημιουργείται στη διεπιφάνεια Pt- 

CeO2 , υπολογίστηκε ο αριθμός των οξυγόνων του CeO2 (atoms.g-1) που βρίσκονται κατά 

μήκος της περιφέρειας των ημισφαιρικών σωματιδίων Pt, και συνοψίζονται στον Πίνακα

6.4. Ο υπολογισμός έγινε υποθέτοντας ότι δύο γειτονικά οξυγόνα του CeO2 έχουν 

απόσταση 3.8 Α [38] και ότι στο καθένα από αυτά μπορεί να σχηματιστεί ένα ενεργό 

ενδιάμεσο είδος της αντίδρασης. H χημική δομή των hydrogen-containing ενεργών
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ενδιαμέσων ειδών αφορά ευκίνητες -ΟΗ ομάδες, ατομικά προσροφημένο Η, οπού το 

τελευταίο σχηματίζεται σε κατιόντα οξυγόνου (On-) του CeO2 ή/και στην επιφάνεια Pt, 

καθώς και φορμικά είδη (HCOO-). Η παρουσία του τελευταίου είδους επιβεβαιώθηκε από 

τα πειράματα SSITKA-DRIFTS που θα συζητηθούν στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο. 

Σύμφωνα με τους Jacobs et al. [32, 39-45], οι ενεργές -ΟΗ ομάδες είναι γεφυρωτικές 

τύπου ΙΙ ή τερματικές (terminal) και σχηματίζονται σε μερικώς ανηγμένα άτομα Ce του 

υποστρώματος. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι ο σχηματισμός των -ΟΗ ομάδων προέρχεται 

από τη διασπαστική προσρόφηση Η2 στο Pt ακολουθούμενη από διάχυση των ατόμων Η 

από το Pt στο CeO2 και σχηματισμό γεφυρωτικών -OH ομάδων, ο οποίος συνοδεύεται με 

αλλαγή της οξειδωτικής κατάστασης του Ce (Ce4+ !C e3+) ή το σχηματισμό κενών θέσεων 

οξυγόνου (D s) μέσω της αντίδρασης του πλεγματικού οξυγόνου με Η2 ή CO. H 

διασπαστική προσρόφηση H2O στις κενές θέσεις οξυγόνου οδηγεί στο σχηματισμό -ΟΗ 

ομάδων, οι οποίες αποτελούν ενεργά ενδιάμεσα είδη της αντίδρασης WGS [40, 43, 46-51].

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.4, η συγκέντρωση του C-pool (atoms.g-1) στους 

καταλύτες 0.6 και 2.0%κ.β. Pt/CeO2 είναι παρόμοια με τον αριθμό των οξυγόνων στη 

διεπιφάνεια Pt-CeO2, ενώ είναι σχεδόν η μισή στον καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/CeO2. Σύμφωνα 

με τη συζήτηση που θα ακολουθήσει (Κεφ. 6.4.6), τα carbon-containing ενεργά ενδιάμεσα 

είδη αφορούν τα προσροφημένα φορμικά (HCOO-) και CO σε άτομα Ο του CeO2, καθώς 

και προσροφημένο CO στην επιφάνεια Pt. Συνεπώς, μπορεί να γίνει η υπόθεση ότι τα 

ενεργά ενδιάμεσα είδη (HCOO- και COads) σχηματίζονται κατά μήκος της περιφέρειας της 

διεπιφάνειας Pt-CeO2 ή/και σε ενεργά κέντρα πολύ κοντά σε αυτήν.

Αντίθετα, στην περίπτωση του H-pool η συγκέντρωση τους (atoms.g-1) στον 

καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/CeO2 βρέθηκε διπλάσια από τον αριθμό οξυγόνων στη διεπιφάνεια 

Pt-CeO2, ενώ στους καταλύτες 0.6 and 2.0%κ.β. Pt/CeO2 είναι 5.2 και 4.8 φορές 

μεγαλύτερη, αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα αυτό υποδηλώνει ότι τα ενεργά ΟΗ/Η είδη είναι 

δυνατόν να σχηματίζονται σε μια ζώνη γύρω από τον κρυσταλλίτη Pt. Παρόμοιες 

παρατηρήσεις αναφέρονται τόσο στους καταλύτες M/m-A12O3 (M=Pt, Rh και Pd) όπως 

συζητήθηκε στο Κεφ. 4, όσο και στη βιβλιογραφία για τους καταλύτες Au/CeO2 [52, 53] 

και Pt/CeO2 [54], όπου βρέθηκε η παρουσία μιας ζώνης δραστικότητας γύρω από τα 

σωματίδια του μετάλλου κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης WGS, στην οποία 

σχηματίζονται τα ενεργά ενδιάμεσα είδη (π.χ., -ΟΗ και HCOO-) και τα οποία διαχέονται 

προς τη διεπιφάνεια μετάλλου-υποστρώματος για την παραγωγή των τελικών προϊόντων 

αφού απαιτείται η παρουσία του μετάλλου (π.χ., διάσπαση φορμικών ειδών, σχηματισμός 

Η2 από δύο ατομικά Η). Είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι οι ποσότητες των H-pool και 

C-pool αυξάνονται με αύξηση της φόρτισης Pt από 0.1 σε 0.6%κ.β., ενώ μειώνονται με
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την περαιτέρω αύξηση της περιεκτικότητας σε Pt (Πίνακας 6.4). Οι Jacobs et al. [18] 

έδειξαν μονοτονική μείωση της επιφανειακής κάλυψης των φορμικών ειδών (0 HCOO) με 

αύξηση της φόρτισης Pt (0.5-5.0%κ.β.) σε καταλύτες Pt/CeO2 για την αντίδραση WGS 

στους 2509C, το οποίο είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα του Πίνακα 6.4. Οι 

συγγραφείς εξήγησαν το αποτέλεσμα αυτό μέσω της αύξησης του κινητικού ρυθμού με 

αύξηση της φόρτισης Pt, γεγονός το οποίο οδηγεί στη μείωση της επιφανειακής κάλυψης 

των φορμικών ειδών με την υπόθεση ότι αποτελούν ενεργά ενδιάμεσα είδη.

Πίνακας 6.4: Συγκέντρωση (^nol.g-1 ή atoms.g-1 x1018) και επιφανειακή κάλυψη (θ) των H-pool 
και C-pool της αντίδρασης WGS στους 300°C σε καταλύτες χ%κ.β. Pt/CeO2 (x=0.1, 0.6 και 2.0). 
Επίσης δίδεται το μήκος περιφέρειας της διεπιφάνειας Pt-CeO2 (cm.g-1) και ο αριθμός των ενεργών 
οξυγόνων γύρω από τα ημισφαιρικά σωματίδια Pt (atoms.g-1 x1018).

Φόρτιση 
(%κ.β Pt)

H-pool 
^mol.g -1) ή 

(atoms.g-1) x1018

C-pool 
^mol.g -1) ή 

(atoms.g-1) x1018

Μήκος 
περιφέρειας 
διεπιφάνειας 
Pt-CeO2 , Io 

(cm.g-1)

Αριθμός ενεργών 
οξυγόνων στην Ιο 
(atoms.g-1) x1018

0 . 1
2 . 6  ή 1 . 6  

(0 .6 )α
0.7 ή 0.4 
(0.15)β 3.2 x1010 0.85

0 . 6

2 . 0

8 . 6  ή 5.2 
(0.75)α 

3.5 ή 2.1 
(0.25)α

1.9 ή 1.1 
(0.17)β 

0.5 ή 0.3 
(0.03)β

3.8 x1010 

1.7 x1010

1 . 0

0.44

α Συγκέντρωση H-pool σε μονοστρωματικές καλύψεις Pt (θ). 
β Συγκέντρωση C-pool σε μονοστρωματικές καλύψεις Pt (θ).

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.9α, κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης στα δύο 

μίγματα αντίδρασης (ισοτοπικό και μη), ο ρυθμός παραγωγής H2 είναι μεγαλύτερος από 

το ρυθμό παραγωγής D2 ( / Rd 2 =2 2). Αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη κανονικού

κινητικού ισοτοπικού φαινομένου (Normal Kinetic Isotopic Effect, NKIE) το οποίο 

προέρχεται από επιμέρους μηχανιστικά βήματα της αντίδρασης στα οποία εμπλέκεται η 

διάσπαση/σχηματισμός δεσμών που περιέχουν άτομα Η. Όπως θα αναφερθεί στο Κεφ.

6.4.4, στην αντίδραση WGS στους 300oC σε καταλύτες Pt/CeO2 κυριαρχεί ένας οξειδο

αναγωγικός μηχανισμός εις βάρος του συνδυαστικού μηχανισμού ακολουθούμενο από 

αναγέννηση με -ΟΗ ομάδες (associative formate with -OH group regeneration). Ως εκ 

τούτου, η διάσπαση του δεσμού O-H προς παραγωγή ευκίνητων ατόμων Η ή/και η 

διασπαστική προσρόφηση Η2 Ο στις κενές θέσεις οξυγόνου του CeO2  θεωρούνται κύρια 

ρυθμο-ρυθμιστικά βήματα της αντίδρασης WGS. Από την άλλη, η διάσπαση του δεσμού 

C-H των φορμικών ειδών, τα οποία θεωρούνται δευτερεύοντα ενεργά ενδιάμεσα είδη,
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μπορεί να αποτελεί ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα της αντίδρασης WGS μέσω του συνδυαστικού 

μηχανισμού [55].

6.4.2 Ισοτοπική Τεχνική SSITKA-DRIFTS

H ισοτοπική τεχνική SSITKA σε συνδυασμό με φασματοσκοπία διάχυτης 

ανάκλασης υπερύθρου (DRIFTS) εφαρμόστηκε για την ταυτοποίηση της χημικής δομής 

των ενεργών (active) ενδιαμέσων και μη ενεργών (spectators) επιφανειακών ειδών της 

αντίδρασης WGS στους καταλύτες Pt/CeO2 . Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στην 

συσκευή που περιγράφεται στο Κεφ. 3.7.

Στα Σχήματα 6.10α-γ παρουσιάζονται τα φάσματα in situ DRIFTS για την περιοχή 

3000-1300 cm-1 που λήφθηκαν στον καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/CeO2 στους 300°C, κάτω από 

μόνιμες συνθήκες αντίδρασης WGS με τροφοδοσία 3vol.%12CO/10vol.%H2O/He και 

3vol.%13CO/10vol.%H2O/He. Η περιοχή 3000-2750 cm-1 (Σχ. 6.10α) αφορά τις 

χαρακτηριστικές δονήσεις των φορμικών ειδών (v CH και F CH + vOCOasym) [45, 56-59], η 

περιοχή 2100-1850 cm-1 (Σχ. 6.10β) αντιστοιχεί σε γραμμικά προσροφημένα είδη CO στην 

επιφάνεια Pt [35, 42, 60-63], ενώ η περιοχή 1650-1250 cm-1 (Σχ. 6.10γ) στις δονήσεις Ο- 

C-Ο των φορμικών, ανθρακικών, και καρβοξυλικών επιφανειακών ειδών [32, 40, 42-44, 

46, 51, 54]. Στο Σχ. 6.10γ με διακεκομμένη γραμμή φαίνονται οι επιμέρους κορυφές που 

προέκυψαν μετά από προσεχτική αποσυνέλιξη του συνολικού φάσματος κάτω από τα δύο 

μίγματα αντίδρασης (12CO/H2O και 13CO/H2O) [64]. Στο Σχ. 6.10β οι κορυφές στους 2060 

(κορυφή 1) και 1966 cm-1 (κορυφή 2) αποδίδονται σε δύο γραμμικά προσροφημένα είδη 

CO στην επιφάνεια Pt [35, 42, 60-63]. Οι κορυφές στους 1577 (κορυφή 1) και 1375 cm-1 

(κορυφή 4) κάτω από το μίγμα 12CO/H2 O αφορούν τις δονήσεις OCOasym και OCOsym, 

αντίστοιχα, των επιφανειακών φορμικών ειδών, ενώ οι κορυφές στους 1530 (κορυφή 2) 

και 1470 cm-1 (κορυφή 3) σε καρβοξυλικά (carboxylates) και μονοδοντικά ανθρακικά 

(unidentate carbonates) είδη, αντίστοιχα (Σχ. 6.10γ). Οι κορυφές στους 2948 (κορυφή 1) 

και 2847 cm-1 (κορυφή 2) αντιστοιχούν στις δονήσεις v CH and F CH + vOCOasym των 

επιφανειακών φορμικών ειδών στην επιφάνεια του CeO2 (Σχ. 6.10α) [32, 40, 42-44, 46, 

51, 54].

Κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης WGS με το ισοτοπικό μίγμα τροφοδοσίας 

13CO/H2O (κόκκινο χρώμα, κορυφές με αστερίσκο), όλες οι παρατηρούμενες κορυφές του 

Σχ. 6.10 μετατοπίστηκαν σε χαμηλότερους κυμματαριθμούς λόγω της αντικατάστασης 

των ατόμων 12C με 13C σε όλα τα προσροφημένα είδη που σχηματίστηκαν στην επιφάνεια 

του καταλύτη Pt/CeO2 . Παρόμοια φάσματα SSITKA-DRIFTS καταγράφηκαν και στους
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καταλύτες 0.6 και 2.0%κ.β. Pt/CeO2 στα οποία δεν παρατηρήθηκε ο σχηματισμός άλλων 

επιφανειακών ειδών.

(1 *)

3000 2950 2900 2850 2800 2750

Wavenumber (cm 1)

Σχήμα 6.10: Φάσματα in situ DRIFTS για την περιοχή: (α) 3000-2750, (β) 2100-1850 και (γ) 
1650-1250cm-1 που λήφθηκαν στον καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/CeO2 κάτω από μόνιμες συνθήκες στους 
3009C με 3vol.%12CO/10vol.%H2O/He (μπλε χρώμα) και 3vol.%13CO/10vol.%H2O/He (κόκκινο 
χρώμα). Οι διακεκομμένες γραμμές υποδηλώνουν την αποσυνέλιξη του φάσματος στις επιμέρους 
κορυφές.
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Με βάση τα αποτελέσματα των πειραμάτων SSITKA-DRIFTS οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι τουλάχιστον ένα από τα φορμικά, ανθρακικά και καρβοξυλικά 

επιφανειακά είδη αποτελούν ενεργό ενδιάμεσο είδος στο μηχανιστικό δρόμο της 

αντίδρασης WGS από το αντιδρών CO στο προϊόν CO2 (carbon-path). Επίσης, 

τουλάχιστον ένα από τα δυο γραμμικά προσροφημένα είδη CO μπορεί να θεωρηθεί ενεργό 

ενδιάμεσο είδος της αντίδρασης WGS αφού το προσροφημένο CO αποτελεί πρόδρομη 

ένωση για το σχηματισμό των φορμικών, ανθρακικών και καρβοξυλικών ειδών. 

Συγκεκριμένα, τα φορμικά είδη (HCOO-) σχηματίζονται από την αντίδραση του 

προσροφημένου CO στο Pt με -ΟΗ ομάδες του υποστρώματος:

CO-Si + OH-S2 q  HCOO-Si,S2 (6.2)

όπου, το s1 αποτελεί ενεργό κέντρο Pt κοντά στη διεπιφάνεια Pt-CeO2, και το s2 είναι 

άτομο οξυγόνου στο CeO2 συνυφασμένο με το σχηματισμό -ΟΗ ομάδας. Υποθέτοντας ότι 

η αντίδραση (6 .2 ) είναι αντιστρεπτή, και ότι τα φορμικά είδη δεν διασπώνται περαιτέρω 

προς CO2 και H (μη ενεργά είδη), τότε κατά την ισοτοπική εναλλαγή της τροφοδοσίας στο 

μίγμα 13CO/H2O τα επιφανειακά αυτά είδη ανταλλάσονται από τα αντίστοιχα ισοτοπικά 

είδη (H13COO) δίνοντας την παρατηρούμενη ισοτοπική μετατόπιση στα φάσματα 

DRIFTS. Συνεπώς, τα πειράματα SSITKA-DRIFTS δεν μπορούν να αποτελούν το μόνο 

κριτήριο για τον προσδιορισμό του κατά πόσον τα φορμικά είδη αποτελούν ενεργά 

ενδιάμεσα είδη της αντίδρασης WGS.

Οι Meunier et al. [53] ήταν οι πρώτοι που υπολόγισαν την επιφανειακή 

συγκέντρωση ^mol.g"1) των φορμικών ειδών κάτω από συνθήκες αντίδρασης WGS σε 

καταλύτες Au/Ce(La)O2 στους 155-200oC με απώτερο σκοπό τον υπολογισμό της 

κινητικής σταθεράς (k, s-1) της αντίδρασης διάσπασης τους προς CO2 και τη σύγκριση της 

με την κινητική σταθερά της αντίδρασης WGS. Οι συγγραφείς [53] αναφέρουν ότι η 

κινητική σταθερά διάσπασης των φορμικών ειδών προς CO2 είναι πολύ πιο μικρή από την 

κινητική σταθερά της αντίδρασης WGS οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι τα επιφανειακά 

αυτά είδη δεν αποτελούν τα κύρια ενεργά ενδιάμεσα είδη. Σύμφωνα με όσα θα 

αναφερθούν στα Κεφ. 6.4.3 και 6.4.4 που ακολουθούν, παρόλο που τα φορμικά είδη 

διασπώνται προς CO2 (g) και H-s1 παρουσία Η2Ο, ο ρυθμός διάσπασης τους είναι πολύ 

μικρός σε σχέση με αυτό της αντίδρασης του προσροφημένου CO με το H2O μέσω ενός 

οξειδο-αναγωγικού μηχανισμού.
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6.4.3 Δυναμικά Κινητικά Πειράματα με Χρήση in situ DRIFTS

Για την περαιτέρω διερεύνηση του ενδεχόμενου το γραμμικά προσροφημένο CO 

(COads) και τα επιφανειακά φορμικά είδη (HCOO-) να αποτελούν ενεργά ενδιάμεσα είδη 

στο μηχανισμό της αντίδρασης WGS, καταγράφηκαν φάσματα in situ DRIFTS στον 

καταλύτη 0.6%κ.β. Pt/CeO2 κατά τις βηματικές αλλαγές της τροφοδοσίας:

(α) 3 vol.%CO/ 10vol.% H2O /H  (300oC, 30 min) m  He (300oC, t), και 

(β) 3 vol.%CO/1 0 vol.%H2O/Ar/He (300oC, 30 min) m  1 0 vol.%H2O/He (300oC, t). 

Απώτερος σκοπός ήταν η μελέτη της κινητικής εκρόφησης και αντίδρασης των 

επιφανειακών ειδών COads και HCOO- που σχηματίζονται κάτω από μόνιμες συνθήκες 

αντίδρασης WGS παρουσία και απουσία Η2Ο. Συγκεκριμένα, στόχος ήταν να υπολογιστεί 

η κινητική σταθερά (k, s-1) της αντίδρασης των HCOO- ειδών παρουσία Η2 Ο προς CO2 

και H2 και να συγκριθεί με την κινητική σταθερά διάσπασης των HCOO- ειδών απουσία 

νερού υπό ροή He.

Στα Σχ. 6.11α και 611 β παρουσιάζονται φάσματα in situ DRIFTS στις περιοχές 

2100-2030 και 3000-2750 cm-1, αντίστοιχα, που καταγράφηκαν κατά την εναλλαγή της 

τροφοδοσίας 3vol.%CO/10vol.%H2O/He (300oC, 30 min) m  10vol.%H2O/He (300oC, t) 

για t=0-230 s. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στα Σχ. 6.11 α-β, η πάροδος του χρόνου κάτω από 

το μίγμα H2O/He οδηγεί σε προοδευτική μείωση του εμβαδού κάτω από τις κορυφές που 

αφορούν τόσο τα γραμμικά προσροφημένα είδη CO (Σχ. 6.11α) όσο και τα φορμικά είδη 

(Σχ. 6.11β). Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στη συσκευή που περιγράφεται στο Κεφ. 

3.7 με την έξοδο του κελιού DRIFTS να είναι συνδεδεμένη με on line φασματογράφο 

μάζας για την παρακολούθηση των αερίων προϊόντων. Κατά την εναλλαγή CO/H2O 

(WGS) m  H ^ /H e  (t) παρατηρήθηκε η παραγωγή των αερίων CO, CO2 και H2 , ενώ κατά 

την εναλλαγή CO/H2O (WGS) m  He (t) η παραγωγή μόνο αερίου CO.

Στην περίπτωση της εναλλαγής CO/H2O m  He (t), το γραμμικά προσροφημένο είδος 

CO (CO-s1) που σχηματίζεται κάτω από μόνιμες συνθήκες της αντίδρασης WGS 

ακολουθεί μια πρώτης τάξης κινητική εκρόφησης, η οποία περιγράφεται σύμφωνα με το 

επιμέρους μηχανιστικό βήμα και ισοζύγιο μάζας που ακολουθεί:

CO-S1 M CO(g) + S1 (kdes CO) (6.3)

^  = (6.4)
dt

όπου, kdesCO η κινητική σταθερά εκρόφησης του γραμμικά προσροφημένου CO.

Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Χημείας 227



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Pt/CeO2

Τα επιφανειακά φορμικά είδη HCOO-Si,S2 ακολουθούν μια πρώτης τάξης κινητική 

διάσπασης προς CO(g) και OH-s2 όπως φαίνεται στην αντίδραση που ακολουθεί με το 

αντίστοιχο ισοζύγιο μάζας:

(6.5)HCOO-Si,S2 n  CO(g) + OH-S2 (kd 

άθ

HCOOn is )

HCOO _ _k HC0°
dt dis HCOO (6 .6 )

όπου, kdi HCOOη κινητική σταθερά διάσπασης των φορμικών ειδών προς CO(g) και OH-s2.

W av e n u m b e r  (cm  ) W a v e n u m b e r  (cm  )

Σχήμα 6.11: Φάσματα in situ DRIFTS για την περιοχή: (α) 2100-2030 και (β) 1650-1250 cm-1 που 
λήφθηκαν κατά την εναλλαγή 3vol.%CO/10vol.%H2O/He (300°C, 30 min) !  10vol.%H2O/He 
(300°C, t) για t=0-230 s στον καταλύτη 0.6%κ.β. Pt/CeO2.

Στην περίπτωση της εναλλαγής CO/H2O n  H20/He (t) τα προσροφημένα είδη CO 

εκτός από την εκρόφηση τους υπόκεινται σε αντίδραση με τις -ΟΗ ομάδες προς 

σχηματισμό φορμικών ειδών, τα οποία είτε διασπώνται προς CO-s1 και OH-s2 είτε 

διασπώνται προς CO2(g) και H-s1 υποθέτοντας την ίδια κινητική που λαμβάνει χώρα κατά 

τη διάρκεια της αντίδρασης WGS, σύμφωνα με τις πιο κάτω επιμέρους αντιδράσεις:

CO-S1 + OH-S2 n  HCOO-S1,S2 (kx) (6.7)

HCOO-S1,S2 n  CO-S1 + OH-S2 f e )  (6 .8 )

HCOO-S1,S2 n  CO2(g) + H-S1 (k3) (6.9)

όπου, k1 και k2 οι κινητικές σταθερές των αντιδράσεων σχηματισμού και διάσπασης των 

HCOO-S1,S2 ειδών, αντίστοιχα, και k3 η κινητική σταθερά διάσπασης των φορμικών ειδών 

προς CO2(g) και H-s1.

Για τα προσροφημένα είδη CO (CO-s1) και τα φορμικά είδη (HCOO-s1,s2) ισχύουν τα 

ακόλουθα ισοζύγια μάζας:

d#
 CO-sL = -k , COfi + k,.#OH .#CO - k 2 .#HCOO (6 .1 0 )dt des CO-s, 1 OH-s2 CO-s, 2 HCOO-s, ,s2 v '
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de
— d f °  = k3-#HCOO-s1,s2 + k2.#HcoO-s1,s2 - ΜθΗ-s* ̂ CO-si (611)

Έγινε η υπόθεση ότι κάτω από το μίγμα H2O/He (απουσία CO(g)) ο ρυθμός της 

αντίδρασης διάσπασης των φορμικών ειδών προς CO2(g) and H-s1 (Εξ. 6.9) είναι πολύ 

μεγαλύτερος σε σχέση με το ρυθμό σχηματισμού και διάσπασης τους προς CO-s1 and OH- 

s2 (Εξ. 6.7-6.8). Κατά συνέπεια, ο τελευταίος όρος των Εξ. 6.10 και 6.11 θεωρείται 

αμελητέος. Από την επίλυση των Εξ. 6.4, 6 .6 , 6.10 και 6.11, εξάγονται οι σχέσεις:

(α) CO/H2 O ο  He (t):

ln A["CO (t)] = -k desCO.t (6 .1 2 )
A["Co (t = 0 )] des V 7

ln A[9|'c°°(t)] = -kd . H C 00 .t (6.13)
A[0 Hcoo(t = O)] dis

(β) CO/H2 O ο  H20 /He (t):

ln A[9co (t)] = -kCO * .t (kCO* = kdesCO + k 1 D'H -s2) (6.14)
A[0 CO (t = 0 )] CO V 7 V 7

ln A[#HC0o(t)] = -k HCoo *.t (kHCOO* = k3 + k2 ) (6.15)
A[#Hcoo(t = 0 )] H C 00 '  7 7

όπου, At=A[D;(t)] είναι το εμβαδό των κορυφών στα φάσματα DRIFTS που αντιστοιχούν 

στα επιφανειακά είδη COads και HCOO- σε χρόνο t κατά της εναλλαγές CO/H2O !  He (t) 

ή CO/H2O ο  H20/He (t), και Ao= A[D;(t=0)] είναι το αντίστοιχο εμβαδό των κορυφών

στα φάσματα DRIFTS σε χρόνο t=0 (πριν την εναλλαγή της τροφοδοσίας). Στην Εξ. 6.10

κάτω από το μίγμα H2O/He η επιφανειακή συγκέντρωση των -ΟΗ ομάδων (D0H -s2) 

θεωρείται σταθερή. Επίσης, η Εξ. 6.5 δεν είναι ανεξάρτητη αφού προέρχεται από το 

συνδυασμό των Εξ. 6.3 και 6 .8 , και κατά συνέπεια στην Εξ. 6.13 η κινητική σταθερά 

kdisHCOQ μπορεί να αντικατασταθεί με την k2 .

Στο Σχήμα 6.12 παρουσιάζονται διαγράμματα του λόγου A ^O ^/A ^O ^O )] των Εξ. 

6.12-15 ο οποίος υπολογίζεται από την ανάλυση των φασμάτων DRIFTS συναρτήσει του 

χρόνου t κατά τις δύο προαναφερθέντες εναλλαγές της τροφοδοσίας. Από τις κλίσεις των 

ευθειών υπολογίζονται οι κινητικές σταθερές k2, k desCO και k3 στους 300°C, οι οποίες

βρέθηκαν να είναι: 1.8x10"3, 4.0 x10"3 και 2.1x10"2 s-1, αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα αυτό 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα φορμικά είδη (HCOO-s1,s2) που σχηματίζονται κάτω από 

μόνιμες συνθήκες αντίδρασης WGS είναι περίπου 10 φορές πιο δραστικά στο μίγμα 

10vol.%H2O/He σε σχέση με την απουσία Η2Ο κάτω από ροή He. Επίσης βρέθηκε ότι 

ισχύει k3>>k2 κάτω από συνθήκες αντίδρασης WGS δεδομένου ότι ο σχηματισμός των
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OH-Si μέσω της διασπαστικής προσρόφησης H2 O στην επιφάνεια του CeO2 κυριαρχεί σε 

σχέση με τη διάσπαση των φορμικών (Εξ. 6.9). Οι Shido και Iwasawa [56] αναφέρουν την 

τιμή 100 για το λόγο k3/ kdisCOOH στους 1709C σε καταλύτες Rh/CeO2. Παρόμοια, οι Jacobs

και Davis [54] προτείνουν ότι ο ρυθμός διάσπασης φορμικών στα στερεά M/CeO2 

ενισχύεται με την παρουσία προσροφημένου H2 O μέσω της αντίδρασης αφυδρογόνωσης 

αντί της αντίδρασης αφυδάτωσης. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε πολύ καλή συμφωνία 

με τα αποτελέσματα του Σχ. 6.12.

Σχήμα 6.12: Κινητική ανάλυση των φασμάτων in situ DRIFTS που αφορούν το γραμμικό 
προσροφημένο CO και τα φορμικά είδη στον καταλύτη 0.6%κ.β. Pt/CeO2 κατά τις εναλλαγές της 
τροφοδοσίας: (α) 3 vol.%CO/1 0 vol.%H2O/He (30 min, 300°C) ο  He (300°C, t), και (β) 
3 vol.%CO/1 0 vol.%H2O/He (300°C, 30 min) ο  1 0 vol.%H2O/He (300°C, t). Από τις κλίσεις των 
ευθειών υπολογίζονται · : kdesCO Ο : k2, ■ : ^ ^ ° + ^ θ ΟΗ, και □ : k2+k3.

6.4.4 Δυναμικά Ισοτοπικά Πειράματα με Χρήση Φασματοσκοπίας Μάζας

Ένα δυναμικό ισοτοπικό πείραμα το οποίο περιγράφεται πιο κάτω έχει σχεδιαστεί 

και εκτελεστεί με επιτυχία για πρώτη φορά με απώτερο σκοπό τη μέτρηση του αρχικού 

κινητικού ρυθμού (initial rate) αντίδρασης των προσροφημένων ειδών COads και HCOO- 

με το Η2 Ο, όπου μέσω αυτών των αποτελεσμάτων μπορεί κανείς να υποστηρίζει με ένα 

ποσοτικό τρόπο το ποσοστό συμμετοχής του οξειδο-αναγωγικού και του συνδυαστικού 

μηχανισμού στο συνολικό ρυθμό της αντίδρασης WGS.

Η επιφανειακή κάλυψη των ειδών COads και -HCOO πραγματοποιήθηκε κάτω από 

μόνιμες συνθήκες αντίδρασης WGS. Πιο συγκεκριμένα, μετά από την αντίδραση WGS 

στο μίγμα 3vol.%12CO/10vol.% H2O/Ar (μόνιμες συνθήκες) πραγματοποιήθηκε η 

βηματική αλλαγή στο μίγμα 3vol.%13CO/Ar για 3 min με αποτέλεσμα την εναλλαγή των 

προσροφημένων 12CO-s ειδών με τα αντίστοιχα 13CO-s αφήνοντας ανεπηρέαστα τα μη
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εναλλάξιμα H 12COO-s είδη που σχηματίζονται στην επιφάνεια του CeO2 κάτω από 

συνθήκες αντίδρασης WGS (12CO/H2O/Ar) [65]. Στη συνέχεια, η καταλυτική επιφάνεια 

εκτέθηκε στο μίγμα 10vol.%H2O/Ar με ταυτόχρονη παρακολούθηση των δυναμικών 

αποκρίσεων των αερίων 12CO2, 13CO2 και H2 με on line φασματογράφο μάζας. Η αρχικός
12 13κινητικός ρυθμός παραγωγής των αερίων CO2 και CO2 αντιστοιχεί στο κινητικό ρυθμό 

αντίδρασης των επιφανειακών ειδών H 12COO-s και 13CO-s με το νερό, αντίστοιχα, 

επιτρέποντας έτσι τον προσδιορισμό του κυρίαρχου μηχανιστικού δρόμου που 

ακολουθείται στην αντίδραση WGS (π.χ., οξειδο-αναγωγικός vs. συνδυαστικός). Το 

σχήμα των δυναμικών αποκρίσεων των 12CO2 και 13CO2 αντανακλά επίσης την κινητική 

της αντίδρασης των εν λόγω προσροφημένων ειδών με το νερό.

Με βάση τη μεθοδολογία που έχει αναφερθεί πιο πάνω, στο Σχήμα 6.13α 

παρουσιάζονται οι δυναμικές αποκρίσεις των H2, 12CO2 και 13CO2 κατά τη βηματική 

αλλαγή της τροφοδοσίας από 3vol.%13CO/Ar σε 10vol.%H2 O/Ar στον καταλύτη 0.6%κ.β. 

Pt/CeO2 στους 300°C μετά από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης WGS. Σημαντικό να 

αναφερθεί ότι η πιθανή διάσπαση των H 12COO-s ειδών κάτω από το μίγμα 13CO/Ar είναι 

πολύ περιορισμένη, όπως αποδείχτηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο (Σχ. 6.12). 

Ολοκληρώνοντας τις δυναμικές αποκρίσεις των 13CO2 και 12CO2 (Σχ. 6.13α) 

υπολογίζονται οι ποσότητες των επιφανειακών ειδών COads και HCOO- που αντέδρασαν 

με το νερό κάτω από το μίγμα H2O/Ar, οι οποίες βρέθηκαν να είναι 8.5 μmol g-1 (θ=0.74) 

και 4.4 μmol g-1 (θ=0.38), αντίστοιχα. Επίσης, η ποσότητα Η2 που παράγεται βρέθηκε να 

είναι 15 μmol.g"1 η οποία είναι παρόμοια με το άθροισμα των ποσοτήτων 13CO2 και 12CO2 

και συμφωνεί με τη στοιχειομετρία της αντίδρασης WGS. H μικρή διαφορά που έχει 

προκόψει πιθανόν να οφείλεται σε φαινόμενα επαναπροσρόφησης του παραγόμενου CO2 

στην καταλυτική επιφάνεια στους 300oC.

Όπως φαίνεται στο Σχ. 6.13α, το σχήμα και η θέση εμφάνισης μεγίστου παραγωγής 

13CO2 και 12CO2 είναι εντελώς διαφορετικές. Συγκεκριμένα, ο αρχικός ρυθμός παραγωγής 

13CO2 (tM=24 s) είναι 3.9 φορές μεγαλύτερος από τον αρχικό ρυθμό παραγωγής 12CO2 

(tM=53 s). Θεωρώντας ότι η αρχική επιφανειακή κάλυψη του προσροφημένου CO και των 

φορμικών ειδών διαφέρουν κατά ένα παράγοντα 2 , οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η 

παραγωγή CO2 στην αντίδραση WGS προέρχεται κυρίως μέσω ενός οξειδο-αναγωγικού 

μηχανισμού. Παρόλο που μέσω της ανάλυση αυτής δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακριβώς η 

συνεισφορά του κάθε μηχανιστικού δρόμου (οξειδο-αναγωγικός vs. συνδυαστικός) κάτω 

από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης WGS, θεωρείται λογικό ότι ο λόγος των δύο ρυθμών 

της αντίδρασης μέσω των δύο μηχανιστικών δρόμων δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται 

σημαντικά με την πρόοδο της αντίδρασης. Επίσης, το προτεινόμενο πείραμα αποτελεί ένα
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ισχυρό εναλλακτικό εργαλείο για τον πιο εύκολο προσδιορισμό του μηχανισμού της 

αντίδρασης WGS σε σχέση με τη μεθοδολογία που προτάθηκε από τους Meunier [53] και 

Oyama et al. [6 6 -6 8 ], οι οποίοι προσπάθησαν να ποσοτικοποιήσουν την συνεισφορά των 

φορμικών ειδών στο συνολικό κινητικό ρυθμό της αντίδρασης WGS. Οι επιφανειακές 

συγκεντρώσεις των COads και HCOO- ειδών που υπολογίστηκαν από το Σχ. 6.13α είναι 

μεγαλύτερες από την ποσότητα C-pool που υπολογίστηκε στα πειράματα SSITKA-MS 

(Πίνακας 6.4, Κεφ. 6.4.1). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι κάτω από μόνιμες συνθήκες 

αντίδρασης WGS δεν συμμετέχει όλη η συγκέντρωση των carbon-containing ειδών που

αντέδρασαν στο πείραμα του Σχ. 6.13α. Η καθυστέρηση της δυναμικής απόκρισης του
12 12 CO2 το οποίο προέρχεται από την αντίδραση των H COO- με το Η2Ο μπορεί να

ερμηνευτεί με την απομάκρυνση των προσροφημένων ειδών 13CO μέσω της αντίδρασης

τους με το νερό, οδηγώντας σε αύξηση των ελεύθερων κέντρων Pt αυξάνοντας έτσι το

ρυθμό διάσπασης των φορμικών ειδών.

0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250
Time (s) Time (s)

Σχήμα 6.13: Δυναμικές αποκρίσεις H2, 12CO2, και 13CO2 που λήφθηκαν στον καταλύτη 0 .6 %κ.β. 
Pt/CeO2 στους 300°C σύμφωνα με τις ακόλουθες βηματικές αλλαγές της τροφοδοσίας: (α) 
3vol.%12CO/10vol.%H2O/Ar (300°C, 30 min) p  3vol.%13CO/Ar (300°C, 3 min) p  
1 0 vol.%H2O/Ar (300°C, t) και (β) 900 ppm 12CO2/Ar (300°C, 20 min) p  3 vol.%13CO/Ar (300 °C, 
3 min) p  1 0 vol.%H2O/Ar (300°C, t).

Στο Σχ. 6.13β παρουσιάζεται ένα δυναμικό ισοτοπικό πείραμα που
12πραγματοποιήθηκε για να αποκλιστεί η πιθανότητα προέλευσης του αερίου CO2 στο Σχ. 

6.13α από την αντίδραση των ανθρακικών ειδών με το νερό κάτω από το μίγμα H2O/Ar. 

Προηγήθηκε κατεργασία του καταλύτη στο μίγμα 900 ppm 12CO2/Ar (300oC, 20 min), και 

στη συνέχεια έγινε εναλλαγή της τροφοδοσίας σε 3vo.l%13CO/Ar για 3 min, όπως και στο 

πείραμα του Σχ. 6.13α. Τέλος, η καταλυτική επιφάνεια εκτέθηκε στο μίγμα
12 1310vol.%H2O/Ar και καταγράφηκαν οι δυναμικές αποκρίσεις των H2, CO2 και CO2

13όπως φαίνονται στο Σχ. 6.13β. Είναι ξεκάθαρο από την απουσία του αερίου CO2 στο Σχ.

Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Χημείας 232



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Pt/CeO2

6.13β ότι τα ανθρακικά είδη δεν αντιδρούν με το Η2 Ο. Εδώ να σημειωθεί ότι κάτω από το 

μίγμα 13CO/Ar δεν παρατηρήθηκε παραγωγή 12CO, αποκλείοντας έτσι την εναλλαγή των 

13CO32- ειδών με την αέρια φάση 13CO(g).

6.4.5 Συμμετοχή Πλεγματικού Οξυγόνου του CeO2 στην Αντίδραση WGS

Για τη μελέτη της συμμετοχής ευκίνητων πλεγματικών οξυγόνων του CeO2 στο

μηχανισμό της αντίδρασης WGS πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένα ισοτοπικά πειράματα 
18με χρήση O2 στον καταλύτη 0.6%κ.β. Pt/CeO2 με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο 

Κεφ. 3.4.3. Στο Σχ. 6.14 παρουσιάζονται οι δυναμικές αποκρίσεις των αερίων H2 , C16O2 , 

C16O18O και C 18O2 που λήφθηκαν κάτω από το μίγμα 3vol.%16CO/10vol.%H2O/He μετά 

από την ακόλουθη προκατεργασία του καταλύτη: 5vol.%18O2/He (500oC, 30 min) q  He 

(ψύξη στους 80oC) q  1 atm H2 (80oC, 20 min) q  He (300oC, 20 min) q  

3 vol.%C16O/1 0 vol.%H2 0 /He (300oC, t). Από την ολοκλήρωση των δυναμικών 

αποκρίσεων των ισοτοπικών ειδών C18O 16O και C 18O2 που παράγονται κατά την τελευταία 

εναλλαγή και με βάση το ισοζύγιο μαζας της Εξ. 3.8, υπολογίζεται η ποσότητα 18O 

^m ol.g cat_1) που βρισκόταν στο πλέγμα του CeO2 πριν την έκθεση του στερεού στο μίγμα 

της αντίδρασης WGS, και το οποίο συμμετείχε στο μηχανιστικό δρόμο για παραγωγή του 

τελικού προϊόντος CO2 . Η ποσότητα αυτή βρέθηκε να είναι 41.9 μmol18O.gcat"1 και 

ισοδυναμεί με 1.4 μονοστρωματικές καλύψεις Pt (θο= 1.4).

Σχήμα 6.14: Δυναμικό ισοτοπικό πείραμα για τη μελέτη της συμμετοχής πλεγματικού οξυγόνου 
του CeO2 στην αντίδραση WGS σε καταλύτη 0.6%κ.β. Pt/CeO2 στους 300°C. Βηματικές αλλαγές: 
(α) 5vol.%18O2/He (500oC, 30 min) q  He (ψύξη στους 80oC) q  1 atm H2 (80oC, 20 min) q  He 
(200oC, 20 min) q  3vol.%C16O/10vol.%H20/H e (200oC, t). Οι δυναμικές αποκρίσεις των C16O2, 
C18O2 και C16O18O καταγράφηκαν κατά την τελευταία εναλλαγή.
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Το πιο πάνω αποτέλεσμα αποδεικνύει ξεκάθαρα τη συμμετοχή του πλεγματικού 

οξυγόνου του CeO2 στο μηχανιστικό δρόμο της αντίδρασης WGS από το αντιδρών CO 

στο τελικό προϊόν CO2, αφού σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε το 

υπόστρωμα αποτελεί τη μόνη πηγή 18O. Η ποσότητα του 18O που υπολογίστηκε είναι 

μεγαλύτερη από την ποσότητα των ενεργών -ΟΗ ομάδων, COads και HCOO- ειδών που 

υπολογίστηκε στα πειράματα SSITKA-MS (Πίνακας 6.4, Κεφ. 6.4.1). Αυτό πιθανόν να 

οφείλεται στην εναλλαγή υποεπιφανειακών (subsurface) πλεγματικών ατόμων 16O του 

CeO2 κάτω από το μίγμα 18O2/He (500oC, 30 min) τα οποία διαχέονται προς την επιφάνεια 

κάτω από συνθήκες αντίδρασης WGS στους 300oC. Επιπλέον πιθανή εξήγηση είναι ότι 

κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης WGS ο αριθμός των προσβάσιμων ατομικών 

οξυγόνων του CeO2 για το σχηματισμό ενεργών HCOO- ειδών είναι μικρότερη σε σχέση 

με το φρέσκο καταλύτη που χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα του Σχ. 6.14. Να σημειωθεί ότι 

η προκατεργασία του στερεού με H2/He στους 80oC για 20 min οδήγησε στην πλήρη 

αναγωγή των ειδών PtOx σε Pt0.

6.4.6 Προτεινόμενος Μηχανιστικός Δρόμος

Στη βιβλιογραφία προτείνονται δύο μηχανιστικοί δρόμοι για την αντίδραση WGS 

σε καταλύτες Pt/CeO2 [32, 39, 45, 47, 49, 50]: (i) ο οξειδο-αναγωγικός μηχανισμός 

(redox), και (ii) ο συνδυαστικός μηχανισμός μέσω φορμικών ειδών (associative formate). 

Ο οξειδο-αναγωγικός μηχανισμός, ο οποίος παρουσιάζεται στο Σχ. 6.15, περιλαμβάνει τα 

εξής επιμέρους μηχανιστικά βήματα:

(α) προσρόφηση CO(g) στην επιφάνεια Pt, όπου μέρος αυτού διαχέεται προς τη 

διεπιφάνεια μετάλλου-υποστρώματος,

(β) αντίδραση CO με ευκίνητα πλεγματικά οξυγόνα του CeO2 προς παραγωγή 

CO2(g) με ταυτόχρονη αναγωγή του Ce4+ σε Ce3+ και σχηματισμό κενών θέσεων 

οξυγόνου, και

(γ) επανοξείδωση του CeO2 από το Η2Ο προς παραγωγή H2 (g) και πλήρωση των 

κενών θέσεων οξυγόνου.

Στο συνδυαστικό μηχανισμό, οι -OH ομάδες που σχηματίζονται από τη διασπαστική 

προσρόφηση του Η2Ο στο υπόστρωμα αντιδρούν με το προσροφημένο CO προς 

σχηματισμό ενεργών ενδιαμέσων φορμικών ειδών. Τα τελευταία διασπώνται παρουσία Pt 

προς παραγωγή CO2 και H2.
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Α
( a *  c

Σχήμα 6.15: Σχηματική απεικόνιση του προτεινόμενου οξειδο-αναγωγικού μηχανισμού (redox  
m echanism) της αντίδρασης WGS στον καταλύτη Pt/CeO2.

Στο Σχήμα 6.16 με βάση τα αποτελέσματα των Κεφ. 6.4.1-6.4.5 στον καταλύτη 

Pt/CeO2 προτείνεται ένας συνδυασμός των δύο προαναφερθέντων μηχανισμών, ο οποίος 

ονομάζεται συνδυαστικός μηχανισμός μέσω φορμικών ειδών ακολουθούμενος από 

αναγέννηση με -ΟΗ ομάδες (associative formate with -OH group regeneration). Όπως 

φαίνεται στο Σχ. 6.16, ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει τα επιμέρους βήματα:

(α) διασπαστική προσρόφηση Η2 Ο στις κενές θέσεις οξυγόνου του CeO2 

σχηματίζοντας -ΟΗ ομάδες χωρίς όμως την οξείδωση των ατόμων Ce3+ σε Ce4+,

(%) προσρόφηση CO(g) στην επιφάνεια Pt και διάχυση μέρος αυτού προς τη 

διεπιφάνεια μετάλλου-υποστρώματος προς σχηματισμό ενδιάμεσων φορμικών ειδών 

(HCOO-) με χρήση ευκίνητων πλεγματικών οξυγόνων του CeO2 , και 

(&) παρουσία ατομικού Η στο Pt τα φορμικά είδη διασπώνται προς σχηματισμό 

CO2 (g) και H2 (g) οδηγώντας παράλληλα στο σχηματισμό κενών θέσεων οξυγόνου 

στο CeO2 .

Να σημειωθεί ότι ο ρυθμός σχηματισμού των κενών θέσεων οξυγόνου στο CeO2 ελέγχεται 

από την αντίδραση των προσροφημένων ειδών CO στο Pt με άτομα Ο στη διεπιφάνεια Pt- 

CeO2 , ενώ ο ρυθμός πλήρωσης των κενών θέσεων οξυγόνου ελέγχεται από την 

διασπαστική προσρόφηση του H2 O στην επιφάνεια του CeO2 .
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Σχήμα 6.16: Σχηματική απεικόνιση του προτεινόμενου συνδυαστικού μηχανισμού της αντίδρασης 
WGS ακολουθούμενο από αναγέννηση με -OH ομάδες (associative form ate  mechanism with -O H  
group regeneration) 67ov καταλύτη Pt/CeO2.

Από αποτελέσματα των δυναμικών ισοτοπικών πειραμάτων (Κεφ. 6.4.4) και την 

εξάρτηση του ειδικού κινητικού ρυθμού της αντίδρασης WGS ^m ol.cm -1 .s-1) από το μέσο 

μέγεθος σωματιδίων Pt (Σχ. 6 .8 β, Κεφ. 6.3) συμπεραίνεται ότι ο οξειδο-αναγωγικός 

μηχανισμός κυριαρχεί σε σχέση με το συνδυαστικό μηχανισμό μέσω φορμικών ειδών 

ακολουθούμενο από αναγέννηση με -ΟΗ ομάδες. Στο Σχ. 6.17, παρουσιάζεται ο 

προτεινόμενος μηχανισμός δημιουργίας των ανηγμένων ατόμων Ce3+ μέσω διασπαστικής 

προσρόφησης και διάχυσης (spillover) του παραγόμενου Η2 από το Pt προς τη διεπιφάνεια 

Pt-CeO2 προς σχηματισμό -OH ομάδων. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [32], το μέγεθος 

των σωματιδίων Pt διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευκολία αναγωγής του CeO2 γύρω 

από τη διεπιφάνεια Pt-CeO2 . Επίσης, η μερική αναγωγή του CeO2 προαπατείται για το 

σχηματισμό γεφυρωτικών -ΟΗ ομάδων οι οποίες αποτελούν πρόδρομα είδη στο 

σχηματισμό των φορμικών ειδών. Με βάση την ύπαρξη κανονικού κινητικού ισοτοπικού 

φαινομένου που παρατηρήθηκε στα πειράματα SSITKA-MS (Σχ. 6.9α, Κεφ. 6.4.1), καθώς 

και η μικρή αλλαγή στην ενέργεια ενεργοποίησης κατά 1 - 2  kcal.mol-1 με αύξηση του 

μεγέθους σωματιδίων Pt από 1.3 σε 8.0 nm (Κεφ. 6.3), προτείνεται ότι τόσο η αύξηση των 

ενεργών κέντρων Ce3+-d -C e3+ για τη διάσπαση Η2 Ο όσο και η μείωση της ενέργειας 

ενεργοποίησης της διάσπασης του Η2 Ο σε αυτά με αύξηση του μεγέθους σωματιδίων Pt 

μπορούν να ερμηνεύσουν την εξάρτηση του ειδικού κινητικού ρυθμού της αντίδρασης 

WGS ^m ol.cm - 1 .s-1) από το μέσο μέγεθος σωματιδίων Pt (Σχ. 6 .8 β, Κεφ. 6.3). H 

σημαντικότητα της δραστικότητας των ενεργών κέντρων (site reactivity) Pt και οξυγόνων 

του υποστρώματος αναφέρεται σε πρόσφατες δημοσιεύσεις των Zhai et al. [69] και Pierre 

et al. [70] σε καταλύτες Pt/CeO2 και Pt/SiO2-M (όπου Μ= αλκάλιο σαν προωθητής). Οι
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Meunier et al. [71] αναφέρουν ότι ο μηχανισμός της αντίδρασης WGS σε καταλύτες 

Pt/CeO2 είναι δυνατό να αλλάζει σε ένα στενό θερμοκρασιακό παράθυρο (~60oC) 

οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι ο μηχανιστικός δρόμος που ακολουθείται εξαρτάται 

άμεσα από τις συνθήκες της αντίδρασης. Επίσης, οι συγγραφείς [71] έδειξαν ότι τα 

φορμικά είδη που σχηματίζονται κάτω από συνθήκες αντίδρασης WGS βρέθηκαν μη 

ενεργά είδη στους 160°C, ενώ αποτελούν ενεργά ενδιάμεσα είδη στους 220°C. Με βάση 

τα αποτελέσματα της παρούσας Δ.Δ. προτείνεται ότι στους καταλύτες Pt/CeO2 στους 

3 0 0 ^  λαμβάνει χώρα ο οξειδο-αναγωγικός μηχανισμός σε αντίθεση με το συνδυαστικό 

μηχανισμό μέσω φορμικών ο οποίος προτάθηκε από τους Jacobs et al. [32] στους 250oC.

Σχήμα 6.17: Σχηματική απεικόνιση του προτεινόμενου μηχανισμού διάχυσης (spillover) ατομικού 
Η από το Pt προς το CeO2 και το σχηματισμό -ΟΗ ομάδων κατά την αντίδραση WGS στον 
καταλύτη Pt/CeO2 .

6.5 Επίδραση Προσθήκης Zr4+ στο Πλέγμα του CeO2 στην Καταλυτική Συμπεριφορά 

του Στερεού Pt/Ce-Zr-O ως προς την Αντίδραση WGS

6.5.1 Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός

6.5.1.1 Μέτρηση Ειδικής Επιφάνειας (Β.Ε.Τ)

Στον Πίνακα 6.5 παρουσιάζονται τιμές ειδικής επιφάνειας B.E.T. (m2 .g-1), ειδικού 

όγκου πόρων (cm3 .g-1) και μέσης διαμέτρου πόρων (nm) στα μικτά οξειδικά υποστρώματα 

Ce0 3Zr0 7 O2, Ce0 5Zr0 5 O2, και Ce0 7Zr0 3 O2 μετά από πύρωση στους 500oC για 2 h και in situ 
κατεργασία στους 200oC για 2 h υπό ροη Ν2 .

Η της #) o &o &o l , ! 89, /  τελ ικ ή ς  ;ύματoς-πηκτ<ματoς -= 4 0 ,+ "  στη
σύ9 >εση στερε< 9  με μ ε γ ά ;, ει=ική επι7 $ 9 εια (84-89 m2 .g-1) σε + :8 ση με "!&o ) 12$ 
=i %>8+i ! o  CeO2 (5.6 m2.g-1) &o .  :ρησιμoπoιή>ηκε στις καταλυτικ8 ς και 
μη :α 9 ιστικ8 ς μ ε;8 τες oι o &o l "/ α9 α 7 8 ρ>ηκα9  στα Κε7. 6.2-4. E π ιπ ;8 o9 , 

παρατηρείται ότι η αύξηση της περιεκτικότητας σε Ce (x =0.3q 0.7) o = ,0"3 σε μια 

μικρή αύξηση της ει=ικής επι7 $ 9 ειας από 84.0 σε 88.7 m2.g-1 α ; ;ά  +#o 9 l , = l o  ει=ικό 

002o  πόρ* 9  (0.18 cm3 .g-1). Όμοια αποτελέσματα αναφέρονται από τους Wang et al. [72] 

στην προσπάθεια τους να συσχετίσουν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και τη θερμική 

σταθερότητα στερεών διαλυμάτων Ce-Zr-O (Ce/Zr=1) και Ce-Zr-Si-O (Ce/Zr=1, Si=0-
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20%κ.β.). Με βάση τις τιμές του Πίνακα 6.5 αξίζει να σημειωθεί ότι τα τρία υπό μελέτη 

στερεά είναι μεσοπορώδη, με διάμετρο πόρων στην περιοχή 8.2-8.5 nm.

Πίνακας 6.5: Τιμές ειδικής επιφάνειας Β.Ε.Τ., ειδικού όγκου πόρων και μέσης διαμέτρου πόρων 
των μικτών μεταλλοξειδίων Ce0 3Zr0 7 O2, Ce0 5Zr0 5O2, και Ce0.7Zr0.3O2.

Υπόστρωμα
B.E.T

(m2.g-1)

Ειδικός Όγκος 

Πόρων (cm3.g-1)

Μέση Διάμετρος 

Πόρων (nm)

Ce0.3Zr0.7O2 84.0 0.18 8.4

Ce0.5Zr0.5O2 85.3 0.18 8.5

Ce0.7Zr0.3O2 88.7 0.18 8 . 2

6.5.1.2 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, SEM)

Οι εικόνες SEM λήφθηκαν με τη χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης 

που περιγράφεται στο Κεφ. 3.2.7. Τα δείγματα απλώθηκαν στα πλακίδια και καλύφθηκαν 

με ένα λεπτό στρώμα χρυσού για τη λήψη καθαρότερων εικόνων, όπου τοποθετήθηκαν 

στο μικροσκόπιο για ανάλυση. Στο Σχ. 6.18α-γ παρουσιάζονται εικόνες SEM που 

λήφθηκαν από τα μικτά οξειδικά υποστρώματα CexZr1-xO2 (x=0.3, 0.5 και 0.7).

Στην περίπτωση του στερεού Ceo.3Zr0.7O2 (Σχ. 6.18α) διακρίνονται περιοχές όπου 

μικρά σωματίδια (50-100 nm) του στερεού συσσωματώνονται προς σχηματισμό 

μεγαλύτερων σωματιδίων (>5 μm). Με περαιτέρω αύξηση της περιεκτικότητας σε Ce (Σχ. 

6.18β-γ) τα στερεά παρουσιάζουν σπογγώδη μορφολογία με μεγάλα συσσωματώματα 

>>5 μm.

Σχήμα 6.18: Εικόνες SEM που λήφθηκαν από τα μικτά υποστρώματα (α) Ce0 3Zr0.7O2, (β) 
Ce0.5Zr0.5O2, και (γ) Ce0.7Zr0.3O2 .
6.5.1.3 Περίθλαση ακτίνων-X (XRD)
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Η ταυτοποίηση των κρυσταλλικών φάσεων των μικτών υποστρωμάτων CexZri.xO2 

(x=0.3, 0.5 και 0.7), καθώς και ο υπολογισμός του μέσου μεγέθους των πρωτογενών 

σωματιδίων των στερεών πραγματοποιήθηκε με χρήση της τεχνικής περίθλασης ακτίνων- 

Χ (XRD) όπως περιγράφεται στο Κεφ. 3.2.4.

Στο Σχήμα 6.19 παρουσιάζονται τα περιθλασογράμματα ακτίνων-X που λήφθηκαν 

για τα στερεά Ce0 3 Zr0 7 O2, Ce0 5 Zr0 5 O2, και Ce0 7 Zr0 3 O2. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων 

XRD (JCPDS) αλλά και δημοσιευμένα αποτελέσματα [72-76], οι κύριες κορυφές 

περίθλασης είναι χαρακτηριστικές στερεού διαλύματος CeO2-ZrO2 με τετραγωνική δομή. 

Όπως φαίνεται από τα Σχ. 6.19, με αύξηση της περιεκτικότητας σε Zr στα μικτά οξείδια 

(x=0.3!0.7) παρατηρείται μικρή μετατόπιση των χαρακτηριστικών κορυφών των 

στερεών προς μεγαλύτερες γωνίες 2θ. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει συστολή του 

κρυσταλλικού πλέγματος Ce-Zr-O λόγω της εισαγωγής του μικρότερου ιόντος Zr4+. Η 

συμπεριφορά αυτή είναι αναμενόμενη δεδομένης της διαφοράς στις ιοντικές ακτίνες των 

Ce4+ (0.97 Α) και Zr4+ (0.84 Α) [75, 76]. Να σημειωθεί ότι με την εισαγωγή μεταλλικών 

ιόντων τα οποία διαθέτουν μικρότερη ιοντική ακτίνα από το Ce4+ (π.χ., Zr4+) επιτυγχάνεται 

αύξηση της θερμικής σταθερότητας του πλέγματος CeO2 έναντι συσσωμάτωσης [77].

(111)

/ !  \  (220)

30 40 50 60 70
2 Theta (degrees)

Σχήμα 6.19: Περιθλασογράμματα XRD που λήφθηκαν στα μικτά υποστρώματα Ce0 3 Zr0 .7O2, 
Ce0 .5Zr0 .5O2 , και Ce0.7Zr0 .3O2 .

Στα υποστρώματα CexZr1-xO2 (x=0.3, 0.5 και 0.7) πραγματοποιήθηκαν επιπλέον 

πειράματα in situ XRD κάτω από οξειδωτικές (20νο1.%Ο2Μχ) και αναγωγικές 

(20vo1.%H2/Ar) συνθήκες στη θερμοκρασιακή περιοχή 200-600°C. Στο Σχήμα 6.20α-β 

παρουσιάζονται τα περιθλασογράμματα XRD που λήφθηκαν στη θερμοκρασιακή περιοχή 

200-600^ στο στερεό Ce0 3 Zr0 7 O2. Αντίστοιχα περιθλασογράμματα XRD καταγράφηκαν
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και για τα στερεά Ceo.5Zro.5O2 και Ceo.7Zro.3O2 χωρίς να παρατηρηθούν διαφορές στις 

θέσεις και το σχήμα των κορυφών. Κάτω από το μίγμα 20νο1.%Ο2/ΑΓ με αύξηση της 

θερμοκρασίας παρατηρήθηκε αύξηση της έντασης των κορυφών που υποδηλώνει αύξησης 

της κρυσταλλικότητας του στερεού, ενώ κάτω από το μίγμα 2 0 νο1.%Η2/ΑΓ παρατηρήθηκε 

μετακίνηση των κορυφών σε χαμηλότερα 2θ, λόγω αύξησης των παραμέτρων του 

πλέγματος (συστολή του πλέγματος Ce-Zr-O). Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με την αναγωγή 

του Ce4+ σε Ce3+ το οποίο έχει μεγαλύτερη ιοντική ακτίνα (1.034 Α).

Σχήμα 6.20: In situ περιθλασογράμματα XRD που λήφθηκαν στη θερμοκρασιακή περιοχή 200- 
600°C στο υπόστρωμα Ce0 3 Zr0 7 O2 κάτω από μίγματα: (α) 20νο1.%Ο2Μτ, και (β) 20vo1.%H2/Ar.

Από το εύρος των κορυφών στα διαγράμματα ακτίνων-X (Σχ. 6.20) είναι δυνατό να 

υπολογιστεί το μέσο μέγεθος των πρωτογενών κρυσταλλικών σωματιδίων (primary crystal 

size) της στερεής φάσης. Χρησιμοποιώντας τις κορυφές περίθλασης οι οποίες αφορούν την 

κρυσταλλική έδρα (111), καθώς και την εξίσωση Scherrer (Εξ. 3.1), υπολογίστηκε το μέσο 

μέγεθος των σωματιδίων του στερεού μετά από προκατεργασία των στερεών με τα 

μίγματα 20vo1.%Ο2/Ar (500°C, 2 h) και 20vo1.%H2/Ar (300oC, 2 h) που αντιστοιχεί στην 

ίδια προκατεργασία που ακολουθείται πριν από τις καταλυτικές μετρήσεις της αντίδρασης 

WGS. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 6.6. Από τις τιμές του μεγέθους των 

πρωτογενών κρυσταλλικών σωματιδίων που υπολογίστηκαν μετά και από αναγωγή των 

στερεών (5.7-8.0 nm), υποδεικνύεται η ύπαρξη νανοκρυσταλλικών υλικών. Επιπλέον, 

παρατηρείται ότι η αύξηση της περιεκτικότητας σε Ce (x =0.3q 0.7) στα μικτά 

υποστρώματα CexZr1-xO2 προκαλεί 29% μείωση του μέσου μεγέθους πρωτογενών 

κρυσταλλικών σωματιδίων του λαμβανόμενου στερεού.
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Πίνακας 6.6: Μέσο μέγεθος πρωτογενών κρυσταλλικών σωματιδίων (dc, nm) των στερεών 
Ce0.3Zr0.7O2, Ce0.5Zr0.5O2, και Ce0.7Zr0.3O2 μετά από κατεργασία με τα μίγματα 20vol.%02/Ar 
(5009C, 2 h) και 2 0 vol.%H2/Ar (300oC, 2 h).

Υπόστρωμα
dc (nm)

20vol.%02/Ar 20vol.%H2/Ar

2O2.70.r
Ν

.30.eC 5.1 5.7

Ce0.5Zr0.5O2 8 . 1 7.3

Ce0.7Zr0.3O2 6.5 8 . 0

6.5.1.4 Διασπορά και Μέσο Μέγεθος Σωματιδίων Pt

H διασπορά (D, %) και το μέσο μέγεθος των σωματιδίων Pt (dPt, nm) για τους 

στηριζόμενους καταλύτες Pt/CexZri_xO2 προσδιορίστηκαν με εκλεκτική χημειορόφηση Η2 

στους 25°C ακολουθούμενη από θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση υπό ροή He (TPD- 

Η2), σύμφωνα με το πρωτόσκολο του Κεφ. 3.2.2 χρησιμοποιώντας τη συσκευή που 

περιγράφεται στο Κεφ. 3.5. Στον Πίνακα 6.7 φαίνεται η συνολική εκροφούμενη ποσότητα 

H2 (Nh, μmol.gCat-1), η διασπορά (D, %) και το μέσο μέγεθος των σωματιδίων Pt (dP t, nm) 

που υπολογίστηκαν μετά από ανάλυση των φασμάτων TPD-H2 που λήφθηκαν.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.7, η αύξηση της φόρτισης του μετάλλου 

(0.1ρ·1.0%κ.β. Pt) οδηγεί σε αύξηση της ποσότητας του εκροφούμενου υδρογόνου (Nh), 

ενώ παρατηρείται μείωση της διασποράς του μετάλλου (D), και κατά συνέπεια αύξηση του 

μέσου μεγέθους των κρυσταλλιτών του μετάλλου (dP t).

Πίνακας 6.7: Συνολική εκροφούμενη ποσότητα H2 (Nh, μmol.gcat-1), διασπορά (D, %) και μέσο 
μέγεθος σωματιδίων Pt (dPt, nm) των καταλυτών Pt/CexZr1-xO2 (x=0.3, 0.5 και 0.7) με φορτίσεις Pt 
0.1, 0.5 και 1.0%κ.β μετά από ανάλυση των φασμάτων TPD-H2.

Καταλύτης
Φόρτιση Pt 

(%κ.β.)

Nh

^mol.gcat"1)

Διασπορά 

D (%)

dPt

(nm)

0 . 1 2.25 8 8 1 . 1

2O2.70.rZ.30.e/Ct/P 0.5 6.17 48 2 . 1

1 . 0 7.77 30 3.3

0 . 1 1.63 6 6 1.5

Pt/Ce0.5Zr0 0 .5O2 0.5 5.40 42 2.4

1 . 0 3.44 13 7.4

0 . 1 2.55 99 1 . 0

2
Ο

.30.rZr .70.e/Ct/P 0.5 6.73 53 1.9

1 . 0 10.53 41 2.4
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6.5.2.5 Υψηλής Ευκρίνειας Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης-Μικροανάλυση 

Ακτίνων-X (HRTEM-EDX)

Στα Σχήματα 6.21 α-β παρουσιάζονται εικόνες υψηλής ευκρινείας ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας διέλευσης (HRTEM) που λήφθηκαν στα στερεά 0.5%κ.β. Pt/Ce0 .5Zr0 .5O2 

και 0.5%κ.β. PVCe0.7Zr0.3O2 , καθώς και οι αντίστοιχες γραμμές ενέργειας Pt-L (κόκκινο), 

Ce-L (πράσινο) και Zr-K (μπλε) μετά από μικροανάλυση ακτίνων-X (EDX).

1 lOOnm 1 1 2 0 0 nm 1

Σχήμα 6.21: Εικόνες HRTEM που λήφθηκαν από τα στερεά: (α) 0.5%κ.β. Pt/Ce0 5Zr0 5 O2 και (β) 
0.5%κ.β. Pt/Ce0.7Zr0 3 O2. Στις εικόνες φαίνεται επίσης η μικροανάλυση ακτίνων-X ^DX) με τις 
γραμμές ενέργειας Pt-L (κόκκινο), Ce-L (πράσινο) και Zr-K (μπλε).

Με βάση τα αποτελέσματα της μικροανάλυσης ακτίνων-X, η παράμετρος x στα 

οξειδικά υποστρώματα CexZr1-xO2 βρέθηκε να είναι x=0.48 και x=0.71 για τα στερεά 

Ce0.5Zr0.5O2 και Ce0.7Zr0.3O2, αντίστοιχα, ενώ η φόρτιση Pt υπολογίστηκε να είναι 

0.47%κ.β. και 0.58%κ.β. στους στηριζόμενους καταλύτες 0.5%κ.β. Pt/Ce05Zr05O2 και (β)

0.5%κ.β. Pt/Ce07Zr03O2, αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας ικανοποιητικά τη στοιχειομετρία 

που εφαρμόστηκε κατά τη σύνθεση των εν λόγω καταλυτικών συστημάτων. Στο Σχ. 6.21α 

παρατηρήθηκε ομογενής σύσταση στα συσσωματώματα του υποστρώματος με χημική 

δομή Ce048Zr0.52O2 με τα σωματίδια του υποστρώματος να είναι 5-10 nm τα οποία 

σχηματίζουν μεγαλύτερα συσσωματώματα της τάξης των 100 nm. Στην περίπτωση του 

στερεού Pt/Ce07Zr03O2 (Σχ. 6.21 β), τα σωματίδια του υποστρώματος είναι μεγέθους 10-15 

nm σχηματίζοντας συσσωματώματα 50-200 μm. Το μέσο μέγεθος των σωματιδίων Pt 

στον καταλύτη 0.5%κ.β. PtZCe0.5Zr0.5O2 βρέθηκε να είναι 1.6 ± 0.4 nm επαληθεύοντας έτσι 

τα αποτελέσματα των πειραμάτων TPD-H2 (Πίνακας 6.7, Κεφ. 6.5.1.4). Αντίθετα, στον 

καταλύτη Pt/Ce0.7Zr0.3O2 δεν ήταν δυνατή η μέτρηση του μέσου μεγέθους σωματιδίων Pt
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γεγονός που οφείλεται στη πολύ μικρή αντίθεση (contrast) που παρουσιάζουν τα άτομα Pt 

και Ce με αποτέλεσμα την μη παρατήρηση σωματιδίων Pt μεγέθους ~1 nm.

6.5.1.6 Μελέτη Προσροφημένων Ειδών CO

H χημική σύσταση και η ισχύς του δεσμού Pt-CO των προσροφημένων ειδών CO 

που σχηματίζονται μετά από προσρόφηση CO στα στερεά Pt/CexZri-xO2 μελετήθηκε με 

χρήση φασματοσκοπίας in situ DRIFTS. Στο Σχήμα 6.22 παρουσιάζονται φάσματα in situ 

DRIFTS που λήφθηκαν μετά από προσρόφηση CO στους 25°C στον καταλύτη 1.0%.κ.β. 

Pt/Ceo.5Zro.5O2 , όπου για σκοπούς σύγκρισης παρουσιάζεται και το φάσμα που πάρθηκε 

στον καταλύτη 1.0%κ.β. Pt/CeO2.

2100 2000 1900 1800
Wavenumber(cm )

Σχήμα 6.22: Φάσματα in situ DRIFTS που λήφθηκαν στους καταλύτες 1.0%.κ.β. Pt/Ce05Zr05O2 
και 1.0%κ.β. Pt/CeO2 μετά από προσρόφηση 2vol.%CO/He στους 30°C.

Στην περίπτωση του καταλύτη Pt/CeO2 παρατηρήθηκαν δύο κορυφές στους 2085 και 

1840 cm-1 που αφορούν τις δονήσεις υψηλής συχνότητας (High-Frequency, HF) γραμμικά 

προσροφημένων και γεφυρωτικά προσροφημένων ειδών CO, αντίστοιχα, στην επιφάνεια 

Pt [20-30]. Μετά την αποσυνέλιξη του φάσματος στον καταλύτη Pt/Ce0 5 Zr0 5 O2 

διαπιστώθηκε μετατόπιση της κορυφής του HF-γραμμικού CO στους 2070 cm-1 καθώς και 

μια επιπλέον κορυφή (2022 cm-1) που αντιστοιχεί σε χαμηλής συχνότητας (Low- 

Frequency, LF) γραμμικά προσροφημένου CO σε άτομα Pt με αυξημένη ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα [35, 63]. H σημαντική μείωση της συχνότητας δόνησης του δεσμού C-O των 

γραμμικά προσροφημένων ειδών CO οφείλεται στην παρουσία του ηλεκτραρνητικού 

ατόμου Zr4+ στην επιφάνεια με μεταφορά ηλεκτρονίων προς το Pt, η οποία ενισχύει τη
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μεταφορά ηλεκτρονίων από το Pt στα 2π* αντιδεσμικά τροχιακά του προσροφημένου CO

[31]. Επιπλέον, η εισαγωγή Zr4+ στο πλέγμα του CeO2 ενισχύουν την ικανότητα αναγωγής 

του στερεού (Ce4+—Ce3+) [78] όπως αποδείχτηκε και από πειράματα H2-TPR που θα 

ακολουθήσουν στην επόμενη ενότητα. Ως εκ τούτου, η κορυφή του γραμμικά 

προσροφημένου CO σε χαμηλούς κυμματαριθμούς μπορεί να αποδοθεί σε προσροφημένα 

είδη σε άτομα Pt πολύ κοντά σε ανηγμένα άτομα Ce στην διεπιφάνεια μετάλλου- 

υποστρώματος (Pt-Ds-Ce3+). H κορυφή στους 2220 cm-1 αντιστοιχεί στη δόνηση CO στην 

αέρια φάση [79].

6.5.1.7 Αναγωγικές Ιδιότητες Pt/CexZri_xO2

Η μελέτη των αναγωγικών ιδιοτήτων των στηριζόμενων καταλυτών Pt/CexZr1-xO2 

πραγματοποιήθηκε με πειράματα θερμοπρογραμματιζόμενης αναγωγής με χρήση H2 (H2- 

TPR). Τα πειράματα H2-TPR έλαβαν χώρα στη συσκευή που περιγράφεται στο Κεφ. 3.5 

με βάση τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο Κεφ. 3.2.3. Όλα τα θερμοκρασιακά προφίλ 

H2-TPR λήφθηκαν μετά από οξείδωση (20vol.%O2/He)των στερεών στους 500oC για 2h. 

Η συνολική ποσότητα Η2 που καταναλώνεται ( Ν Η , μmol H2 .gcat-1) μετά την ανάλυση των

φασμάτων H2-TPR συνοψίζεται στον Πίνακα 6 .8 .

Πίνακας 6.8: Κατανάλωση υδρογόνου ^m ol H2.gcat-1) κατά την αναγωγή των καταλυτών 
Pt/CexZri_xO2 (x=0.3, 0.5 και 0.7) με φορτίσεις 0.1, 0.5 και 1.0°%κ.β. Pt μετά από ανάλυση των 
φασμάτων H2-TPR.

Καταλύτης
Φόρτιση Pt 

(%κ.β.)
Ν η 2  (pmol H2.gcat-1)

0 . 1 418.7

PtZCe0.3Zr0.7O2 0.5 598.6

1 . 0 689.3

0 . 1 418.6

PtZCe0.5Zr0 0.5O2 0.5 538.7

1 . 0 562.7

0 . 1 368.6

Pt/Ce0.7Zr0.30 2 0.5 603.3

1 . 0 555.1

Σε όλα τα στερεά Pt/CexZr1-xO2 (x=0.3, 0.5 και 0.7) η αύξηση της φόρτισης σε Pt 

(0.1—— 1.0%κ.β.) οδήγησε σε αύξηση της καταναλισκόμενης ποσότητας Η2 (Πίνακας 6 .8 ).
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Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [80] η αναγωγή του CeO2 ενισχύεται από την παρουσία Pt 

μέσω της διασπαστικής προσρόφησης Η2 και διάχυσης των ενεργών ατόμων Η προς το 

υπόστρωμα. Ως εκ τούτου, θεωρώντας ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της ποσότητας ΝΗ 

αφορά την αναγωγή του υποστρώματος τότε η αύξηση της περιεκτικότητας σε Pt 

δικαιολογεί την καλύτερη αναξιμότητα που παρατηρήθηκε στους στηριζόμενους 

καταλύτες Pt/CexZri_xO2. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του Πίνακα 6 . 8  με τα 

αποτελέσματα H2-TPR που λήφθηκαν στους καταλύτες Pt/CeO2 (ΝΗ=336-376 μmol.gcat"1, 

Πινακας 6.3) είναι ξεκάθαρο ότι η εισαγωγή Zr4+ στο πλέγμα του CeO2 αυξάνει την 

ικανότητα αναγωγής του μικτού μεταλλοξειδίου. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρουν σε 

πρόσφατη δημοσίευση τους οι Vignatti et al. [80] σε καταλύτες Pt/CexZr1-xO2 (x=0.25, 0.5 

και 0.75) με βάση μελέτες H2-TPR, τα οποία είναι σε πολύ καλή συμφωνία με 

προηγούμενα αποτελέσματα των Ricote et al. [51].

6.5.2 Καταλυτικές Μετρήσεις

Για τη μελέτη της επίδραση της προσθήκης Zr4+ στο πλέγμα CeO2 στην καταλυτική 

συμπεριφορά των στερεών Pt/CexZr1-xO2 ως προς την αντίδραση WGS, διεξήχθησαν 

πειράματα μέτρησης της ποσοστιαίας μετατροπής CO σε CO2 (Xc o , %). Η μετατροπή CO 

σε CO2 υπολογίστηκε με βάση την Εξ. 3.2 (Κεφ. 3.3) και αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 6.23. Τα πειράματα καταλυτικής ενεργότητας πραγματοποιήθηκαν στη 

θερμοκρασιακή περιοχή 200-375°C με αέρια τροφοδοσία 3vol.%CO/10vol.%H20/He, 

μάζα καταλυτικής κλίνης 0.5 g (υπό μορφή σκόνης) και συνολική ροή 200 NmL.min-1, 

όπου η ταχύτητα χώρου-χρόνου αντιδραστήρα (GHSV) ήταν περίπου 40,000 h-1. Οι 

μετρήσεις έγιναν στη συσκευή που περιγράφεται στο Κεφ. 3.6.

Στο Σχήμα 6.23α-γ. παρουσιάζονται επίσης η μέγιστη δυνατή μετατροπή CO σε 

θερμοδυναμική χημική ισορροπία, Xeq, η μετατροπή του βιομηχανικού καταλύτη 

CuO/ZnO/Al2O3 της LT-WGS καθώς και του καταλύτη 0.6%κ.β. Pt/CeO2 κάτω από τις 

ίδιες πειραματικές συνθήκες αντίδρασης για σκοπούς σύγκρισης. Είναι ξεκάθαρο ότι όλοι 

οι καταλύτες Pt/CexZr1-xO2 (x=0.3, 0.5 και 0.7) με φόρτιση 0.1-1.0%κ.β. Pt παρουσίασαν 

υψηλότερη μετατροπή CO σε σχέση με τον καταλύτη Pt/CeO2 στη θερμοκρασιακή 

περιοχή 200-375^. Επιπλέον, για θερμοκρασίες αντίδρασης > 300^  παρατηρήθηκε 

καλύτερη δραστικότητα όλων των στηριζόμενων καταλυτών Pt/CexZr1-xO2 από τον 

αντίστοιχο βιομηχανικό καταλύτη (CuO/ZnO/Al2O3).
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Σχήμα 6.23: Διαγράμματα ποσοστιαίας μετατροπής CO σε CO2 (XCO, %) συναρτήσει της 
θερμοκρασίας αντίδρασης στους καταλύτες: (α) χ%κ.β. Pt/Ce03Zr0.7O2, (β) χ%κ.β. Pt/Ce05Zr05O2, 
και (γ) χ%κ.β. Pt/Ce07Zr03O2 (όπου x=0.1, 0.5 και 1.0). Πειραματικές συνθήκες: mcat= 0.5 g, 
σύσταση τροφοδοσίας= 3vol.%CO/10vol.%H2O/He, GHSV= 40,000 h-1, συνολική ροή= 200 
NmL.min-1.

Με βάση τους μηχανισμούς της αντίδρασης WGS που προτάθηκαν στο Κεφ. 6.4.6, 

καθώς και τα πειράματα φυσικοχημικού χαρακτηρισμού που προηγήθηκαν, μπορεί να 

ερμηνευτεί η βελτίωση της καταλυτικής ενεργότητας που παρατηρήθηκε με την προσθήκη 

Zr4+ στο πλέγμα CeO2 . Στην περίπτωση που λαμβάνει χώρα ο συνδυαστικός μηχανισμός 

μέσω φορμικών ειδών ακολουθούμενος από αναγέννηση με -ΟΗ ομάδες, η παρουσία των 

ιόντων Zr4+ στην επιφάνεια Pt/CeO2 οδηγεί σε αύξηση των ενεργών κέντρων Ce3+ στα 

οποία σχηματίζονται οι -ΟΗ ομάδες και τα ενδιάμεσα φορμικά είδη. Αντίθετα, 

υποθέτοντας ότι λαμβάνει χώρα ο οξειδο-αναγωγικός μηχανισμός η προσθήκη Zr4+ έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της κινητικότητας των πλεγματικών οξυγόνων και τη δημιουργία 

κενών θέσεων οξυγόνου στο πλέγμα του CeO2 που αποτελούν σημαντικές παραμέτρους 

στο επιμέρους μηχανιστικό βήμα της αναγωγή του CO σε CO2 .

Η αύξηση των αναγωγικών ιδιοτήτων των στερεών με την προσθήκη Zr4+ 

αποδείχτηκε με τα πειράματα H2-TPR (Κεφ. 6.5.1.7), ενώ η παρουσία των ανηγμένων
3+ατόμων Ce επιβεβαιώθηκε στα φάσματα in situ DRIFTS μετά από προσρόφηση CO
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(Κεφ. 6.5.1.6). Θεωρητικοί υπολογισμοί έδειξαν ότι η παρουσία Zr4+ στο πλέγμα του CeO2 

μειώνει την ενέργεια αναγωγής Ce4+LCe3+ [81]. Οι Ricote et al. [51] με βάση το 

συνδυαστικό μηχανισμό μέσω φορμικών ειδών εξήγησαν την αυξημένη ενεργότητα της 

αντίδρασης WGS παρουσία ατόμων Zr4+ στο πλέγμα του CeO2 με την αύξηση του ρυθμού 

αντίδρασης των φορμικών ειδών με γειτονικές -ΟΗ ομάδες ελευθερώνοντας Η2 . Οι ίδιοι 

συγγραφείς [51] έδειξαν ότι οι καταλύτες Pt/Ce-Zr-O είναι λιγότερο επιρρεπείς στο 

φαινόμενο επαναπροσρόφησης CO2 προς σχηματισμό επιφανειακών ανθρακικών ειδών σε 

σχέση με τους καταλύτες Pt/CeO2 και Pt/ZrO2 , δίνοντας έτσι ακόμα μια εξήγηση για την 

αυξημένη ενεργότητα που παρουσίασαν τα εν λόγω στερεά ως προς την αντίδραση WGS. 

Παρόμοια, οι Balakos et al. [82] αναφέρουν καταλυτικά συστήματα με αυξημένη 

δραστικότητα ως προς την αντίδραση WGS τα οποία απενεργοποιούνται παρουσία CO2 

στην αέρια τροφοδοσία.

Οι ενέργειες ενεργοποίησης της αντίδρασης WGS για τους καταλύτες 

Pt/Ceo.3Zro.7O2, Pt/Ceo.5Zro.5O2 , και Pt/Ceo.7Zro.3O2 υπολογίστηκαν από τις κλίσεις των 

ευθειών Ln(TOF)=f(1/T) και βρέθηκαν να είναι 17.2, 16.1 και 12.4 kcal.mol-1, αντίστοιχα. 

Συγκρίνοντας τις τιμές αυτές με την ενέργεια ενεργοποίησης του καταλύτη Pt/CeO2 (14.5

16.5 kcal.mol-1, Κεφ. 6.3) οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της 

περιεκτικότητας του CeO2 σε Zr4+ έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ενέργειας 

ενεργοποίησης της αντίδρασης WGS. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σε πολύ καλή συμφωνία 

με τα αποτελέσματα των Vignatti et al. [8 o] οι οποίοι αναφέρουν μείωση της καταλυτικής 

ενεργότητας σε καταλύτες Pt/CexZr1-xO2 για x<o.5 λόγω της μεγάλης διαφοράς στον 

αριθμό αναστροφής (περίπου 4 φορές) που μετρήθηκε στους καταλύτες Pt/CeO2 και 

Pt/ZrO2 .

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Από τα αποτελέσματα του φυσικοχημικού χαρακτηρισμού, τις μετρήσεις της 

ενεργότητας καθώς και τις μηχανιστικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στους 

καταλύτες Pt/CeO2 ως προς την αντίδραση WGS, προέκυψαν τα ακόλουθα κύρια 

συμπεράσματα:

1. Η εφαρμογή της τεχνικής του υγρού εμποτισμού για την εναπόθεση Pt οδήγησε 

στη σύνθεση μεταλλικών στηριζόμενων καταλυτών χ%κ.β. Pt/CeO2 (x=o.1-2.o) με 

μέσο μέγεθος νανοσωματιδίων Pt στην περιοχή 1.3-8.Θ nm (χρήση των τεχνικών 

TPD-H2 και HRTEM-EDX) με μια ευρεία κατανομή μεγέθους.

2. Κατά τη διάρκεια πειραμάτων TPD-CO στους καταλύτες Pt/CeO2 παρατηρήθηκε η 

εκρόφηση μεγάλης ποσότητας CO2 που αποδόθηκε στις αντιδράσεις διάσπασης
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προσροφημένου CO προς CO2 και προσροφημένο άνθρακα (αντίδραση 

Boudouard), όπως και οξείδωσης του προσροφημένου CO από πλεγματικά 

οξυγόνα του CeO2.

3. Στα πειράματα H2-TPR η αύξηση της περιεκτικότητας σε Pt στους καταλύτες 

Pt/CeO2 οδήγησε σε μετατόπιση της περιοχής χαμηλής θερμοκρασίας (LTzone) που 

αφορά την αναγωγή Pt, ενώ αντίθετα η αναξιμότητα του CeO2 βρέθηκε να είναι 

ανεξάρτητη από τη φόρτιση Pt.

4. Μετά την αλληλεπίδραση του αντιδρώντος CO της αντίδρασης WGS με την 

επιφάνεια του στερεού Pt/CeO2 (χρήση in situ DRIFTS) παρατηρήθηκε ο 

σχηματισμός τριών προσροφημένων ειδών CO: HF- και LF-γραμμικά και 

γεφυρωτικά είδη CO. Το HF-γραμμικά προσροφημένο CO βρέθηκε να είναι το 

λιγότερο σταθερό και να εκροφάται σε θερμοκρασίες >300°C υπό ροή He. Μέρος 

του προσροφημένου CO αποτελεί ενεργό ενδιάμεσο της αντίδρασης WGS και 

στους δύο μηχανισμούς που προτάθηκαν.

5. Τα ενεργά carbon-containing ενδιάμεσα είδη αφορούν το γραμμικά προσροφημένο 

CO και τα φορμικά είδη (HCOO-) που σχηματίζονται κατά μήκος της διεπιφάνειας 

των ημισφαιρικών κρυσταλλιτών Pt και CeO2, ενώ τα hydrogen-containing 

ενδιάμεσα είδη αφορούν κυρίως γεφυρωτικές -OH ομάδες και άτομα Η που 

σχηματίζονται σε μια ζώνη γύρω από τη διεπιφάνεια Pt-CeO2. Με αύξηση του 

μέσου μεγέθους Pt από 3.0 σε 8.0 nm (από 0.6 σε 2.0%κ.β. Pt) παρατηρείται 

μείωση της επιφανειακής συγκέντρωσης των ενεργών ενδιαμέσων ειδών, ενώ ο 

ειδικός κινητικός ρυθμός της αντίδρασης WGS με βάση το μήκος της διεπιφάνειας 

Pt-CeO2 αυξάνεται γραμμικά. Αντίθετα, ο αριθμός αναστροφής της αντίδρασης, 

TOFCO, βρέθηκε να επηρεάζεται ελαφρώς από το μέσο μέγεθος των σωματιδίων Pt 

(3.0-8.0 nm) στη θερμοκρασιακή περιοχή 250-300oC. Η ενέργεια ενεργοποίησης 

της αντίδρασης WGS για τους καταλύτες Pt/CeO2 υπολογίστηκε σε 14.5-16.5 

kcal.mol-1.

6. Με βάση τα δυναμικά κινητικά πειράματα με τη χρήση της τεχνικής in situ 

DRIFTS αποδείχτηκε ότι τα φορμικά είδη που σχηματίζονται κάτω από μόνιμες 

συνθήκες αντίδρασης WGS είναι περίπου 10 φορές πιο δραστικά παρουσία H2O σε 

σχέση με απουσία Η2Ο (υπό ροή He). Παρόλα αυτά, με το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή πρωτοποριακών δυναμικών ισοτοπικών πειραμάτων σε συνδυασμό με 

τα αποτελέσματα των πειραμάτων SSITKA-DRIFTS και SSITKA-MS βρέθηκε ότι 

στην αντίδραση WGS στους 3 0 0 ^  σε καταλύτες Pt/CeO2 κυριαρχεί ο οξειδο-

Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Χημείας 248



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Pt/CeO2

αναγωγικός (redox) μηχανισμός με το CO να προσροφάται στο Pt και να αντιδρά 

με ευκίνητα Ο του CeO2 προς CO2, ενώ το Η2Ο επανοξειδώνει το CeO2 

παράγωντας ταυτόχρονα H2. Η αύξηση του μέσου μεγέθους των σωματιδίων Pt 

οδηγεί σε αύξηση της συγκέντρωσης και δραστικότητας των κενών θέσεων 

οξυγόνου του CeO2, σε μια ζώνη γύρω από τον κρυσταλλίτη Pt, οι οποίες 

αποτελούν ενεργά κέντρα για την διασπαστική προσρόφηση του H2O.

7. Μικρότερη είναι η συνεισφορά του προτεινόμενου συνδυαστικού μηχανισμού 

μέσω φορμικών ειδών ακολουθούμενος από αναγέννηση με -ΟΗ ομάδες 

(associative formate with -OHgroup regeneration). Ο συγκεκριμένος μηχανιστικός 

δρόμος περιλαμβάνει τη διασπαστική προσρόφηση Η2Ο στις κενές θέσεις 

οξυγόνου του CeO2 σχηματίζοντας -ΟΗ ομάδες (χωρίς οξείδωση των ατόμων Ce3+ 

σε Ce4+) οι οποίες αντιδρούν με το μοριακά προσροφημένο CO στη διεπιφάνεια Pt- 

CeO2 προς σχηματισμό των ενδιάμεσων φορμικών ειδών. Τα τελευταία διασπώνται 

προς CO2(g) και H2(g) παρουσία ατομικού Η στο Pt οδηγώντας παράλληλα στο 

σχηματισμό κενών θέσεων οξυγόνου στο CeO2.

8. Η συμμετοχή ευκίνητων πλεγματικών οξυγόνων του CeO2 στο μηχανιστικό δρόμο 

της αντίδρασης WGS για την παραγωγή του τελικού προϊόντος CO2 στον καταλύτη 

Pt/CeO2, αποδείχτηκε για πρώτη φορά μετά από εξειδικευμένα ισοτοπικά δυναμικά 

πειράματα με χρήση 18Ο2.

9. Η προσθήκη Zr4+ στο πλέγμα του CeO2 με χρήση της τροποποιημένης τεχνικής 

λύματος-πηκτώματος οδήγησε στη σύνθεση μεταλλικών στηριζόμενων καταλυτών 

Pt/CexZr1-xO2 (x=0.3, 0.5 και 0.7) ο οποίοι παρουσίασαν καλύτερη ενεργότητα ως 

προς την αντίδραση WGS σε σχέση με τους καταλύτες Pt/CeO2. Με βάση τα 

αποτελέσματα του φυσικοχημικού χαρακτηρισμού προτάθηκε ότι η προσθήκη Zr4+ 

στο πλέγμα CeO2 έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της κινητικότητας των 

πλεγματικών οξυγόνων και της δημιουργίας κενών θέσεων οξυγόνου στο πλέγμα 

του CeO2 (αύξηση των αναγωγικών ιδιοτήτων), σημαντικές παράμετροι στο 

επιμέρους μηχανιστικό βήμα της αναγωγή του CO σε CO2.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ 

ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ WGS 

7.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό μελετάται η επίδραση της χημικής σύστασης του υποστρώματος 

και της θερμοκρασίας αντίδρασης στο μηχανισμό της αντίδρασης WGS στα καταλυτικά 

συστήματα Pt/CeO2-TiO2, Pt/CeO2 και Pt/TiO2 τα οποία συντέθηκαν και 

χαρακτηρίστηκαν από την Dr. Ines Dacil Gonzalez στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Κατάλυσης 

και Πετροχημικών, ICP/CSIC (Instituto de Catάlisis y  Petroleoquimica) στη Μαδρίτη της 

Ισπανίας, στα πλαίσια κοινής ερευνητικής συνεργασίας [1, 2].

Οι μηχανιστικές και κινητικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν την 

εφαρμογή της ισοτοπικής εναλλαγής SSITKA με χρήση φασματοσκοπίας μάζας (MS) και 

διάχυτης ανάκλασης υπερύθρου (DRIFTS) για την εύρεση της συγκέντρωσης και χημικής 

σύστασης των ενεργών επιφανειακών ενδιαμέσων ειδών της αντίδρασης για δύο 

διαφορετικές θερμοκρασίες αντίδρασης, 200 και 300°C και την εξακρίβωση του 

μηχανισμού με βάση προτεινόμενους στη βιβλιογραφία. Επιπλέον, εξειδικευμένα 

δυναμικά πειράματα πραγματοποιήθηκαν για τη μελέτη της επίδρασης της 

επαναπροσρόφησης CO2 στην καταλυτική επιφάνεια στον υπολογισμό των ενεργών 

carbon-containing ειδών.

7.2 Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός

Το υπόστρωμα CeO2 παρασκευάστηκε με τη μέθοδο της συγκαταβύθισης με χρήση 

ουρίας ((NH2)2CO), ενώ το TiO2 που χρησιμοποιήθηκε ήταν εμπορικά διαθέσιμο (Alfa 

Aesar, 150 m2.g-1). Το μικτό υπόστρωμα CeO2-TiO2 συντέθηκε με τον εμποτισμό των 

σωματιδίων TiO2 σε υδατικό διάλυμα Ce(NO3)3 (cerium nitrate) όπου η τελική φόρτιση 

σε CeO2 ήταν 6.6%κ.β. (ατομικός λόγος Ce/Ti=0.032) που ισοδυναμεί με 45% 

μονοστρωματική κάλυψη του TiO2. Η εναπόθεση Pt (0.5%κ.β.) έγινε με τη μέθοδο του 

υγρού εμποτισμού [1, 2].

Στον Πίνακα 7.1 παρουσιάζονται τα δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των 

τελικών στερεών που προέκυψαν [1, 2]. Τα καταλυτικά συστήματα βρέθηκαν να έχουν 

πολύ παρόμοια ειδική επιφάνεια (Β.Ε.Τ) 62-65 m2.g-1. Από τα περιθλασογράμματα XRD 

που λήφθηκαν στον καταλύτη Pt/CeO2-TiO2 [1, 2] βρέθηκε ότι η κρυσταλλική δομή του
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TiO2 ήταν της μορφής ανατάση και επιβεβαιώθηκε η παρουσία της κρυσταλλικής δομής 

του CeO2 (κορυφές στις 28.5 και 33.1°). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το CeO2 καλύπτει μόλις 

το 45% της επιφάνειας του TiO2 πιθανόν το CeO2 να παρουσιάζει τρισδιάστατη 

μορφολογία (3D structure). Η διασπορά Pt η οποία μετρήθηκε με τη χρήση εκλεκτικής 

χημειορόφησης Η2 βρέθηκε να είναι πολύ παρόμοια και στους τρεις καταλύτες, 54-60%, 

και ισοδυναμεί σε μέσο μέγεθος σωματιδίων Pt με τιμή 1.8-2.0 nm.

Πίνακας 7.1: Δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των καταλυτών Pt/CeO2, Pt/TiO2 και 
Pt/CeO2-TiO2.

Καταλύτης dc (nm)**
(m2.g-1)

Διασπορά Pt 
D (%)

dpt (nm)6

0.5%κ.β. Pt/CeO2 13.0 62.0 54.0 2 . 0

0.5%κ.β. Pt/CeO2 -TiO2 2 0 .0 γ 62.0 60.0 1 . 8

0.5%κ.β. Pt/TiO2 23.0δ 65.0δ 57.0 1.9

α μέσο μέγεθος σωματιδίων υποστρώματος που υπολογίστηκε από τα περιθλασογράμματα XRD 
μέσω της εξίσωσης Debye-Scherrer. 
β υπολογίστηκε από τη σχέση: dPt (nm) = 1.1/D. 
γ αφορά τα σωματίδια TiO2.
δ μετρήθηκαν μετά από πύρωση στους 500°C για 4 h.

7.3 Καταλυτικές Μετρήσεις

Για τη μελέτη της επίδρασης της χημικής δομής του υποστρώματος (CeO2, TiO2 και 

CeO2-TiO2) στην καταλυτική συμπεριφορά του στηριγμένου Pt ως προς την αντίδραση 

WGS, διεξήχθησαν πειράματα μέτρησης της ποσοστιαίας μετατροπής CO σε CO2 (XCo, 

%) στη θερμοκρασιακή περιοχή 200-450^. Τα πειράματα αυτά πραγματοποιήθηκαν με 

σύσταση αέριας τροφοδοσίας 4.2νο1.%^/29.3νο1.%Η2Ο /^ ,  μάζα καταλυτικής κλίνης

0.2 g (0.1<dp<0.2 mm) και συνολική ροή 83.5 NmL.min-1, όπου η ταχύτητα χώρου-χρόνου 

αντιδραστήρα (GHSV) ήταν περίπου 40,000 h-1. Οι μετρήσεις έγιναν στη συσκευή που 

περιγράφεται στο Κεφ. 3.6. Η μετατροπή CO σε CO2 υπολογίστηκε με βάση την Εξ. 3.2 

(Κεφ. 3.3) και τα αποτελέσματα που λήφθηκαν παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.1.

Στο Σχ. 7.1. παρουσιάζεται και η καμπύλη Xeq η οποία παριστάνει τη μέγιστη δυνατή 

μετατροπή CO σε κάθε θερμοκρασία αντίδρασης, όταν η αντίδραση WGS βρίσκεται σε 

θερμοδυναμική χημική ισορροπία. Η Xeq υπολογίστηκε με βάση την Εξ. 4.5 (Κεφ. 4.3) 

χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους yH2O=0.293 και yCO=0.042, όπου βρέθηκε ότι για 

Τ<200^ η αντίδραση οδηγείται σε πλήρη μετατροπή CO, ενώ στους 3 2 5 ^  παρατηρείται 

μια πολύ μικρή μείωση της μέγιστης επιτρεπτής μετατροπής CO κατά 1%.
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Σχήμα 7.1: Διάγραμμα ποσοστιαίας μετατροπής CO σε CO2 (Xco, %) συναρτήσει της 
θερμοκρασίας αντίδρασης. Πειραματικές συνθήκες: mcat=0.2 g, GHSV= 40,000 h-1, σύσταση 
τροφοδοσίας= 4.2vol.%CO/29.3vol.%H2O/He, συνολική ροή= 83.5 NmL.min-1.

Όπως φαίνεται στο Σχ. 7.1, η δραστικότητα των καταλυτών ως προς την αντίδραση 

WGS στη θερμοκρασιακή περιοχή 200-300oC βρέθηκε να ακολουθεί τη σειρά: Pt/TiO2 > 

Pt/CeO2 -TiO2 > Pt/CeO2 . Σε θερμοκρασίες >300°C, ενώ οι καταλύτες Pt/CeO2 και 

Pt/CeO2 -TiO2 φτάνουν κοντά στη θερμοδυναμική ισορροπία, στον καταλύτη Pt/TiO2 

παρατηρήθηκε μείωση της ποσοστιαίας μετατροπής CO. Το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί 

αποτέλεσμα της παρουσίας εσωτερικών ή εξωτερικών φαινομένων μεταφοράς μάζας και 

θερμότητας όπως αποδεικνύεται στο Παράρτημα. Παρόμοια συμπεριφορά έχει αναφερθεί 

στα εν λόγω καταλυτικά συστήματα και κάτω από μίγμα αντίδρασης WGS παρουσία CH4  

και Η2 : 28vol.%H2/0.1vol.CH4/4.4vol.%CO/29.6vol.%H2O/N2 [1, 2]. Η παρατηρούμενη 

μείωση της δραστικότητας στο μίγμα της αντίδρασης για Τ>280^ πιθανόν να οφείλεται 

σε δομικές αλλαγές της επιφάνειας του TiO2 ή/και της χημικής σύστασης των 

προσροφημένων ειδών που σχηματίζονται, οδηγώντας έτσι σε μείωση της συγκέντρωσης 

ή/και δραστικότητας των ενεργών κέντρων. Σύμφωνα με τα πειράματα in situ SSITKA- 

DRIFTS και SSITKA-MS που θα ακολουθήσουν, παρόλο που δεν παρατηρήθηκε αλλαγή 

στο μηχανισμό της αντίδρασης WGS στους 3 0 0 ^ , διαπιστώθηκε ο σχηματισμός μεγάλης 

συγκέντρωσης επιφανειακών ανθρακικών και φορμικών ειδών τα οποία βρέθηκαν να 

αποτελούν μη ενεργά είδη της αντίδρασης WGS. Προηγούμενες μελέτες [1, 2] έδειξαν ότι 

η απενεργοποίηση των καταλυτών Pt/TiO2 δεν ήταν αποτέλεσμα της σύντηξης των 

κρυσταλλιτών Pt αλλά στην υπερ-αναγωγή (over-reduction) του TiO2 . Ο όρος υπερ- 

αναγωγή αφορά την περίπτωση που δεν λαμβάνει χώρα η επανοξείδωση του TiO2 . Οι 

Goguet et al. [3] και Liu et al. [4] αναφέρουν ότι η υπερ-αναγωγή προκαλεί αύξηση της
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ενέργειας πρόσδεσης των ανθρακικών ειδών στην επιφάνεια του υποστρώματος 

οδηγώντας σε δηλητηρίαση (auto-poisoning) των καταλυτών. Οι συγγραφείς [3, 4] 

αναφέρουν επίσης ότι η παρουσία των ανθρακικών ειδών στο Pt ή/και στη διεπιφάνεια 

Pt-TiO2 παρεμποδίζει την πρόσβαση στα ενεργά κέντρα Pt. Στην παρούσα Δ.Δ. 

προτείνεται ότι ο σχηματισμός των μη ενεργών ανθρακικών και φορμικών ειδών οδηγούν 

σε αλλαγή των ηλεκτρονιακών ιδιοτήτων των σωματιδίων Pt κοντά στη διεπιφάνεια Pt- 

TiO2 ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τα φαινόμενα υπερ-αναγωγής του TiO2 . Επιπλέον, με 

προσθήκη μόλις 6 .6 %κ.β. CeO2 επιτυγχάνεται αποφυγή τέτοιων φαινομένων στις υψηλές 

θερμοκρασίες (Σχ. 7.1).

Σημαντικό αποτέλεσμα είναι η υψηλότερη μετατροπή CO που παρατηρήθηκε στον 

καταλύτη Pt/TiO2 σε σχέση με τον καταλύτη Pt/CeO2 για T<325°C, παρόλο που τα δύο 

στερεά έχουν πολύ παρόμοιο μέσο μέγεθος σωματιδίων Pt (Πίνακας 7.1), και το γεγονός 

ότι οι καταλύτες Pt/CeO2 αποτελούν ένα από τα πιο αποδοτικά συστήματα για την 

αντίδραση WGS σε χαμηλές θερμοκρασίες [5-8]. Στην περίπτωση του καταλύτη Pt/CeO2- 

TiO2 βρέθηκε να είναι ο πιο ενεργός ως προς την αντίδραση WGS από το στερεό Pt/TiO2 

για T>325^. Παρόμοια, προηγούμενες μελέτες [1, 2] έδειξαν τον καταλύτη Pt/CeO2 -TiO2 

να έχει μεγαλύτερο αριθμό αναστροφής (TOF, s-1) στη θερμοκρασιακή περιοχή 220-300^ 

κάτω από το μίγμα H2/CH4/CO/H2O/N2 συγκριτικά με τους καταλύτες Pt/CeO2 και 

Pt/TiO2 .

Ο ειδικός κινητικός ρυθμός (Xco<20%) της αντίδρασης WGS στους 200oC για τους 

καταλύτες Pt/CeO2-TiO2 , Pt/CeO2 και Pt/TiO2 υπολογίστηκε με βάση την Εξ. 3.3 (Κεφ. 

3.3) να είναι 4.2x10"5, 2.3x10"5 και 6 .2 x 1 0 " 5 mol CO.s' 1.gcat"1, αντίστοιχα. Ο ειδικός 

κινητικός ρυθμός για τον καταλύτη Pt/CeO2-TiO2 υπολογίστηκε και με την εφαρμογή του 

κανόνα απλής ανάμειξης σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση:

RCe-Ti = xRTi + (1 -x)RCe (7 1)

όπου, x είναι η περιεκτικότητα σε TiO2 (%κ.β) στο υπόστρωμα TiO2-CeO2, και RCe-Ti, RTi 

και RCe οι ειδικοί κινητικοί ρυθμοί της αντίδρασης WGS (mol CO.s- 1 .gcat-1) για τους 

καταλύτες Pt/CeO2-TiO2 , Pt/TiO2 και Pt/CeO2 , αντίστοιχα. Με βάση την Εξ. 7.1, ο ειδικός 

κινητικός ρυθμός της αντίδρασης WGS (RCe-Ti) βρέθηκε να είναι 2.6x10-5 mol CO.s' 1.gcat ' 1. 

Η τελευταία τιμή είναι μόλις το 62% της πειραματικής τιμής που μετρήθηκε 

υποδηλώνοντας την παρουσία μιας θετικής συνενέργιας (synergy) μεταξύ των δύο 

οξειδικών κρυσταλλικών φάσεων (CeO2 και TiO2) και των ατόμων Pt στον καταλύτη 

Pt/CeO2-TiO2 . Η εγγενής προέλευση του φαινομένου συνενέργιας θα συζητηθεί στις 

μηχανιστικές μελέτες που ακολουθούν.
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7.4 Μηχανιστικές Μελέτες

7.4.1 Ισοτοπική Τεχνική SSITKA-DRIFTS

H ισοτοπική τεχνική SSITKA σε συνδυασμό με φασματοσκοπία διάχυτης 

ανάκλασης υπερύθρου (DRIFTS) εφαρμόστηκε για τη μέτρηση και ταυτοποίηση της 

χημικής σύστασης και δομής των ενεργών ενδιαμέσων (active intermediate) και μη 

ενεργών (spectators) επιφανειακών ειδών της αντίδρασης WGS σε καταλύτες Pt/CeO2- 

TiO2, Pt/TiO2 και Pt/CeO2 στους 200 και 300°C. Τα πειράματα SSITKA-DRIFTS 

πραγματοποιήθηκαν στην συσκευή που περιγράφεται στο Κεφ. 3.7. Σύμφωνα με τη 

θεωρία της τεχνικής SSITKA (Κεφ. 2.3), σε μια ζώνη απορρόφησης (κορυφή) του 

φάσματος DRIFTS που αφορά ένα ενεργό ενδιάμεσο είδος παρατηρείται ισοτοπική 

μετατόπιση κατά την εναλλαγή της τροφοδοσίας 12CO/H2O !  13CO/H2O λόγω της 

αντικατάστασης του επιφανειακού είδους που περιέχει άτομα 12C με το αντίστοιχο 13C- 

containing είδος (αντίδραση WGS). Παρόλα αυτά, υπάρχει πιθανότητα ένα μη ενεργό 

επιφανειακό είδος να εναλλάσσεται αντιστρεπτά με την αέρια φάση του ισότοπου 

αντιδρώντος (π.χ., 13CO) και κατά συνέπεια να δίνει την ισοτοπική μετατόπιση. Στην 

περίπτωση που λαμβάνει χώρα το φαινόμενο αυτό επιβάλλεται ο σχεδιασμός και 

υλοποίηση και άλλων πειραμάτων για ταυτοποίηση των πραγματικών ενεργών ειδών, 

όπως προαναφέρθηκε στα Κεφ. 6.4.3 και 6.4.4.

Στο Σχήμα 7.2α-γ παρουσιάζονται φάσματα in situ DRIFTS στην περιοχή 2250-1850 

cm-1 που αντιστοιχούν στις δονήσεις C-O των προσροφημένων ειδών CO στην επιφάνεια 

Pt κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης στα μίγματα 12CO/H2O και 13CO/H2O στους 

200°C. Με διακεκομμένη γραμμή φαίνονται οι επιμέρους κορυφές που προκύπτουν από 

αποσυνέλιξη του φάσματος. Οι κορυφές 1 και 2 (2180 και 2120 cm-1, αντίστοιχα) 

αφορούν τις δονήσεις του αερίου 12CO [9]. Στον καταλύτη Pt/CeO2 (Σχ. 7.2α) η κορυφή 

στους 2058 cm-1 (κορυφή 3) αποδίδεται σε HF-γραμμικά προσροφημένο CO στο Pt. Η 

αποσυνέλιξη της ευρείας κορυφής (2040-1900 cm-1) έδωσε μια μικρής έντασης κορυφή 

στους 2030 cm-1 (κορυφή 4) η οποία αντιστοιχεί σε LF-γραμμικά προσροφημένο CO σε 

μικρά σωματίδια Pt (PS) με μεγάλο βαθμό ακορεστότητας (dPt< 15 Α) και την κορυφή 5 

( 2 0 0 0  cm-1) η οποία αφορά προσροφημένο CO σε ακόμα πιο μικρά σωματίδια Pt (PVS)

[10]. Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 6.2.4, η κορυφή 5 πιθανό να αφορά κέντρα 

προσρόφησης πολύ κοντά στη διεπιφάνεια Pt-υποστρώματος. Οι Bazin et al. [1 0 ] 

πρότειναν ότι η κορυφή στους 2000 cm-1 οφείλεται στην προσρόφηση CO σε πολύ μικρά 

άτομα Pt με αυξημένο βαθμό ακορεστότητας τα οποία αλληλεπιδρούν ισχυρά με το 

υπόστρωμα.
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Σχήμα 7.2: Φάσματα in situ  DRIFTS στην περιοχή 2250-1850 cm-1 που λήφθηκαν στους 
καταλύτες: (α) Pt/CeO2, (β) Pt/CeO2-TiO2, και (γ) Pt/TiO2 κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης 
στους 200<C με σύσταση τροφοδοσίας 4.2vol.%12CO/10vol.%H2O/He (μπλε χρώμα) και 
4.2vol.%13CO/29.3vol.%H2O/He (κόκκινο χρώμα). Οι διακεκομμένες γραμμές υποδηλώνουν την 
αποσυνέλιξη του φάσματος στις επιμέρους κορυφές.

Παρόμοια, στον καταλύτη Pt/CeO2-TiO2 παρατηρήθηκαν δύο κορυφές στους 2080 

και 2033 cm-1 (κορυφές 3 και 4, Σχ. 7.2β) που αποδίδονται σε γραμμικά προσροφημένο 

CO σε άτομα Pt0 και μικρά σωματίδια Pt (PS), αντίστοιχα. Αντίθετα, στον καταλύτη 

Pt/TiO2 (Σχ. 7.2γ) παρατηρήθηκε μόνο η κορυφή του HF-γραμμικού είδους CO (κορυφή 

3) στους 2062 cm-1 με ένα πολύ μικρό ώμο (< 2000 cm-1). Κατά την εναλλαγή της

τροφοδοσίας στο ισοτοπικό μίγμα 13C O /H ^ όλες οι παρατηρούμενες κορυφές στα
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φάσματα του Σχ. 7.2 μετατοπίστηκαν σε χαμηλότερους κυμματαριθμούς, υποδηλώνοντας 

πιθανότατα τη συμμετοχή των προσροφημένων ειδών CO στο μηχανιστικό δρόμο της 

αντίδρασης WGS από το αντιδρών CO στο προϊόν CO2 . Με βάση τη συζήτηση που 

προηγήθηκε, η ισοτοπική μετατόπιση μπορεί να οφείλεται και στην αντιστρεπτή 

προσρόφηση του CO στο Pt και εναλλαγή του με την αέρια φάση σύμφωνα με την
12 13 13 12αντίδραση: COads + CO(g) r  COads + CO(g). Ωστόσο, σύμφωνα με τις

μηχανιστικές μελέτες που προηγήθηκαν στους καταλύτες Pt/TiO2 και Pt/CeO2 (Κεφ. 5.4 

και 6.4, αντίστοιχα) τουλάχιστον ένα από τα προσροφημένα είδη CO αποτελούν ενεργό 

ενδιάμεσο είδος της αντίδρασης WGS. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσρόφηση CO σε 

παρόμοιου μεγέθους σωματίδια Pt (Πίνακας 7.1) οδήγησε στο σχηματισμό διαφορετικών 

επιφανειακών ειδών ανάλογα με τη χημική σύσταση του υποστρώματος. Συγκεκριμένα, 

στον καταλύτη Pt/CeO2-TiO2 το HF-γραμμικό CO (κορυφή 3, 2080 cm-1) εμφανίζεται σε 

πιο υψηλές συχνότητες κατά 20 cm-1 σε σχέση με τους καταλύτες Pt/CeO2 και Pt/TiO2 , 

υποδηλώνοντας ότι το μικτό υπόστρωμα CeO2-TiO2 είναι πιο ηλεκτραρνητικό συγκριτικά 

με τα απλά μεταλλοξείδια CeO2 και TiO2 .

Οι χαρακτηριστικές C-H δονήσεις στην περιοχή 3000-2650 cm-1 οφείλονται στα 

επιφανειακά φορμικά είδη (HCOO-) που σχηματίζονται κάτω από μόνιμες συνθήκες της 

αντίδρασης WGS στους 200°C (Σχ. 7.3α-γ). Για κάθε φορμικό είδος αναμένονται τρεις 

χαρακτηριστικές κορυφές στα φάσματα in situ DRIFTS. Η υψηλής ένταση κορυφή στους 

~2850 cm-1 αντιστοιχεί στο συνδυασμό των δονήσεων JCH και vOCOasym, η κορυφή στους 

~2950 cm-1 στη δόνηση vCH, ενώ η μικρής ένταση κορυφή στους ~2720 cm-1 στο 

συνδυασμό JCH + vOCOsym. Η ταυτοποίηση των δονήσεων που αφορούν τα φορμικά είδη 

έγινε με βάση τη βιβλιογραφία [9, 11-19]. Όπως φαίνεται στο Σχ. 7.3 α, στον καταλύτη 

Pt/CeO2 σχηματίζεται μόνο ένα είδος φορμικών με τις τρεις χαρακτηριστικές δονήσεις 

(2949, 2850 και 2710 cm-1). Σε αντίθεση, στα φάσματα των καταλυτών Pt/CeO2-TiO2 και 

Pt/TiO2 (Σχ. 7.3β-γ) παρατηρήθηκαν έξι κορυφές που αποδίδονται είτε στην παρουσία δύο 

διαφορετικού τύπου φορμικά είδη (π.χ., διδοντικά και γεφυρωτικά) είτε σε φορμικά είδη 

με την ίδια δομή αλλά διαφορετικό χημικό περιβάλλον [20, 21]. Μετά από αποσυνέλιξη 

των φασμάτων κάτω από τα δύο μίγματα της αντίδρασης WGS (12CO/H2O και 13CO/H2O) 

δεν παρατηρήθηκε κάποια μετρίσιμη ισοτοπική μετατόπιση.
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Σχήμα 7.3: Φάσματα in situ DRIFTS στην περιοχή 3000-2650 cm- που λήφθηκαν στους 
καταλύτες: (α) Pt/CeO2, (β) Pt/CeO2-TiO2, και (γ) Pt/TiO2 κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης 
στους 200<C με σύσταση τροφοδοσίας 4.2vol.%12CO/10vol.%H2O/He (μπλε χρώμα) και 
4.2vol.%13CO/29.3vol.%H2O/He (κόκκινο χρώμα). Οι διακεκομμένες γραμμές υποδηλώνουν την 
αποσυνέλιξη του φάσματος στις επιμέρους κορυφές.

Στο Σχήμα 7.4α-γ παρουσιάζονται φάσματα in situ DRIFTS των προς μελέτη 

καταλυτών στην περιοχή 1600-1200 cm-1 η οποία αφορά τις δονήσεις των δεσμών O-C-O 

των φορμικών, ανθρακικών και καρβοξυλικών ειδών που σχηματίζονται σε μόνιμες 

συνθήκες αντίδρασης WGS στους 200°C [9, 11-19]. Μετά από αποσυνέλιξη των 

φασμάτων σε όλους τους στηριζόμενους καταλύτες παρατηρήθηκαν έξι κορυφές. Η 

κορυφή 1 αποδίδεται στη δόνηση νOCOasym των φορμικών ειδών, οι κορυφές 2, 3 και 4 σε
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δονήσεις vOCOsym διαφορετικών ανθρακικών ειδών, ενώ οι κορυφές 5 και 6  στις δονήσεις 

CCH και vO C O ^, αντίστοιχα, των φορμικών ειδών [9, 11-19]. Η θέση της κάθε κορυφής 

στα φάσματα βρέθηκε να εξαρτάται από τη χημική δομή του υποστρώματος.

1600 1500 1400χ 1300
Wavenumber (cm )

Σχήμα 7.4: Φάσματα in situ DRIFTS στην περιοχή 1650-1250 cm-1 που λήφθηκαν στους 
καταλύτες: (α) Pt/CeO2, (β) Pt/CeO2-TiO2, και (γ) Pt/TiO2 κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης 
στους 200°C με σύσταση τροφοδοσίας 4.2vol.%12CO/10vol.%H2O/He (μπλε χρώμα) και 
4.2vol.%13CO/29.3vol.%H2O/He (κόκκινο χρώμα). Οι διακεκομμένες γραμμές υποδηλώνουν την 
αποσυνέλιξη του φάσματος στις επιμέρους κορυφές.

Στον καταλύτη Pt/CeO2 (Σχ. 7.4α) οι κορυφές στους 1593 (κορυφή 1), 1380 (κορυφή 

5) και 1333 cm-1 (κορυφή 6 ) αντιστοιχούν στα φορμικά είδη, ενώ οι κορυφές στους 1570 

(κορυφή 2), 1522 (κορυφή 3) και 1485 cm-1 (κορυφή 4) σε ανθρακικά είδη. Στην
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περίπτωση του καταλύτη Pt/TiO2 (Σχ. 7.4γ) οι κορυφές των φορμικών ειδών 

παρατηρήθηκαν στους 1570, 1394 και 1349 cm-1 και των ανθρακικών ειδών στους 1529, 

1478 και 1441 cm-1. Στον καταλύτη με υπόστρωμα CeO2 -TiO2 (Σχ. 7.4β) οι θέσεις των 

κορυφών των επιφανειακών ειδών βρέθηκαν σε παρόμοιους κυμματαριθμούς (cm-1) με 

τους στηριζόμενους καταλύτες Pt/CeO2 και Pt/TiO2.

Μετά την επίτευξη της νέας μόνιμης κατάστασης της αντίδρασης WGS στο 

ισοτοπικό μίγμα 13CO/H2O (κόκκινη διακεκομμένη γραμμή, Σχ. 7.4α-γ) μόνο οι δύο 

κορυφές των ανθρακικών ειδών (κορυφές 2* και 4*) έδωσαν την ισοτοπική μετατόπιση. 

Το αποτέλεσμα αυτό υποδηλώνει την αντιστρεπτή προσρόφηση του προϊόντος CO2 της 

αντίδρασης WGS με την καταλυτική επιφάνεια. Το φαινόμενο τις επαναπροσρόφησης 

CO2 μελετήθηκε εκτεταμένα στο Κεφ. 7.4.3 που ακολουθεί. Τα μη αντιστρεπτά 

προσροφημένα ανθρακικά είδη που σχηματίζονται πιθανόν να αποτελούν την αιτία για την 

μείωση της ενεργότητας του καταλύτη Pt/TiO2 σε θερμοκρασίες >300°C που 

παρατηρήθηκε στο Σχ. 7.1.

Στο Σχήμα 7.5α-γ παρουσιάζονται κορυφές απορρόφησης στην περιοχή 2250-1800 

cm-1 οι οποίες αντιστοιχούν σε προσροφημένα είδη CO που σχηματίζονται στους 3 0 0 ^  

κάτω από συνθήκες αντίδρασης WGS. Κάτω από το μίγμα τροφοδοσίας 12CO/H2O στον 

καταλύτη Pt/CeO2 (Σχ. 7.5 α) η κορυφή στους 2060 cm-1 (κορυφή 3) αντιστοιχεί σε HF- 

γραμμικό CO σε Pto. Η κορυφή 5 που αφορά προσροφημένο CO σε PVS σωματίδια Pt 

παρουσίασε μικρότερη ένταση απορρόφησης συγκριτικά με τους 2 0 0 ^ ,  σε αντίθεση με 

την κορυφή 4 των προσροφημένων ειδών CO σε PS σωματίδια Pt που παρουσίασε πολύ 

μεγαλύτερη ένταση απορρόφησης (Σχ. 7.2α και 7.5α).

Στον καταλύτη Pt/TiO2 κάτω από το μη ισοτοπικό μίγμα τροφοδοσίας στους 300oC 

(Σχ. 7.5γ) παρατηρήθηκε ο σχηματισμός μιας καινούργιας κορυφής στους 2039 cm-1 

(κορυφή 4) του LF-γραμμικά προσροφημένου CO, η οποία εμφανίστηκε υπό μορφή ώμου 

της κορυφής 3 η οποία παρατηρήθηκε και στους 2 0 0 ^  (Σχ. 7.2γ). Στην κορυφή που 

αφορά το HF-γραμμικό CO στους καταλύτες Pt/CeO2-TiO2 και Pt/TiO2 παρατηρήθηκε 

μετατόπιση σε χαμηλότερους κυμματαριθμούς στους 200 και 300oC, από τους 2063 και 

2079 cm-1 στους 2055 και 2062 cm-1, αντίστοιχα. Η παρατήρηση αυτή πιθανόν να 

οφείλεται στη μείωση της επιφανειακής κάλυψης του προσροφημένου CO και κατά 

συνέπεια στη μείωση των αλληλεπιδράσεων διπόλου-διπόλου μεταξύ γειτονικών 

επιφανειακών ειδών [22, 23]. Στο φάσμα DRIFTS του στερεού Pt/CeO2-TiO2 (Σχ. 7.5β) 

παρατηρήθηκαν τα ίδια προσροφημένα είδη CO με αυτά των καταλυτών Pt/CeO2 (Σχ. 

7.5α) και Pt/TiO2 (Σχ. 7.5γ) αλλά με διαφορετική αναλογία της επιφανειακής τους 

συγκέντρωσης κάτω από συνθήκες αντίδρασης WGS. Όπως και στους 200oC (Σχ. 7.2α-γ),
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όλες οι κορυφές των προσροφημένων ειδών CO που παρατηρήθηκαν στους 300oC έδωσαν 

την ισοτοπική μετατόπιση με εναλλαγή της τροφοδοσίας στο ισοτοπικό μίγμα αντίδρασης 

(Σχ. 7.5α-γ).

— — ,— -— ^  ι— ,— ,— ,— ,—

2200 2100 2000 1900 1800

Wavenumber (cm 1)

Σχήμα 7.5: Φάσματα in situ DRIFTS στην περιοχή 2250-1850 cm-1 που λήφθηκαν στους 
καταλύτες: (α) Pt/CeO2, (β) Pt/CeO2-TiO2, και (γ) Pt/TiO2 κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης 
στους 300°C με σύσταση τροφοδοσίας 4.2vol.%12CO/10vol.%H2O/He (μπλε χρώμα) και 
4.2vol.%13CO/29.3vol.%H2O/He (κόκκινο χρώμα). Οι διακεκομμένες γραμμές υποδηλώνουν την 
αποσυνέλιξη του φάσματος στις επιμέρους κορυφές.

Παρόμοια με το Σχ. 7.3α, οι κορυφές που αντιστοιχούν στις τρεις χαρακτηριστικές 

δονήσεις I CH + νOCOasym, v CH, και I CH + vOCOsym του φορμικού ειδους 

παρατηρήθηκαν και στο φάσμα DRIFTS του καταλύτη Pt/CeO2 στους 300°C (Σχ. 7.6α).
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Επίσης, η αποσυνέλιξη των φασμάτων των καταλυτών Pt/CeO2-TiO2 και Pt/TiO2 (Σχ. 

7.6β-γ) οδήγησε στο σχηματισμό έξι κορυφών που υποδηλώνουν την παρουσία δυο 

διαφορετικών φορμικών ειδών, όπως και στην περίπτωση των 200oC (Σχ. 7.3 β και 7.3γ).

Τ = 300°C Φ — 12co /h2o («)
Λ  . . . . 13C0/H20  Pt/C e02

I0 02 \
(!) \

3000 2900 2800 2700

Wavenumber (cm 1)

Σχήμα 7.6: Φάσματα in situ DRIFTS στην περιοχή 3000-2650 cm-1 που λήφθηκαν στους 
καταλύτες: (α) Pt/CeO2, (β) Pt/CeO2-TiO2, και (γ) Pt/TiO2 κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης 
στους 300°C με σύσταση τροφοδοσίας 4.2vol.%12CO/10vol.%H2O/He (μπλε χρώμα) και 
4.2vol.%13CO/29.3vol.%H2O/He (κόκκινο χρώμα). Οι διακεκομμένες γραμμές υποδηλώνουν την 
αποσυνέλιξη του φάσματος στις επιμέρους κορυφές.

Κάτω από το ισοτοπικό μίγμα της αντίδρασης WGS (13CO/H2O) όλες οι κορυφές 

των φορμικών ειδών που σχηματίστηκαν στα στερεά Pt/CeO2 και Pt/CeO2-TiO2 στους 

300°C έδωσαν την ισοτοπική μετατόπιση, ενώ το αντίθετο παρατηρήθηκε στον καταλύτη
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Pt/TiO2. Όπως θα συζητηθεί σε επόμενες ενότητες, στον καταλύτη Pt/TiO2 τα φορμικά 

είδη αποτελούν μη ενεργά είδη της αντίδρασης WGS τόσο στους 200oC όσο και στους 

300oC. Από την άλλη, τα φορμικά είδη από μη ενεργά είδη στους 200°C μετατρέπονται σε 

ενεργά ενδιάμεσα είδη της αντίδρασης WGS στους 3 0 0 ^  για τα καταλυτικά συστήματα 

Pt/CeO2 και Pt/CeO2-TiO2 .

Σχήμα 7.7: Φάσματα in situ DRIFTS στην περιοχή 1650-1250 cm -1 που λήφθηκαν στους 
καταλύτες: (α) Pt/CeO2, (β) Pt/CeO2-TiO2, και (γ) Pt/TiO2 κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης 
στους 3 0 0 ^  με σύσταση τροφοδοσίας 4.2vol.%12CO/10vol.%H2O/He (μπλε χρώμα) και 
4.2vol.%13CO/29.3vol.%H2O/He (κόκκινο χρώμα). Οι διακεκομμένες γραμμές υποδηλώνουν την 
αποσυνέλιξη του φάσματος στις επιμέρους κορυφές.
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Παρόμοιες κορυφές των δονήσεων O-C-O στα φάσματα DRIFTS στους 200oC (Σχ. 

7.4α-γ) παρατηρήθηκαν και στους 300oC στην περιοχή 1650-1250 cm-1 (Σχ. 7.7α-γ). Οι 

κορυφές 1, 4, 5 και 6  αντιστοιχούν σε δονήσεις των φορμικών ειδών και οι κορυφές 2 και 

3 σε ανθρακικά είδη. Κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης WGS στο ισοτοπικό μίγμα 

13CO/H2O, όλες οι παρατηρούμενες κορυφές (1-6) στα φάσματα DRIFTS των καταλυτών 

Pt/CeO2 και Pt/CeO2-TiO2 (Σχ. 7.7α-β) έδωσαν την ισοτοπική μετατόπιση. Αντίθετα, στον 

καταλύτη Pt/TiO2 (Σχ. 7.7γ) μόνο η κορυφή 2 που αφορά τα ανθρακικά είδη 

μετατοπίστηκε σε χαμηλότερους κυμματαριθμούς (κορυφή 2 *), όπως και στο φάσμα που 

λήφθηκε στους 200°C (Σχ. 7.4γ). Σημαντικό να αναφερθεί ότι το δεύτερο είδος 

ανθρακικών (κορυφή 3) που σχηματίζεται στην επιφάνεια του στερεού Pt/TiO2 δεν έδωσε 

την ισοτοπική μετατόπιση, υποδηλώνοντας ότι αποτελεί μη ενεργό είδος της αντίδρασης 

WGS.

Με βάση τα πειράματα SSITKA-DRIFTS που πραγματοποιήθηκαν στου 200°C (Σχ. 

7.2-4) και 300°C (Σχ. 7.5-7) είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η χημική δομή των ενεργών 

ενδιαμέσων ειδών της αντίδρασης WGS εξαρτάται τόσο από τη θερμοκρασία αντίδρασης 

όσο και από τη χημική σύσταση του υποστρώματος. Όπως προαναφέρθηκε, η 

παρατηρούμενη ισοτοπική μετατόπιση δεν μπορεί να αποτελεί το μόνο κριτήριο για τον 

προσδιορισμό των πραγματικών ενεργών ενδιαμέσων ειδών της αντίδρασης. Παράδειγμα 

αποτελούν τα ανθρακικά είδη που παρατηρήθηκαν στα φάσματα DRIFTS (Σχ. 7.4 και 7.7) 

και έδωσαν την ισοτοπική μετατόπιση στους 200 και 300oC, τα οποία όμως δεν αποτελούν 

ενεργά ενδιάμεσα της αντίδρασης WGS, όπως θα συζητηθεί και σε επόμενες ενότητες.

7.4.2 Ισοτοπική Τεχνική SSITKA-MS

H ισοτοπική τεχνική SSITKA σε συνδυασμό με φασματοσκοπία μάζας (SSITKA- 

MS) εφαρμόστηκε για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ενεργών ενδιαμέσων ειδών τα 

οποία συμμετέχουν στο μηχανιστικό δρόμο της αντίδρασης από τα αντιδρώντα CO και 

Η2Ο στα τελικά προϊόντα της αντίδρασης WGS (CO2 και H2), όπως περιγράφεται στο 

Κεφ. 2.3. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στη συσκευή που περιγράφεται στο Κεφ. 3.6 

με βάση την μεθοδολογία του Κεφ. 3.4.1.

Στο Σχήμα 7.8α-γ παρουσιάζονται οι κανονικοποιημένες δυναμικές αποκρίσεις (Ζ) 

12CO2, 13CO2 και He που λήφθηκαν στους καταλύτες Pt/TiO2 (Σχ. 7.8α), Pt/CeO2-TiO2 

(Σχ. 7.8β) και Pt/CeO2 (Fig. 8 c) κατά την ισοτοπική εναλλαγή της τροφοδοσίας 

4 .2 vol.%12CO/29.3vol.%H2O/Ar/Ηe u  4 .2 vol.%13CO/29.3vol%H2O/Ar στους 200oC, ενώ 

για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του C-pool ^m ol C.gcat_1) χρησιμοποιήθηκαν οι 

καμπύλες 12CO2 και He και το ισοζύγιο μάζας της Εξ. 3.6.
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Σχήμα 7.8: Πειράματα SSITKA-MS στους καταλύτες: (α) Pt/TiO2, (β) Pt/CeO2-TiO2, και (γ) 
Pt/CeO2 για την ποσοτικοποίηση του C-pool της αντίδρασης WGS στους 200oC. Βηματικές 
αλλαγές: 4.2vol.%12CO/29.3voL%H2O/Ar/He (30 min) κ  4.2vol.% 13CO/29.3vol.%H2O/Ar (t).

Η συγκέντρωση του C-pool αφορά τα ενεργά ενδιάμεσα είδη που συμμετέχουν στο 

σχηματισμό του τελικού προϊόντος CO2 (g), όπως το προσροφημένο CO, τα ανθρακικά
1 2  1 3ή/και φορμικά επιφανειακά είδη. Οι δυναμικές αποκρίσεις των CO2 (g) και CO2 (g) 

εξαρτώνται άμεσα από τα φαινόμενα επαναπροσρόφησης CO2  σε ενεργά και μη 

καταλυτικά κέντρα στην επιφάνεια των στερεών. Το φαινόμενο αυτό μελετήθηκε στο 

Κεφ. 7.4.3 που ακολουθεί. Πανομοιότυπα ισοτοπικά πειράματα πραγματοποιήθηκαν 

στους εν λόγω καταλύτες και στους 300°C χωρίς να παρατηρηθεί κάποια αλλαγή στο 

σχήμα των δυναμικών αποκρίσεων παρά μόνο στις συγκεντρώσεις των C-pool και H-pool, 

όπως συνοψίζονται στον Πίνακα 7.2. Επίσης, στον πίνακα φαίνονται οι ισοδύναμες 

μονοστρωματικές καλύψεις Pt (θ) με βάση τη διασπορά (D, %) των μεταλλικών
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στηριζόμενων καταλυτών (Πίνακας 7.1). Στον Πίνακα 7.3 παρουσιάζεται ο μέσος χρόνος 

παραμονής στην επιφάνεια των ενεργών ενδιάμεσων ειδών, το-ροο1 και τΗ.ρθοΐ (s), όπως 

υπολογίστηκε από τις καμπύλες των 12CO2 και He (Σχ. 7.8) και την Εξ. 2.14 μετά από 

διόρθωση λόγω των φαινομένων επαναπροσρόφησης CO2.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7.2, η επιφανειακή κάλυψη (Pc) των C-pool ειδών στους 

200 και 300°C είναι στην περιοχή 0.3-7.2, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι τα ενεργά αυτά 

είδη σχηματίζονται στη διεπιφάνεια Pt-υποστρώματος ή/και σε μια ζώνη γύρω από τους 

κρυσταλλίτες Pt. Η συγκέντρωση των C-pool ειδών στον καταλύτη Pt/TiO2 στους 3 0 0 ^  

βρέθηκε μεγαλύτερη κατά ένα παράγοντα 2.4 και 1.6 σε σχέση με τους καταλύτες 

Pt/CeO2-TiO2 και Pt/CeO2, αντίστοιχα, δίνοντας έτσι μια εξήγηση στην αυξημένη 

δραστικότητα ως προς την αντίδραση WGS που επέδειξε το εν λόγω καταλυτικό σύστημα 

στους 3 0 0 ^  (Σχ. 7.1). Η τελευταία εξήγηση στηρίζεται στο ότι η μεγάλη συγκέντρωση 

ενός ενεργού ενδιάμεσου είδους υποδηλώνει μικρή κινητική σταθερά (k) των επιμέρους 

στοιχειωδών βημάτων που ακολουθούν αυτό το είδος, όπου ισχύει και το αντίστροφο.

Πίνακας 7.2: Συγκέντρωση ^mol.gcat-1) και επιφανειακή κάλυψη (θ) των H-pool, C-pool και του 
αντιστρεπτά προσροφημένου CO (NCO) της αντίδρασης WGS στους 200 και 300Χ σε καταλύτες 
Pt/TiO2, Pt/CeO2-TiO2 και Pt/CeO2.

C-pool Nco H-pool

Καταλύτης ^mol.gcat-1)'* ^mol.gcat-1) ^ mol.gcat-1)
200oC 300oC 200oC 300oC 200oC 300oC

Pt/CeO2 12.9 (0.9)β 61.7 (4.5) 5 (0.4) 75 (7.4) 77 (5.6) 2816 (204)

Pt/TiO2 4.6 (0.4) 93.9 (7.2) 3 (0.3) 99 (7.6) 77 (5.9) 2250 (172)

Pt/CeO2 -TiO2 3.2 (0.3) 39.0 (3.0) 6  (0.5) 46 (3.7) 57 (4.3) 2766 (225)

α Διορθωμένες τιμές από τα φαινόμενα επαναπροσρόφησης CO2 (βλέπε Κεφ. 7.4.3). 
β Οι τιμές στις παρενθέσεις αφορούν την επιφανειακή συγκέντρωση εκφρασμένη σε 
μονοστρωματική κάλυψη Pt (θ).

Πίνακας 7.3: Μέσος χρόνος παραμονής στην επιφάνεια, τ  (s) των C-pool και H-pool ειδών της 
αντίδρασης WGS στους 200 και 300Χ σε καταλύτες Pt/TiO2, Pt/CeO2-TiO2 και Pt/CeO2.

( C-pool (s) ( H-pool (s)
Καταλύτης

200oC 300oC 200oC 300oC

Pt/CeO2 10.5 3.5 6 6 . 8 64.7

Pt/TiO2 1.4 3.1 64.4 6 8 . 8

Pt/CeO2 -TiO2 1.5 2.5 65.6 85.4

Πανεπιστήμιο Κύπρου-Τμήμα Χημείας 270



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Στον Πίνακα 7.2 παρουσιάζεται επίσης η συγκέντρωση (Nco, μmol.gcat’ 1 ή θ) του 

αντιστρεπτά προσροφημένου CO (12COads) το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανταλλάσσεται 

με την αέρια φάση 13CO(g) όπως υπολογίζεται από το ισοζύγιο μάζας που ακολουθεί:

N,
FTy s .s . r

— (1-Xc o ) / [ z c o  W - Z h,  (t )] dt a o
C O  W, a  , _ o

όπου, FT η συνολική μοριακή ροή (mol.s-1), yCOss. η συγκέντρωση 12CO κάτω από μόνιμες 

συνθήκες αντίδρασης με το μίγμα 12CO/H2O, Wcat η μάζα της καταλυτικής κλίνης, XCO η 

μετατροπή CO, και ZCO(t) η κανονικοποιημένη συγκέντρωση 12CO σύμφωνα με την 

εξίσωση:

Zcoft)" 1 2 #  (7 2 )yeo

όπου, yCO(t) η συγκέντρωση 1 2CO σε χρόνο t στο μίγμα 1 3CO/H2 O.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 7.2, η επιφανειακή κάλυψη του NCO είναι στην περιοχή 

θ=0.3-0.5 στους 200°C, ενώ ξεπερνά την μονοστρωματική κάλυψη Pt (θ=3.7-7.6) στην 

υψηλή θερμοκρασία των 300oC. Αφού το προσροφημένο CO αποτελεί πρόδρομο ενεργό 

είδος της αντίδρασης WGS, τότε ένα ποσοστό της συγκέντρωσης NCO που υπολογίζεται 

αντανακλά το ενεργό ενδιάμεσο προσροφημένο είδος CO, το οποίο έδωσε και την 

ισοτοπική μετατόπιση στα πειράματα SSITKA-DRIFTS (Σχ. 7.2 και 7.5). Παρόλα αυτά 

δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν τα προσροφημένα είδη CO που αποτελούν ενεργά 

ενδιάμεσα από τα μη ενεργά επιφάνεια είδη που απλά εναλλάσσονται με την αέρια δάση 

CO(g) και δεν οδηγούν στο τελικό προϊόν CO2(g). Η μεγάλη ποσότητα NCO που 

παρατηρείται στους 3 0 0 ^  υποδηλώνει ότι εκτός από τα αντιστρεπτά προσροφημένα είδη 

CO υπάρχει και άλλο επιφανειακό είδος το οποίο έχει τη δυνατότητα να εναλλάσσεται 

αντιστρεπτά με την αέρια φάση 13CO(g). Σύμφωνα με τις μηχανιστικές μελέτες που 

προηγήθηκαν στα Κεφ. 4-6, καθώς και τη βιβλιογραφία [6 , 11, 15, 24], το προσροφημένο 

CO μπορεί να αντιδράσει αντιστρεπτά με -OH ομάδες του υποστρώματος προς 

σχηματισμό φορμικών ειδών, όσο και με ευκίνητα άτομα οξυγόνου του υποστρώματος 

προς παραγωγή ανθρακικών ειδών, με τα τελευταία είδη να διασπώνται περαιτέρω προς 

CO2 (g), σύμφωνα με τα ακόλουθα επιμέρους μηχανιστικά βήματα:

COads + OH-s T  HCOO-s (7.3)

COads + 2  O2--s T  CO32--s (7.4)

CO32--s T  CO2(g) + O"-s + s (7.5)

CO2(g) + O2--s T  CO32--s (7.6)

όπου, s είναι κενή θέση οξυγόνου του υποστρώματος.
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Στον καταλύτη Pt/TiO2 μόνο οι κορυφές που αφορούν τα ανθρακικά είδη έδωσαν 

την ισοτοπική μετατόπιση (Σχ. 7.4γ και 7.7γ), οδηγώντας έτσι στο συμπέρασμα ότι μόνο 

οι αντιδράσεις (7.4)-(7.7) λαμβάνουν χώρα. Αντίθετα, οι καταλύτες Pt/CeO2 και Pt/CeO2- 

TiO2 στους 300°C προωθούν τις αντιδράσεις (7.3)-(7.7) αφού στα πειράματα SSITKA- 

DRIFTS στα φορμικά και ανθρακικά είδη παρατηρήθηκε η ισοτοπική μετατόπιση (Σχ. 

7.6α-β και 7.7α-β). Σύμφωνα με τις αντιδράσεις (7.4) και (7.5) τα ανθρακικά είδη 

συμβάλλουν στην αναγωγή του υποστρώματος. Επιπλέον, η αντίδραση (7.5) προωθείται 

από την παρουσία του μεταλλου Pt με την μεταφορά ηλεκτρονιακού φορτίου προς τα 

άτομα Ο του υποστρώματος κοντά στην διεπιφάνεια Pt-υποστρώματος, μειώνοντας έτσι 

την ενέργεια των δεσμών Ce-O-Ce [12]. Με άλλα λόγια, η αντίδραση (7.5) λαμβάνει χώρα 

στη διεπιφάνεια Pt-υποστρώματος και πιθανόν να μην είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί 

σε καταλυτικά κέντρα μακριά από τους κρυσταλλίτες Pt. Ως εκ τούτου, η ποσότητα NCO 

που υπολογίζεται στους 200oC (θ=0.3-0.5) αφορά ενεργά προσροφημένα είδη CO που 

οδηγούν στα τελικά προϊόντα της αντίδρασης WGS (CO2 και H2) μέσω ενός οξειδο- 

αναγωγικού μηχανισμού και ενός συνδυαστικού μηχανισμού, όπως θα συζητηθεί στο Κεφ.

7.4.4 που ακολουθεί.

Στο Σχήμα 7.9α-γ παρουσιάζονται οι δυναμικές αποκρίσεις H2, HD, D2 και Kr που 

λήφθηκαν στους καταλύτες Pt/TiO2, Pt/CeO2 -TiO2 και Pt/CeO2 κατά την ισοτοπική 

εναλλαγή της τροφοδοσίας 4.2vol.%CO/29.3vol.%H2O/Ar/Kr (300oC, 30 min) s  

4.2vol.%CO/29.3vol.%D2O/Ar (300oC, t). Για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του H- 

pool ^m ol H.gcat'1) χρησιμοποιήθηκαν οι καμπύλες H2, HD και Kr σύμφωνα με το 

ισοζύγιο μάζας της Εξ. 3.5. H παραγωγή HD(g) μπορεί να προέρχεται από την αντίδραση 

Η και D ατόμων στην επιφάνεια του Pt καθώς και την εναλλαγή Η ατόμων και -ΟΗ 

ομάδων με D άτομα του D2(g) ή/και D2O(g) στο μίγμα αντίδρασης CO/D2O. Οι τελευταίες 

αντιδράσεις εναλλαγής, αν λαμβάνουν χώρα, οδηγούν σε υπερεκτίμηση της συγκέντρωσης 

του H-pool που μετρήθηκε στο πείραμα SSITKA. Για να αποκλιστεί αυτή η πιθανότητα 

πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα πειράματα:

(α) 30vol.%H2O/Ar (300^, 30 min) s  30vol.%D2O/Ar (300^, t)

(β) 30vol.%H2O/Ar (300oC, 30 min) s  Ar (300oC, 10 min) s  0 .8 vol.%D2/Ar 

(300oC, t).

Τα πιο πάνω πειράματα πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις προς μελέτη καταλύτες 

με συνολική μάζα καταλυτικής κλίνης 0.2g (Wcat=0.025g + 0.175g SiO2) όπως και στα 

πειράματα SSITKA-MS. Κατά την εναλλαγή (α), στο μίγμα 30vol.%D2O/Ar δεν 

παρατηρήθηκε η παραγωγή των αερίων HD και H2. Στο Σχήμα 7.10 παρουσιάζονται οι 

δυναμικές αποκρίσεις HD(g) και H2 (g) που παράγονται κατά την εναλλαγή Ar !  0.8
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vol% D2/Ar (t) στους 300oC σε καταλύτη Pt/CeO2. Το σχήμα και η θέση της κορυφής του 

παραγόμενου HD είναι πολύ παρόμοια με αυτών στο Σχήμα 7.9. Εντούτοις, η 

συγκέντρωση που προκύπτει μετά από την ολοκλήρωση των κορυφών HD και Η2 είναι 5.8 

μmol H.gcat-1, η οποία είναι κατά πολύ μικρότερη από την ποσότητα H-pool που 

υπολογίζεται στο πείραμα SSITKA-MS (2816 μmol H.gcat-1). Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα 

υπερεκτίμησης της ποσότητας H-pool στους 200 και 300°C του Πίνακα 7.2 λόγω των 

αντιδράσεων εναλλαγής. Να σημειωθεί ότι η παραγωγή HD(g) (Σχ. 7.9) μέσω της 

εναλλαγής H2/D2 στην επιφάνεια Pt δεν επηρεάζει την ποσότητα H-pool που μετράται 

αφού η πιθανή μείωση του σήματος Η2 λόγω της εναλλαγής οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση 

του σήματος HD.

1—► 29.3vol.%D20/4.2vol.%CO/Ar

\  Η ,

\ V / ^ D («>
2 Pt/T i02

K r  \  V T=300°C
H D  \

y / \

0 50 150 250 350

time (s)
Σχήμα 7.9: Πειράματα SSITKA-MS στους καταλύτες: (α) Pt/TiO2, (β) Pt/CeO2-TiO2, και (γ) 
Pt/CeO2 για την ποσοτικοποίηση του H -pool της αντίδρασης WGS στους 300oC. Βηματικές 
αλλαγές: 4.2vol.%CO/29.3vol.%H2O/Ar/Kr (30 min) s  4.2vol.%CO/29.3vol.%D2O/Ar (t).
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 7.2 η επιφανειακή κάλυψη των H-pool ειδών στους 200oC 

βρέθηκε να παίρνει τιμές στην περιοχή 4.3<θΗ<5.9 με τα φορμικά είδη να μην αποτελούν 

ενεργά είδη όπως αποδείχτηκε στα πειράματα SSITKA-DRIFTS. Επομένως, τα H-pool 

είδη είναι άμεσα συνυφασμένα με την επιφάνεια του υποστρώματος και αφορούν -ΟΗ/Η 

ομάδες που παράγονται μέσω της διασπαστικής προσρόφησης H2O σύμφωνα με τον 

οξειδο-αναγωγικό μηχανισμό της αντίδρασης WGS (Κεφ. 7.4.4). Μετά από τις 

μηχανιστικές μελέτες που παρουσιάστηκαν στο Κεφ. 4.4, προτάθηκε η ύπαρξη μιας ζώνης 

δραστικότητας γύρω από τα σωματίδια Pt στην οποία σχηματίζονται -ΟΗ/Η ομάδες 

ενεργειακά ικανές να συμμετάσχουν στο μηχανιστικό δρόμο της αντίδρασης WGS προς 

παραγωγή H2 . Με βάση την ειδική περιφέρεια (cm.g-1) των κρυσταλλιτών Pt (ημισφαιρικά 

σωματίδια) και υποθέτοντας ότι η απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών -ΟΗ ομάδων είναι 2 

Α, βρέθηκε ότι η μέγιστη συγκέντρωση των -ΟΗ ομάδων κατά μήκος της διεπιφάνειας Pt- 

υποστρώματος είναι 3.2, 3.5 και 3.2 μmol.gCat -1 για τους καταλύτες Ρ ^ 0 Ο2 , Pt/CeO2-TiO2 

και Pt/TiO2 , αντίστοιχα. Οι ποσότητες αυτές είναι πολύ μικρότερες από τη συγκέντρωση 

του H-pool (Πίνακας 2) αποδεικνύοντας ότι υπάρχει μια ζώνη δραστικότητας γύρω από τα 

σωματίδια Pt για το σχηματισμό των ενεργών -ΟΗ/Η ειδών.

Σχήμα 7.10: Δυναμικές αποκρίσεις των HD(g) και H2(g) που καταγράφηκαν κατά την εναλλαγή: 
30vol.%H2O/Ar (300°C, 30 min) !  Ar (300oC, 10 min) !  0.8vol.%D2/Ar (300oC, t) στον 
καταλύτη Pt/CeO2 . Wcat=0.025 g; F= 100 NmL/min.

Με αύξηση της θερμοκρασίας αντίδρασης στους 300°C η ποσότητα του H-pool 

αυξάνεται σημαντικά (172<θΗ<225). Ακόμα και αν τα φορμικά θεωρηθούν ενεργά 

ενδιάμεσα είδη της αντίδρασης, η μέγιστη επιφανειακή συγκέντρωση τους είναι μόνο 

θ=7.2. Ως εκ τούτου, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι με αύξηση της θερμοκρασίας 

στους 300°C ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό των -ΟΗ/Η ειδών είναι ενεργειακά ικανό να
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διαχυθούν προς τη διεπιφάνεια Pt-υποστρώματος για την παραγωγή Η2. Για τη 

θερμοκρασία αντίδρασης των 300oC η συγκέντρωση του H-pool ακολουθεί τη σειρά: 

CeO2-TiO2 > CeO2 > TiO2 .

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.9α-γ, κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης στα δύο 

μίγματα αντίδρασης (ισοτοπικό και μη) ο ρυθμός παραγωγής Η2 είναι μεγαλύτερος από 

τον ρυθμό παραγωγής D2, υποδηλώνοντας την ύπαρξη κανονικού κινητικού ισοτοπικού 

φαινομένου (Normal Kinetic Isotopic Effect, NKIE). Συγκεκριμένα, ο ρυθμός παραγωγής 

Η2 είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό παραγωγής D2 κατά ένα παράγοντα 1.15, 1.14 και 1.18 

στους καταλύτες Pt/TiO2 , Pt/CO2-TiO2 και Pt/CeO2 , αντίστοιχα. Το κινητικό ισοτοπικό 

φαινομένο προέρχεται από τη διάσπαση/σχηματισμό δεσμών που περιέχουν άτομα Η στο 

ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα της αντίδρασης WGS, όπως: (i) διάσπαση Η2Ο στο υπόστρωμα,

(ii) διάσπαση των φορμικών ειδών, (iii) διάχυση -ΟΗ/Η ειδών, και (iv) αντίδραση δύο 

ειδών Η στο Pt προς παραγωγή H2(g).

Η ύπαρξη του NKIE προαναφέρθηκε τόσο στα Κεφ. 4.4.1.3, 5.4.1 και 6.4.1 όσο και 

στη βιβλιογραφία σε στηριζόμενους καταλύτες Pt [25-27]. Οι Ricote et al. [19] πρότειναν 

την διάσπαση των φορμικών ειδών ως το ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα της αντίδρασης, αλλά 

στα εν λόγω καταλυτικά συστήματα το φορμικό είδος (KCOO-) βρέθηκε να αποτελεί μη 

ενεργό είδος της αντίδρασης στους 200°C. Οι Jacobs και Davis [28] έδειξαν ότι η 

παρουσία Η2Ο στην επιφάνεια προάγει τον κινητικό ρυθμό της αντίδρασης WGS σε 

καταλύτες Pt/CeO2 μέσω του σχηματισμού -ΟΗ ομάδων στην επιφάνεια του 

υποστρώματος, οι οποίες αυξάνουν το ρυθμό διάσπασης των φορμικών ειδών. 

Συμπερασματικά, η διασπαστική προσρόφηση Η2Ο προς σχηματισμό -ΟΗ ομάδων και 

ατόμων Η πιθανόν να αποτελεί ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα της αντίδρασης WGS στους 

3 0 0 ^  σε καταλύτες Pt/CeO2 και Pt/CeO2-TiO2 αλλά και στους 2 0 0 ^  μέσω ενός οξειδο- 

αναγωγικού μηχανισμού. Η επιφανειακή διάχυση των -ΟΗ ομάδων από το υπόστρωμα 

προς το Pt μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένα πιθανό ρυθμο-ρυθμιστικό βήμα στους 

20 0 ^ . Επιπλέον, η ένταση του NKIE βρέθηκε να μην επηρεάζεται από τη χημική 

σύσταση του υποστρώματος στους τρεις καταλύτες που μελετήθηκαν.

7.4.3 Μελέτη του Φαινομένου Επαναπροσρόφησης CO2

Για τη μελέτη του φαινομένου επαναπροσρόφησης CO2 στην καταλυτική επιφάνεια 

(Εξ. 7.5) στους 200 και 30 0 ^ , και την ερμηνεία της ισοτοπικής μετατόπισης των 

ανθρακικών ειδών που παρατηρήθηκε στο Κεφ. 7.4.1, πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα 

πειράματα:
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(α) Πειράματα SSITKA-MS για τον υπολογισμό του C -pool κάτω από τις ίδιες 

πειραματικές συνθήκες του Σχ. 7.8 αλλά με διαφορετική μάζα καταλυτικής κλίνης (8-200 

mg) αναμιγμένη με SiO2 διατηρώντας σταθερή τη ταχύτητα χώρου-χρόνου αντιδραστήρα 

(GHSV). Στο Σχήμα 7.11α-β παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις C -pool (pm ol.g^ " 1) για 

διαφορετική μάζα καταλυτικής κλίνης στους 200 και 300°C σε καταλύτες Pt/CeO2 και 

Pt/TiO2 . Από την προέκταση των ευθειών στο σημείο Wcat=0.0 υπολογίζεται η ποσότητα 

C-pool απαλλαγμένη από φαινόμενα επαναπροσρόφησης CO2 σε μη ενεργά κέντρα της 

επιφάνειας [29]. Με αυτό τον τρόπο έγινε η διόρθωση των ποσοτήτων που 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 7.2 και 7.3.

(β) Προσρόφηση CO2 στους 200 και 300°C ακολουθούμενη από ισοθερμοκρασιακή 

εκρόφηση υπό ροή He: x vol.%CO2/Ar/He (T, 30 min) !  He (T, t). Η συγκέντρωση CO2 , 

x=0.5 και 1.0 που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα αυτά ήταν η ίδια με την ποσότητα CO2 

που παράγεται κάτω από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης στα πειράματα SSITKA-MS στους 

200 και 300°C, αντίστοιχα.

50
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ίο

400 ι
T=200°C T=300°C i

•  Pt/Ti02 •  Pt/Ti02
300■ Pt/Ce02 ■ Pt/Ce02

200

/  ...... .................... ................ ‘

100 /  ......................................* ........
(α) (p)
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Σχήμα 7.11: Εξάρτηση της συγκέντρωσης του C-pool ^mol.gcat-1) της αντίδρασης WGS σε 
καταλύτες Pt/TiO2 και Pt/CeO2 από τη μάζα της καταλυτικής κλίνης (Wcat) στους (α) 200 και (β) 
300°C. Από την προέκταση των ευθειών στο σημείο Wcat=0.0 υπολογίζεται η ποσότητα C-pool 
απαλλαγμένη από φαινόμενα επαναπροσρόφησης CO2.

Στο Σχήμα 7.12α-β φαίνονται οι δυναμικές αποκρίσεις των CO2 και Ar που 

λήφθηκαν κατά την προσρόφηση και εκρόφηση CO2 στους 2 0 0 ^  σε καταλύτη Pt/CeO2 . 

Είναι ξεκάθαρο ότι τα ανθρακικά είδη που σχηματίζονται μετά από προσρόφηση CO2 

στους 200^  είναι δυνατό να διασπαστούν σύμφωνα με την Εξ. 7.5 στην ίδια 

θερμοκρασία. Παρόλα αυτά, βρέθηκε ότι μόνο το 25% του προσροφημένου CO2 (40 

μmol.gcat" 1, Σχ. 7.12α) διασπάται στους 200^  προς CO2 (g), σε αντίθεση με τους 300^  

όπου το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο, 85%. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε πολύ 

καλή συμφωνία με τα πειράματα SSITKA-DRIFTS (Σχ. 7.4α και 7.7α) όπου μέρος της 

κορυφής των ανθρακικών ειδών έδωσε την ισοτοπική μετατόπιση. Με βάση τους
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μηχανισμούς που προτείνονται στην αμέσως επόμενη ενότητα, ο οξειδο-αναγωγικός 

μηχανισμός περιλαμβάνει το σχηματισμό ενδιαμέσων ανθρακικών ειδών τα οποία 

διασπώνται προς CO2(g) και μια κενή θέση οξυγόνου στο υπόστρωμα. Τα ενδιάμεσα αυτά 

πιθανόν να περιλαμβάνονται στην ποσότητα C-pool του Πίνακα 7.2. Εντούτοις, η 

αντιστρεπτή προσρόφηση CO2(g) σε κενές θέσεις οξυγόνου του υποστρώματος δεν μπορεί 

να αποκλιστεί [30].

---- ► 0.5vol.%C02/3vol.%Ar/He 1---- ►He

Ar /

/  /  (α)
\  (P)

co2
Yv co2

/  P t /C e 0 2

/  T=200°C

------------- 1-------------------- 1-------------------- 1

Ar

1-------------------- 1-------------------- 1--------------------
0 50 100 150 200 250 300

tim e  (s)

Σχήμα 7.12: Αδιάστατες δυναμικές αποκρίσεις (Ζ) των CO2 και Ar κατά την ισοθερμοκρασιακή 
(α) προσρόφηση, και (β) εκρόφηση CO2 που λήφθηκαν από τον καταλύτη Pt/CeO2 στους 200°C. 
Βηματικές αλλαγές: He !  0.5vol.%CO2/3voL%Ar/He (200^, 10 min) !  He (200^, t).

7.4.4 Προτεινόμενοι Μηχανιστικοί Δρόμοι

Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα των Κεφ. 7.4.1-7.4.3 αποδείχτηκε η ισχυρή 

επίδραση της χημικής δομής του υποστρώματος καθώς και της θερμοκρασίας αντίδρασης 

(200-300oC) στην δομή και επιφανειακή συγκέντρωση των ενεργών ενδιαμέσων ειδών που 

βρίσκονται στο μηχανιστικό δρόμο της αντίδρασης WGS, όπως επίσης και στα μη ενεργά 

είδη που απλά σχηματίζονται στην επιφάνεια των στηριζόμενων καταλυτών Pt αλλά δεν 

συμμετέχει στο μηχανισμό της αντίδρασης. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [7, 26, 27, 31

34] οι πιθανοί μηχανιστικοί δρόμοι που ακολουθεί η αντίδραση WGS σε στηριζόμενους 

καταλύτες Pt παρουσιάζονται στο Σχ. 7.13: (A) οξειδο-αναγωγικός μηχανισμός, (B) 

μηχανισμός μέσω ανθρακικών, (Γ) συνδυαστικός μηχανισμός μέσω φορμικών ειδών 

ακολουθούμενος από αναγέννηση με -ΟΗ ομάδες, και (Δ) συνδυαστικός μηχανισμός.
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Σχήμα 7.13: Προτεινόμενοι μηχανισμοί της αντίδρασης WGS σε στηριζόμενους καταλύτες Pt [7, 
26, 27, 31-34].

7.4.4.1 Καταλύτης Pt/CeO2

Όπως φαίνεται στο Σχ. 7.13Α, το προσροφημένο CO στην επιφάνεια Pt διαχέεται 

προς τη διεπιφάνεια μετάλλου-υποστρώματος για να αντιδράσει με ευκίνητα πλεγματικά 

οξυγόνα του υποστρώματος, και αποτελεί ενεργό ενδιάμεσο είδος στον οξειδο-αναγωγικό 

μηχανισμό της αντίδρασης WGS. O μηχανισμός αυτός έχει προταθεί και από τους 

Meunier et al. [35-37] και Bunluesin et al. [5] και αποδείχτηκε στην παρούσα Δ.Δ. μετά 

από τις μηχανιστικές μελέτες που περιγράφονται εκτεταμένα στο Κεφ. 6.4. Σύμφωνα με τη 

συζήτηση που προηγήθηκε (βλέπε Κεφ. 6.4) σε καταλύτες Pt/CeO2 , στους 300oC 

κυριαρχεί ένας οξειδο-αναγωγικός μηχανισμός εις βάρος του συνδυαστικού μηχανισμού 

ακολουθούμενο από αναγέννηση με -ΟΗ ομάδες ο οποίος φαίνεται στο Σχ. 7.13Γ. Πολλοί 

ερευνητές [11, 14, 28, 37, 38] υποστηρίζουν ότι στην αντίδραση WGS σε καταλύτες 

Pt/CeO2 λαμβάνει χώρα ένας συνδυαστικός μηχανισμός μέσω φορμικών ειδών (Σχ. 7.13Γ 

και Δ). Παρόλα αυτά, σε αυτές τις μελέτες δεν κατέστη δυνατός o in situ υπολογισμός του 

σχετικού κινητικού ρυθμού της αντίδρασης WGS κάτω από μόνιμες συνθήκες ή του 

αρχικού κινητικού ρυθμού (initial rates) για τον κάθε προτεινόμενο μηχανισμό, σε
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αντίθεση με τις μηχανιστικές μελέτες του Κεφ. 6.4 με την εφαρμογή της τεχνικής SSITKA 

και των πρωτοποριακών δυναμικών ισοτοπικών πειραμάτων.

Στο μηχανισμό του Σχ. 7.13Δ τα φορμικά είδη διασπώνται προς CO2 μέσω του 

σχηματισμού ανθρακικών ειδών στην παρουσία Η2Ο. Ο μηχανισμός αυτός υποδηλώνει 

την ύπαρξη ενεργών φορμικών ειδών, τα οποία όμως στη παρούσα Δ.Δ. βρέθηκαν μη 

ενεργά στους 200°C σύμφωνα με τα πειράματα SSITKA-DRIFTS (Σχ. 7.3α). Από την 

άλλη ο μηχανισμός μέσω ανθρακικών (Σχ. 7.13Β) μπορεί να θεωρηθεί ως μια παραλλαγή 

του οξειδο-αναγωγικού μηχανισμού, με τις μόνο διαφορές να είναι ο χρόνος ζωής 

(lifetime) των ανθρακικών ειδών στην επιφάνεια και η έκταση των ρυθμών 

αναγωγής/οξείδωσης του υποστρώματος [39]. Πιο συγκεκριμένα, εάν η διάσπαση των 

ανθρακικών και η οξείδωση του υποστρώματος αποτελούν πολύ γρήγορες διεργασίες, τότε 

κάτω από μόνιμες συνθήκες η συγκέντρωση των ανθρακικών ειδών είναι πολύ μικρή με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να μετρηθεί. Η επαναπροσρόφηση CO2(g) προς σχηματισμό 

ανθρακικών ειδών με αποτέλεσμα την επίτευξη μιας κατάσταση ισορροπίας (Εξ. 7.6) κάτω 

από μόνιμες συνθήκες αντίδρασης WGS έχει αποδειχτεί στα προηγούμενα κεφάλαια. 

Επιπλέον, στο Κεφ. 6.4.4 βρέθηκε ότι τα ανθρακικά είδη που σχηματίζονται κάτω από 

συνθήκες αντίδρασης WGS στους 3 0 0 ^  δεν αντιδρούν με το H2O. Συμφωνά με την πιο 

πάνω συζήτηση, ο μηχανισμός μέσω ανθρακικών μπορεί να αποκλειστεί στα εν λόγω 

καταλυτικά συστήματα.

Συμπερασματικά, στους 2 0 0 ^  η αντίδραση WGS σε καταλύτες Pt/CeO2 περνά μόνο 

μέσα από ένα οξειδο-αναγωγικό μηχανισμό, ενώ στους 3 0 0 ^  εμπλέκεται και ο 

συνδυαστικός μηχανισμός μέσω φορμικών ακολουθούμενος από αναγέννηση με -ΟΗ ομάδες 

με μικρότερη όμως συνεισφορά στον συνολικό κινητικό ρυθμό. Αυτό είναι σε συμφωνία 

με τα αποτελέσματα των Meunier et al. [35, 36, 40] οι οποίοι έδειξαν ότι τα φορμικά 

είδη να αποτελούν μη ενεργά  είδη της αντίδρασης WGS σε καταλύτη 2.0%κ.β. 
Pt/CeO2 στους 160°C, ενώ βρέθηκαν ως ενεργά  ενδιάμεσα είδη στους 220°C. 
Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρήθηκε και στην παρούσα Δ.Δ. στους καταλύτες
0.5%κ.β. Pt/CeO2 και 0.5%κ.β. Pt/6.6%^7. CeO2-TiO2.

7.4.4.2 Καταλύτης Pt/TiO 2

Σύμφωνα με τα πειράματα SSITKA-DRIFTS των Σχ. 7.3γ και 7.6γ, ο συνδυαστικός 

μηχανισμός ακολουθούμενος από αναγέννηση με -ΟΗ ομάδες (Σχ. 7.13Γ) καθώς και ο 

συνδυαστικός μηχανισμός μέσω φορμικών (Σχ. 7.13Δ) αποκλείονται αφού και οι δύο 

μηχανισμοί υποθέτουν τα φορμικά ως ενεργά ενδιάμεσα είδη. Επομένως, στον καταλύτη 

Pt/TiO2 προτείνεται ο οξειδο-αναγωγικός μηχανισμός (Σχ. 7.13 Α) όπως προτάθηκε και στο 

Κεφ. 5.4.5 για ένα διαφορετικό καταλύτη Pt/TiO2 (διαφορετικό TiO2 και παρόμοιο
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μέγεθος σωματιδίων Pt). Ο μηχανισμός μέσω ανθρακικών μπορεί εύκολα να αποκλειστεί 

μιας και τα ανθρακικά είδη παρόλο που έδωσαν την ισοτοπική μετατόπιση στα πειράματα 

SSITKA-DRIFTS, η επαναπροσρόφηση CO2 βρέθηκε να αποτελεί αντιστρεπτή διεργασία 

καθιστώντας το μηχανισμό αυτό λιγότερο πιθανόν ειδικά στους 200°C όπου απαιτείται η 

αφυδροξυλίωση του TiO2 από το Η2. Μετά από προσρόφηση 30vol.%H2O/He (200 ή 

300°C, 1 h) σε καταλύτες Pt/TiO2 ακολουθούμενη από θερμοπρογραμματιζόμενη 

εκρόφηση υπό ροή He δεν παρατηρήθηκε παραγωγή Η2Ο(§) σε θερμοκρασίες <350^. 

Κατά συνέπεια, ο ρυθμός αφυδροξυλίωσης (Σχ. 7.13Β) θεωρείται πολύ μικρός σε 

θερμοκρασίες κάτω των 300^ . Επιπλέον, από τα θερμοκρασιακά προφίλ H2-TPR σε 

καταλύτες Pt/TiO2 (dTiO2= 16-35 nm) βρέθηκε ότι ο ρυθμός κατανάλωσης Η2 στους 3 0 0 ^  

είναι κατά πολύ μικρότερος από τον κινητικό ρυθμό της αντίδρασης WGS [24]. Τέλος, 

στο Κεφ. 5.3 αναφέρθηκε ότι η παρουσία Η2 στην τροφοδοσία της αντίδρασης WGS 

παρεμποδίζει την επανοξείδωση του TiO2. Επομένως, ο μηχανισμός μέσω ανθρακικών δεν 

μπορεί να προταθεί για τους καταλύτες Pt/TiO2.

7.4.4.3 Καταλύτης Pt/CeO2-TiO2

Με βάση τα πειράματα SSITKA-DRIFTS (Σχ. 7.3β και 7.4β) στο καταλυτικό 

σύστημα Pt/CeO2 -TiO2 σχηματίζονται τα ίδια μη ενεργά και ενεργά ενδιάμεσα είδη της 

αντίδρασης WGS όπως και στους καταλύτες Pt/CeO2 και Pt/TiO2. Συνεπώς, προτείνεται 

ότι στους 2 0 0 ^  λαμβάνει χώρα μόνο ο οξειδο-αναγωγικός μηχανισμός (Σχ. 7.13 Α). Από 

την άλλη, στους 3 0 0 ^  ο εν λόγω καταλύτης βρέθηκε να ακολουθεί τον ίδιο μηχανιστικό 

δρόμο με αυτό του στερεού Pt/CeO2 (βλέπε Κεφ. 7.4.4.1) όπου ο οξειδο-αναγωγικός 

μηχανισμός κυριαρχεί σε σχέση με τον συνδυαστικό μηχανισμό μέσω φορμικών 

ακολουθούμενος από αναγέννηση με -ΟΗ ομάδες (Σχ. 7.13Γ).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις καταλυτικές και μηχανιστικές μελέτες 

που πραγματοποιήθηκαν στους καταλύτες Pt/TiO2, Pt/CeO2 και Pt/CeO2-TiO2 ως προς την 

αντίδραση WGS, προέκυψαν τα ακόλουθα κύρια συμπεράσματα:

1. Ο μηχανισμός της αντίδρασης WGS σε καταλύτες 0.5%κ.β. Pt (dpt=1.8-2.0 nm) 

στηριζόμενους σε CeO2, TiO2 και CeO2-TiO2 στη θερμοκρασιακή περιοχή 200- 

3 0 0 ^  για υψηλές συγκεντρώσεις Η2Ο (~30vol.%) και αναλογία H2O/CO ~7, 

βρέθηκε να εξαρτάται από τη χημική σύσταση του υποστρώματος και τη 

θερμοκρασία αντίδρασης.
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2. Στην περίπτωση των καταλυτών Pt/CeO2 και Pt/CeO2-TiO2 η αντίδραση WGS 

στους 200oC περνά μέσα από ένα οξειδο-αναγωγικό μηχανισμό, ενώ στους 300oC 

εμπλέκεται και ο συνδυαστικός μηχανισμός μέσω φορμικών ακολουθούμενος από 

αναγέννηση με -ΟΗ ομάδες αλλά με μικρότερη συμμετοχή στον συνολικό ρυθμό 

της αντίδρασης. Αντίθετα, στον καταλύτη Pt/TiO2 προτείνεται μόνο ο οξειδο- 

αναγωγικό μηχανισμός στη θερμοκρασιακή περιοχή 200-300oC.

3. Τα κύρια ενεργά ενδιάμεσα είδη της αντίδρασης WGS τόσο στον οξειδο- 

αναγωγικό μηχανισμό όσο και στο συνδυαστικό μηχανισμό βρέθηκαν να 

σχηματίζονται σε μια ζώνη γύρω από τους κρυσταλλίτες Pt με την επιφανειακή 

τους συγκέντρωση να ξεπερνά κατά πολύ τη μονοστρωματική κάλυψη Pt. Ως μη 

ενεργά είδη αποτελούν δύο είδη ανθρακικών και φορμικών που σχηματίζονται 

στην επιφάνεια του υποστρώματος.

4. Οι καταλύτες Pt/CeO2 και Pt/CeO2-TiO2 παρουσίασαν αυξητική τάση στη 

δραστικότητα τους ως προς την αντίδραση WGS στη θερμοκρασιακή περιοχή 200- 

330°C σε αντίθεση με τον καταλύτη Pt/TiO2 στον οποίο παρατηρήθηκε μέγιστη 

δραστικότητα στους - 3 0 0 ^  λόγω φαινομένων υπερ-αναγωγής του υποστρώματος 

(TiO2).
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ως μελλοντική εργασία για επέκταση της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής θα 

μπορούσε να αναφερθούν τα εξής:

1. Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μηχανιστικές μελέτες της αντίδρασης WGS σε 

καταλυτικά συστήματα που θα προκύψουν μετα από προσθήκη αλκαλίων (π.χ., 

Na, K, Li, Cs) και αλκαλικών γαιών (π.χ., Ca, Ba, Sr, Mg) στο υπόστρωμα, όπου 

βρέθηκε στη βιβλιογραφία [J. Catal. 267 (2009) 57] να επιδρούν σαν προωθητές 

της εν λόγω αντίδρασης. Συγκεκριμένα, είναι πολύ ενδιαφέρον να μελετηθεί πως 

η προσθήκη μικρής ποσότητας προωθητών στο υπόστρωμα με τη μεταβολή της 

ηλεκτρονιακής κατάστασης του στερεού επιδρά τόσο στην καταλυτική 

συμπεριφορά όσο και στα επιμέρους μηχανιστικά βήματα της αντίδρασης WGS: 

προσρόφηση/εκρόφηση των αέριων προϊόντων και αντιδρώντων, διάσπαση των 

ενεργών ενδιαμέσων ειδών, οξείδωση/αναγωγή του υποστρώματος.

2. Ανάπτυξη προηγμένου μαθηματικού μοντέλου για την προσομοίωση των 

δυναμικών αποκρίσεων που λήφθηκαν κατά τα πειράματα SSITKA-MS με 

απώτερο σκοπό τον υπολογισμό κινητικών σταθερών (k, s-1) και επιφανειακών 

καλύψεων (θ) ενός έκαστου των επιμέρους μηχανιστικών βημάτων κάτω από 

μόνιμες συνθήκες αντίδρασης WGS με βάση τους μηχανισμούς που έχουν 

προταθεί στα προς μελέτη καταλυτικά συστήματα.

3. Περαιτέρω χαρακτηρισμός των καταλυτών Pt στηριζόμενων σε ανάξιμα 

μεταλλοξείδια (π.χ., CeO2, TiO2) με χρήση in situ φασματοσκοπιών Raman και 

UV-Vis (DRS) για τη μελέτη της επίδρασης των αναγωγικών ιδιοτήτων του 

υποστρώματος και του μετάλλου στην αντίδραση WGS.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

Π.1 Κριτήριο Απουσίας Αντίστασης στη Εσωτερική Μεταφορά Μάζας

Για την απόδειξη της απουσίας διαφοράς συγκέντρωσης σε ισοθεμοκρασιακό 

καταλυτικό κόκκο (εσωτερική μεταφορά μάζας) κάτω από τις πειραματικές συνθήκες που 

πραγματοποιήθηκαν οι κινητικές και μηχανιστικές μελέτες στην παρούσα Δ.Δ., 

εφαρμόστηκε η ανάλυση των Wagner-Weisz-Wheeler μέσω υπολογισμού του συντελεστή 

Mw [1]. Ο συντελεστής Mw (Εξ. Π1) περιλαμβάνει μόνο πειραματικά μετρήσιμες 

ποσότητες και υπολογισμένες φυσικές και θερμοδυναμικές σταθερές. Η φυσική σημασία 

και οι τιμές όλων των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν συνοψίζονται στον Πίνακα Π1.
Τ  2 e x p

Mw = — < 0.15 (Π1)
— effC CO

Για τον υπολογισμό του συντελεστή Mw, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες σχέσεις [2]:

(DK)CO = 4.85x103dPJ —  
K CO v MW,

(Π2)

T3/2

CO 

" 1
1/2

D CO-He _  1 8 5 8 3 x 1 0
-3 MWco + MWHe

P ( C O -H e) CO-He

(Π3)

D

(Dk)K^CO D CO-He

D eff
!D
δ

dpSp
4

(Π4)

(Π5)

(Π6 )

Ο συντελεστής Mw βρέθηκε να παίρνει την τιμή 0.06 < 0.15 για τη μεγαλύτερη τιμή του 

κινητικού ρυθμού ( r£O) της αντίδρασης WGS η οποία μετρήθηκε στους 300oC, 

αποδεικνύοντας έτσι την απουσία αντιστάσεων στη εσωτερική μεταφορά μάζας.

1
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Π.2 Κριτήριο Απουσίας Αντίστασης στη Εσωτερική Μεταφορά Θερμότητας

Το κριτήριο που εφαρμόστηκε για την απόδειξη της απουσίας διαφοράς 

θερμοκρασίας στον καταλυτικό κόκκο (εσωτερική μεταφορά θερμότητας) φαίνεται στην 

εξίσωση που ακολουθεί [2]:

r£o L2 # Ε
< 1, όπου: γ = — (Π7)

ΔΗ573

k effT RT

Για τη μεγαλύτερη τιμή του κινητικού ρυθμού ( r£O) της αντίδρασης WGS που μετρήθηκε

στους 300oC, το αριστερό μέρος της Εξ. Π7 βρέθηκε να είναι 1.8x10 -6 << 1, 

αποδεικνύοντας την απουσία αντιστάσεων στη εσωτερική μεταφορά θερμότητας.

Π.3 Κριτήριο Απουσίας Αντίστασης στη Εξωτερική Μεταφορά Θερμότητας

Το κριτήριο που εφαρμόστηκε για την απόδειξη της απουσίας διαφοράς 

θερμοκρασίας στο οριακό στρώμα του αερίου γύρω από το σωματίδιο του καταλύτη 

(εξωτερική μεταφορά θερμότητας) παρουσιάζεται στην ακόλουθη εξίσωση [2]:

ΔΗ573 rCOPL# , Ea ^
< 1, όπου: γ = —— (Π8)

hT RT

Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, h, υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την ακόλουθη 

σχέση για μεταφορά θερμότητας με αγωγή γύρω από το καταλυτικό σωματίδιο [3]:
0.33 0.5

Μ  = 2.0 + 0.6 ^ " *UbPo " (Π9)
k G & k G '  & μΟ '

Για τη μεγαλύτερη τιμή του κινητικού ρυθμού ( r£O) της αντίδρασης WGS που μετρήθηκε

στους 300oC, το αριστερό μέρος της Εξ. Π9 βρέθηκε να είναι 1.4x10-4 << 1, 

αποδεικνύοντας την απουσία αντιστάσεων στη εξωτερική μεταφορά θερμότητας.

Όλες οι παράμετροι που χρησιμοποιηθήκαν στις Εξς. Π1-9 και αφορούν κινητικές 

μετρήσεις στον καταλύτη 1.0%κ.β. Pt/CeO2 συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας Π1: Φυσική σημασία και τιμές όλων των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν στα 
κριτήρια απουσίας αντιστάσεων στη εσωτερική και εξωτερική μεταφορά μάζας και θερμότητας.

Παράμετρος Περιγραφή Τιμή Μονάδες

L χαρακτηριστικό μήκος σωματιδίου d/ 6 cm

rexP
CO

πειραματικός κινητικός ρυθμός της 
αντίδρασης WGS στους 300oC 24.2 μmol.cm-3 .g-1

Deff αποτελεσματική διαχυτότητα 6.7x10-3 cm2 .s-1

Cco συγκέντρωση CO στη τροφοδοσία 0.64 μmol.cm-3

d διάμετρος σωματιδίου 0 . 0 2 cm

(Dk )c o διαχυτότητα Knudsen 0 . 0 2 cm2 .s-1

DcO-He
μοριακή διαχυτότητα c o  στο μίγμα 

CO-He 2 . 2 cm2 .s-1

D συνδυασμένη διαχυτότητα 0 . 0 2 cm2 .s-1

σ ^ -He
παράμετρος δυναμικού Lennard-Jones 

για το co-H e 3.085 A

FcO-He ολοκλήρωμα συγκρούσεων 0.664 -
T θερμοκρασία αντίδρασης 573 K

P πίεση αντίδρασης 1 . 0 atm

MWHe μοριακό βάρος He 4.0 g.mol-1

MWc o μοριακό βάρος CO 28.01 g.mol-1

δ δαιδαλώδες πόρων 3 -
ε πορώδες 0 . 1 -

ρ πυκνότητα στερεού υποστρώματος 7.13 g.cm-3

S ειδική επιφάνεια (B.E.T.) 5.6 m2 .g-1

dP
μέση διάμετρος σωματιδίων 

υποστρώματος 1 0 nm

keff αποτελεσματική θερμική αγωγιμότητα 0.0124 cal.cm-1.s-1.K-1

Ea ενέργεια ενεργοποίησης 16 kcal.mol-1

R παγκόσμια σταθερά αερίων 1.985 cal.K-1.mol-1

h συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας 0.05 cal.s-1.cm-2 .K-1

ko
θερμική αγωγιμότητα αέριου μίγματος 

CO/H2O/He 0 . 2 1 J.m-1.s-1.K-1

Cp
θερμοχωρητικότητα αέριου μίγματος 

CO/H2O/He 4.87 J.g-1.K-1

ρο
πυκνότητα αέριου μίγματος 

CO/H2O/He 9.5x10-5 g.cm-3

μο ιξώδες αέριου μίγματος 2.9x10-3 g.cm-1.s-1

Ub μέση ταχύτητα αερίου 2.95 cm.s-1

ΔΗ573Κ ενθαλπία της αντίδρασης WOS στους 
573 Κ -3.4 kcal.mol-1
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