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ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

 

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή υλοποιήθηκε από τον υποφαινόμενο στο Εργαστήριο 

Ετερογενούς Κατάλυσης του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου υπό την 

επίβλεψη του Καθηγητή Δρ. Άγγελου Μ. Ευσταθίου (Σεπτέμβριος 2004– Ιούλιος 2011). 

Η προμήθεια εμπορικών μικτών μεταλλοξειδίων του τύπου Ce1-xZrxO2 έγινε στα πλαίσια 

επιστημονικής συνεργασίας (Ερευνητικό Πρόγραμμα ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ/ΚΥ-ΡΟΥ/0609/04) 

με το Τμήμα Χημείας-Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου (Ρουμανία).  

Οι μετρήσεις XPS και STEM-EDS πραγματοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο Κατάλυσης και 

Πετροχημικών ICP/CSIC (Instituto de Catálisis y Petroleoquímica/Consejo Superior de 

Investigaciones Cientificas) στη Μαδρίτη της Ισπανίας υπό την επίβλεψη του Καθηγητή 

Δρ. José Luis Garcia Fierro. 

Οι μετρήσεις Raman και XPS πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Χημείας του 

Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου στη Ρουμανία υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Vasile 

Parvulescu, στα πλαίσια επιστημονικής μας συνεργασίας (Ερευνητικό Πρόγραμμα 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ/ΚΥ-ΡΟΥ/0609/04).  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή αναφέρεται στην ενδελεχή μελέτη της αντίδρασης 

εκλεκτικής καταλυτικής αναγωγής του μονοξειδίου του αζώτου (NO) σε ισχυρά 

οξειδωτικές συνθήκες (>2.5 vol% O2) και παρουσία 10-12 vol% CO2 και 10-20 vol% Η2Ο 

(βιομηχανικές συνθήκες) με χρήση Η2 ως αναγωγικού (hydrogen selective catalytic 

reduction, H2-SCR) σε στηριζόμενους καταλύτες Pt στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-

200oC. Οι καταλύτες που έχουν μελετηθεί αφορούν το στερεό 0.1%κ.β. Pt/MgΟ-CeO2, το 

οποίο έχει κατοχυρωθεί με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας από το εργαστήριο στο οποίο έχει 

διεκπεραιωθεί η παρούσα Διατριβή, καθώς και νέους στηριζόμενους καταλύτες Pt-Pd σε 

εμπορικά υποστρώματα MgO και CeO2 στα οποία έχει εναποτεθεί βανάδιο (V), καθώς και 

σε μεσοπορώδη μικτά οξείδια Ce1-xZrxO2. 

Μελετάται για πρώτη φορά η καταλυτική ενεργότητα και εκλεκτικότητα σε Ν2 ως 

προς την αντίδραση H2-SCR του καινοτόμου στερεού 0.1%κ.β. Pt/MgΟ-CeO2 στη 

θερμοκρασιακή περιοχή 120-200oC παρουσία χαμηλής συγκέντρωσης ΝΟ (130-150 ppm) 

και παρουσία 10-12 vol% CO2 και 10-20 vol% Η2Ο στην τροφοδοσία. Συγκεκριμένα, 

παρουσία 150 ppm NO και 2 vol% O2 στη τροφοδοσία, η μετατροπή του NO, XNO (%) και 

η εκλεκτικότητα προς N2, SN2 (%) βρέθηκαν να αυξάνουν με αύξηση της συγκέντρωσης 

H2 στην τροφοδοσία (0.2-0.8 vol%) στην περιοχή 120-180oC, όπου υπολογίστηκαν τιμές 

XΝO= 97-100%, και SN2=83-93% (GHSV=33,000 h-1). Αυξάνοντας τη συγκέντρωση Ο2 

στην τροφοδοσία (0-5 vol%), τόσο η ΧΝΟ (%) όσο και η SΝ2 (%) βρέθηκαν να μειώνονται 

σε βαθμό που εξαρτάται απόλυτα από τη θερμοκρασία αντίδρασης. H επίδραση της 

παρουσίας CO2 στο ρεύμα τροφοδοσίας (0–12 vol%) βρέθηκε να είναι ελαφρώς αρνητική 

ως προς τη μετατροπή NO, ενώ αντίθετη συμπεριφορά παρουσίασε η εκλεκτικότητα προς 

N2. Η συμπεριφορά αυτή ερμηνεύεται ως το αποτέλεσμα της ανταγωνιστικής 

προσρόφησης NO και CO2 στα ίδια κέντρα προσρόφησης τα οποία οδηγούν στο 

σχηματισμό Ν2Ο. Μελέτες in situ DRIFTS έχουν δείξει ότι η συγκέντρωση οξυγόνου στην 

τροφοδοσία έχει σημαντική επίδραση στην επιφανειακή συγκέντρωση των μη ενεργών και 

μικρή επίδραση στη συγκέντρωση των ενεργών ενδιαμέσων ειδών NOx που σχηματίζονται 

κατά την αντίδραση H2-SCR, και καμία επίδραση στη χημική δομή των NOx. Επιπλέον, 

για πρώτη φορά μελετήθηκε συστηματικά η επίδραση χρήσης σουλφωμένου μικτού 

υποστρώματος CeO2-MgO (εναπόθεση SO4
2-) στην καταλυτική συμπεριφορά (XNO, SN2 

(%)) και σταθερότητα του στερεού 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 με το χρόνο αντίδρασης. 

Η αντίδραση H2-SCR έχει επίσης μελετηθεί παρουσία καταλυτών Pt χαμηλής 

φόρτισης (0.1-0.2 %κ.β.) στηριζόμενων σε μικτά εμπορικά οξείδια MgO και CeO2 τα 
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οποία είναι διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

βιομηχανικές εφαρμογές. Οι στηριζόμενοι καταλύτες Pt που παρασκευάστηκαν 

χαρακτηρίστηκαν εκτενώς ως προς διάφορα φυσικοχημικά τους χαρακτηριστικά (π.χ., 

επιφανειακή στοιχειακή ανάλυση, επιφανειακή βασικότητα, μέσο μέγεθος σωματιδίων Pt 

και οξειδικών φάσεων του υποστρώματος) με στόχο τη συσχέτισή τους με τη καταλυτική 

ενεργότητα και εκλεκτικότητα (SN2, %) της αντίδρασης. Ο δραστικότερος καταλύτης 

0.2%κ.β. Pt/70MgO(M9)-30CeO2(Ce2) έχει μελετηθεί εκτενέστερα τόσο ως προς τα 

φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά όσο και την καταλυτική του συμπεριφορά με σκοπό το 

συσχετισμό των ιδιοτήτων αυτών. Επίσης, για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη 

μελέτη της αντίδρασης H2-SCR παρουσία στερεών καταλυτών 0.1%κ.β. Pt/50MgO-

50CeO2 στη μορφή σφαιρικών τεμαχιδίων (spherical pellets) διαμέτρου d=2.0-3.1 mm, στη 

χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή και σε βιομηχανικές συνθήκες καυσαερίου. Η σύνθεση 

των σφαιρικών τεμαχιδίων πραγματοποιήθηκε από τη Γερμανική εταιρία W. C. Heraeus 

που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη βιομηχανικών καταλυτών, με χρήση εμπορικών οξειδίων 

CeO2 και MgO τα οποία οδήγησαν στην ανάπτυξη καταλύτη Pt (0.1 %κ.β.) με την 

καλύτερη συμπεριφορά [XNO, SN2O (%)]. Οι μορφοποιημένοι στερεοί καταλύτες 

παρουσίασαν αυξημένη μετατροπή NO και χαμηλή εκλεκτικότητα προς N2O ως προς την 

αντίδραση H2-SCR, ιδιαίτερα στη χαμηλή θερμοκρασία αντίδρασης, Τ=140oC όπου 

βρέθηκε η συμπεριφορά αυτή να εξαρτάται σημαντικά από τις παραμέτρους σύνθεσης και 

ενεργοποίησης του καταλύτη. Ο δραστικότερος καταλύτης παρουσίασε εφάμιλλη 

ενεργότητα με τον ίδιο καταλύτη σε μορφή σκόνης (d 0.2-0.3 mm), επιβεβαιώνοντας έτσι 

την απουσία εσωτερικών φαινομένων μεταφοράς μάζας στις υπόψη συνθήκες λειτουργίας 

της αντίδρασης H2-SCR. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος 

του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (Κύπρος), ο μορφοποιημένος καταλύτης που επέδειξε 

τη καλύτερη ενεργότητα εφαρμόστηκε με επιτυχία σε πιλοτική μονάδα για την 

αντιμετώπιση εκπομπών NOx, SO2 και στερεών σωματιδίων από καυσαέριο το οποίο 

παράγεται από μηχανές εσωτερικής καύσης σε πλοία. 

Επιπλέον, για πρώτη φορά παρουσιάζονται αποτελέσματα που αφορούν τη μελέτη 

επίδρασης της χημικής τροποποίησης της επιφάνειας του μεικτού μεταλλοξειδίου (MgO-

CeO2) με χρήση V (chemical promoter) με στόχο τη βελτίωση της δραστικότητας και 

εκλεκτικότητας της αναγωγής του NO προς Ν2 κατά την αντίδραση H2-SCR. 

Συγκεκριμένα, η μελέτη αφορούσε τη σύνθεση, το φυσικοχημικό χαρακτηρισμό και την 

αξιολόγηση της καταλυτικής συμπεριφοράς Pt χαμηλής φόρτισης (0.1 %κ.β.) 

στηριζόμενoυ σε μηχανικό μίγμα εμπορικών οξειδίων MgO-CeO2 στα οποία έχει γίνει και 

εναπόθεση 3.5-5.0 %κ.β. V2O5. Η παρουσία της βανάδιας στη χημική σύσταση του 
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υποστρώματος οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της δραστικότητας και εκλεκτικότητας 

του εν λόγω καταλύτη ως προς την αντίδραση H2-SCR. Επίσης, βρέθηκε ότι η παρουσία 

βαναδίου προωθεί σημαντικά τη σταθερότητα της καταλυτικής συμπεριφοράς με το χρόνο 

αντίδρασης. Η βελτίωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στις χαμηλές θερμοκρασίες 

αντίδρασης. Η πρωτοτυπία και καινοτομία της μελέτης χρήσης V ως προωθητή της 

εκλεκτικής καταλυτικής αναγωγής του NO (H2-SCR) επιβεβαιώνεται από το γεγονός της 

αίτησης για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που έχει υποβληθεί και το οποίο αφορά το 

καταλυτικό σύστημα Pt/V-MgΟ-CeO2. Μελετήθηκε επίσης η επίδραση της προσθήκης Pd 

στα καταλυτικά συστήματα 0.1%κ.β. Pt/MgΟ-CeO2 και 0.1%κ.β. Pt/V-MgΟ-CeΟ2, όπου 

παρατηρήθηκε επιπλέον σημαντική μείωση της SN2O (%). 

Η έρευνα που έχει προαναφερθεί πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια συνεργασίας του 

Εργαστηρίου Ετερογενούς Κατάλυσης με την Γερμανική εταιρία Linde Engineering AG 

με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμου και φιλικής για το περιβάλλον de-NOx 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με χρήση Η2 ως αναγωγικού (Η2-SCR), και εφαρμογή της 

στην αντιμετώπιση εκπομπών ΝΟx από σταθερές βιομηχανικές πηγές ρύπανσης.  

Τέλος, μελετήθηκε για πρώτη φορά η καταλυτική συμπεριφορά και τα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά νέων εργαστηριακά παρασκευασθέντων καταλυτών Pt χαμηλής φόρτισης 

(0.1 %κ.β.) στηριζόμενων σε μικτά οξείδια Ce1-xZrxO2 ως προς την αντίδραση H2-SCR. Η 

αντίδραση αναγωγής του NO βρέθηκε να λαμβάνει χώρα επιτυχώς στη θερμοκρασιακή 

περιοχή 200-300oC, σε αντίθεση με το καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. Pt/MgΟ-CeΟ2.  
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ABSTRACT 

The present Doctoral Thesis work involves a detailed fundamental study of the 

selective catalytic reduction of nitric oxide (NO) under strongly oxidizing conditions (>2.5 

vol%O2) and in the presence of 10-12 vol% CO2 and 10-20 vol% Η2Ο (industrial 

conditions) using H2 as reducing agent (hydrogen selective catalytic reduction, H2-SCR) 

over supported Pt catalysts at a temperature range of 120-160oC range. One of the solid 

catalysts investigated towards H2-SCR includes the solid 0.1wt% Pt/MgO-CeO2 which has 

been developed in our laboratory where the current thesis has been completed. It is 

important to be mentioned that this particular solid catalyst is now protected by several 

patents. Moreover bimetallic Pt-Pd catalysts supported over commercial MgO and CeO2 

substrates promoted by vanadium (V) deposition and mesoporous mixed metal oxides   

Ce1-xZrxO2 were synthesized and examined towards H2-SCR. 

For the first time the catalytic performance and N2-selectivity of the novel         

0.1wt% Pt/MgO-CeO2 catalyst towards H2-SCR of NO is investigated in the low-

temperature range of 120-200oC using low NO concentrations (130-150 ppm) and in the 

presence of 10-12% CO2 and 10-20% H2O in the feed stream. In particular, using a feed 

composition of 150 ppm NO and 2 vol% O2, NO conversion, XNO (%) and N2-selectivity, 

SN2 (%) where found to increase upon increasing H2 feed concentration (0.2-0.8 vol%) in 

the 120-180oC range, where NO conversions in the 97-100% range and N2-selectivities in 

the 83-93% range were obtained (GHSV= 33,000 h-1). By increasing the O2 feed 

concentration (0-5 vol%) both the XNO (%) and SN2 (%) were found to decreased to a level 

that was reaction temperature highly dependent. The effect of CO2 in the feed stream (0–12 

vol%) was found to be slightly negative for the NO conversion, while an opposite behavior 

was found for the SN2 (%), likely due to competitive adsorption of CO2 and NO on the 

same non-selective NOx adsorption sites. In situ DRIFTS studies have shown that the 

oxygen feed concentration has a big impact on the surface concentration of inactive NOx, 

slight impact on the concentration of active NOx intermediates formed in the H2-SCR and, 

no impact on their chemical structure. Moreover, for the first time, a systematic study 

concerning the effect of sulphated mixed metal oxide MgO-CeO2, on the catalytic 

performance (XNO and SN2(%)) and stability with time on stream of 0.1wt% Pt/MgO-CeO2 

solid was performed.  

The H2-SCR of NO has been also investigated over low-loading Pt catalysts (0.1-0.2 

wt%) supported on commercial metal oxides MgO-CeO2 which are available in large 

quantities and can be used in industrial applications. For the first time correlations between 
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the specific catalytic activity observed and the main physico-chemical properties (e.g., 

chemical composition, mean primary crystal size, surface basicity) were attempted in order 

to establish correlations between their specific catalytic activity and selectivity (SN2, %). 

The most active solid 0.2wt% Pt/70MgO(M9)-30CeO2(Ce2) was studied thoroughly for its 

physico-chemical characteristics and their relation to its catalytic activity towards H2-SCR. 

Moreover, for the first time the catalytic performance of formulated in pellets (d=2.0-3.1 

mm) catalyst 0.1wt% Pt/50MgO-50CeO2 was studied thoroughly towards H2-SCR in the 

low-temperature range of 120-200oC and under industrial flue gas compositions. The 

synthesis of formulated in pellets catalyst was accomplished by W. C. Heraeus, a leading 

industrial catalyst manufacturing company, and with the use of CeO2 and MgO 

commercial metal oxides that showed high catalytic activity [XNO, SN2O (%)]. These 

industrial catalysts when tested towards H2-SCR resulted in remarkable NO conversion 

and low selectivity values towards N2O formation, especially at the low reaction 

temperature of 140oC, where their catalytic behavior was found to be highly related to the 

synthesis and catalyst activation procedures. The most active catalyst in pellet form 

showed comparable activity with the same catalyst composition but in powder form (d 

0.2-0.3 mm), thus confirming the absence of mass transport phenomena at the specific 

reaction conditions investigated. It’s worth to be mentioned that in the framework of a 

research program funded by the Cyprus Research Promotion Foundation, the most active 

catalyst in pellet form was successfully applied and tested as part of a small pilot plant 

designed and constructed to eliminate NOx, SO2 and particulates from the exhaust streams 

of a ship’s internal combustion engine. 

Moreover, for the first time the chemical mortification of mixed metal oxide (MgO-

CeO2) with V (chemical promoter) was studied in order to improve the catalytic 

performance (XNO, SN2(%)) of supported Pt towards H2-SCR. In particular, this study 

concerns the synthesis, physicochemical characterization and catalytic behavior evaluation 

of low-loading (0.1 wt%) Pt catalysts supported on mechanical mixtures of commercial 

oxides MgO and CeO2 promoted with 3.5-5.0wt% V2O5. The presence of V2O5 in the 

mixed metal oxide support was found to largely promote the supported-Pt catalysts activity 

and selectivity [XNO, SN2O(%)] towards H2-SCR. Also, the presence of vanadium in the 

support was found to largely promote catalyst ‘s stability with time on stream. The resulted 

promotion was found to be much more evident at low temperatures. The novelty of the 

above work that includes the unique promotional effect of vanadium over the MgO-CeO2-

supported Pt catalyst towards H2-SCR at low temperatures is confirmed by a submitted 

European patent application. This patent application concerns the Pt/V-MgΟ-CeO2 solid 
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catalyst composition. The promoting effect of Pd addition on Pt/MgO-CeO2 and Pt/V-

MgO-CeO2 catalytic systems was also investigated and it was found to further decrease the 

SN2O (%). 

The research described above has been undertaken in the framework of a collaboration 

agreement signed between the Heterogeneous Catalysis Lab and Linde Engineering AG 

(Germany), which aims at the development of a novel green NOx control catalytic 

technology with H2 as reducing agent for stationary industrial NOx pollution sources (e.g. 

industrial furnaces).  

Finally, for the first time the catalytic activity and physicochemical properties of new 

laboratory-synthesized Pt catalysts of low-loading (0.1 wt%) supported on Ce1-xZrxO2 

mixed metal oxides towards H2-SCR was investigated. The resulted catalysts showed 

remarkable activity (XNO, %) and N2-selectivity (SN2, %) in higher temperatures (200-

300oC) compared to the 0.1 wt% Pt/MgΟ-CeΟ2 catalyst. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

Σχήμα 1.1: Ενεργειακό διάγραμμα ομογενούς και ετερογενούς καταλυτικής αντίδρασης 

διάσπασης του NO. 

Σχήμα 1.2: Εξάρτηση των κινητικών σταθερών της αντίδρασης de-NOx παρουσία NH3 

και της αντίδρασης οξείδωσης του SO2 ως προς την % κ.β. φόρτιση σε V (Τ=350oC). 

Σχήμα 1.3: Καταλυτική τεχνολογία ΝΗ3-SCR για σταθερές πηγές ρύπανσης ΝΟx. 

Όπου: APH (air preheater), ESP (electrostatic precipitator, or dust collector), FGD (flue 

gas desulphurization), και GGH (gas–gas heater). 

Σχήμα 1.4: Επίδραση της θερμοκρασίας αντίδρασης στη μετατροπή του NO στον 

καταλύτη 2%κ.β. Ag/Al2O3. Σύσταση τροφοδοσίας: 500 ppm NO, 375 ppm οκτανίου, 6 

vol% O2, 10 vol% CO2, 350 ppm CO, 12 vol% H2O, σε He; GHSV = 60,000 h−1. 

Σχήμα 2.1: Εκπομπές ΝΟx (ktons) στην Ε.Ε. μεταξύ 1990-2001 και εκτίμηση μέχρι το 

2010. 

Σχήμα 2.2:  Χημεία των NOx στην ανώτερη ατμόσφαιρα. 

Σχήμα 2.3:  In-vivo ενζυματική μετατροπή της αργινίνης σε σιτρουλίνη με ταυτόχρονη 

παραγωγή NO. Όπου: nNOS και eNOS δυο ομάδες ενζύμων, NO συνθάσες. 

Σχήμα 2.4:  Σχηματισμός όζοντος από NO2 με συνεισφορά υδρογονανθράκων. 

Σχήμα 2.5:  Καμπύλες φυσιορόφησης και χημειορόφησης με βάση την καμπύλη και 

δυναμικού Lennard-Jones για την αλληλεπίδραση μοριακού υδρογόνου με στερεά 

επιφάνεια. (α) αυθόρμητη διασπαστική χημειορόφηση Η2, (β) ενεργοποιημένη 

διασπαστική χημειορόφηση Η2. 

Σχήμα 2.6:  Μηχανισμός διασπαστικής χημικής προσρόφησης Η2(g) στη καταλυτική 

επιφάνεια, και διάχυση ατομικού Η στο υπόστρωμα. 

Σχήμα 2.7:  Σχηματική απεικόνιση των τροχιακών στην επιφάνεια μετάλλου κατά τη 

διασπαστική χημειορόφηση Ο2. α) Διάσπαση π-δεσμού με τη συμμετοχή δύο ατόμων 

μετάλλου σε γεφυρωτή θέση, β) διάσπαση σ-δεσμού με τη συμμετοχή on-top ατόμου 

μετάλλου. 

Σχήμα 2.8:  Σχηματική απεικόνιση της προσρόφησης και διάσπασης μοριακού Ο2 στην 

επιφάνεια μεταλλοξειδίου που διαθέτει κενές θέσεις οξυγόνου (Μ: μέταλλο). ΓΙΩ
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Σχήμα 2.9:  α) Μετωπικά τροχιακά ΝΟ, β) Σχηματική απεικόνιση της ανάμιξης 

τροχιακών NO και μετάλλου κατά τη χημειορόφηση NO στην επιφάνεια του μετάλλου Pt 

(111). 

Σχήμα 2.10: Σχηματική απεικόνιση προτεινόμενου μηχανισμού δύο βημάτων 

διασπαστικής χημειορόφησης NO. 

Σχήμα 2.11: Τρόποι χημειορόφησης ΝΟ σε μεταλλική επιφάνεια Pt. 

Σχήμα 2.12: Τα τρία σημαντικά βήματα που ακολουθεί η διασπαστική χημειορόφηση 

ενός μορίου H2O στην επιφάνεια ενός μεταλλοξειδίου (Μ=μεταλλοκατιόν). 

Σχήμα 2.13: Σχηματική απεικόνιση της διασπαστικής προσρόφησης Η2Ο στην επιφάνεια 

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

Σχήμα 2.14: Δομές προσροφημένου γραμμικού (linear) και κεκαμένου (bent) CO2 στην 

επιφάνεια μεταλλοξειδίων (Μ= μεταλλοκατιόν). 

Σχήμα 2.15: Δομές μοριακών ειδών που προκύπτουν μετά από προσρόφηση CO2 στην 

επιφάνεια μεταλλοξειδίων (Μ=μεταλλοκατιόν) [75]. 

Σχήμα 2.16: Τυπικές δομές προσρόφησης SO2 στην επιφάνεια μεταλλοξειδίων (όπου ο 

δείκτης η αντιστοιχεί στον αριθμό ατόμων SO2 τα οποία σχηματίζουν δεσμό με το ίδιο 

μεταλλοκατιόν M (Μ= μεταλλοκατιόν). 

Σχήμα 2.17: Δυνατή γεωμετρία προσρόφησης SO2 σε επιφάνεια Pt (111) με βάση την 

θεωρία ΜΟ (Molecular Orbitals) και φασματοσκοπικών δεδομένων.  

Σχήμα 2.18: Μηχανιστική απόδοση η οποία εξηγεί το ρόλο των θειικών ομάδων στην 

επιφάνεια της MgO και της CeO2 στην αναστολή της απενεργοποίησης του καταλύτη 0.1 

%κ.β. Pt/MgO-CeO2 κατά την αντίδραση NO/H2/O2 (H2-SCR) για θερμοκρασίες T<250oC 

και παρουσία 25-50 ppm SO2 στην τροφοδοσία.  

Σχήμα 2.19: Μηχανισμοί απενεργοποίησης καταλυτικών συστημάτων (Μ = μέταλλο). 

Σχήμα 3.1:  Αριστερά: σχηματική απεικόνιση της διάδοσης της υπέρυθρης ακτινοβολίας 

από το FTIR όργανο στο κελί DRIFTS, στην αλληλεπίδραση της με το στερεό δείγμα και 

ακολούθως συλλογή της από τον MCT ανιχνευτή. Δεξιά: απεικόνιση συστήματος κελιού-

αντιδραστήρα για την παρακολούθηση των προσροφημένων ειδών κατά τη διάρκεια μιας 

καταλυτικής αντίδρασης. 

Σχήμα 3.2: Πειραματική διάταξη εκτέλεσης πειραμάτων in situ DRIFTS. 

Σχήμα 3.3: Πειραματική διάταξη εκτέλεσης καταλυτικών και δυναμικών πειραμάτων: 

(1) PID ρυθμιστής-προγραμματιστής θερμοκρασίας, (2) Αισθητήρας πίεσης, (3) κοσρεστές 
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(V=200mL), (4) βαλβίδες ελέγχου μαζικής ροής, (5) σύστημα φούρνου-αντιδραστήρα, (6) 

θάλαμος ανάμιξης, (7) βαλβίδες μιας κατεύθυνσης (one-way checkvalves), (8) κλίβανος 

χρωματογραφικών βαλβίδων, (9) 5-οδες βαλβίδες (5-way ball values). 

Σχήμα 3.4: Σύστημα κορεστών, όπου: (1) ρυθμιστής - προγραμματιστής θερμοκρασίας 

θερμικού μανδύα κορεστή, (2) ηλεκτρονικός μετρητής πίεσης, (3) στάθμη υγρού μέσα στον 

κορεστή, (4) βαλβίδα ελέγχου μαζικής ροής (2000 cc/min), (5) τρίπορτη βαλβίδα (3-way 

ball valve). 

Σχήμα 3.5:  Σύστημα αντιδραστήρα - φούρνου όπου: (α) είσοδος αερίων, (β) 

αντιδραστήρας από χαλαζία, (γ) περίβλημα θερμοστοιχείου από χαλαζία (thermowell), (δ) 

ηλεκτρική αντίσταση φούρνου, (ε) θερμοστοιχείο τύπου Κ, (ζ) καταλυτική κλίνη, (η) 

υαλοβάμβακας (quartz fiber wool), (θ) κεραμική μόνωση, (ι) ράβδος στήριξης, (κ) έξοδος 

αερίων. 

Σχήμα 3.6: Σχηματική απεικόνιση της πειραματικής διάταξης της συσκευής που 

χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των καταλυτικών πειραμάτων υψηλής ροής: (1) 

σύστημα βαλβίδων ελέγχου μαζικής ροής, (2) ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας 

κορεστή, (3) κορεστές, (4) μετρητής πίεσης, (5) μικρο-αντιδραστήρας από χαλαζία, (6) 

θερμοπρογραμματιζόμενος φούρνος, (7) τρίοδη βαλβίδα, (8) θάλαμος ανάμιξης αερίων, 

(9) Peltier ψύκτης, (10) τετράπορτη χρωματογραφική βαλβίδα, (11) πεντάπορτη 

χρωματογραφική βαλβίδα, (12) μανόμετρο, (13) ροόμετρο φυσαλίδας. 

Σχήμα 3.7:  Σχηματική απεικόνιση κελιού ανάλυσης στον N2O αναλυτή. 

Σχήμα 3.8:  Σύστημα ψύκτη (peltier cooler) για την απομάκρυνση του νερού από το 

ρεύμα εξόδου του αντιδραστήρα. 

Σχήμα 3.9: Πειραματική διάταξη εκτέλεσης καταλυτικών μετρήσεων. 

Σχήμα 4.1: Περιθλασογράμματα ακτίνων-X στην περιοχή 2θ=10-80o που λήφθηκαν για 

τα εμπορικά υποστρώματα (Aldrich) MgO και CeO2. 

Σχήμα 4.2: Προφίλ θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης CO2 που λήφθηκαν για τα 

υποστρώματα MgO (α) και CeO2 (β). Συνθήκες προσρόφησης: 3%CO2/He, 25oC, 30 min, 

W=0.5 g, F=30 Nml/min.  

Σχήμα 4.3: Σχηματική απεικόνιση μηχανισμού διασπαστικής χημειορόφησης CO2 στην 

επιφάνεια στηριζόμενων καταλυτών Pt/CeO2. 

Σχήμα 4.4: Φάσματα XPS Ce 3d και MgO 2p για τον καταλύτη 0.1% Pt/50MgO-50CeO2 

μετά από οξείδωση (20% O2/He) (α) και (γ), και αναγωγή (H2, 1 bar) (β) και (δ). 
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Σχήμα 4.5: Επίδραση της σύστασης σε υδρογόνο (0.2-0.8 vol% Η2) και της 

θερμοκρασίας αντίδρασης (Τ=120-180oC) στην (α) ΧΝΟ (%), (β) SN2 (%) και (γ) ΧΗ2 (%) 

της αντίδρασης H2-SCR για το καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2. 

Τροφοδοσία: 150 ppm NO/ x vol%H2/ 2 vol%O2/ He, x=0.2-0.8%), GHSV=33,000 h-1 

[L/Lcat.bed/h]. 

Σχήμα 4.6: Εμβέλεια επιφανειακής διάχυσης ατομικού υδρογόνου (διακεκομμένος 

μπλέ κύκλος) από τνη επιφάνεια κρυσταλλιτών Pt στα μεταλλοξείδια MgO και CeO2 (M-

O-M).  

Σχήμα 4.7: Επίδραση της % σύστασης τροφοδοσίας σε υδρογόνο (0.4-0.8 vol% Η2) και 

της θερμοκρασίας αντίδρασης (Τ=120-180oC), στην ΧΝΟ (%) (α) και SN2 (%) (β) της 

αντίδρασης H2-SCR για το καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Τροφοδοσία: 

150 ppm NO/ x vol%H2/ 5 vol%O2/ He, x=0.4-0.8%), GHSV=33,000 h-1 [L/Lcat.bed/h].  

Σχήμα 4.8: Επίδραση της σύστασης σε οξυγόνο (0-10 vol% Ο2) στην ΧΝΟ(%), SN2(%) 

και ΧΗ2(%) της αντίδρασης H2-SCR στους 140oC (α) και 180oC (β) για το καταλυτικό 

σύστημα 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Τροφοδοσία: 150 ppm NO/ 0.7 vol%H2/ x vol%O2/ He, 

x=0-10%), GHSV=33,000 h-1 [L/Lcat.bed/h]. 

Σχήμα 4.9: Επίδραση της σύστασης ΝΟ στην τροφοδοσία και της θερμοκρασίας 

αντίδρασης (Τ=120-180oC) στην ΧΝΟ (%) και SN2 (%) της αντίδρασης H2-SCR για το 

καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Τροφοδοσία: 150-1000 ppm NO/ 0.8 

vol%H2/ 2 vol%O2/ He, GHSV=33,000 h-1 [L/Lcat.bed/h]. 

Σχήμα 4.10: Επίδραση της σύστασης τροφοδοσίας σε CO2 (0-12 vol%) στην ΧΝΟ (%) 

και στην SN2 (%) της αντίδρασης H2-SCR στους 165oC για το καταλυτικό σύστημα 

0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Τροφοδοσία: 500 ppm NO/0.6 vol% H2/2 vol% O2/x vol% CO2/ 

He, GHSV=33,000 h-1. 

Σχήμα 4.11: Επίδραση της θερμοκρασίας αντίδρασης H2-SCR στη μετατροπή των NO 

(ΧΝΟ, %) και H2 (XH2, %) και στην εκλεκτικότητα προς N2O (SN2O ,%) για το καταλυτικό 

σύστημα 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 απουσία (α) και παρουσία 10 vol% CO2 (β) στην 

τροφοδοσία (500 ppm NO/0.8 vol% H2/5 vol% O2/x vol% CO2/ He, x= 0 ή 10 vol% CO2), 

GHSV=33,000 h-1. 

Σχήμα 4.12: Εξάρτηση της μετατροπής NO (ΧΝΟ, %) και εκλεκτικότητας προς N2O 

(SN2O, %) ως προς τις διαφορετικές συστάσεις τροφοδοσίας σε H2O και CO2 για το 

καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Σύσταση τροφοδοσίας: (150 ppm NO/ 2.0 

vol %O2/ 0.8 vol%H2/ x %CO2/ y vol% H2O /He, x= 0 ή 10, y=0 ή 5, GHSV=33,000 h-1. 
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Σχήμα 4.13: Εξάρτηση της μετατροπής NO (ΧΝΟ, %) και εκλεκτικότητας προς N2O 

(SN2O, %) και NH3 (SNH3, %) για το καταλυτικό σύστημα 0.1 %κ.β. Pt/MgO (20% κ.β.)-

CeO2 (80% κ.β.). Σύσταση τροφοδοσίας: 150 ppm NO/2.5vol%O2/0.8vol%H2/10vol%CO2/ 

5vol% H2O/He, GHSV=33,000 h-1. 

Σχήμα 4.14: Επίδραση του χρόνου αντίδρασης στην ΧΝΟ (%) και SN2 (%) της αντίδρασης 

H2-SCR στους 165oC για το καταλυτικό σύστημα 0.1% κ.β. Pt/MgO-CeO2. Τροφοδοσία: 

(α) 150 ppm NO/0.7%H2/5%O2/He και (β) 150 ppm NO/0.7%H2/10%O2/He, 

GHSV=33,000 h-1 [L/Lcat.bed/h]. 

Σχήμα 4.15: Επίδραση του χρόνου στην ΧΝΟ (%) και SN2O (%) της αντίδρασης H2-SCR 

στους 160oC για το καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Τροφοδοσία: 150 ppm 

NO/0.8%H2/2.5%O2/10% CO2/20% H2O/He; GHSV=40,000 h-1 [L/Lcat.bed/h]. 

Σχήμα 4.16: Επίδραση της θερμοκρασίας πύρωσης (20%Ο2/He) στην ΧΝΟ (%) και SN2O 

(%) της αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC για το καταλυτικό 

σύστημα 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 και GHSV=33,000 h-1 [L/Lcat.bed/h]. Τροφοδοσία: 500 

ppm NO/0.8vol% H2/2.5vol%O2/10%CO2/20%H2O/He. 

Σχήμα 4.17: Επίδραση της σούλφωσης του υποστρώματος MgO-CeO2 στην ΧΝΟ (%) και 

SN2O (%) της αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC για τα στερεά 

0.1%κ.β. Pt/50MgO-50-CeO2 και 0.1%Pt/50MgO(S)-50-CeO2(S) (όπου: S, N.S., 

σουλφωμένο και μη σουλφωμενο υπόστρωμα, αντίστοιχα). Τροφοδοσία: 150 ppm NO/ 0.8 

%H2/2.5 %O2/10 %CO2/20 %H2O/He, GHSV=40,000 h-1. 

Σχήμα 4.18: Επίδραση της σούλφωσης του υποστρώματος στη σταθερότητα ΧΝΟ (%) και 

SN2O (%) της αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC για τους 

στερεούς καταλύτες 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50-CeO2 και 0.1%κ.β. Pt/50MgO(S)-50-CeO2(S) 

(όπου: S και N.S., σουλφωμένο και μη σουλφωμενο υπόστρωμα, αντίστοιχα). 

Τροφοδοσία: 150 ppm NO/0.8% H2/2.5% O2/10% CO2/20% H2O/He, GHSV=40,000 h-1. 

Σχήμα 4.19: Επίδραση διαφορετικής συγκέντρωσης θειικών ομάδων (έκταση 

σούλφωσης) στην επιφάνεια του υποστρώματος του καταλυτικού συστήματος 0.1% κ.β. 

Pt/MgO-CeO2 στη μετατροπή (XNO, %) και εκλεκτικότητα προς N2O (SN2O, %) της 

αντίδρασης H2-SCR στους 160oC. Τροφοδοσία: 200 ppm NO/2.5% O2/0.8% H2/10% 

CO2/18% H2O/He; GHSV=40,000 h-1. 

Σχήμα 4.20: (α) Ο χώρος που απαιτείται για την προσρόφηση 2 γειτονικών ομάδων 

SO4
2-: 0.5479 nm Λόγω στερεοχημικών παρεμποδίσεων δεν μπορούν να προσροφηθούν 2 

τέτοιες ομάδες σε γειτονικές θέσεις, γιατί α, β < 0.5479 nm. (β) Κρυσταλλική έδρα 
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μεταλλοξειδίου MgO (100) ή CeO2 (100) όπου με διακεκομμένη γραμμή σημειώνονται τα 

μεταλλοϊόντα του πλέγματος στα οποία μπορεί να προσροφηθεί το ιόν SO4
2- χωρίς 

στερεοχημικές παρεμποδίσεις. Στο σχήμα φαίνεται επίσης ότι σε μια μοναδιαία κυψελίδα 

(2α x 2α) περιέχονται συνολικά 5 δυνατές θέσεις προσρόφησης ιόντων SO4
2-. 

Σχήμα 4.21: Φάσματα in situ DRIFTS (900 - 2450 cm-1) που λήφθηκαν για τον 

καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 μετά από 2 h αντίδρασης στους 140 και 180oC. 

Τροφοδοσία: 150 ppm NO/0.8% H2/2.5% O2/6% H2O/He.  

Σχήμα 4.22: Φάσματα in situ DRIFTS (900-2450 cm-1) που λήφθηκαν για τον καταλύτη 

0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 μετά από 2 h αντίδρασης στους 165oC. Τροφοδοσία: 500 ppm 

NO/0.6 %H2/x% O2/6% H2O/He (x=0, 2.5, 5.0, και 10).  

Σχήμα 4.23: Περιθλασογράμματα ακτίνων-X στην περιοχή 2θ = 10-80ο για τα στερεά M-

1, M-2, M-4, M-6, M-7, M-9 και Μ-10. 

Σχήμα 4.24: Περιθλασογράμματα ακτίνων-X στην περιοχή 2θ = 10-80ο για τα στερεά Ce-

1 και Ce-2 (Πιν. 4.4). 

Σχήμα 4.25: (α) Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης Η2 που λήφθηκαν από 

τα στερεά 0.1%κ.β. Pt/MgO(M7)-CeO2(Ce1) και 0.1%κ.β. Pt/MgO(M9)-CeO2(Ce1). (β) 

Φάσματα αποσυνέλιξης Η2-TPD για τον στηριζόμενο καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO(M9)-

CeO2(Ce1). 

Σχήμα 4.26: Προφίλ θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης (CO2-TPD) που λήφθηκαν 

για τα υποστρώματα (α) MgO (Μ-2, Μ-7 και Μ-9) και (β) CeO2 (Ce-1 και Ce-2). Συνθήκες 

προσρόφησης: 3%CO2/He, 25oC, 30 min, W=0.5 g, F=30 NmL/min.  

Σχήμα 4.27: Ηλεκτρονικές φωτογραφίες που λήφθηκαν για το στηριζόμενο καταλύτη 

0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2 (70:30 w/w) με χρήση των τεχνικών (α) TEM και (β) HAADF-

STEM. 

Σχήμα 4.28: Ηλεκτρονικές φωτογραφίες σάρωσης- διέλευσης (HAADF-STEM) χαμηλής 

μεγέθυνσης για τον καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2. 

Σχήμα 4.29: Εικόνες HAADF-STEM που λήφθηκαν για το στερεό 0.2%κ.β. Pt/70MgO-

30CeO2. Στις εικόνες φαίνεται επίσης η μικροανάλυση ακτίνων-X (ΕDS) η οποία δείχνει 

τις γραμμές ενέργειας (α και β) Mg-Kα1 (μπλε), Ce-Lα1 (πράσινο) and Pt-Mα1,2 (κόκκινο) 

και των αθροιστικών φασμάτων (γ και δ, αντίστοιχα). Η σύσταση από τα αθροιστικά 

φάσματα (γ) και (δ) είναι: 41at% - 23wt% O, 52at% - 44wt% Mg, 6.4at% - 32wt% Ce, 

0.07at% - 0.46wt % Pt, 0.12at % - 0.17wt% Ca και 36at% - 14wt% O, 47at% - 28wt% Mg, 

16at% - 56wt% Ce, 0.26at% - 1.24wt% Pt, 0.49at% - 0.49wt% Ca. Πιθανές γραμμές 
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ενέργειας που αντιστοιχούν σε C και Cu προέρχονται από την ακτινοβολία υποβάθρου του 

μεταλλικού φορέα (grid) που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη των φωτογραφίων 

μικροσκοπίας. 

Σχήμα 4.30: Φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης-

διέλευσης (HAADF-STEM) που λήφθηκαν για τον καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/70MgO-

30CeO2. Στις φωτογραφίες παρατηρούνται συσσωματώματα CeO2 (50-100 nm) με χαμηλή 

αντίθεση (contrast) ως προς τα σωματίδια Pt που είναι εναποτιθέμενα σε αυτά (α , β), και 

συσσωματώματα CeO2 μεγαλύτερου μεγέθους (500 nm) με μορφολογία τύπου ridge-

valley (γ, δ). Κατά μήκος του συσσωματώματος μεγέθους 500 nm (Σχήμα 4.30δ) 

πραγματοποιήθηκε μικροανάλυση ακτίνων-X (ΕDS), όπου παρουσιάζεται το προφίλ των 

γραμμών ενέργειας: Mg-Kα1 (μπλε), Ce-Lα1 (πράσινο) και Pt-Mα1,2 (κόκκινο).  

Σχήμα 4.31: Φωτογραφίες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης-διέλευσης (HAADF-

STEM) που λήφθηκαν για το στερεό καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2 με κλίμακα 

200 nm. Στις φωτογραφίες διακρίνεται η πορώδης δομή των συσσωματωμάτων MgO 

(σκούρο χρώμα) και τα εναποτιθέμενα συσσωματώματα CeO2 (ανοικτό χρώμα). 

Σχήμα 4.32: Φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης – 

διέλευσης (HAADF-STEM) που λήφθηκαν για τον καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2 σε 

περιοχές όπου δεν παρατηρείται η παρουσία CeO2, με μεγέθυνση σε κλίμακα 50 nm. Στο 

σχήμα διακρίνονται κηλίδες που οφείλονται σε ζημιά στο δείγμα που προκλήθηκε από 

δέσμη ηλεκτρονίων, καθώς και νανοκρυσταλλίτες Pt (d~1.5 nm) (κόκκινο πλαίσιο). 

Σχήμα 4.33: Φωτογραφίες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης-διέλευσης (HAADF-

STEM) που λήφθηκαν για το στερεό καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2 με κλίμακα 200 

nm. Στις φωτογραφίες διακρίνονται επίσης οι γραμμές ενέργειας που φανερώνουν 

ομοιόμορφη κατανομή Ce και Mg κατά μήκος του σωματιδίου. Στο κάτω μέρος δίνονται 

τα αντίστοιχα αθροιστικά φάσματα που λήφθηκαν. 

Σχήμα 4.34: Επίδραση εμπορικού MgO και θερμοκρασίας αντίδρασης (Τ=140-180oC) 

στην (α) ΧΝΟ (%), (β) SN2Ο (%), και (γ) ΧΗ2 (%) της αντίδρασης H2-SCR για το καταλυτικό 

σύστημα 0.1%κ.β. Pt/50MgO(Μ)-50CeO2(Ce-2), Μ = Μ1, Μ2, Μ4, Μ6, Μ7, Μ9 και 

Μ10. Τροφοδοσία: 500 ppm NO/0.8%H2/2.5%Ο2/10%CO2/20%Η2Ο/He; GHSV=40,000 

h-1 [L/Lcat.bed/h]. 

Σχήμα 4.35: Επίδραση της επιφάνειας BET των εμπορικών MgO στους 180oC, στην ΧΝΟ 

(%), και SN2Ο (%) της αντίδρασης H2-SCR. 
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Σχήμα 4.36: Επίδραση της επιφανειακής βασικότητας (μmol CO2/gcat) εμπορικών MgO 

στους 180oC, στην ΧΝΟ (%), και SN2Ο (%) της αντίδρασης H2-SCR. 

Σχήμα 4.37: Επίδραση του μέσου μεγέθους των πρωτογενών κρυσταλλιτών (nm) 

εμπορικών MgO στους 180oC, στην ΧΝΟ (%), και SN2Ο (%) της αντίδρασης H2-SCR. 

Σχήμα 4.38: Επίδραση του είδους εμπορικού MgO και της θερμοκρασίας αντίδρασης 

(Τ=120-180oC), στην ΧΝΟ (%), SN2 (%) και ΧΗ2 (%) της αντίδρασης H2-SCR του NO για 

το καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. Pt/50MgO(Μ)-50CeO2(Ce-2), (Μ = Μ1, Μ2, Μ4, Μ6, 

Μ7, Μ9 και Μ10) Τροφοδοσία: 500ppm NO/0.4%H2/2.5%O2/10%CO2/20%H2O/He, 

GHSV=40,000 h-1 [L/Lcat.bed/h]. 

Σχήμα 4.39: Επίδραση της θερμοκρασίας αντίδρασης στη μετατροπή ΝΟ (ΧΝΟ, %) και 

εκλεκτικότητα προς Ν2Ο (SN2O, %) για τα στερεά 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2, 0.1%κ.β. 

Pt/70MgO-30CeO2, 0.1%κ.β. Pt/80MgO-20CeO2 και 0.1%κ.β. Pt/MgO. Τροφοδοσία: 500 

ppm NO/0.8%H2/2.5%Ο2/10%CO2/20%Η2Ο/He; GHSV=40,000 h-1 [L/Lcat.bed/h]. 

Σχήμα 4.40: Επίδραση της θερμοκρασίας αντίδρασης στη μετατροπή του ΝΟ (ΧΝΟ, %) 

και την εκλεκτικότητα προς Ν2Ο (SN2O, %) για τα στερεά (α)0.1%κ.β. Pt/50MgO(Μ9)-

50CeO2(Ce1) και 0.1%κ.β. Pt/70MgO(M9)-30CeO2(Ce1), (β) 0.1%κ.β. Pt/70MgO(M9)-

30CeO2(Ce1) και 0.1%κ.β. Pt/70MgO(M9)-30CeO2(Ce2). Τροφοδοσία: 500ppm NO/ 

0.8%H2/2.5%Ο2/10%CO2/20%Η2Ο/He; GHSV=40,000 h-1 [L/Lcat.bed/h]. 

Σχήμα 4.41: Συγκριτικό διάγραμμα μετατροπής NO (XNO, %) και εκλεκτικότητας προς 

N2O (SN2O, %), μορφοποιημένων καταλυτών (pellets) 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2 στους 

140 και 180oC. Τροφοδοσία: 500 ppm ΝΟ/2.5%Ο2/0.8%Η2/10%CΟ2/20%Η2Ο/Ηe, 

GHSV= 40,000 h-1. 

Σχήμα 4.42: Συγκριτικό διάγραμμα μετατροπής NO (XNO, %) και εκλεκτικότητας προς 

N2O (SN2O, %) μορφοποιημένων καταλυτών 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2 (pellets) στους 

140oC. Τροφοδοσία: 500 ppm ΝΟ/2.5%Ο2/0.4%Η2/10%CΟ2/20% Η2Ο/Ηe, GHSV= 

40,000 h-1. 

Σχήμα 4.43: Συγκριτικά διαγράμματα ΧΝΟ (%) και SN2O (%) για το καταλυτικό σύστημα 

0.1%κ.β. Pt/MgΟ-CeO2 υπό μορφή σκόνης και σωματιδίων (pellets). Θερμοκρασία 

αντίδρασης 140oC, τροφοδοσία: 500 ppm ΝΟ/2.5%Ο2/0.8%Η2/10%CΟ2/20%Η2Ο/ Ηe, 

GHSV= 40,000 h-1. 

Σχήμα 4.44: Επιμέρους ανεξάρτητες διεργασίες σε σειρά οι οποίες συνιστούν την 

πιλοτική μονάδα: (1) Πλυντήριο καυσαερίων για απομάκρυνση SO2, (2) Οξειδωτικός 
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καταλύτης για απομάκρυνση αιωρούμενων σωματιδίων, και (3) Καταλυτικό σύστημα 

απομάκρυνσης των ΝΟx. 

Σχήμα 4.45: Συσκευή ηλεκτρόλυσης νερού για παραγωγή υδρογόνου (Η2). 

Σχήμα 4.46: Η ολοκληρωμένη πιλοτική μονάδα SWA-DeNOx. 

Σχήμα 4.47: Μεταβολή των συγκεντρώσεων ΝΟx, SO2 και ΡΜ στο καυσαέριο μηχανής 

εσωτερικής καύσης πλοίου, πριν και μετά την έναρξη λειτουργίας της ολοκληρωμένης 

πιλοτικής μονάδας. 

Σχήμα 4.48: Ποσοστό μετατροπής των ΝΟ, SO2 και ΡΜ με χρήση της προτεινόμενης 

ολοκληρωμένης πιλοτικής μονάδας. 

Σχήμα 5.1: Περιθλασογράμματα ακτίνων-X στην περιοχή 2θ=20-80o που λήφθηκαν για 

τα εμπορικά υποστρώματα MgO και CeO2 (W. C. Heraeus) και των μικτών οξειδίων 

3.5%κ.β. V2O5-MgO-CeO2 και 5.0%κ.β. V2O5-MgO-CeO2 που προέκυψαν μετά από 

εναπόθεση V (NH4VO3) σε μηχανικό μίγμα MgO-CeO2 (70:30 %κ.β.) και πύρωσης του 

στους 600°C παρουσία αέρα για 3h. 

Σχήμα 5.2:  Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης Η2 (ΤPD-Η2) που 

λήφθηκαν στους καταλύτες 0.2%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/5.0%V2O5-

70MgO-30CeO2. 

Σχήμα 5.3: Προφίλ θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης ΝΟ και N2O που λήφθηκαν 

στους καταλύτες 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/5%V2O5-MgO-CeO2 μετά από 

προσρόφηση ΝΟ στους 25οC.  

Σχήμα 5.4: Φάσματα XPS V 2p που λήφθηκαν μετά από οξείδωση (20% Ο2/He, 600°C) 

των στερεών (α) 0.2 %κ.β. Pt/5.0%V2O5-MgO-CeO2 και (β) 0.2 %κ.β. Pt/3.5%V2O5-MgO-

CeO2.  

Σχήμα 5.5: Φάσματα XPS Ce 3d για τους καταλύτες: (α) 0.2%κ.β. Pt/3.5%V2O5-MgO-

CeO2, (β) 0.2%κ.β. Pt/5%V2O5-MgO-CeO2, και (γ) 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2. 

Σχήμα 5.6: Φάσμα Raman των πυρωμένων στερεών 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2, 0.2%κ.β. 

Pt/3.5%V2O5-MgO-CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/5.0%V2O5-MgO-CeO2. 

Σχήμα 5.7: Φάσματα UV-Vis/DRS που λήφθηκαν στα στερεά 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2, 

0.2%κ.β. Pt/3.5%V2O5-MgO-CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/5.0%V2O5-MgO-CeO2 μετά από 

οξείδωση. 

Σχήμα 5.8: Επίδραση της παρουσίας βανάδιας (προωθητή) στο μικτό εμπορικό 

υπόστρωμα MgO-CeO2 (70:30 %κ.β.) (α) στη μετατροπή (XNO, %) και (β) εκλεκτικότητα 
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προς N2O (SN2Ο, %) της αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή (130-180oC) 

στον καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/3.5%V2Ο5-MgO-CeO2. Παρουσιάζεται επίσης για σκοπούς 

σύγκρισης η συμπεριφορά (XNO, SN2Ο, %) του καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Σύσταση 

τροφοδοσίας: 325ppm ΝΟ/2.5%Ο/0.8%Η2/10%CΟ2/20%Η2Ο/Ηe, GHSV = 40,000 h-1 

(Lgas/Lcat.bed/h), dMgO= 9 nm, dCeO2= 5 nm. 

Σχήμα 5.9: Επίδραση βανάδιας (προωθητή) στο μικτό εμπορικό υπόστρωμα MgO-

CeO2 (70:30 %κ.β.) (α) στη μετατροπή (XNO, %) και (β) εκλεκτικότητα προς N2O (SN2Ο, 

%) της αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή (130-180oC) στον καταλύτη 

0.2%κ.β. Pt/3.5%κ.β.V2Ο5-MgO-CeO2. Παρουσιάζεται επίσης για σκοπούς σύγκρισης η 

XNO και SN2Ο (%) του καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Σύσταση τροφοδοσίας: 175ppm 

ΝΟ/2.5%Ο2/0.8%Η2/10%CΟ2/20%Η2Ο/Ηe, GHSV = 40,000 h-1 (Lgas/Lcat.bed/h), dMgO= 9 

nm, dCeO2= 5 nm. 

Σχήμα 5.10: Επίδραση παρουσίας βανάδιας (προωθητή) στο μικτό εμπορικό υπόστρωμα 

MgO-CeO2 (70:30 %κ.β.) στην συμπεριφορά (XNO, SN2Ο, %) και σταθερότητα με το χρόνο 

αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή (130-180oC) στον καταλύτη 0.2%κ.β. 

Pt/3.5%κ.β.V2Ο5-MgO-CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Σύσταση τροφοδοσίας: 175 

ppm NO/2.5%O2/0.8%H2/10%CO2/20%H2O/He, GHSV = 40,000 h-1 (Lgas/Lcat.bed/h), 

dMgO= 9 nm, dCeO2= 5 nm. 

Σχήμα 5.11: Θερμοκρασιακό προφίλ καταλυτικής συμπεριφοράς (XNO, SN2Ο, %) που 

παρουσιάζει ο στηριζόμενος καταλύτης 0.1%κ.β. Pt/3.5%κ.β.V2Ο5-MgO-CeO2 ως προς 

την αντίδραση H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC. Σύσταση τροφοδοσίας: 

110 ppm NO/2.5%O2/0.8% H2/10%CO2/20%H2O/He, GHSV = 40,000 h-1 (Lgas/Lcat.bed/h). 

MgO= 9 nm, CeO2 = 5 nm. 

Σχήμα 5.12: Επίδραση της %κ.β. φόρτισης σε βανάδια στο μικτό εμπορικό υπόστρωμα 

MgO-CeO2 (70/30 w/w) στη μετατροπή του NO (XNO, %) και εκλεκτικότητα προς N2O 

(SN2Ο, %) της αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC στον καταλύτη 

0.2%κ.β. Pt/x%κ.β.V2Ο5-MgO-CeO2 (x = 3.5 και 5) Σύσταση τροφοδοσίας: 325 ppm 

NO/2.5%O2/0.8% H2/10%CO2/20%H2O/He, GHSV = 40,000 h-1 (Lgas/Lcat.bed/h), dMgO= 9 

nm, dCeO2= 5 nm. 

Σχήμα 5.13: Επίδραση σύστασης (vol%) τροφοδοσίας σε H2 στη μετατροπή του NO 

(XNO, SN2, %) και εκλεκτικότητα προς N2O της αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή 

περιοχή 120-180oC στον καταλύτη 0.2%κ.β.Pt/3.5%κ.β.V2Ο5-MgO-CeO2. Σύσταση 
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τροφοδοσίας: 500 ppm NO/5%O2/x% H2/10%CO2/20%H2O/He (x=0.4, 0.5 και 0.8), 

GHSV = 40,000 h-1 (Lgas/Lcat.bed/h), dMgO= 9 nm, dCeO2= 5 nm. 

Σχήμα 5.14: Επίδραση 3.5%κ.β. φόρτισης σε V2O5 στο μικτό εμπορικό υπόστρωμα 

MgO-CeO2 (50:50 %κ.β.) στη μετατροπή NO (XNO, %) και εκλεκτικότητα προς N2O (SN2, 

%) της αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC στον καταλύτη 

0.1%κ.β. Pt/3.5%κ.β.V2Ο5-MgO-CeO2. Σύσταση τροφοδοσίας: 500 ppm NO/5%O2/ 

0.8%H2/ x%CO2/He (x=0 και 10%), GHSV = 40,000 h-1 (Lgas/Lcat.bed/h), dMgO= 44 nm, 

dCeO2= 41nm. 

Σχήμα 5.15: Επίδραση νανοκρυσταλλικού MgO και CeO2 (μέσο μέγεθος σωματιδίων < 10 

nm) ως υπόστρωμα για την εναπόθεση V και Pt στη μετατροπή (XNO, %) και εκλεκτικότητα 

προς N2 (SN2, %) της αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC. 

Σύσταση τροφοδοσίας: 500 ppm ΝΟ/0.7%Η2/3%Ο2/He, GHSV = 40,000 h-1 

(Lgas/Lcat.bed/h), dMgO= 9 nm, dCeO2= 5 nm. 

Σχήμα 5.16: Επίδραση της φόρτισης (%κ.β.) Pd στη (α) μετατροπή NO (XNO, %) και (β) 

εκλεκτικότητα προς Ν2Ο (SN2O, %) συναρτήσει της θερμοκρασίας αντίδρασης για τα 

καταλυτικά συστήματα: 0.1%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2, 0.1%κ.β. Pt - 0.1%κ.β. Pd/70MgO-

30CeO2 και 0.1%κ.β. Pt-x%κ.β. Pd/70MgO-30CeO2 (x= 0.15, 0.3 και 0.5), όπου CeO2 

(Ce1) και MgO (M9). Συνθήκες αντίδρασης: 130ppmΝΟ/0.8%Η2/2.5%Ο2/10%CΟ2/ 

10%Η2Ο/Ηe, GHSV= 40,000 h-1, dMgO= 9 nm, dCeO2= 5 nm. 

Σχήμα 5.17: Επίδραση παρουσίας Pd (προωθητή) στο μικτό εμπορικό υπόστρωμα MgO-

CeO2 (70:30 %κ.β.) στην καταλυτική συμπεριφορά (XNO, SN2Ο, %) και στη σταθερότητα 

με το χρόνο αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή (130-180oC) του στερεού 

0.1%κ.β.Pt-0.3%κ.β.Pd/MgO-CeO2. Σύσταση τροφοδοσίας: 165ppm NO/2.5%O2/0.8%H2/ 

10%CO2/20%H2O/He, GHSV = 40,000 h-1 (Lgas/Lcat.bed/h), dMgO= 9 nm, dCeO2= 5 nm. 

Σχήμα 5.18: Σύγκριση εκλεκτικότητας προς N2 (SN2, %) που λήφθηκε κατά την 

αντίδραση H2-SCR στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC στους στηριζόμενους 

καταλύτες 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2, 0.1%κ.β.Pt/8%κ.β.V-MgO-CeO2 και 0.1%κ.β. Pt-

0.05%κ.βPd/8%κ.β.V-MgO-CeO2 (MgO-CeO2 70:30 w/w). Σύσταση τροφοδοσίας: 

500ppm NO/ 2.5%O2/0.7%H2/He, GHSV = 40,000 h-1 (Lgas/Lcat.bed/h), dMgO= 9 nm, dCeO2= 

5 nm. 

Σχήμα 5.19: Σχηματική απεικόνιση της δομής των σχηματιζόμενων μονομερών και 

πολυμερικών ειδών V στο υπόστρωμα TiO2. 
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Σχήμα 5.20: Κατανομή των μονομερών, πολυμερικών και κρυσταλλικών ειδών V2O5 

σαν συνάρτηση της επιφανειακής συγκέντρωσης V2O5. 

Σχήμα 5.21: Σχηματική απεικόνιση προτεινόμενου μηχανισμού αναγωγής NOx παρουσία 

στηριζόμενου καταλύτη 0.1% Pt/ 3.5%V2O5-MgO-CeO2. 

Σχήμα 6.1: Περιθλασογράμματα ακτίνων-X στην περιοχή 2θ=10-80o (α) για τα φρέσκα 

στερεά Ce0.4Zr0.6O2, Ce0.5Zr0.5O2 και Ce0.6Zr0.4O2, (β) για το φρέσκο μεικτό οξείδιο 

Ce0.6Zr0.4O2 (υπόστρωμα) και τον καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/Ce0.6Zr0.4O2 μετά από 5 h 

αντίδρασης NO/H2/O2 (120-300 °C). 

Σχήμα 6.2: (α) Προφίλ θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης (H2-TPD) που λήφθηκε 

για το στερεό Ce0.60Zr0.40O2 μετά από αποσυνέλιξη. (β) Σύγκριση 2ης κορυφής εκρόφησης, 

μετά από αποσυνέλιξη για τα στερεά Ce0.40Zr0.60O2, Ce0.50Zr0.50O2 και Ce0.60Zr0.40O2. 

Συνθήκες προσρόφησης: 0.8% H2/He, 25oC, 30 min, W=0.5 g, F=30 NmL/min. 

Σχήμα 6.3: (α) Προφίλ θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης (CO2-TPD) που 

λήφθηκαν για τα υποστρώματα Ce1-xZrxO2 (x= 0.6, 0.5 και 0.4). Συνθήκες προσρόφησης: 

3%CO2/He, 25oC, 30 min, W=0.5 g, F=30 NmL/min. (β) Φάσμα θερμοπρογραμματιζόμενης 

εκρόφησης (CO2-TPD) για το στερεό Ce0.60Zr0.40O2 μετά από αποσυνέλιξη. 

Σχήμα 6.4: (α) Δομή CeO2 (φθορίτη). Τα κατιόντα (μικροί μαύροι κύκλοι) 

καταλαμβάνουν κάθε δεύτερη ενδοπλεγματική θέση στην κυβική κυψελίδα που 

σχηματίζουν τα ανιόντα οξυγόνων (ανοικτοί κύκλοι). Το υποπλέγμα των κατιόντων 

σχηματίζει τετραεδρικά και οκταεδρικά κέντρα, ένα από τα οποία αναπαρίσταται στο 

Σχήμα. (β) Ατέλειες οξυγόνου στη δομή φθορίτη. Μερικά από τα ανιόντα οξυγόνου 

καταλαμβάνουν ενδοπλεγματικές οκταεδρικές θέσεις δημιουργώντας παράλληλα ατέλειες 

στις τετραεδρικές θέσεις στην κατεύθυνση <110> (δεν παρουσιάζεται στο Σχήμα). 

Σχήμα 6.5: Φάσματα Raman των στερεών Ce1-xZrxO2 (0.4, 0.5 και 0.6) μετά από πύρωση 

στους 600 oC για 2 h. 

Σχήμα 6.6: Φάσματα Raman του στηριζόμενου καταλύτη 0.1%Pt/Ce0.60Zr0.40O2 μετά από 

πύρωση (600οC/2 h), αναγωγή (300οC/2 h) και αντίδραση NO/H2/O2 για 5 h. 

Σχήμα 6.7: Φάσματα XPS Pt 4f που λήφθηκαν στην περιοχή ενεργειών σύνδεσης 68-80 

eV για τα στερεά: 0.1%κ.β. Pt/Ce0.40Zr0.60O2 (used), 0.1%κ.β. Pt/Ce0.50Zr0.50O2 (used) και 

0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2 (used) μετά από 5 h αντίδρασης (ΝΟ/Η2/Ο2) στο θερμοκρασιακό 

εύρος 120-300oC, και για το φρέσκο καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2 (fresh). 
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Σχήμα 6.8: Φάσματα XPS Ce 3d που λήφθηκαν στην περιοχή ενεργειών σύνδεσης 924 - 

876 eV για τα στερεά 0.1%κ.β. Pt/Ce0.40Zr0.60O2, 0.1%κ.β. Pt/Ce0.50Zr0.50O2 και 0.1%κ.β. 

Pt/Ce0.60Zr0.40O2 μετά από 5 h αντίδραση (ΝΟ/Η2/Ο2) στο θερμοκρασιακό εύρος 120-300oC. 

Σχήμα 6.9: Φάσματα XPS Ce 3d που λήφθηκαν στην περιοχή ενεργειών σύνδεσης 924-

876 eV για τα στερεά 0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2 πριν (fresh sample) και μετά (used sample) 

από 5 h αντίδραση (ΝΟ/Η2/Ο2) στο θερμοκρασιακό εύρος 120-300oC. 

Σχήμα 6.10: Φάσματα XPS Zr 3d που λήφθηκαν στην περιοχή ενεργειών σύνδεσης 195-

170eV για τα στερεά 0.1%κ.β. Pt/Ce0.40Zr0.60O2, 0.1%κ.β. Pt/Ce0.50Zr0.50O2 και 0.1%κ.β. 

Pt/Ce0.60Zr0.40O2 μετά από 5 h αντίδραση (ΝΟ/Η2/Ο2) στο θερμοκρασιακό εύρος 120-300oC. 

Σχήμα 6.11: Φάσματα XPS O 1s που λήφθηκαν στην περιοχή ενεργειών σύνδεσης 545-

515eV για τα στερεά: 0.1%κ.β. Pt/Ce0.40Zr0.60O2 (used), 0.1%κ.β. Pt/Ce0.50Zr0.50O2 (used) και 

0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2 (used) μετά από 5 h αντίδραση (ΝΟ/Η2/Ο2) στο θερμοκρασιακό 

εύρος 120-300oC, και για το φρέσκο καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2 (fresh). 

Σχήμα 6.12: Φάσμα UV-Vis/DRS για τους τρεις στερεούς καταλύτες 0.1%κ.β.        

Pt/Ce1-xZrxO2 στην περιοχή 200-800 nm. 

Σχήμα 6.13: Επίδραση της θερμοκρασίας αντίδρασης (Τ=120-300oC) στην ΧΝΟ (%) (α) 

και SN2 (%) (β) της αντίδρασης H2-SCR για το καταλυτικό σύστημα 0.1%Pt/Ce1-xZrxO2 

(x=0.40, 0.50 και 0.60). Τροφοδοσία: 130 ppm NO/0.6%H2/2.5%O2/He και ταχύτητα 

χώρου-χρόνου αντιδραστήρα GHSV=33,000 h-1. 

Σχήμα 6.14: Επίδραση της θερμοκρασίας αντίδρασης (Τ=120-200oC) στην ΧΝΟ (%) και 

SN2 (%) της αντίδρασης H2-SCR για τα καταλυτικά συστήματα 0.1%κ.β. Pt/Ce1-xZrxO2 

(x=0.4, 0.5 και 0.6) και 0.1% Pt/50 MgO-50CeO2. Τροφοδοσία: 130 ppm NO/0.6%H2/ 

2.5%O2/He, GHSV=33,000 h-1. 

Σχήμα 6.15: Επίδραση του χρόνου αντίδρασης στις παραμέτρους ΧΝΟ (%) και SN2 (%) 

της αντίδρασης NO/H2/O2 στους 180oC για το καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. 

Pt/Ce0.60Zr0.40O2. Τροφοδοσία: 150ppmNO/0.8%H2/2.5%O2/He και GHSV=33,000 h-1. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίνακας 1.1: Σύγκριση της καταλυτικής συμπεριφοράς στηριζόμενων καταλυτών Pt 

(0.1%κ.β.) σε οξειδικά και περοβσκιτικά υποστρώματα για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2. 

Πίνακας 1.3: Χημική Σύσταση των Κυριότερων Καταλυτών Αναμόρφωσης.  

Πίνακας 2.1: Χρονική εξέλιξη ευρωπαϊκών προτύπων για τα ανώτατα όρια εκπομπών 

επιβατικών αυτοκινήτων (g km-1). 

Πίνακας 2.2: Αντιπροσωπευτικά ανώτατα όρια εκπομπών NOx για μεγάλης κλίμακας 

μονάδων παραγωγής ενέργειας (> 50 MSWb), αεριοστροβίλων και αποτεφρωτήρων στην 

Ευρώπη. 

Πίνακας 2.3: Περιοδικός Πίνακας στοιχείων με μεγάλη (+) και καθόλου (-) πιθανότητα 

διασπαστικής χημειορόφησης H2 (sticking probability). Σημειώνονται επίσης τα είδη των 

υδριδίων που μπορούν να σχηματιστούν. 

Πίνακας 2.4: Ενθαλπίες διασπαστικής προσρόφησης οξυγόνου (ΔHο
ads, kJ/mol) στην 

επιφάνεια μετάλλων μετάπτωσης [ o o
ads 2 f fΔH (O ) = 2ΔH (metal-O) - 2ΔH (O-O)o ]. 

Πίνακας 2.5: Δυνατότητα μετάλλων μετάπτωσης (VIA-IB) να ακολουθούν μοριακή ή 

διασπαστική προσρόφηση NO. Σημειώνονται επίσης τα επικρατή προσροφημένα είδη NO 

σε συνθήκες χαμηλής κάλυψης. 

Πίνακας 2.6: Χημικές δομές ενεργών και μη ενεργών ενδιάμεσων ειδών NOx κατά την 

αντίδραση H2-SCR (2500 ppm NO/1 vol% H2/5 vol% O2/He) στον καταλύτη 0.1wt% 

Pt/MgO-CeO2 συναρτήσει της θερμοκρασίας αντίδρασης (M=Ce4+, Mg2+). 

Πίνακας 3.1: Διαδοχικά στάδια σύνθεσης στηριζόμενου καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 

με προσουλφωμένο υπόστρωμα με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού. 

Πίνακας 4.1: Τιμές ειδικής επιφάνειας BET (m2/g), ειδικού όγκου πόρων καθώς και μέσης 

διαμέτρου πόρων (nm) των εμπορικών οξειδίων MgO και CeO2. 

Πίνακας 4.2: Ποσότητα CΟ2 (μmd/g ή μmols/m2) που προσροφήθηκε στα εμπορικά 

οξείδια (Aldrich) MgO και CeO2. 

Πίνακας 4.3: Ενέργειες σύνδεσης (eV) και επιφανειακοί ατομικοί λόγοι του στερεού 

0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 μετά από οξείδωση (20% Ο2/Ηe, 500ºC/2h) και αναγωγή (1 bar 

H2, 300ºC/2h). 
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Πίνακας 4.4:  Τιμές ειδικής επιφάνειας BET (m2/g), ειδικός όγκος πόρων (cm3/g) και της 

μέσης διαμέτρου των πόρων (nm) των εμπορικών οξειδίων MgO και CeO2 μετά από 

πύρωσή (600oC/3h) και in situ πύρωση-απαέρωση (200oC/2h υπό ροή N2). 

Πίνακας 4.5:  Συγκέντρωση (%κ.β.) μεταλλικών και άλλων ανόργανων προσμίξεων των 

εμπορικών οξειδίων MgO και CeO2. 

Πίνακας 4.6:  Μέσο μέγεθος πρωτογενών κρυσταλλικών σωματιδίων (primary crystal size) 

της στερεής φάσης εμπορικών οξειδίων MgO και CeO2 (Πιν. 4.4). 

Πίνακας 4.7:  Μετρήσεις διασποράς δραστικής φάσης Pt σε καταλύτες 0.1%κ.β. 

Pt/xMgO-(100-x)CeO2. 

Πίνακας 4.8:  Ποσότητα CΟ2 (μmol/g ή μmol/m2) που προσροφήθηκε στα εμπορικά 

οξείδια MgO και CeO2. 

Πίνακας 4.9: Μέση % ατομική σύσταση (atom %) Ce, Mg, Ca, και Pt όπως έχει 

υπολογιστεί με χρήση της τεχνικής EDS. 

Πίνακας 4.10:  Στερεοί καταλύτες 0.1%κ.β. κ.β.Pt/MgO-CeO2 μορφοποιημένοι σε 

σφαιρικά σωματίδια (d=2-3.1 mm) οι οποίοι διαφέρουν ως προς τις παραμέτρους 

σύνθεσης και μορφοποίησης, και του αναγωγικού μέσου ενεργοποίησης τους. 

Πίνακας 5.1: Τιμές ειδικής επιφάνειας BET (m2/g), ειδικού όγκου πόρων (cm3/g) καθώς και 

της μέσης διαμέτρου πόρων (nm) των εμπορικών οξειδίων MgO, CeO2 και του μικτού 

οξειδίου x%κ.β.V2O5-MgO-CeO2 (x = 3.5 και 5.0). 

Πίνακας 5.2:  Εύρος ενεργειών σύνδεσης (binding energies, eV) στο οποίο παρατηρούνται 

κορυφές XPS V 2p3/2 που αντιστοιχούν σε διαφορετικές οξειδωτικές καταστάσεις V. 

Πίνακας 5.3: Ενέργειες σύνδεσης (eV) που μετρήθηκαν με φωτοηλεκτρονική 

μικροσκοπία ακτίνων-X (XPS) στα στερεά καταλυτικά συστήματα Pt/MgO-CeO2, Pt-

Pd/MgO-CeO2, και Pt/V2O5-MgO-CeO2 μετά από οξείδωση. 

Πίνακας 5.4: Ατομικοί λόγοι Ce/Mg, V/Mg, 2
3Ce  /Mg, Pt/Mg, και Pd/Mg όπως 

προσδιορίστηκαν με χρήση της τεχνικής XPS στα στερεά Pt/MgO-CeO2, Pt-Pd/MgO-

CeO2, και Pt/V2O5-MgO-CeO2 μετά από οξείδωση.  

Πίνακας 5.5: Επίδραση των συνθηκών ενεργοποίησης του καταλύτη (0.2%κ.β. Pt/ 

3.5%V2O5-70MgO-30CeO2) στη μετατροπή NO (ΧΝΟ, %) και εκλεκτικότητα προς N2O 

(SN2O, %). Τροφοδοσία: 192 ppm NO/0.8%H2/2.5%O2/10%CO2/20%H2O/He, GHSV = 

40,000 h-1 (L/Lcat.bed/h), χρόνος αντίδρασης 32 h. 
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Πίνακας 5.6: Επίδραση της %κ.β. φόρτισης σε V2O5 στην ειδική επιφάνεια B.E.T. και 

επιφανειακή συγκέντρωση V2O5 σε στηριζόμενους καταλύτες 0.2%κ.β. Pt/3.5%V2O5-

MgO-CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/5.0%V2O5-MgO-CeO2. 

Πίνακας 5.7: Ζώνες απορρόφησης Raman βαναδικών ειδών. 

Πίνακας 6.1: Τιμές ειδικής επιφάνειας BET (m2/g) και μέσης διαμέτρου πόρων (nm) για τα 

δείγματα οξειδίων Cex-Zr1-x-O2 μετά από πύρωσή τους στους 600oC για 3h σε κλίβανο 

(στατικά) και ακολούθως in situ πύρωση-απαέρωση στους 200oC υπό ροή N2 για 2 h. 

Πίνακας 6.2: Πιθανές κρυσταλλικές φάσεις που έχουν προταθεί για διαφορετική % 

ατομική σύσταση σε Ce4+ και Zr4+ στο στερεό διάλυμα Ce1-xZrxO2. 

Πίνακας 6.3: Διασπορά και μέση διάμετρος κρυσταλλιτών Pt που έχουν ληφθεί σε 

στηριζόμενους καταλύτες 0.1%κ.β. Pt/Ce1-xZrxO2 (x=0.4, 0.5 και 0.6) για διαφορετικές 

θερμοκρασίες χημικής προσρόφησης Η2. 

Πίνακας 6.4: Συγκέντρωση CΟ2 (μmol/gcat ή μmol/m2) που προσροφήθηκε στα μικτά 

οξείδια Ce1-xZrxO2 (x= 0.6, 0.5 και 0.4). 

Πίνακας 6.5: % αναλογία εμβαδού XPS κορυφής uʹʹʹ (Ce4+) προς συνολικό εμβαδό 

φάσματος Ce 3d, και της % ατομική σύσταση σε Ce3+ (atom%) των στερεών 0.1%κ.β. 

Pt/Ce0.40Zr0.60O2 (μετά από αντίδραση), 0.1%κ.β. Pt/Ce0.50Zr0.50O2 (μετά από αντίδραση), 

0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2 (πριν και μετά από αντίδραση), CeAlO3/Al2O3 και Ce(OH)4.  

Πίνακας 6.6: Σημαντικότερες ζώνες απορρόφησης στην UV-vis περιοχή του φάσματος που 

παρουσίασαν τα μικτά οξείδια Ce1-xZrxO (x=0.4, 0.5 και 0.6) της παρούσας Δ.Δ., καθώς και 

οι ζώνες απορρόφησης αντίστοιχων στερεών από τη βιβλιογραφία. 
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a αδιάστατη σταθερά μετατροπής 

BM Bubble Meter 

DFT Density Functional Theory 

DRIFTS Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy 
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ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 Η πρωτοτυπία της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής έγκειται στη λεπτομερή 

μελέτη της αντίδρασης εκλεκτικής αναγωγής NO σε ισχυρά οξειδωτικές συνθήκες (lean 

deNOx) με χρήση Η2 ως αναγωγικού (H2-SCR) σε στηριζόμενους καταλύτες Pt στη 

χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή 120-200oC και σε ένα εύρος συγκεντρώσεων NO (100-

1000 ppm), O2 (2-10 vol%) και H2 (0.2-0.8 vol%), παρουσία CO2 (0-12 vol%) και H2O 

(0-20 vol%), με σκοπό την προσομοίωση της σύστασης βιομηχανικού καυσαερίου. Η 

απόκτηση βασικής γνώσης στο αντικείμενο μελέτης της αντίδρασης H2-SCR σε 

βιομηχανικές συνθήκες αντίδρασης όπως και η μελέτη της δυνατότητας ανάπτυξης 

καταλυτών Pt στηριζόμενων σε εμπορικά διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες οξείδια MgO 

και CeO2, αποτελούν σημαντικές παραμέτρους που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη 

δυναμική εφαρμογής μιας μελλοντικής τεχνολογίας H2-SCR στη βιομηχανία. 

 Πραγματοποιείται για πρώτη φορά συστηματική μελέτη και συσχέτιση σημαντικών 

φυσικοχημικών χαρακτηριστικών εμπορικών οξειδίων MgO και CeO2 (π.χ., ειδική 

επιφάνεια, μέγεθος πρωτογενών κρυσταλλιτών, επιφανειακή βασικότητα) και της 

καταλυτικής ενεργότητας και εκλεκτικότητας ως προς την αντίδραση H2-SCR του ΝΟ 

στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC στηριζόμενων καταλυτών Pt σε αυτά τα 

εμπορικά μεταλλοξείδια. Η ανάπτυξη και μελέτη νέων στηριζόμενων καταλυτών Pt σε 

μεσοπορώδη μικτά οξείδια Ce1-xZrxO2 τα οποία βρέθηκε να προωθούν την αντίδραση Η2-

SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 200-300οC αποτελεί επίσης μια νέα πρόταση και ένα 

νέο πεδίο μελέτης της αντίδρασης H2-SCR σε διάφορες άλλες εφαρμογές, όπως ο έλεγχος 

των εκπομπών NOx από μηχανές εσωτερικής καύσης πετρελαίου (diesel cars).  

  Επιπλέον, για πρώτη φορά παρουσιάζονται αποτελέσματα τα οποία αφορούν τη 

μελέτη επίδρασης της χημικής τροποποίησης της επιφάνειας του μεικτού μεταλλοξειδίου 

MgO-CeO2 με χρήση προωθητών V ή/και Pd με στόχο τη βελτίωση της δραστικότητας 

και εκλεκτικότητας στηριζόμενων καταλυτών Pt ως προς την αντίδραση H2-SCR. Από 

τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν καθίσταται εμφανές ότι η παρουσία χαμηλής 

φόρτισης V ή/και Pd στη σύσταση του καταλύτη προωθεί σημαντικά την εκλεκτική 

καταλυτική αναγωγή του NO προς N2 (μετατροπή ΝΟ και εκλεκτικότητα Ν2), ιδιαίτερα 

στις χαμηλές θερμοκρασίες αντίδρασης (120-150oC) σε σχέση με τη χρήση του 

καταλυτικού συστήματος Pt/MgO-CeO2. Η πρωτοτυπία και καινοτομία των πιο πάνω 

μελετών (προωθητικός ρόλος της βανάδιας και Pd) ως προς την εκλεκτική καταλυτική 

αναγωγή του NO επιβεβαιώνεται και από την αίτηση που υποβλήθηκε για Ευρωπαϊκό 
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Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, το οποίο αφορά το στηριζόμενο καταλυτικό σύστημα Pt/V-

MgΟ-CeO2.  

Με βάση τα πιο πάνω, η παρούσα Διδακτορική Διατριβή αποτελεί σημαντικό 

εργαλείο εμπλουτισμού της βασικής έρευνας προς όφελος της καταλυτικής χημείας και 

συνεισφέρει στην ανάπτυξη κατάλληλων «πράσινων» αντιρρυπαντικών H2-SCR 

τεχνολογιών με εφαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίες (Τ<200oC) και με δυνατότητα 

χρήσης τους σε βιομηχανικές μονάδες δημιουργίας εκπομπών NOx (π.χ., βιομηχανικοί 

φούρνοι, καυστήρες, μονάδες παραγωγής νιτρικού οξέος, κ.ά.). Επιπρόσθετα, η επιτυχής 

εφαρμογή σε επίπεδο πιλοτικής μονάδας deNOx/deSOx τεχνολογίας για την ταυτόχρονη 

αντιμετώπιση των εκπομπών NOx και SOx προερχόμενων από το καυσαέριο μηχανών 

εσωτερικής καύσης σε πλοία ανέδειξε τις δυνατότητες εφαρμογής της τεχνολογίας H2-

SCR σε ένα νέο πεδίο όπου απαιτούνται πολύ σύντομα άμεσες λύσεις.  
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ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή αναφέρεται στη μελέτη της εκλεκτικής 

καταλυτικής αναγωγής του μονοξειδίου του αζώτου (NO) σε ισχυρά οξειδωτικές 

συνθήκες (lean deNOx) με χρήση Η2 ως αναγωγικού (H2-SCR) σε στηριζόμενους 

καταλύτες Pt στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή 120-200oC και κάτω από βιομηχανικές 

συνθήκες καυσαερίου (παρουσία CO2 και Η2Ο). Αναλυτικά, οι στόχοι που επιτεύχθηκαν 

είναι: 

1. Μελέτη της καταλυτικής ενεργότητας, XNO(%) και εκλεκτικότητας ως προς Ν2, 

SN2(%) της αντίδρασης H2-SCR του καινοτόμου στερεού καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgΟ-

CeO2 στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή 120-200oC και σε ένα εύρος συγκεντρώσεων 

NO (100-1000 ppm), O2 (2-10 vol%), H2 (0.2-0.8 vol%), CO2 (0-12 vol%) και H2O (0-20 

vol%) όπως απαντώνται σε βιομηχανικά καυσαέρια. 

2. Ενδελεχής φυσικοχημικός χαρακτηρισμός εμπορικών υποστρωμάτων MgO και CeO2 

με σκοπό το συσχετισμό των ιδιοτήτων τους (π.χ., ειδική επιφάνεια, μέγεθος πρωτογενών 

κρυσταλλιτών και επιφανειακή βασικότητα) με την καταλυτική τους ενεργότητα και 

εκλεκτικότητα ως προς την αντίδραση H2-SCR στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή 120-

180oC. Το τελευταίο πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των τεχνικών ΒΕΤ, TPD-H2, TPD-

CO2, XRD και με μετρήσεις καταλυτικής ενεργότητας και εκλεκτικότητας σε ειδικά 

σχεδιασμένο σύστημα ροής αερίων και μικρο-αντιδραστήρα.  

3. Εκτενέστερη διερεύνηση του δραστικότερου στηριζόμενου καταλύτη Pt σε εμπορικά 

οξείδια MgO και CeO2 τόσο ως προς τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά όσο και ως 

προς την καταλυτική του συμπεριφορά (XNO, XN2O, XH2(%)). Συγκεκριμένα, o 

φυσικοχημικός χαρακτηρισμός πραγματοποιήθηκε με χρήση των τεχνικών ΒΕΤ, TPD-

H2, TPD-CO2, XRD και STEM-EDS, ενώ οι μετρήσεις καταλυτικής συμπεριφοράς 

αφορούσαν τη μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας αντίδρασης (120-180οC) και της 

%κ.β. συγκέντρωσης MgO στη σύσταση του μικτού οξειδικού υποστρώματος x%κ.β. 

MgO-(100-x)CeO2 στη μετατροπή του NO και την εκλεκτικότητα ως προς το 

παραγόμενο N2O (μη επιθυμητό προϊόν της αντίδρασης Η2-SCR).  

4. Μελέτη της αντίδρασης H2-SCR παρουσία στερεών καταλυτών 0.1%κ.β. Pt/50MgO-

50CeO2 στη μορφή σφαιρικών τεμαχιδίων (spherical pellets) διαμέτρου d=2.0-3.1 mm, 

στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή 120-200oC και σε βιομηχανικές συνθήκες σύστασης 

(παρουσία Η2Ο και CO2) και ροής (GHSV=40,000 h-1) καυσαερίου. Εφαρμογή του 
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δραστικότερου καταλύτη σε πιλοτική μονάδα χρήσης της τεχνολογίας H2-SCR για την 

αντιμετώπιση των εκπομπών NOx από καυσαέρια πλοίων. 

5. Σύνθεση, φυσικοχημικός χαρακτηρισμός και αξιολόγηση της καταλυτικής 

συμπεριφοράς νέων στηριζόμενων καταλυτών Pt (0.1 %κ.β.) σε μικτά μεταλλοξείδια  

Ce1-xZrxO2 για την αντίδραση H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 100-300oC κάτω από 

βιομηχανικές συνθήκες καυσαερίου. Ο φυσικοχημικός χαρακτηρισμός 

πραγματοποιήθηκε με χρήση των τεχνικών: ΒΕΤ, XRD, XPS, Raman, UV-Vis/DRS και 

CO2-TPD. 

6. Μελέτη της επίδρασης της χημικής τροποποίησης της επιφάνειας του στερεού 

καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 με χρήση προωθητών V ή/και Pd με στόχο τη 

βελτίωση της δραστικότητας και εκλεκτικότητας αναγωγής του NO προς Ν2 (H2-SCR). 

Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η επίδραση των ακόλουθων πειραματικών παραμέτρων στη 

μετατροπή του NO και την εκλεκτικότητα της αντίδρασης H2-SCR ως προς το 

παραγόμενο N2O:  

- θερμοκρασία αντίδρασης (100-180oC) 

- διεργασία ενεργοποίησης καταλύτη 

- παρουσία Η2 (0.4-0.8 vol%) στην τροφοδοσία, και 

- επίδραση φόρτισης (%κ.β.) Pt, V, και Pd. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

1.1 Εισαγωγή  

Η συνεχώς αυξανόμενη ρύπανση του περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα της ατμόσφαιρας, 

οδήγησε την παγκόσμια κοινότητα στη θεσμοθέτηση αυστηρότατων νόμων για τον 

περιορισμό των ρύπων που εκπέμπονται από σταθερές και κινητές πηγές ρύπανσης. Τα 

τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνεισφορά της ετερογενούς κατάλυσης 

στον τομέα της περιβαλλοντικής τεχνολογίας [1]. Πολλές καταλυτικές τεχνολογίες 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στην ανάπτυξη εκλεκτικών και χαμηλού κόστους 

αντιρρυπαντικών τεχνολογιών για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από 

διάφορους αέριους ρύπους, όπως CO, CO2, CxHy και NOx (x=1, 2).  

Η έρευνα που διεξάγεται στο πεδίο της ετερογενούς κατάλυσης με στόχο την 

μετατροπή των οξειδίων αζώτου (ΝΟx) στο αέριο προϊόν καύσης συμβατικών καυσίμων, 

αφορά την εξεύρεση κατάλληλων στερεών υλικών με δυνατότητα άμεσης βιομηχανικής 

εφαρμογής, που να προωθούν την αντίδραση διάσπασης του ΝΟ σε Ν2 και Ο2 ή/και την 

αντίδραση αναγωγής του σε Ν2 και Η2Ο. Η εκπομπή ΝΟx στην ατμόσφαιρα προέρχεται 

από δύο κύριους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, τα τροχοφόρα οχήματα που 

φέρουν μηχανές εσωτερικής καύσης (~54%) και τη βιομηχανία (~46%) (σταθερές πηγές 

εκπομπής ΝΟx) [2]. Η εκπομπή ΝΟx από βιομηχανικές δραστηριότητες εστιάζεται κυρίως 

στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι χρησιμοποιούν σε ευρεία 

κλίμακα διεργασίες καύσης γαιάνθρακα, φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου. Τα 

οξείδια του αζώτου είναι δυνατό να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα τόσο στο 

περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία (βλέπε Κεφ. 2.3.2), γι’ αυτό καταβάλλεται 

μεγάλη προσπάθεια για την αντιμετώπισή τους. Σημαντική τομή έχει επιτευχθεί στον 

έλεγχο των ρύπων από μηχανές εσωτερικής καύσης με χρήση βενζίνης ως καυσίμου που 

λειτουργούν με στοιχειομετρική αναλογία αέρα προς καύσιμο. Συγκεκριμένα, με την 

εφαρμογή της ιδιαίτερα ανεπτυγμένης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας του τριοδικού 

καταλυτικού μετατροπέα (Three-Way Catalyst, TWC), πραγματοποιείται αποτελεσματικά, 

μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων σε ποσοστά μεγαλύτερα από 95% [3, 4].  
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Η παρουσία περίσσειας οξυγόνου στο ρεύμα βιομηχανικών απαερίων παρεμποδίζει 

την αποτελεσματική αναγωγή των οξειδίων αζώτου, γεγονός που έχει οδηγήσει στη 

διεξαγωγή συστηματικής έρευνας με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ενός καταλληλότερου 

καταλυτικού συστήματος. Οι σημαντικότερες τεχνολογίες αντιμετώπισης των εκπομπών 

NOx από ακίνητες πηγές εκπομπής μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις κατηγορίες: 

(α) καταλυτική διάσπαση ΝΟ,  

(β) εκλεκτική καταλυτική αναγωγή NO με αμμωνία και ουρία, που αποτελεί την κατεξοχήν 

μέθοδο που εφαρμόζεται με σχετική επιτυχία σε σταθερές πηγές εκπομπής NOx, 

(γ) εκλεκτική καταλυτική αναγωγή NO με υδρογονάνθρακες, και  

(δ) εκλεκτική καταλυτική αναγωγή NO με υδρογόνο, η οποία αποτελεί αντικείμενο της 

παρούσας Διδακτορικής Διατριβής. 

1.2 Αντίδραση Καταλυτικής Διάσπασης ΝΟ 

Η αντίδραση καταλυτικής διάσπασης του μονοξειδίου του αζώτου (NO) σε N2 και O2 

απουσία πρόσθετου αναγωγικού στοιχείου αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την 

επιστημονική κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες [3, 5, 6]. Πέραν από το τρέχον κόστος, η 

παρουσία κάποιου πρόσθετου αναγωγικού στοιχείου (CO, H2, υδρογονάνθρακες και NH3), 

μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό ανεπιθύμητων δευτερογενών ρυπαντών, όπως για 

παράδειγμα οξειδωμένοι υδρογονάνθρακες, CO, CΟ2, N2O και NH3.  

Το μονοξείδιο του αζώτου είναι ένα θερμοδυναμικά ασταθές μόριο, αφού η ελεύθερη 

ενέργεια της αντίδρασης διάσπασης του προς Ν2 και Ο2 είναι αρνητική (Εξ. 1.1) [6]. Ως 

αποτέλεσμα αυτού, θα αναμενόταν το ΝΟ να διασπάται αυθόρμητα με το σχηματισμό του. 

2 2

1 1
NO N O ,     ΔG -86 kJ/mol

2 2
  o

f  (1.1) 

Ωστόσο η αντίδραση διάσπασης του NO παρεμποδίζεται από την υψηλή τιμή της 

σχετικής ενέργειας ενεργοποίησης (Εact = +364 kJ/mol) όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.1. Η 

παρουσία λοιπόν καταλύτη θεωρείται επιβεβλημένη για τη μείωση του υψηλού 

ενεργειακού φράγματος, ευνοώντας παράλληλα τη διάσπαση του μορίου (Εξ. 1.1).  
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Σχήμα 1.1: Ενεργειακό διάγραμμα ομογενούς και ετερογενούς καταλυτικής αντίδρασης 
διάσπασης του NO [4]. 

Η έρευνα που έχει διεξαχθεί ως προς την καταλυτική αντίδραση διάσπασης του NO 

είναι εκτεταμένη, όπου στη βιβλιογραφία αναφέρεται ένας μεγάλος αριθμός στερεών 

καταλυτών κατάλληλων για τη διάσπαση και αναγωγή του ΝΟ. Οι καταλύτες αυτοί 

μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κύριες κατηγορίες [6]: 

(α) Μεταλλικοί στηριζόμενοι καταλύτες, 

(β) Μεταλλοξείδια αλκαλικών και σπάνιων γαιών,  

(γ) Περοβσκιτικά υλικά, και  

(δ) Ζεόλιθοι 

Ο μεγαλύτερος αριθμός εργασιών που αφορούν τη μελέτη της αντίδρασης διάσπασης 

του ΝΟ, αφορά στηριζόμενους καταλύτες ευγενών μετάλλων (π.χ., Pt, Pd, Ru και Rh) [7-

14], οι οποίοι βρέθηκε να παρουσιάζουν την ακόλουθη σειρά δραστικότητας: Pt > Rh > Ru 

> Pd [7-14]. Ένας προτεινόμενος μηχανισμός που περιγράφει τη διάσπαση του ΝΟ σε μια 

καταλυτική επιφάνεια περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο την προσρόφηση του ΝΟ (Εξ. 1.2) 

και την επακόλουθη διάσπασή του σε προσροφημένα άτομα αζώτου και οξυγόνου (Εξ. 

1.3). Ακολουθεί η εκρόφηση των σχηματιζόμενων μορίων οξυγόνου και αζώτου (Εξς. 1.3, 

1.4) η οποία συνεπάγεται τη δημιουργία νέων θέσεων προσρόφησης [15]: 

NO(g) + * NO- *
 

(1.2)
 

NO- * N- * + O- *
 

(1.3)
 

22N- * N ( ) 2*g 
 

(1.4)
 

22O- * O ( ) 2*g 
 

(1.5)
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Η συνολική αντίδραση (άθροισμα επιμέρους μηχανιστικών βημάτων) μπορεί να γραφεί 

ως: 

2 22NO -* N + O + 2*
 

(1.6) 

Από κινητικές μελέτες της αντίδρασης διάσπασης NO έχει βρεθεί ότι ο δεσμός που 

σχηματίζει το ατομικά προσροφημένο οξυγόνο με την επιφάνεια είναι πολύ ισχυρός και το 

τελευταίο μηχανιστικό βήμα (Εξ. 1.5), που αφορά την εκρόφηση μοριακού οξυγόνου από 

την επιφάνεια μετάλλου ευνοείται σε υψηλές θερμοκρασίες [7-14]. Oι Root et al. [16] 

μελέτησαν την προσρόφηση/εκρόφηση NΟ και Ο2 σε επιφάνειες Rh (111, 100) όπου 

παρατήρησαν ότι η παρουσία ατομικά προσροφημένων ειδών οξυγόνου στην επιφάνεια 

Rh παρεμποδίζει την προσρόφηση NO, ενώ παράλληλα η εκρόφηση O2 σημειώνεται σε 

θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 730οC. Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι κάτω από 

συνθήκες αντίδρασης, για τον ίδιο καταλύτη, απουσία οξυγόνου στο ρεύμα τροφοδοσίας 

και θερμοκρασίες χαμηλότερες των 500οC ο ρυθμός προσρόφησης οξυγόνου καθίσταται 

μεγαλύτερος από το ρυθμό εκρόφησης, με αποτέλεσμα τη σταδιακή κάλυψη της 

επιφάνειας (θΟ2=1), γεγονός το οποίο ισοδυναμεί με την ολική απενεργοποίηση του 

καταλύτη. Με βάση τα πιο πάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο μηχανισμός που διέπει την 

αντίδραση διάσπασης NO σε μια καταλυτική επιφάνεια ευγενούς μετάλλου εξαρτάται από 

πολλές παραμέτρους και δεν μπορεί να περιγραφεί συνήθως με τα απλά μηχανιστικά 

βήματα που έχουν προταθεί (Εξς. 1.2 -1.6). 

Ο Amirnazmi et al. [11, 17] ασχολήθηκαν με τη μελέτη της αντίδρασης διάσπασης 

NO σε στηριζόμενο καταλύτη Pt/Al2O3 ως αντίδραση δύο σταδίων που περιγράφεται από 

την ακόλουθη κινητική (Εξ. 1.7) στη θερμοκρασιακή περιοχή 700-1200οC. 

A 2r = N k[NO] / (1+aK[O ])  (1.7) 

όπου:  

NΑ, ο αριθμός Avogadro 

k, κινητική σταθερά ρυθμού προσρόφησης NO 

Κ, σταθερά θερμοδυναμικής χημικής ισορροπίας για το O2 

a, αδιάστατη σταθερά μετατροπής 

Η Εξ. 1.7 περιγράφει μιας πρώτης τάξης κινητική ως προς ΝΟ και αρνητικής τάξης ως 

προς το οξυγόνο. Η αρνητικής τάξη κινητική ως προς το οξυγόνο περιγράφει την 

ανασταλτική επίδραση του οξυγόνου στην προσρόφηση NO, επιβεβαιώνοντας και τα 

αποτελέσματα προηγούμενων μελετών [11, 17]. Οι ίδιοι ερευνητές εισηγήθηκαν ότι η 
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παρουσία οξυγόνου στο ρεύμα τροφοδοσίας οδηγεί στη μερική οξείδωση του 

λευκοχρύσου και παράλληλα μείωση της ενεργότητάς του. Εκτός από την περιγραφή του 

συγκεκριμένου καταλυτικού συστήματος, η εξίσωση αυτή χρησιμοποιείται γενικότερα για 

την περιγραφή της αντίδρασης διάσπασης NO και σε άλλους μεταλλικά στηριζόμενους 

καταλύτες και μεταλλοξείδια [7-14]. Απουσία οξυγόνου, ο ρυθμός διάσπασης του NO σε 

μια μεταλλική επιφάνεια αναμένεται να είναι σταθερός, δεδομένου ότι υπάρχει 

ικανοποιητικός ρυθμός εκρόφησης μοριακού οξυγόνου, το οποίο σχηματίζεται κατά την 

αντίδραση διάσπασης του ΝΟ. 

Ο Winter et al. [5] και αργότερα ο Boudart et al. [17] μελέτησαν ένα μεγάλο αριθμό 

οξειδίων (MgO, ZnO, CaO, SrO, Ga2O3, SnO2, TiO2, Fe2O3, Co3O4, NiO, CuO, Rh2O3, 

IrO2, CeO2, ZrO2, La2O3, κ.ά.) ως προς την καταλυτική αντίδραση διάσπασης NO, όπου με 

βάση τον αριθμό αναστροφής (turn over frequency, TOF) που παρουσίασαν, βρέθηκε να 

ακολουθούν τη σειρά δραστικότητας: Co3O4 > CuO > ZrO2 >> NiO > Fe2O3 > Al2O3. 

Ρυθμορυθμιστικό βήμα της αντίδρασης διάσπασης NO στις επιφάνειες των 

μεταλλοξειδίων αποτελεί και σε αυτή την περίπτωση η εκρόφηση μοριακού οξυγόνου από 

την επιφάνεια (Εξ. 1.5). Αξίζει να αναφερθεί ότι στα οξείδια των 3d μετάλλων 

μετάπτωσης παρατηρήθηκε ικανοποιητική συσχέτιση μεταξύ της ενεργότητας και της 

ισοτοπικής εναλλαγής του προσροφημένου οξυγόνου της επιφάνειας, γεγονός που δείχνει 

ότι η ενεργότητα των οξειδίων συνδέεται άμεσα με την ισχύ του ιοντικού δεσμού 

μέταλλου-οξυγόνου στο πλέγμα [17]. Η ολική κινητική της αντίδρασης διάσπασης NO σε 

επιφάνειες οξειδίων, μπορεί να περιγραφεί από την ίδια εξίσωση ρυθμού που έχει 

αναπτυχθεί για τα ευγενή μέταλλα (Εξ 1.7) [18]. 

Ο περιορισμός της αρνητικής επίδρασης οξυγόνου και παράλληλα η διατήρηση 

υψηλής καταλυτικής ενεργότητας ενός στερεού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από την 

παρουσία επιλεγμένων προωθητών. Ο Hamada et al. [19] παρατήρησαν ότι προσθήκη Ag 

σε Co3O4 (αναλογία Ag προς CoO 1:20) με τη μέθοδο της συγκαταβύθισης οδηγεί σε 

σημαντική ενίσχυση τόσο της ενεργότητας όσο και της σταθερότητας του εν λόγω 

καταλυτικού συστήματος παρουσία οξυγόνου. Η βελτιωμένη εικόνα του οξειδίου 

αποδόθηκε στη μικρή συγγένεια δέσμευσης οξυγόνου στην επιφάνεια Ag.  

Η ικανότητα περοβσκιτικών υλικών να εκροφούν με ευκολία οξυγόνο από την 

επιφάνειά τους κατέστησε ελκυστικό στόχο μελέτη της ενεργότητάς τους ως προς την 

καταλυτική αντίδραση διάσπασης NO [20]. Τα περοβσκιτικά υλικά αποτελούν οξείδια 

μετάλλων με γενικό τύπο ABO3, όπου το Α αντιστοιχεί σε ένα μέταλλο σπάνιων γαιών 

υποκατεστημένο με 12 οξυγόνα, ενώ το B αντιστοιχεί συνήθως σε ένα μέταλλο 
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μετάπτωσης με 6 υποκαταστάτες οξυγόνα σε οκταεδρική συμμετρία. Η οξειδωτική 

κατάσταση των Β κατιόντων καθώς και δομικές ατέλειες στη δομή των περοβσκιτικών 

υλικών μπορεί να διαμορφωθούν μέσω της μερικής αντικατάστασης κατιόντων Α ή/και Β 

με άλλα κατιόντα μετάλλων (Α΄, Β΄ αντίστοιχα) σε διάφορες οξειδωτικές βαθμίδες. 

Επίσης, τα υλικά αυτά χαρακτηρίζονται για την ιδιαίτερη ευκινησία των οξυγόνων στο 

πλέγμα τους. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά των περοβσκιτικών υλικών κίνησαν το 

ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας όπου ήδη από τις αρχές της δεκαετίας 1970 

άρχισε να μελετάται η καταλυτική τους ενεργότητα [21-23]. Σε πρόσφατη μελέτη των 

Tanaka και Misono [24] γίνεται αναφορά στην ιδιαίτερη συμπεριφορά κατιόντων ευγενών 

μετάλλων να διαχέονται στη δομή των περοβσκιτικών υλικών. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι 

τα μεταλλοκατιόντα κάτω από αναγωγικές συνθήκες διαχέονται από το πλέγμα στην 

επιφάνεια των περοβσκιτών σχηματίζοντας μεταλλικά νανοσωματίδια, ενώ κάτω από 

οξειδωτικές συνθήκες διαχέονται πάλι πίσω στο πλέγμα. Η ιδιαίτερη αυτή συμπεριφορά 

των μεταλλοκατιόντων ευγενών μετάλλων σε περοβσκίτες έδωσε νέα προοπτική στην 

ανάπτυξη μειωμένης φόρτισης - κόστους στηριζόμενων καταλυτών ευγενών μετάλλων. 

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί σημαντική ενεργότητα για την αντίδραση 

διάσπασης του NO σε βαθμό που να προσεγγίζει την ενεργότητα των καταλυτικών 

μετατροπέων αυτοκινήτων. 

Η χρήση ζεόλιθων και συγκεκριμένα του ZSM-5, έχει μελετηθεί εκτεταμένα από 

αρκετές ερευνητικές ομάδες, είτε στην εμπορική τους μορφή [24] είτε ως υπόστρωμα για 

διάφορα μέταλλα [11]. Το έναυσμα για τη μελέτη των ζεόλιθων ως προς την αντίδραση 

διάσπασης του NO αποτέλεσε η πρωτοποριακή μελέτη του Hamada et al. [20, 23]. Οι 

τελευταίοι από μελέτες TPD ανακάλυψαν την ικανότητα των ζεόλιθων τύπου Cu-Y να 

μπορούν να προσροφούν αντιστρεπτά μεγάλες ποσότητες οξυγόνου, οι οποίες στη 

συνέχεια εκροφούνται σε θερμοκρασίες γύρω στους 570οC. Ο ζεόλιθος Cu-ZSM-5 

παρουσιάζει μικρή αλλά σταθερή ενεργότητα στην αντίδραση διάσπασης ΝΟ [23, 25-27], 

όπου παρουσία περίσσειας ιόντων χαλκού οδηγεί σε αύξηση της ενεργότητάς του [28]. Ο 

Pârvulescu et al. [6] έχουν μελετήσει σε βάθος την αντίδραση καταλυτικής διάσπασης του 

ΝΟ με χρήση Cu-ZSM-5 και Cu-M-ZSM-5 (12.8-21.2% φόρτιση Cu, Μ=Ce, Tl, Sn, Sm 

(18.8-27.2% φόρτιση Μ)) στη θερμοκρασιακή περιοχή 400-600οC. Ο καταλύτης Cu-ZSM-

5 ο οποίος παρουσίασε μετατροπή NO ΧΝΟ=67%, μετά από προσθήκη των μετάλλων Ce, 

Sn και Sm παρουσίασε μείωση της δραστικότητας του. Παρόλα αυτά, μέγιστη μετατροπή 

ΝΟ (73%) μετρήθηκε στους 500οC σε καταλύτη Cu-Tl-ZSM-5. Αξίζει εδώ να αναφερθεί 

ότι οι ζεόλιθοι παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία απενεργοποίησης παρουσία Ο2, H2O και 
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SO2, γεγονός που τους καθιστά όχι και τόσο κατάλληλους για βιομηχανικές εφαρμογές [6, 

29, 30].  

Για την καταλυτική αντίδραση διάσπασης του NO έχουν μελετηθεί επίσης στερεά υπό 

μορφή άμορφων κραμάτων μετάλλων, όπως και καταλύτες υπό μορφή μεμβρανών. Ο 

Komiyama et al. [31] μελέτησαν το άμορφο στερεό Ni80-xFexP20 για το στο οποίο όμως η 

καλή αρχική ενεργότητα που παρουσίασε δεν παραμένει σταθερή αλλά μειώνεται με το 

χρόνο αντίδρασης και με ταυτόχρονη μετατροπή της δομής του από άμορφη σε 

κρυσταλλική σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Μερικές μελέτες έχουν διεξαχθεί και σε 

καταλύτες υπό μορφή μεμβρανών (Sc2O3 (8%)-ZrO2) οι οποίοι έδειξαν ότι προάγουν την 

αντίδραση διάσπασης ΝΟ [6, 32]. 

1.3 Καταλυτικές Τεχνολογίες Εκλεκτικής Αναγωγής NOx  

Η εκλεκτική καταλυτική αναγωγή (Selective Catalytic Reduction, SCR) του ΝΟ σε Ν2 

παρουσία κάποιου αναγωγικού σώματος, όπως: NΗ3, Η2, CxHy και CO, αποτελεί μέχρι 

σήμερα την πλέον συμφέρουσα και αποδοτική μέθοδο για τη μείωση των εκπομπών ΝΟx 

από σταθερές πηγές ρύπανσης [33, 34]. Η τεχνολογία SCR εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 

στην Ιαπωνία από βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση 

αργού πετρελαίου σαν καύσιμο. Σήμερα, η εν λόγω τεχνολογία έχει εξελιχθεί και διαδοθεί 

σε παγκόσμιο βιομηχανικό επίπεδο με τον ορίζοντα πιθανών εφαρμογών να περιλαμβάνει 

αρκετούς τομείς της βιομηχανίας (ακίνητες πηγές εκπομπής ΝΟx), όπως: βιομηχανικούς 

καυστήρες, αποτεφρωτήρες αποβλήτων, βιομηχανίες χάλυβα, τσιμέντου, γυαλιού, κ.ά. [2, 

3, 6]. Στη συντριπτική πλειοψηφία των τεχνολογιών αναγωγής ΝΟx στη βιομηχανία 

χρησιμοποιείται ως αναγωγικό μέσο η NH3 (ΝΗ3-SCR) ή ουρία (Urea-SCR). Οι εμπορικοί 

καταλύτες που αναπτύχθηκαν και βρίσκουν εφαρμογή σε τεχνολογίες SCR για ακίνητες 

πηγές ρύπανσης, μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: (α) μεταλλικά 

στηριζόμενους καταλύτες, (β) μεταλλοξείδια, και (γ) ζεόλιθους. Αξίζει να αναφερθεί ότι η 

τεχνολογία SCR βρίσκει εφαρμογή και σε κινητές πηγές ρύπανσης, όπως ο τριοδικός 

καταλυτικός μετατροπέας (TWC, three-way catalytic converter). Ο τελευταίος 

χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των αέριων ρύπων που εκπέμπονται στην 

ατμόσφαιρα από οχήματα που διαθέτουν μηχανές εσωτερικής καύσης χωρίς να απαιτείται 

η εξωτερική χρήση αναγωγικού μέσου [6].  
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1.3.1 Εκλεκτική Καταλυτική Αναγωγή ΝΟ Παρουσία ΝΗ3 (ΝΗ3-SCR) ή Ουρίας 

(Urea-SCR) 

Η καταλυτική αναγωγή των οξειδίων αζώτου με χρήση αμμωνίας (NH3-SCR) ή 

ουρίας (urea-SCR) αποτελεί την πλέον διαδεδομένη και εφαρμοσμένη τεχνολογία deNOx 

στη βιομηχανία για τη μείωση των εκπομπών ΝΟx από ακίνητες πηγές ρύπανσης. Το 

σημαντικότερο πλεονέκτημα της ΝΗ3-SCR και Urea-SCR είναι η υψηλή μετατροπή των 

οξειδίων αζώτου, αφού περισσότερο από 90% των παραγόμενων ΝΟx μετατρέπονται σε 

Ν2 και Η2Ο. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία [35] μέχρι το 1993 είχαν 

δοκιμαστεί πέραν των 1000 καταλυτικών συστημάτων για πιθανή εφαρμογή στην 

τεχνολογία ΝΗ3-SCR. Οι πιο σημαντικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη ΝΗ3-

SCR διεργασία είναι: 

3 2 2 24NO + 4NH + O 4N + 6H O
 

(1.8) 

3 2 2 24NO + 4NH + 3O 4N O + 6H O
 

(1.9) 

2 3 2 26NO  + 8NH 7N + 12H O
 

(1.10) 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση της ουρίας ως πρόδρομης ένωσης της 

αμμωνίας, και παράλληλα ως εναλλακτικό αναγωγικό μέσο έναντι των υδρογονανθράκων, 

για την αντίδραση αναγωγής των NOx. Συνοπτικά, η διεργασία περιλαμβάνει εξάτμιση του 

διαλύματος της ουρίας και έκχυση των παραγόμενων ατμών σε μια προθερμενόμενη ζώνη, 

όπου υφίσταται υδρόλυση σύμφωνα με την αντίδραση: 

 2 2 2 32
NH CO + H O CO  + 2NH

 
(1.11) 

Στη συνέχεια η παραγόμενη αμμωνία αντιδρά με τα ΝΟ και ΝΟ2 (Εξς 1.8-1.10) 

συστατικά του καυσαερίου. H NH3-SCR μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και απουσία 

Ο2 παρόλο που τα βιομηχανικά καυσαέρια περιέχουν περίπου 8-15 %κ.ό. Ο2 [4, 34]. Η 

επίδραση Ο2 στην ενεργότητα του καταλύτη έχει βρεθεί να είναι σημαντική, αφού απουσία 

του η δραστικότητα του καταλύτη μειώνεται σημαντικά με το χρόνο αντίδρασης [3, 36].  

Η τεχνολογία NH3-SCR καλείται να λειτουργεί σε βιομηχανικές μονάδες όπου η 

σύσταση των καυσαερίων εμπεριέχει υψηλές συγκεντρώσεις οξειδίων του θείου (κυρίως 

SO2) λόγω της παρουσίας θειούχων ενώσεων στο καύσιμο (π.χ., γαιάνθρακα, πετρέλαιο). 

Αρχικά μελετήθηκαν καταλύτες ευγενών μετάλλων (Rh, Pt, Pd) οι οποίοι αν και 

εμφάνισαν υψηλή αρχική ενεργότητα προς εκλεκτική αναγωγή του ΝΟ παρουσία 

αμμωνίας, εντούτοις παρουσίασαν χαμηλή σταθερότητα παρουσία SO2, ενώ βρέθηκε να 
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οξειδώνουν αποτελεσματικά την ΝΗ3. Για τους λόγους αυτούς οι καταλύτες αυτοί 

σύντομα αντικαταστάθηκαν από καταλύτες μεταλλοξειδίων, οι οποίοι στην πλειοψηφία 

τους αποτελούνται από ομογενοποιημένα μίγματα TiO2, WO3 και V2O5 ή ΜοΟ3, ως 

δραστική φάση. Συγκεκριμένα, τα σημαντικότερα οξειδικά συστήματα που συνθέτουν 

τους βιομηχανικούς καταλύτες είναι: V-Ti-O, W-Ti-O, Mo-Ti-O, V-W-Ti-O και V-Mo-Ti-

O [2, 3, 6, 36-39]. Οι εμπορικοί καταλύτες μπορεί να περιέχουν επίσης στη δομή τους 

σίλικα (SiO2) ή αλούμινα (Al2O3) σαν ενισχυτές δομής.  

Ο Shikada et al. [40, 41] μελέτησαν συστηματικά την επίδραση του υποστρώματος σε 

μια σειρά στηριζόμενων καταλυτών βανάδιας όπου βρέθηκε να εμφανίζουν την ακόλουθη 

σειρά δραστικότητας: TiO2-SiO2 > γ-Al2O3 > SiO2. Η τιτάνια στη μορφή ανατάση διαθέτει 

μεγάλη επιφάνεια και παρουσιάζει χημική αντοχή παρουσία θειούχων ενώσεων, 

αντιστρεπτή προσρόφηση SO2, καθιστώντας την ως ένα ιδανικό υπόστρωμα για τη 

διασπορά των άλλων οξειδίων (δραστικής φάσης). Επιπλέον, από μελέτες της επίδρασης 

του φορέα στην καταλυτική ενεργότητα, παρατηρήθηκε ότι η ενεργότητα του V2O5 

(δραστική φάση) ενισχύεται σημαντικά από την παρουσία του οξειδίου τιτανίου (TiO2) [6, 

38]. O Murakami et al. [42] απέδωσαν την υψηλή ενεργότητα του καταλύτη V2O5/TiO2 

στην ομοιότητα που παρουσιάζουν οι κρυσταλλογραφικές δομές των δύο οξειδίων.  

Η παρουσία WO3 και MoO3 αν και αρκετά υψηλή στη δομή του βιομηχανικού 

καταλυτη (10 και 6 %κ.β., αντίστοιχα) αποσκοπεί στην προώθηση της καταλυτικής 

αντίδρασης αναγωγής του NO. Η παρουσία των στερεών αυτών διαμορφώνει την 

επιφανειακή οξύτητα του φορέα και παράλληλα αυξάνει τη θερμική σταθερότητα του 

καταλύτη (αναστέλλει τη θερμική δομική μετατροπή του TiO2 από ανατάση σε ρουτήλιο, 

ανενεργή δομή), καθώς επίσης προκαλεί μείωση του ρυθμού οξείδωσης του SO2 (Εξ. 

1.12). Η οξείδωση του SO2 προς SO3 αποτελεί μια καθόλα ανεπιθύμητη αντίδραση, καθώς 

το SO3 μπορεί στη συνέχεια παρουσία νερού να σχηματίσει διαβρωτικό θεϊικό οξύ (Εξ. 

1.13) ή ακόμη να αντιδράσει με την αμμωνία προς σχηματισμό αμμωνιακών αλάτων (Εξς 

1.14, 1.15). Τα στερεά αυτά σε σχετικά μικρές αυξομειώσεις της θερμοκρασίας 

λειτουργίας του καταλυτικού αντιδραστήρα εναποτίθενται είτε στον καταλύτη, οδηγώντας 

σε σταδιακή απενεργοποίησή του, είτε στο επακόλουθο σύστημα ροής, δημιουργώντας 

προβλήματα διάβρωσης και πτώσης πίεσης.  

2 2 32SO + O 2SO
 

(1.12) 

3 2 2 4SO +H O H SO
 

(1.13) 

3 3 2 4 4SO + NH + H O NH HSO
 

(1.14) 
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 3 3 2 4 42
SO + 2NH + H O NH SO

 
(1.15) 

Οι Bosch και Janssen [43] μελέτησαν την καταλυτική συμπεριφορά ενός μεγάλου 

αριθμού οξειδίων (π.χ., V2O5, CeO2, Co3O4, NiO, La2O3, Fe2O3, CuO, Cr2O3) ως προς την 

αντίδραση εκλεκτικής αναγωγής του ΝΟ παρουσία ΝΗ3. Τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων αυτών επιβεβαίωσαν ότι το οξείδιο του βαναδίου (V2O5) αποτελεί τον πιο 

ενεργό και εκλεκτικό καταλύτη για την εν λόγω αντίδραση. Στους βιομηχανικούς NH3-

SCR καταλύτες η %κ.β. φόρτιση σε βανάδια διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα (1-2 % κ.β.). 

Αύξηση της %κ.β. σύστασης σε βανάδια οδηγεί παράλληλα με την αύξηση του ρυθμού 

αναγωγής του NO και σε αύξηση του ρυθμού της αντίδρασης οξείδωσης του SO2 (Εξ. 

1.12), μη επιθυμητής αντίδρασης. Σύμφωνα με το Σχήμα 1.2, η αναγωγή των NOx 

ακολουθεί κινητική πρώτης τάξης και αυξάνεται γραμμικά με αύξηση της %κ.β. σύστασης 

σε βανάδιο, ενώ σε αντίθεση η κινητική της αντίδρασης οξείδωσης του SO2 είναι 

μεγαλύτερης τάξης και εξαρτάται σε εκθετικό βαθμό από την %κ.β. σύσταση του 

καταλύτη σε βανάδιο. 

 

Σχήμα 1.2: Εξάρτηση των κινητικών σταθερών της αντίδρασης de-NOx παρουσία NH3 και της 
αντίδρασης οξείδωσης του SO2 ως προς την % κ.β. φόρτιση σε V (Τ=350oC) [44]. 

Έχει βρεθεί επίσης ότι ο λόγος ΝΗ3/ΝΟ επηρεάζει σημαντικά τη μετατροπή του ΝΟ. 

Η βέλτιστη μετατροπή ΝΟ επιτυγχάνεται με λόγο ΝΗ3/ΝΟ=1. Για λόγο ΝΗ3/ΝΟ>1, η ΧΝΟ 

παραμένει σταθερή στη μέγιστη τιμή της [39, 45]. Παρόλη την υψηλή δραστικότητα και 

εκλεκτικότητα ως προς Ν2, η τεχνολογία ΝΗ3-SCR παρουσιάζει αρκετά προβλήματα, τα 

σημαντικότερα εκ των οποίων είναι τα εξής [6]: 

(α) Η χρήση της ΝΗ3 προκαλεί διάβρωση στα μηχανικά μέρη της διάταξης που 

χρησιμοποιείται στην τεχνολογία αυτή. 

ΓΙΩ
ΡΓ
ΟΣ

 Γ.
 Ο
ΛΥ
ΜΠ
ΙΟ
Υ



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

| 15  
 

(β) Εκτός από θέματα ασφάλειας που προκύπτουν, όσον αφορά τη διαχείριση και 

μεταφορά της ΝΗ3, απαιτούνται πολύπλοκες και υψηλού κόστους εγκαταστάσεις, γεγονός 

που οδηγεί σε αύξηση του συνολικού κόστους της τεχνολογίας. 

(γ) Η θερμοκρασία αντίδρασης στις πλείστες εφαρμογές είναι 300-450οC, γεγονός που 

καθιστά την ΝΗ3-SCR ενεργειακά ασύμφορη, άν και σήμερα έχουν αναπτυχθεί 

τεχνολογίες NH3-SCR σε χαμηλές θερμοκρασίες (Τ≈200oC). 

(δ) Τα αμμωνιακά άλατα που σχηματίζονται (Εξς. 1.14, 1.15) προκαλούν προβλήματα 

εναπόθεσης στις εγκαταστάσεις και στο μηχανολογικό εξοπλισμό. 

(ε) Το SO2 που προκύπτει από την καύση του θείου στο καύσιμο οδηγεί σε 

απενεργοποίηση των καταλυτών που χρησιμοποιούνται (<3 χρόνια συνεχούς λειτουργίας) 

ή παρουσία υγρασίας σχηματίζει διαβρωτικό θειϊκό οξύ το οποίο μπορεί να προκαλέσει 

απενεργοποίηση του καταλύτη ή/και διάβρωση των εγκαταστάσεων. 

(στ) Για μέγιστο βαθμό μετατροπής του ΝΟ και για λόγο ΝΗ3/ΝΟ=1 (ΧΝΟ≈90%), μέρος 

της ΝΗ3 δεν αντιδρά, με αποτέλεσμα ποσότητα να διαφεύγει στο περιβάλλον (ΝΗ3 slip ≈ 

10 ppm).  

Στο Σχήμα 1.3 παρουσιάζεται η εφαρμογή της τεχνολογίας NH3-SCR για την 

εκλεκτική καταλυτική αναγωγή του ΝΟ σε ένα τυπικό βιομηχανικό καυστήρα [4]. Στην 

έξοδο του καυστήρα (boiler) υπάρχει μια σειρά από διεργασίες καθαρισμού και 

αναθέρμανσης των καυσαερίων πριν από την είσοδο τους στον αντιδραστήρα όπου 

λαμβάνει χώρα η αντίδραση NH3-SCR. Συγκεκριμένα, οι διεργασίες αυτές περιλαμβάνουν 

απομάκρυνση των στερεών σωματιδίων με χρήση ηλεκτροστατικών φίλτρων (ESP, 

electrostatic precipitator or dust collector), απομάκρυνση των SOx (FGD, flue gas 

desulphurization) και αναθέρμανση του καυσαερίου με αέρα (APH, air preheater) ή άλλο 

αέριο (GGH, gas–gas heater). 

 

Σχήμα 1.3: Καταλυτική τεχνολογία ΝΗ3-SCR για σταθερές πηγές ρύπανσης ΝΟx. Όπου: APH 
(air preheater), ESP (electrostatic precipitator, or dust collector), FGD (flue gas 
desulphurization), και GGH (gas–gas heater). 
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1.3.2 Εκλεκτική Καταλυτική Αναγωγή ΝΟ Παρουσία Υδρογονανθράκων (HC-SCR) 

Η εκλεκτική καταλυτική αναγωγή του NO με χρήση υδρογονανθράκων αποτελεί μια 

υποσχόμενη εναλλακτική τεχνολογία de-NOx για την αντικατάσταση της υπάρχουσας 

τεχνολογίας, ΝΗ3-SCR [19, 40, 41, 46, 47]. Η καινοτομία της τεχνολογίας είναι ότι το 

αναγωγικό μέσο, άκαυστοι υδρογονάνθρακες, υπάρχουν ήδη σε ικανοποιητικές 

συγκεντρώσεις σε αρκετά καυσαέρια βιομηχανικών διεργασιών ή ακόμα μπορούν να 

παραχθούν in-situ από το ίδιο το καύσιμο. Χρήση της HC-SCR τεχνολογίας με το ήδη 

υπάρχον καύσιμο ως αναγωγικό μέσο θα περιορίσει σημαντικά το κόστος λειτουργίας 

καθώς δεν απαιτείται αποθήκευση - χρήση επιπλέον αναγωγικού μέσου. Το τελευταία 

χρόνια το ενδιαφέρον εφαρμογής της τεχνολογίας HC-SCR αυξήθηκε σημαντικά [19, 46]. 

Σημαντικός λόγος αποτέλεσε ο εκσυγχρονισμός των κινητήρων εσωτερικής καύσης και η 

δυνατότητα λειτουργίας τους σε συνθήκες φτωχού καυσίμου (lean burn), η οποία επέφερε 

σημαντική οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου αλλά η παρουσία περίσσειας οξυγόνου 

κατέστησε αναποτελεσματική τη λειτουργία των τριοδικών καταλυτών (TWC) προς 

μετατροπή των NOx. 

Το 1991 οι Iwamoto και Hamada [19] αναφέρθηκαν στη δυνατότητα εκλεκτικής 

αναγωγής του NO με χρήση υδρογονάνθρακα ως αναγωγικού μέσου σε ισχυρά 

οξειδωτικές συνθήκες. Η αναφορά αυτή αναθέρμανε το ενδιαφέρον της επιστημονικής 

κοινότητας προς αυτή την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να ανακοινωθούν πάνω από 

πενήντα καταλύτες μέχρι το 1992 [46]. Μέχρι σήμερα έχουν μελετηθεί τρεις μεγάλες 

κατηγορίες ενεργών καταλυτών που προωθούν την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ από 

υδρογονάνθρακες, παρουσία περίσσειας οξυγόνου: (α) ζεόλιθοι, (β) οξείδια μετάλλων, και 

(γ) στηριζόμενοι καταλύτες ευγενών μετάλλων [48-56]. 

Ο Held et al. [57] και Iwamoto et al. [58] μελέτησαν για πρώτη φορά την αντίδραση 

HC-SCR του NO σε ζεόλιθο Cu-ZSM-5, χρησιμοποιώντας αλκάνια ή αλκένια ως 

αναγωγικά μέσα, όπου βρέθηκε ότι η αντίδραση ευνοείται παρουσία περίσσειας οξυγόνου. 

Ακολούθησε μελέτη ενός μεγάλου αριθμού ζεόλιθων ιοντο-εναλλαγής (Cu- [58, 59], Fe- 

[57, 59], Pt- [60, 61], Co- [3, 62], κ.ά.), οι οποίοι βρέθηκαν να είναι ενεργοί για την 

παραπάνω αντίδραση. Οι ζεόλιθοι όμως υφίστανται ισχυρούς περιορισμούς για χρήση 

τους σε βιομηχανικές εφαρμογές deNOx κυρίως λόγω της απενεργοποίησης που 

εμφανίζουν κάτω από υδροθερμικές συνθήκες, τη δηλητηρίασή τους παρουσία SO2 [58, 

59], και του μικρού θερμοκρασιακού παράθυρου λειτουργίας που παρουσιάζουν [57, 59].  
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Για την εκλεκτική αναγωγή του ΝΟ από υδρογονάνθρακες μελετήθηκαν επίσης απλά 

οξείδια όπως: Al2O3, SiO2-Al2O3, TiO2 και ZrO2 [60, 61] και στηριζόμενα οξείδια 

μετάλλων (Cu, Co, Ni, Mn, Fe, Ag, V, κ.α.) σε Al2O3 και SiO2 [3, 62]. Από τα απλά 

οξείδια που έχουν μελετηθεί η Al2O3 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μετατροπή (32%) προς 

NO και N2O στους 300oC, ενώ από τα στηριζόμενα οξείδια μετάλλων οι πιο ενεργοί 

καταλύτες έχουν σαν υπόστρωμα το Al2O3. Από τους στηριζόμενους καταλύτες μετάλλων 

μετάπτωσης οι καταλύτες Ag εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ενεργότητα. Στο Σχήμα 1.4, 

απεικονίζεται η επίδραση της θερμοκρασίας στη μετατροπή του NO στον καταλύτη 

2%κ.β. Ag/Al2O3 [63]. Μέγιστη μετατροπή NO παρατηρείται στους 450οC (XNO=90%), 

ενώ για θερμοκρασίες χαμηλότερες των 300oC δεν παρατηρείται σχεδόν καθόλου 

ενεργότητα. Σημαντικό μειονέκτημα των καταλυτών αυτών είναι η συσσωμάτωση που 

παρουσιάζουν οι κρυσταλλίτες Ag, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Το πρόβλημα 

αυτό χαρακτηρίζει γενικότερα τους καταλύτες Ag και οφείλεται στο χαμηλό σημείο τήξης 

του Ag. 

 

Σχήμα 1.4: Επίδραση της θερμοκρασίας αντίδρασης (HC-SCR) στη μετατροπή του NO στον 
καταλύτη 2%κ.β. Ag/Al2O3. Σύσταση τροφοδοσίας: 500 ppm NO, 375 ppm οκτανίου, 6 vol% O2, 
10 vol% CO2, 350 ppm CO, 12 vol% H2O, σε He; GHSV = 60,000 h−1. 

Τα μειονεκτήματα αυτά οδήγησαν τους ερευνητές να στραφούν προς εύρεση νέων 

καταλυτικών συστημάτων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στους στηριζόμενους 

καταλύτες ευγενών μετάλλων. Η πρώτη μελέτη για την εκλεκτική αναγωγή του ΝΟ με 

προπάνιο ή προπένιο κάτω από ισχυρά οξειδωτικές συνθήκες πραγματοποιήθηκε με χρήση 

καταλύτη Pt/Αl2O3 το 1991 από τους Hamata et al. [64, 65]. Στη συνέχεια μελετήθηκε η 

συμπεριφορά διαφόρων ευγενών μετάλλων (Rh, Ru, Ir και Pt) στην αντίδραση αναγωγής 

του ΝΟ με τη χρήση υδρογονανθράκων σε συνθήκες περίσσειας Ο2 στη θερμοκρασιακή 

περιοχή 150-400οC [48]. Οι καταλύτες Pt, Rh, και Ru παρουσίασαν την υψηλότερη 

μετατροπή (XNO≈55%), με τον καταλύτη Pt να παρουσιάζει μέγιστη μετατροπή στους 

250oC σε αντίθεση με τους άλλους δύο καταλύτες (Τ=350°C). Εντούτοις, οι στηριζόμενοι 
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καταλύτες Pt διαθέτουν χαμηλή εκλεκτικότητα ως προς το επιθυμητό προϊόν (SΝ2=30%) σε 

αντίθεση με τους καταλύτες Rh (SΝ2=86%), για την τεχνολογία HC-SCR [61, 66]. Ο Burch 

et al. [67] μελέτησαν στηριζόμενους καταλύτες Pt σε διάφορα οξειδικά υποστρώματα και 

παρατήρησαν ότι αν και η μετατροπή παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη, το είδος του 

φορέα διαμορφώνει την εκλεκτικότητα της αντίδρασης προς άζωτο, καθώς και το 

θερμοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας του καταλύτη. Βρέθηκαν μάλιστα να είναι λιγότερο 

ευαίσθητοι στην παρουσία νερού ή/και SO2 στην τροφοδοσία [68]. 

Η μεγάλη διαθεσιμότητα μεθανίου (85-90% του φυσικού αερίου), η ευρεία χρήση του 

ως καυσίμου σε πληθώρα βιομηχανικών διεργασιών, καθώς και το μικρό κόστος 

απόκτησής του το καθιστούν ως το πλέον επιθυμητό αναγωγικό για την υπόψη διεργασία. 

Ως αποτέλεσμα, οι πλείστες ερευνητικές ομάδες που μελετούν την τεχνολογία HC-SCR 

χρησιμοποιούν το CH4 ως δυνητικά το πλέον κατάλληλο αναγωγικό [61, 66]. Η αντίδραση 

αναγωγής του ΝΟ με χρήση υδρογονάνθρακα (π.χ., CH4) ως αναγωγικού δίδεται πιο κάτω: 

4 2 2 2 2CH + 2NO + O CO  + N + 2H O
 

(1.16) 

Ταυτόχρονα, ο υδρογονάνθρακας μπορεί να υποστεί καύση: 

4 2 2 2CH + 2O CO + 2H O
 

(1.17) 

Πέραν από το μεθάνιο, έχουν μελετηθεί διεξοδικά και πολλοί διαφορετικοί 

υδρογονάνθρακες και αλκοόλες για χρήση τους ως αναγωγικά μέσα στην τεχνολογία HC-

SCR. Το προπάνιο (C3H8) επίσης θεωρείται από πολλούς ερευνητές ως ένα από τα 

σημαντικότερα αναγωγικά μέσα για την τεχνολογία HC-SCR [69-75], όπου μελετήθηκαν 

στηριζόμενοι καταλύτες Ir, Ag, Co, Mo, Zr, Pt και Ni σε υποστρώματα TiO2, ZrO2, Al2O3 

και SiO2.  

Παρόλο που η τεχνολογία HC-SCR φαίνεται υποσχόμενη ως εναλλακτική de-NOx 

τεχνολογία της ήδη υπάρχουσας NH3-SCR, εντούτοις παρουσιάζει αρκετά σημαντικά 

μειονεκτήματα. Η χαμηλή εκλεκτικότητα ως προς Ν2, η υψηλή ευαισθησία των 

χρησιμοποιούμενων καταλυτών παρουσία Η2Ο και SO2, και η απελευθέρωση μεγάλων 

ποσοτήτων CO2 στην ατμόσφαιρα (αέριο που συνεισφέρει στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, όπως φαίνεται από τις Εξς. 1.16. και 1.17), εμποδίζουν την τεχνολογία HC-

SCR να εφαρμοστεί σε σταθερές βιομηχανικές πηγές ρύπανσης ΝΟx [76-83]. Στην 

περίπτωση μάλιστα όπου απαιτείται περίσσεια υδρογονάνθρακα στην τροφοδοσία, 

υπάρχει ο κίνδυνος διαφυγής του στο περιβάλλον, ενώ η καύση του επιβαρύνει 

περισσότερο το περιβάλλον με CO2 [51, 84]. 
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1.3.3 Εκλεκτική Καταλυτική Αναγωγή ΝΟ Παρουσία Υδρογόνου (H2-SCR) 

Με τον κίνδυνο εξάντλησης των διαθέσιμων φυσικών αποθεμάτων ορυκτών 

καυσίμων να είναι ορατός, παρουσιάζεται μια έντονη δραστηριότητα προς μετάβαση σε 

μια οικονομία με βάση το Η2, αφού το υδρογόνο θεωρείται ιδανικός ενεργειακός φορέας 

για την ανάπτυξη ενός σταθερού ενεργειακού συστήματος [85]. Στο σύντομο μέλλον 

αναμένεται να αυξηθεί η διαθεσιμότητα Η2 στις βιομηχανικές μονάδες με ένα ρυθμό της 

τάξης του 10% ανά έτος, αφού ανά το παγκόσμιο αυξάνεται η απαίτηση για Η2, ενώ 

παράλληλα υπολογίζεται ότι το κόστος του θα μειωθεί [85-87]. Ήδη, το Η2 

χρησιμοποιείται σε πολλές βιομηχανικές διεργασίες, κυρίως στην πετροχημική 

βιομηχανία, όπως σε αντιδράσεις παραγωγής μεθανόλης [88, 89] και μετατροπής της σε 

συνθετική βενζίνη [90, 91], αντιδράσεις υδρογονοδιάσπασης και υδρογόνωσης [92-94], 

παραγωγή αμμωνίας [95] και υδρογονανθράκων (διεργασία Fischer-Tropsch) [96-98]. 

Σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες τεχνολογίες εκλεκτικής καταλυτικής αναγωγής 

ΝΟx, το Η2 είναι αέριο φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο αντιδρά με το ΝΟ παρουσία 

Ο2 σύμφωνα με τις πιο κάτω αντιδράσεις [3, 6, 99]: 

2 2 22NO + 2H N  + 2H O
 

(1.18) 

2 2 22NO + H N O + H O
 

(1.19) 

2 3 2NO + 5 2H NH  + H O
 

(1.20) 

3 2 26NO + 4NH 5N  + 6H O
 

(1.21) 

2 2 2 2N O + H N  + H O
 

(1.22) 

Το Η2 έχει αναφερθεί ότι είναι αρκετά δραστικό αναγωγικό μέσο για αναγωγή του 

ΝΟ, τόσο παρουσία όσο και απουσία Ο2 στην τροφοδοσία, ενώ οι καταλύτες που 

χρησιμοποιούνται συνήθως διαθέτουν υψηλή εκλεκτικότητα ως προς Ν2 [73, 100-102].  

Η αντίδραση καταλυτικής αναγωγής του NO παρουσία Η2 και O2 μελετήθηκε για 

πρώτη φορά από τους Andersen et al. [103]. Οι τελευταίοι πραγματοποίησαν την 

αντίδραση προσομοιάζοντας τη σύσταση τροφοδοσίας με εκείνη η οποία προκύπτει από τη 

βιομηχανία παραγωγής νιτρικού οξέος σε εμπορικό καταλύτη με δραστική φάση Pt και Pd. 

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για να επιτευχθεί υψηλή μετατροπή ΝΟx παρουσία 

υψηλών συγκεντρώσεων Η2 στην τροφοδοσία (>5 vol%) απαιτούνται θερμοκρασίες 

μεγαλύτερες των 120οC. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες όμως ο χρησιμοποιούμενος 

καταλύτης απενεργοποιείται γρήγορα. 
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Οι Shelef και Gandhi [104-106] μελέτησαν επίσης την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 παρουσία 

H2O και υδρογονανθράκων σε καταλύτες Cu/Cr2O3 όπου βρέθηκε ότι η αντίδραση οδηγεί 

σε εκλεκτική παραγωγή ΝΗ3. Έχοντας στην τροφοδοσία περισσότερες από μια πηγές 

υδρογόνου, α) μοριακό υδρογόνο, β) υδρογόνο από θραύση υδρογονανθράκων, και γ) 

υδρογόνο ως προϊόν αντίδρασης της Water Gas-Shift (WGS), πραγματοποίησαν 

πειράματα για τον προσδιορισμό του μηχανισμού σχηματισμού ΝΗ3. Από την εργασία 

αυτή προέκυψαν κάποια σημαντικά συμπεράσματα που συνδέουν την παραγωγή ΝΗ3 

κατά την αντίδραση H2-SCR. Συγκεκριμένα, η παραγωγή NH3 βρέθηκε να εξαρτάται 

άμεσα από τη θερμοκρασία αντίδρασης, και ειδικότερα τόσο η σύσταση τροφοδοσίας σε 

ΝΟ όσο και η συγκέντρωση της ΝΗ3 να μειώνεται μειωμένης της συγκέντρωσης 

τροφοδοσίας σε ΝΟ. Παρατηρήθηκε επίσης ότι απουσία υδρογονανθράκων δεν παράγεται 

καθόλου ΝΗ3.  

Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν οι Kobylinski και Taylor [107, 108], οι οποίοι μετά 

από μελέτη της αντίδρασης H2-SCR σε στηριζόμενους καταλύτες Cr2O3/Al2O3 και 

Fe2O3/Al2O3 έδειξαν ότι ο ρυθμός παραγωγής ΝΗ3 σχετίζεται άμεσα με την ενεργότητα 

του κάθε καταλύτη προς την αντίδραση WGS. Έτσι, στους καταλύτες με αυξημένη 

ενεργότητα ως προς την αντίδραση WGS βρέθηκε να είναι μεγαλύτερη η συνεισφορά της 

συγκέντρωσης των ειδών υδρογόνου που προέρχονται είτε από τους υδρατμούς είτε από 

τη θραύση υδρογονανθράκων σε σχέση με τη συνεισφορά του μοριακού Η2 της 

τροφοδοσίας, στο συνολικό ρυθμό παραγωγής NH3. Οι ερευνητές αυτοί έδειξαν επίσης τη 

συμμετοχή του φορέα (Al2O3) στο σχηματισμό ΝΗ3. Εκτός όμως από την ΝΗ3 η 

αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 οδηγεί και στην παραγωγή Ν2Ο [109, 110], ενώ παρουσία Ο2 (>5%) 

και σε υψηλές θερμοκρασίες ευνοείται η αντίδραση καύσης του Η2 προς παραγωγή Η2Ο, 

με αποτέλεσμα η αντίδραση να ευνοείται σε χαμηλές θερμοκρασίες (<300οC). Επίσης 

βρέθηκε ότι οι καταλύτες αυτοί δηλητηριάζονται παρουσία SOx στο καυσαέριο.  

Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στην 

επιστημονική κοινότητα όσο και στη βιομηχανία για την ανάπτυξη καταλυτικών 

τεχνολογιών με βάση την αντίδραση H2-SCR [99, 109-125], με μερικές από αυτές να 

βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη βιομηχανική εφαρμογή [126]. Για την αντίδραση 

ΝΟ/Η2/Ο2 έχει μελετηθεί ένας σχετικά μεγάλος αριθμός καταλυτών ευγενών μετάλλων 

που μπορεί να διακριθεί σε τρεις κατηγορίες: (α) στηριζόμενοι καταλύτες ευγενών 

μετάλλων, (β) ζεόλιθοι, και (γ) περοβσκιτικά υλικά. 
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1.3.3.1 Στηριζόμενοι Καταλύτες Ευγενών Μετάλλων 

Η δυνατότητα ανάπτυξης τεχνολογίας με πιθανή βιομηχανική εφαρμογή βασισμένη 

στην εκλεκτική καταλυτική αναγωγή του NO παρουσία υδρογονανθράκων (HC-SCR), σε 

ισχυρά οξειδωτικές συνθήκες έδωσε το έναυσμα οι καταλύτες ευγενών μετάλλων που 

παρουσίαζαν καλή συμπεριφορά ως προς στην αντίδραση HC-SCR, (XNO %, και SN2 %) 

σε χαμηλές θερμοκρασίες, να μελετηθούν και ως προς την αντίδραση H2-SCR. Στους 

τελευταίους μελετήθηκε διεξοδικά η επίδραση της φόρτισης σε συγκεκριμένο μέταλλο, 

της φύσης του υποστρώματος, καθώς και της διασποράς και οξειδωτικής κατάστασης των 

στηριζόμενων μεταλλικών κρυσταλλιτών στην τελική ενεργότητα και σταθερότητα του 

καταλύτη [6]. 

Από τις μελέτες των Shelef et al. [104-106] και Taylor et al. [127] επιβεβαιώθηκε η 

δραστικότητα των μεταλλικά στηριζόμενων καταλυτών με δραστική φάση ένα ευγενές 

μέταλλο, όπου και βρέθηκε να ακολουθούν τη σειρά δραστικότητας: Pt > Pd > Rh > Ru. 

Οι πιο πάνω ερευνητές παρατήρησαν ακόμη ότι οι καταλύτες Rh και Ru παρουσίασαν τη 

μικρότερη εκλεκτικότητα παραγωγής NH3 σε αντίθεση με τους άλλους καταλύτες που 

μελετήθηκαν [108, 128]. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι οι στηριζόμενοι καταλύτες Ru στη 

χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή δεν παρουσιάζουν ενεργότητα ως προς την αντίδραση 

αναγωγής του NO με H2 λόγω της ισχυρής χημειορόφησης του NO στην επιφάνεια του 

μετάλλου. Ο Yokota et al. [113] μελέτησαν την καταλυτική αναγωγή του NO στο στερεό 

2%κ.β. Pt-Mo-Na/SiO2 στη θερμοκρασιακή περιοχή 90-300οC. Ο καταλύτης βρέθηκε να 

παρουσιάζει αυξημένη ενεργότητα προς μετατροπή του NO αλλά χαμηλή εκλεκτικότητα 

ως προς Ν2 (SN2, %) και σταθερότητα με το χρόνο αντίδρασης. Συγκεκριμένα, αύξηση της 

συγκέντρωσης του Η2 (0.1-0.6 %κ.ό.) στην τροφοδοσία έδωσε μέγιστη μετατροπή ΝΟ 

(XNO=80%) στους 130οC. Επίσης, η παρουσία CO στο αντιδρών μίγμα οδηγεί σε αύξηση 

της ΧΝΟ (%) και μετατόπιση του θερμοκρασιακού παράθυρου λειτουργίας του καταλύτη 

προς χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ο Frank et al. [111] μελέτησαν την αντίδραση H2-SCR 

του ΝΟ στον καταλύτη Pt-Mo-Co/α-Al2O3, ο οποίος παρουσίασε υψηλή εκλεκτικότητα ως 

προς την παραγωγή N2 (75%), όμως βρέθηκε να απενεργοποιείται παρουσία Η2Ο στο 

ρεύμα τροφοδοσίας.  

Η μικρή διαθεσιμότητα και το υψηλό κόστος των ευγενών μετάλλων οδήγησε στην 

μελέτη και ανάπτυξη στηριζόμενων καταλυτών με χαμηλή φόρτιση (< 2 %κ.β.) και με τη 

μέγιστη δυνατή διασπορά της ενεργούς φάσης στο υπόστρωμα. Προς αυτή την 

κατεύθυνση ο Otto et al. [129, 130] μελέτησαν την επίδραση της φόρτισης μετάλλου, σε 

στηριζόμενους καταλύτες M/Al2O3 (Μ = Rh ή Pt) για την αντίδραση αναγωγής του NO 
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παρουσία H2. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι απομονωμένα μεταλλικά 

κέντρα (μικρό μέγεθος κρυσταλλιτών) δεν ευνοούν την αντίδραση αναγωγής του NO με 

υδρογόνο, σε αντίθεση με τους μεγαλύτερου μεγέθους κρυσταλλίτες μετάλλου (cluster 5-6 

ατόμων). Οι τελευταίοι ευνοούν την αντίδραση H2-SCR μέσω της παροχής γεωμετρικής 

διάταξης προς σχηματισμό του ενδιάμεσου συμπλόκου από τα επιφανειακά προσροφημένα 

είδη (-NΟ, -H), μέσω του οποίου έχει προταθεί ότι προχωρεί η αναγωγή του NO. 

Παρατηρήθηκε ακόμη ότι με αύξηση της φόρτισης μετάλλου (0.78 - 23 %κ.β.) διατηρείται 

η μεγάλη διασπορά της ενεργούς φάσης, με τους κρυσταλλίτες του μετάλλου να μην 

ξεπερνούν τα 3 nm. 

Από τα ευγενή μέταλλα που μελετήθηκαν για την αντίδραση Η2-SCR, το 

δραστικότερο παρουσιάζεται να είναι ο Pt [111-118, 125, 126, 131-136]. Ο Costa et al.  

[69, 86, 114-118, 126, 131, 137] μελέτησαν την ενεργότητα και εκλεκτικότητα προς N2 

μιας σειράς στηριζόμενων καταλυτών Pt σε υποστρώματα μεταλλοξειδίων (MgO, La2O3, 

TiO2, CaO, CeO2, Y2O3, SiO2) για την εκλεκτική καταλυτική αναγωγή του ΝΟ παρουσία 

Η2 σε ισχυρά οξειδωτικές συνθήκες (H2-SCR) στη θερμοκρασιακή περιοχή 100-400οC. 

Παρατηρήθηκε η σημαντική επίδραση της χημικής σύστασης του υποστρώματος στη 

δραστικότητα και εκλεκτικότητα (XNO, και SN2 (%)), καθώς και στον καθορισμό του 

θερμοκρασιακού παράθυρου λειτουργίας στο οποίο επιτυγχάνεται η βέλτιστη καταλυτική 

συμπεριφορά. Από τους καταλύτες που μελετήθηκαν οι Pt/MgO και Pt/CeO2 

παρουσιάζουν τη βέλτιστη καταλυτική συμπεριφορά, με τον πρώτο να παρουσιάζει υψηλή 

δραστικότητα και εκλεκτικότητα σε Ν2 σε θερμοκρασίες 100-200οC, ενώ ο τελευταίος 

παρουσιάζει υψηλή δραστικότητα, χαμηλή εκλεκτικότητα σε Ν2, αλλά πολύ μεγάλο 

θερμοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας (ΔΤ για ΧΝΟ>½ΧΝΟ
max). Η εναπόθεση 0.1 %κ.β. Pt 

σε μηχανικά αναμεμιγμένο μίγμα υποστρωμάτων MgO και CeO2 (1:1 w/w) οδήγησε στη 

σύνθεση ενός εξαιρετικά δραστικού και εκλεκτικού καταλύτη (ΧΝΟ=95%, SN2=82%, 

T=150oC) με ευρύ θερμοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας. Το καταλυτικό αυτό σύστημα 

έχει κατοχυρωθεί με ένα αριθμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και έχει αναγνωρισθεί ως το 

καλύτερο καταλυτικό σύστημα για άμεση εφαρμογή της τεχνολογίας H2-SCR [126]. Ο 

συγκεκριμένος καταλύτης παρουσιάζει υψηλή σταθερότητα με το χρόνο αντίδρασης 

παρουσία Η2Ο, SO2, CO και CO2 στο ρεύμα τροφοδοσίας. Με αύξηση της φόρτισης της 

δραστικής φάσης Pt από 0.1 μέχρι 2%κ.β. βρέθηκε ότι ο ειδικός ρυθμός παραγωγής Ν2 

(mol/gPt.s) μειώνεται.  

Σε πρόσφατη μελέτη ο Hamada et al. [136] χρησιμοποίησαν υδροταλκίτες 

(Mg0.74Al0.26(OH)2(NO3)0.26.nH2O, HT) ως υποστρώματα για τη σύνθεση στηριζόμενων 
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καταλυτών 0.1%κ.β. Pt/HT. Οι καταλύτες μελετήθηκαν ως προς την αντίδραση NO/H2/O2 

και βρέθηκε να παρουσιάζουν χαμηλή εκλεκτικότητα ως προς Ν2 (20-53%) στη 

θερμοκρασιακή περιοχή 40-140oC. Εντούτοις, για θερμοκρασίες Τ>80οC επιτεύχθηκε 

πλήρης μετατροπή του ΝΟ. Αναφέρεται επίσης ότι αύξηση της μερικής πίεσης Η2 στην 

τροφοδοσία οδηγεί σε μικρή αύξηση της μετατροπής (ΧΝΟ, %), ενώ η εκλεκτικότητα ως 

προς N2 (SN2, %) παραμένει σταθερή. Η εκλεκτικότητα παραμένει σταθερή και με αύξηση 

της μερικής πίεσης Ο2, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε μείωση στη ΧΝΟ (%). 

 Οι Hecker και Bell [138] μελέτησαν την επίδραση της προκατεργασίας του καταλύτη 

(οξείδωση - αναγωγή) στο ρυθμό αναγωγής του NO παρουσία H2 στο καταλυτικό 

σύστημα Rh/SiO2. Από τη μελέτη τους προκύπτει ότι η οξειδωμένη μορφή του καταλύτη 

(Rhδ+/SiO2), ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία οξείδωσης, είναι πιο ενεργή από την 

ανηγμένη του μορφή. Επίσης, η ανηγμένη μορφή μέχρι τους 180oC παρουσιάζει 

χαμηλότερη εκλεκτικότητα προς NH3, ενώ η εκλεκτικότητα προς N2O παραμένει 

αναλλοίωτη και στις δυο οξειδωτικές καταστάσεις. Οι ερευνητές αφού δεν παρατήρησαν 

εμφανείς διαφορές στη διασπορά Rh στις δύο καταστάσεις, ερμήνευσαν τις διαφορές στην 

ενεργότητα και εκλεκτικότητα της αντίδρασης ως προς NH3, στη διαφορετική οξειδωτική 

κατάσταση Rh, που όπως φαίνεται αποτελεί παράμετρο κλειδί για την αντίδραση H2-SCR 

του NO.  

Σημαντική παράμετρος στην μελλοντική εφαρμογή της τεχνολογίας H2-SCR σε 

βιομηχανική κλίμακα πέρα από το κόστος εγκατάστασης της καταλυτικής μονάδας και του 

καταλύτη αποτελεί το κόστος λειτουργίας, το οποίο καθορίζεται κύρια από την 

απαιτούμενη τροφοδοσία σε υδρογόνο. Προς αυτή την κατεύθυνση στράφηκε η μελέτη 

των Pirug και Bonzel [139] οι οποίοι μελέτησαν με φασματοσκοπία XPS την αντίδραση 

NO/Η2 σε έλασμα Pt (χαμηλή πίεση) όπου παρατήρησαν τη θερμοκρασία έναρξης της 

αντίδρασης μεταβάλλοντας το λόγο H2 προς NO. Η μεταβολή του λόγου H2/NO στην 

τροφοδοσία δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χαμηλότερη θερμοκρασία έναρξης της 

αντίδρασης (170oC), επηρεάζει όμως σημαντικά την εκλεκτικότητα ως προς ΝΗ3. 

Συγκεκριμένα, αυξανόμενου του λόγου H2/NO από 0.5 σε 5.0 παρατηρείται σημαντική 

αύξηση της εκλεκτικότητας ως προς NH3.  

 Μηχανισμός και Κινητική της Αντίδρασης H2-SCR  

Οι περισσότεροι μηχανισμοί που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα για την εκλεκτική 

καταλυτική αναγωγή του NΟ με τη χρήση H2 και παρουσία οξυγόνου (> 2 vol%) σε 

στηριζόμενους μεταλλικούς καταλύτες προϋποθέτουν τη διασπαστική προσρόφηση του 

NO στη μεταλλική επιφάνεια [135-139]. Πιο κάτω φαίνονται τα προτεινόμενα επιμέρους 
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μηχανιστικά βήματα από την προσρόφηση των αντιδρώντων μέχρι την εκρόφηση των 

παραγόμενων προϊόντων (Εξς. 1.23-1.28). Η έκταση της αντιστρεπτότητας των βημάτων 

και οι συγκεντρώσεις των προσροφημένων ειδών που σχηματίζονται βρίσκονται σε άμεση 

συνάρτηση με το είδος και τη μορφολογία των εναποτιθέμενων κρυσταλλιτών του 

ευγενούς μετάλλου [6, 138-141]. Σύμφωνα με τους Broden et al. και Garin [21, 142], η 

διασπαστική προσρόφηση του NO εξαρτάται από τη φύση του μετάλλου, όπου τα 

περισσότερα μέταλλα στο αριστερό μέρος του περιοδικού πίνακα προωθούν αυτή την 

αντίδραση, καθώς και το είδος των ενεργών κέντρων που είναι συνήθως επιφανειακά 

άτομα με μικρό αριθμό ένταξης. Στους κρυσταλλίτες Pt πραγματοποιείται μοριακή 

προσρόφηση του NO (Εξ. 1.23), ενώ το H2 και το O2 προσροφούνται διασπαστικά (Εξς. 

1.24, 1.25) [6, 21].  

NO (g) + s NO - s
 

(1.23) 

2H (g) + s 2H - s
 

(1.24) 

2O (g) + 2s 2O - s
 

(1.25) 

Σύμφωνα με τον Granger et al. [140], η παρουσία προσροφημένων ειδών υδρογόνου 

(H-s) ενισχύει τη διασπαστική προσρόφηση του NO (Εξ. 1.26) στον καταλύτη Pt/Al2O3 σε 

αντίθεση με τον καταλύτη Rh/Al2O3. Οι τελευταίοι απέδωσαν τη χαμηλή ενεργότητα του 

καταλύτη Rh, ιδιαίτερα στις χαμηλές θερμοκρασίες αντίδρασης, στην ισχυρή προσρόφηση 

του NO, η οποία οδηγεί στην πλήρη κάλυψη της επιφάνειας, παρεμποδίζοντας έτσι τη 

διασπαστική προσρόφηση του H2. 

NO - s + s N - s + O - s
 

(1.26) 

NO - s + H - s N - s + OH - s  (1.27)  

2N - s + N - s N (g) + 2s
 

(1.28) 

(1.29) 

 Η μελέτη της θερμοκρασιακής εξάρτησης της εκλεκτικότητας της αντίδρασης 

αναγωγής του NO με τη χρήση H2 και παρουσία O2 ως προς Ν2 (SN2 vs T) αποτελεί ένα 

πιο δύσκολο εγχείρημα καθώς μπορεί να λαμβάνουν χώρα άλλες παράλληλες επιμέρους 

αντιδράσεις που να εμπλέκουν τον ενδιάμεσο σχηματισμό NH3 και N2O (Εξς. 1.30-1.34). 

Ο Granger et al. [140] παρατήρησαν ότι ο σχηματισμός N2O παρουσιάζεται σε χαμηλές 

θερμοκρασίες αντίδρασης NO/H2, ενώ η παραγωγή NH3 σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Μέγιστη παραγωγή NH3 για τους καταλύτες Pt/Al2O3 και Pd/Al2O3 παρατηρήθηκε στη 

2OH - s + H - s H O (g) + 2s

ΓΙΩ
ΡΓ
ΟΣ

 Γ.
 Ο
ΛΥ
ΜΠ
ΙΟ
Υ



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

| 25  
 

θερμοκρασιακή περιοχή 200-300 oC, ενώ δεν παρατηρήθηκε παραγωγή NH3 στον 

καταλύτη Rh/Al2O3. Ο μηχανισμός παραγωγής N2O, NH3 και N2 μπορεί να περιγραφεί 

σύμφωνα με το μηχανισμό που πρότειναν οι Hecker και Bell [138] (Εξς. 1.30-1.34). Με 

βάση τον προτεινόμενο μηχανισμό (Rh/Al2O3) ρυθμορυθμιστικό βήμα της αντίδρασης 

βρέθηκε να αποτελεί η διάσπαση του ΝΟ (Εξ. 1.26), όπου ανάλογα με τη θερμοκρασία 

αντίδρασης ευνοούνται συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ενδιάμεσων ειδών 

(Εξς. 1.30-1.32). Η αναστολή παραγωγής NH3 στον καταλύτη Rh/Al2O3 συσχετίστηκε με 

τη χαμηλή κάλυψη σε H - s στον εν λόγω καταλύτη, και με το χαμηλό ρυθμό διάσπασης 

του NO. 

2NO - s + N - s N O (g) + 2s
 

(1.30)
 

2NO - s + N - s N (g)+ O - s + s
 

(1.31)
 

N - s + H- s NH - s + s
 

(1.32)
 

2NH - s + H - s NH  - s + s
 

(1.33)
 

2 3NH  - s + H - s NH (g) + 2s
 

(1.34)
  

O - s + H - s OH - s + s
 

(1.35)
 

2OH - s + H - s H O + 2s
 

(1.36) 

Η παρουσία προσροφημένων ειδών οξυγόνου (Ο-s) στην επιφάνεια του ευγενούς 

μετάλλου επηρεάζει τόσο την ενεργότητα όσο και την εκλεκτικότητα της αντίδρασης H2-

SCR του NO, καθώς τα είδη Ο-s αντιδρούν με προσροφημένα είδη υδρογόνου (Η-s) (Εξς. 

1.35, 1.36) τα οποία συμμετέχουν στο σχηματισμό NH3 (Εξς. 1.32, 1.34). Η αντίδραση 

των ειδών Ο-s με H-s ευνοείται με αύξηση της θερμοκρασίας αντίδρασης. Στη χαμηλή 

θερμοκρασιακή περιοχή για τον καταλύτη Pt/Al2O3, το μηχανιστικό βήμα 1.33 φαίνεται να 

είναι πιο γρήγορο από τα μηχανιστικά βήματα 1.34-1.35, ενώ αναστροφή της ταχύτητας 

των ίδιων επιμέρους μηχανιστικών βημάτων παρατηρείται για τον καταλύτη Rh/Al2O3 [5]. 

Οι Costa και Efstathiou [143] μελέτησαν το μηχανισμό της αντίδρασης H2-SCR του 

NO στα καταλυτικά συστήματα Pt/MgO-CeO2 και Pt/SiO2 με τη χρήση ισοτοπικών 

τεχνικών SSITKA-DRIFTS, SSITKA-Mass Spectrometry. Από πειράματα ισοτοπικής 

εναλλαγής SSITKA 18O2 που λήφθηκαν για τον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 βρέθηκε ότι το 

O2 της αέριας φάσης δε λαμβάνει μέρος στο μηχανισμό παραγωγής N2O, ενώ αντίθετα 

αποτελέσματα λήφθηκαν για τον καταλύτη Pt/SiO2. Τα τελευταία αποτελέσματα είναι 

εξαιρετικής σημασίας αφού προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τους εγγενείς 
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λόγους που οδηγούν στην αξιόλογη εκλεκτηκότητα της αντίδρασης ως προς Ν2 (SΝ2, %) 

που παρουσιάζει ο καταλύτης Pt/MgO-CeO2. Το οξυγόνο της αέριας φάσης είναι δυνατό 

να εμπλέκεται στο μηχανισμό παραγωγής Ν2Ο κατά το στάδιο της οξείδωσης του 

προσροφημένου ΝΟ στο Pt προς παραγωγή νιτρικών ειδών, σύμφωνα με τα ακόλουθα 

μηχανιστικά βήματα (Εξς. 1.37-1.40) [67]: 

18 18
2O  + 2s 2 O - s  (1.37) 

18 18NO - s + O - s (NO O) - s + s  (1.38) 

18 16 18
2L L(NO O) - s + O - (NO O) -  + s  (1.39) 

18 18 18 16 16
2 2 2 2 2L L 2(NO O) -  + H N O + H O + 2 O- + H Os   (1.40) 

όπου 18Ο-L είναι επιφανειακό οξυγόνο του υποστρώματος. 

Οι ίδιοι ερευνητές από μελέτες θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης NO (TPD-ΝΟ) 

όσο και από φάσματα FTIR που λήφθηκαν για τους πιο πάνω καταλύτες, αποδεικνύουν το 

σχηματισμό διαφόρων ειδών ΝΟx (π.χ., ΝΟ2
-, ΝΟ3

-, ΝΟδ+) μετά από χημειορόφηση ΝΟ σε 

θερμοκρασία δωματίου και μετά από αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2. Συγκεκριμένα, τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων in situ DRIFTS αποδεικνύουν το σχηματισμό τουλάχιστον 

3-4 διαφορετικών ειδών προσροφημένων ΝΟx στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2, μετά από 

προσρόφηση ΝΟ ή αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2. Από τα 3 ή 4 τουλάχιστον προσροφημένα είδη 

ΝΟx που σχηματίζονται σε συνθήκες αντίδρασης (T=140oC), τα δύο από αυτά βρέθηκαν 

να είναι ενεργά, δηλαδή να συμμετέχουν στο μηχανισμό παραγωγής Ν2 και Ν2Ο. Τα είδη 

αυτά είναι τα μερικώς φορτισμένα nitrosyls στο υπόστρωμα (Μ-ΝΟδ+) και τα είδη 

bidentate νιτρικά, όπου στο σχηματισμό του τελευταίου συμμετέχει ένα μεταλλοκατιόν 

του υποστρώματος και ένα άτομο Pt. Το είδος Μ-ΝΟδ+ σχηματίζεται σε μεταλλοκατιόντα 

του CeO2, γεγονός που έχει αποδειχθεί από πειράματα in situ DRIFTS σε καταλύτη 

Pt/CeO2 μετά από αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το τελευταίο 

προσροφημένο είδος ΝΟx, δεν παρατηρήθηκε στην περίπτωση του καταλύτη Pt/SiO2. Στην 

τελευταία περίπτωση έχουν ταυτοποιηθεί επίσης δύο ενεργά ενδιάμεσα είδη ΝΟx 

διαφορετικά όμως από αυτά που ταυτοποιήθηκαν στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2. 

Συγκεκριμένα, μετά από αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 ταυτοποιήθηκαν ως ενεργά τα είδη nitrosyls 

(Pt-NOδ+) και unidentate νιτρικά (Pt-NO3) στο Pt. Τα τελευταία είδη σχηματίζονται μετά 

από οξείδωση του προσροφημένου ΝΟ στο Pt. [68]. Αντίθετα, κανένα παρόμοιο είδος 

νιτρικών στο Pt δεν έχει βρεθεί να είναι ενεργό στην περίπτωση των καταλυτών Pt/MgO-

CeO2. Σημειώνεται ότι τα προσροφημένα νιτρικά είδη στο υπόστρωμα προέρχονται 
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κυρίως από απευθείας προσρόφηση του μοριακού ΝΟ σε επιφανειακά ανιόντα οξυγόνου 

του υποστρώματος. 

Με βάση πειράματα SSITKA και άλλα δυναμικά ισοτοπικά πειράματα τα οποία 

αφορούσαν τη μελέτη του μηχανιστικού δρόμου της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 σε καταλύτη 

Pt/SiO2, ο σχηματισμός Ν2 εμπλέκει την αλληλεπίδραση δύο προσροφημένων ειδών: Pt-

NOδ+ και Pt-NO3. Αντίθετα, ο μηχανισμός σχηματισμού Ν2Ο εμπλέκει την αλληλεπίδραση 

δύο ομοίων ειδών Pt-NOδ+. Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξαν ο Burch et al. [144]. 

Στην εργασία αυτή όμως δεν γίνεται καμία αναφορά για τη χημική σύσταση και δομή των 

προσροφημένων ειδών που συμμετέχουν στον μηχανισμό παραγωγής Ν2 και Ν2Ο. Η 

χαμηλή εκλεκτικότητα σε Ν2 (SΝ2 <60%) που παρουσίασε ο καταλύτης Pt/SiO2 [144] 

υποδεικνύει ότι σε συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 ευνοείται περισσότερο ή τουλάχιστον 

εξίσου η παραγωγή Ν2Ο σε σχέση με την παραγωγή Ν2. 

Αντίθετα, τα προαναφερθέντα προσροφημένα ενεργά είδη ΝΟx (Pt/SiO2) βρέθηκαν να 

είναι ανενεργά στην περίπτωση της αντίδρασης H2-SCR για τον καταλύτη Pt/MgO-CeO2. 

Στην περίπτωση αυτή ο σχηματισμός Ν2 και Ν2Ο βρέθηκε να προέρχεται από την 

αλληλεπίδραση των προσροφημένων ειδών Μ-ΝΟδ+ και Μ-Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt (όπου Μ, 

μεταλλοκατιόν του υποστρώματος) που βρίσκονται τοποθετημένα στη διεπιφάνεια 

μετάλλου – υποστρώματος. Η συμμετοχή του υποστρώματος στο μηχανισμό της 

αντίδρασης (bifunctional catalysis) επιβεβαιώθηκε και από πειράματα SSITKA που έγιναν 

στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2, όπου η ποσότητα των ενεργών ενδιαμέσων ΝΟx (14.4 

μmols/g) βρέθηκε να είναι τριπλάσια από την ποσότητα των επιφανειακών ατόμων Pt (4.5 

μmols/g). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υδροξύλια στη διεπιφάνεια μετάλλου υποστρώματος 

βρέθηκε να συμμετέχουν στην αναγωγή των ειδών NOx και η συγκέντρωσή τους να 

καθορίζεται από τη διάχυση ατομικά προσροφημένου υδρογόνου από το Pt προς το 

υπόστρωμα (spillover).  

Στο Σχήμα 1.5 παρουσιάζονται τα σημαντικότερα μηχανιστικά βήματα που έχουν 

προταθεί για την αντίδραση H2-SCR του NO στον καταλύτη 0.1%Pt/MgO-CeO2 [145]. 

Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, με βάση πειράματα SSITKA-MS, υποστηρίζεται ότι τα 

ενεργά είδη NOx βρίσκονται στη διεπιφάνεια μετάλλου-υποστρώματος. Η αναγωγή των 

ενεργών ειδών NOx προϋποθέτει τη διάχυση (spillover) ατομικά προσροφημένου 

υδρογόνου από την επιφάνεια της Pt προς το υπόστρωμα. Ανάλογος μηχανισμός έχει 

προταθεί για την αντίδραση αναγωγής NOx στον καταλύτη Pd/MnOx-CeO2 [145].  ΓΙΩ
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Σχήμα 1.5: Σχηματική αναπαράσταση του μηχανισμού της αντίδρασης H2-SCR του NO στον 
καταλύτη Pt/MgO-CeO2 στον οποίο συμμετέχει και το υπόστρωμα (διεπιφάνεια μεταξύ 
κρυσταλλιτών Pt και υποστρώματος) [145].  

Ο Maunula et al. [146] μελέτησαν το μηχανισμό της αντίδρασης ΝΟ/Η2 με πειράματα 

SSITKA σε καταλύτη 0.2%κ.β.Pt/CeO2-Al2O3. Στην εργασία αυτή αναφέρεται ότι ένα από 

τα ενεργά ενδιάμεσα είδη της αντίδρασης ΝΟ/Η2 είναι το *ΟΝ…..ΝΟ*. Επιπλέον, οι 

συγγραφείς αναφέρουν ότι το τελευταίο είδος οδηγεί κυρίως στην παραγωγή Ν2 μέσω ενός 

μηχανισμού ο οποίος δεν προϋποθέτει το σχηματισμό προσροφημένων ατόμων Ν.  

Επιπρόσθετα, οι Savva και Efstathiou [147] πραγματοποίησαν πειράματα SSITKA-

DRIFTS, SSITKA-MS καθώς και πειράματα ισοτοπικής εναλλαγής 15ΝΟ ακολουθούμενης 

από ισόθερμη και θερμοπρογραμματιζόμενη αντίδραση με Η2, τα οποία αφορούσαν τη 

μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας (120-300οC) στη χημική δομή και την 

επιφανειακή συγκέντρωση των ενεργών ενδιάμεσων ειδών ΝΟx που σχηματίζονται κατά 

τη διάρκεια της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 (H2-SCR) στον καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. 

Από μηχανιστικές μελέτες SSITKA για τον πιο πάνω καταλύτη στη θερμοκρασιακή 

περιοχή 100-200oC επιβεβαιώθηκε η παρουσία δύο ενεργών ενδιάμεσων ειδών NOx στην 

επιφάνεια του υποστρώματος (monodentate ή bidentate νιτρικό είδος και nitrosyl 

προσροφημένο με νιτρικό είδος σε γειτονικές θέσεις) που συμμετέχουν στην αντίδραση 

H2-SCR του ΝΟ. Όμως, μηχανιστικές μελέτες σε υψηλότερες θερμοκρασίες (T=200-

300oC) έδειξαν τη διαφοροποίηση του μηχανισμού της αντίδρασης (H2-SCR), με το 

monodentate ή bidentate νιτρικό είδος να μην αποτελεί ενεργό ενδιάμεσο είδος της 

αντίδρασης, ενώ το χηλικό είδος (NO2
-) στην επιφάνεια του υποστρώματος να αποτελεί 

νέο ενεργό ενδιάμεσο είδος της αντίδρασης. Το nitrosyl προσροφημένο με νιτρικό είδος σε 

γειτονικές θέσεις βρέθηκε ότι παραμένει ενεργό ενδιάμεσο είδος της αντίδρασης και στην 

υψηλότερη θερμοκρασιακή περιοχή.  

Οι ίδιοι ερευνητές με βάση την ποσότητα των ενεργών ενδιάμεσων ειδών που 

προσδιορίστηκαν από μελέτες SSITKA-MS, το μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών Pt, 

κρυσταλλογραφικά δεδομένα για τα οξείδια MgO και CeO2, και θεωρώντας μια 

ημισφαιρική γεωμετρία για τα σωματίδια Pt, υπολόγισαν την ακτίνα του δακτυλίου γύρω 
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από τους κρυσταλλίτες Pt στον οποίο σχηματίζονται ενεργά ενδιάμεσα είδη NOx. Με βάση 

τις μελέτες αυτές βρέθηκε ότι ο δακτύλιος αυτός έχει ακτίνα 4-5 Å (Σχήμα 1.6), όπου 

υποστηρίζεται ότι καθορίζεται από φαινόμενα διάχυσης (spillover) ειδών Η από τον 

κρυσταλλίτη Pt προς το υπόστρωμα. Τα ενεργά ενδιάμεσα είδη ΝΟx βρίσκονται εντός της 

περιοχής τα όρια της οποίας καθορίζονται από τον διακεκομμένο κύκλο και βρίσκονται 

στην εμβέλεια διάχυσης του ατομικού Η. Τα ενδιάμεσα προσροφημένα είδη ΝΟx που 

βρίσκονται πέραν του καθορισμένου κυκλικού τμήματος χαρακτηρίζονται ως μη ενεργά, 

αφού το ατομικά προσροφημένο Η δεν μπορεί ενεργειακά να τα πλησιάσει και να τα 

ανάξει.  

 

Σχήμα 1.6: Εμβέλεια επιφανειακής διάχυσης ατομικού υδρογόνου (διακεκομμένος μπλέ κύκλος) 
από τη διεπιφάνεια κρυσταλλιτών Pt στα μεταλλοξείδια MgO και CeO2 (M-O-M).  

1.3.3.2  Ζεόλιθοι 

Οι Burch και Scire [102] μελέτησαν μια σειρά από ιοντικά υποκατεστημένους 

ζεόλιθους ZSM-5 με μεταλλικά ιόντα Rh, Co, Cu και Pt στην αντίδραση αναγωγής του 

NO παρουσία υδρογόνου, όπου κατέληξαν στη ακόλουθη σειρά ενεργότητας: Pt > Rh > 

Co > Cu > H-ZSM-5. Η σειρά δραστικότητας είναι σύμφωνη και με προηγούμενες μελέτες 

του Taylor et al. [108]. Οι τελευταίοι παρατήρησαν ότι απουσία Ο2 η μετατροπή του ΝΟ 

μειώνεται δραματικά με αύξηση της μερικής πίεσης Η2 στην τροφοδοσία σε όλους τους 

καταλύτες που μελετήθηκαν με εξαίρεση τον καταλύτη Co-ZSM-5, όπου δεν φαίνεται να 

επηρεάζεται από την απουσία Ο2. Οι καταλύτες αυτοί, παρόλο που δεν διαθέτουν υψηλή 

εκλεκτικότητα προς N2 (SN2, %), εντούτοις οδηγούν σε αρκετά υψηλή μετατροπή του ΝΟ 

(ΧΝΟ, %) παρουσία Ο2. 
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1.3.3.3 Περοβσκιτικά Υλικά 

Οι στηριζόμενοι καταλύτες Pt όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, παρουσιάζουν 

τη μεγαλύτερη ενεργότητα για την αντίδραση NO/H2/O2, αν και σε μερικές περιπτώσεις 

χαρακτηρίζονται από υψηλές εκλεκτικότητες ως προς N2O [6]. Σημαντικές μελέτες προς 

αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν από τον Costa et al. [115, 116, 118]. 

Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν στηριζόμενοι καταλύτες Pt σε περοβσκιτικά υλικά (0.1%κ.β. 

Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 και 0.1%κ.β. Pt/La0.5Ce0.5MnO3) ως προς την αντίδραση NO/H2/O2 

παρουσία Ο2 και Η2Ο στην τροφοδοσία. Από τις καταλυτικές δοκιμές που διενεργήθηκαν 

φάνηκε ότι στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή 100-200οC επιτεύχθηκε SN2=93% και 

ΧΝΟ=80%. Η εκλεκτικότητα αυτή σε Ν2 είναι από τις υψηλότερες τιμές που αναφέρθηκε 

στη βιβλιογραφία μέχρι σήμερα για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2. Οι ερευνητές έδειξαν 

επίσης τον ευεργετικό ρόλο του Pt στην αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2, αφού βρέθηκε να ενισχύει 

την προσρόφηση ΝΟ στο υπόστρωμα. 

Ο Grange et al. [29, 148] έχουν μελετήσει την αναγωγή ΝΟ σε συνθήκες περίσσειας 

Η2 και απουσία Ο2 σε ένα μεγάλο αριθμό περοβσκιτικών υλικών με δραστική φάση το Co. 

Συγκεκριμένα, το υλικό La0.85Ba0.15CoO3 παρουσίασε πλήρη μετατροπή του ΝΟ και 50% 

εκλεκτικότητα ως προς Ν2 (SN2=50%) στους 450οC. Παρόλα αυτά δεν κατέστη δυνατός ο 

συσχετισμός μεταξύ ενεργότητας και χημικής σύστασης του καταλύτη. Οι ερευνητές 

κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα και για στηριζόμενους καταλύτες Co και Pd σε 

διαφορετικά περοβσικιτικά υποστρώματα (LaAl0.5Co0.5O3 και La0.4Pd0.6CoO3) [149]. Ο 

Ferri et al. [150] μελέτησαν την αντίδραση καταλυτικής αναγωγής του ΝΟ για 

διαφορετικούς λόγους ΝΟ/Η2 σε μια σειρά καταλυτών La0.9A0.1Α΄ΒΟ3 (όπου Α΄=Ce ή Eu 

και Β = Mn ή Co) και La0.8Sr0.2ΒΟ3 (όπου Β=Mn, Ni, Co και Fe). Αύξηση της 

συγκέντρωσης Η2 στην τροφοδοσία οδήγησε σε αύξηση της μετατροπής του ΝΟ. Η 

ενεργότητα των καταλυτών με βάση τη δραστική φάση ακολουθεί τη σειρά: Co > Ni > Mn 

> Fe, ενώ με βάση την εκλεκτικότητα ως προς Ν2 τη σειρά: Mn > Fe > Co > Ni. Αρκετά 

δραστικά παρουσιάζονται και περοβσκιτικά υλικά του τύπου La1-xSrxMO3 ( όπου Μ = Fe, 

Co) [151]. Οι καταλύτες κοβαλτίου βρέθηκαν και σ’ αυτή την περίπτωση να είναι 

δραστικότεροι των καταλυτών Fe, ενώ η παρουσία Ο2 στην τροφοδοσία οδηγεί στην 

απενεργοποίηση των καταλυτών. 

 Στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσματα διαφόρων στηριζόμενων 

καταλυτικών συστημάτων Pt (περοβσκίτες και μεταλλοξείδια ως υποστρώματα) για την 

αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 τα οποία προέκυψαν από ερευνητικές προσπάθειες του Εργαστηρίου 

Ετερογενούς Κατάλυσης του Πανεπιστημίου Κύπρου [3, 115, 116, 118] 
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Πίνακας 1.1: Σύγκριση της καταλυτικής συμπεριφοράς στηριζόμενων καταλυτών Pt 

(0.1%κ.β.) σε οξειδικά και περοβσκιτικά υποστρώματα για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2. 

Καταλύτης Τmax(
oC) XNO (%) SN2 (%) Ref 

Pt/Al2O3 125 66 60 [152] 

Pt/La2O3 300 24 87 [153] 

Pt/SiO2 120 80 65 [152-154] 

Pt/TiO2 100 85 46 [153] 

Pt/Y2O3 150 80 77 [153] 

Pt/CaO 200 83 75 [153] 

Pt/MgO 140 94 72 [153] 

Pt/CeO2 150 87 42 [155] 

Pt/MgO-CeO2 150 98 84 
[145, 153, 
156, 157] 

Pt/La0.5Ce0.5MnO3 150 88 79 [152, 154] 

Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 160 90 93 [152, 155] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

2.1 Εισαγωγή 

Η καύση των ορυκτών καυσίμων (κάρβουνο, πετρέλαιο και φυσικό αέριο) έχει 

αποτελέσει την κύρια ενεργειακή βάση τροφοδότησης της αλματώδους ανάπτυξης του 

σύγχρονου πολιτισμού. Όμως τα συνεχώς συρρικνούμενα αποθέματα υγρών (πετρέλαιο) 

και στερεών (κάρβουνο) συμβατικών καυσίμων παράλληλα με την τεράστια σε έκταση 

ρύπανση του περιβάλλοντος οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε ένα ενεργειακό και 

οικολογικό αδιέξοδο. Βρισκόμαστε ήδη στο μεταίχμιο δύο τεχνολογικών εποχών, όπου, με 

γνώμονα τη διασφάλιση της μελλοντικής ποιότητας ζωής, απαιτείται ένας καθολικός 

επανακαθορισμός της ενεργειακής πολιτικής με ταυτόχρονη λήψη μέτρων για αναστροφή 

της εικόνας που παρουσιάζει σήμερα το επιβαρυμένο περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη τεχνολογιών με ενεργειακή βάση τις 

ανανεώσιμες ή εναλλακτικές πηγές ενέργειας, και ειδικότερα του υδρογόνου [1-3]. Το 

ενδιαφέρον φαίνεται να στρέφεται στο υδρογόνο το οποίο αποτελεί ένα “καθαρό” φορέα 

ενέργειας, που μπορεί να παραχθεί από διάφορες εναλλακτικές πηγές ενέργειας (π.χ., 

φυσικό αέριο, βιομάζα, νερό, κ.α.) [4-6]. Με την εφαρμογή των εναλλακτικών 

τεχνολογιών να βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και τα ήδη δοκιμαζόμενα οικοσυστήματα 

του πλανήτη να βρίσκονται πολύ κοντά στην καταστροφή, καθίσταται επιτακτική η 

ανάγκη λήψης άμεσων και καθοριστικών μέτρων για τον περιορισμό των επιβλαβών 

εκπομπών προς το περιβάλλον από τη χρήση των σημερινών τεχνολογιών.  

2.2 Ατμοσφαιρική Ρύπανση 

Τα τελευταία χρόνια η ρύπανση του περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα της μαζικής 

αστικοποίησης και εκβιομηχανοποίησης της σύγχρονης κοινωνίας, έχει πάρει επικίνδυνες 

και, σε πολλές περιπτώσεις, καταστροφικές διαστάσεις για τη γήινη βιόσφαιρα. Η 

ρύπανση μπορεί να διακριθεί σε αστική και βιομηχανική, σε ρύπανση ατμόσφαιρας, νερού 

και εδάφους, και αποτελεί σήμερα ένα από τα οξύτερα προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ως ατμοσφαιρική ρύπανση καλείται η παρουσία στην ατμόσφαιρα ρύπων, δηλαδή κάθε 

είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας (θερμότητα, 

ραδιενέργεια, κ.λπ.), ώστε ο συνδυασμός της συγκέντρωσης και διάρκειας παραμονής τους 

ΓΙΩ
ΡΓ
ΟΣ

 Γ.
 Ο
ΛΥ
ΜΠ
ΙΟ
Υ



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

| 40  
 

στην ατμόσφαιρα να δύναται να αλλοιώσει τη δομή, τη σύσταση και τα χαρακτηριστικά 

της ατμόσφαιρας με δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον [7].  

Τα οξείδια του αζώτου (NOx), μαζί με το διοξείδιο του θείου, τις πτητικές οργανικές 

ενώσεις (VOC), το μονοξείδιο του άνθρακα, το μόλυβδο και τα αιωρούμενα σωματίδια, 

συγκαταλέγονται ανάμεσα στους σημαντικότερους ρύπους της ατμόσφαιρας. Τα τελευταία 

χρόνια λαμβάνονται σημαντικά μέτρα για τον περιορισμό των ρύπων. Όπως φαίνεται και 

στο Σχήμα 2.1, παρατηρείται μια σταδιακή μείωση των εκπομπών ΝΟx λόγω της χρήσης 

de-NOx καταλυτικών τεχνολογιών παρά την αυξημένη παραγωγή ενέργειας που έχει 

παρατηρηθεί. 

 

Σχήμα 2.1: Εκπομπές ΝΟx (ktons) στην Ε.Ε. μεταξύ 1990-2001 και εκτίμηση μέχρι το 2010 [7]. 

2.3 Οξείδια του Αζώτου 

Οξείδια του αζώτου ή NOx, αποτελούν το γενικό όρο μιας ομάδας πολύ δραστικών 

αερίων ενώσεων, οι οποίες αποτελούνται κυρίως από το NO και NO2. Τα οξείδια του 

αζώτου (ΝΟx) προέρχονται κατά κύριο λόγο από δύο τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας: (α) τη βιομηχανία (π.χ., σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

διυλιστήρια, βιομηχανικές μονάδες παραγωγής νιτρικού οξέος, κ.ά.) και (β) μηχανοκίνητα 

μέσα μεταφοράς (π.χ., αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα) τα οποία διαθέτουν μηχανές 

εσωτερικής καύσης [8]. Το NO αντιστοιχεί στο 90-95% των NOx που παράγονται σε 

διεργασίες καύσης [7, 9].  

Σύμφωνα με τους Bosch και Janssen [10] τα NOx που παράγονται κατά τις διεργασίες 

καύσης μπορεί να διακριθούν σε τρείς κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία, thermal NOx, 

αντιστοιχεί στην ομογενή αντίδραση οξείδωσης του N2 σε υψηλές θερμοκρασίες 

(Τ>1500°C) και αποτελεί την κύρια πηγή NOx. 

2 2N  + O 2NO ,   298 180.6 kJ/moloH   (2.1) 
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Η αντίδραση λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 1500oC (π.χ., μηχανές 

εσωτερικής καύσης) και ακολουθεί το μηχανισμό ελευθέρων ριζών ο οποίος προτάθηκε 

από τον Zeldovich [11]. Ο ρυθμός παραγωγής NO εξαρτάται κυρίως από την κινητική της 

πρώτης αντίδρασης (Εξ. 2.2): 

* *
2N  + O NO + N  (2.2) 

* *
2N  + O NO + O  (2.3) 

Μια απλοποιημένη έκφραση του ρυθμού σχηματισμού NO δίνεται από την ακόλουθη 

εξίσωση [12]: 

*
1 2

[ ]
2 [ ][ ]

d NO
k O N

dt
,    g mol. cm-3. s-1 (2.4) 

Η δεύτερη κατηγορία, fuel NOx, αντιστοιχεί στα NOx που σχηματίζονται από την 

οξείδωση-καύση του οργανικού αζώτου που εμπεριέχεται σε καύσιμα, όπως στο 

γαιάνθρακα (1%κ.β. N) και σε μικρότερες ποσότητες στο πετρέλαιο (~ 0.2.%κ.β. N). Η 

αντίδραση πιστεύεται ότι προχωρεί μέσω ενός σύνθετου μηχανισμού με ενδιάμεσο 

σχηματισμό HCN ή/και NH3, τα οποία στη συνέχεια ανάγονται πλήρως προς N2 και NO 

σύμφωνα με τις πιο κάτω αντιδράσεις [12]: 

3 2 2HCN/NH  +  O NO  +  H O  (2.5) 

3 2 2HCN/NH  +  NO N   + H O  (2.6) 

Σε αντίθεση με τα thermal NOx ο σχηματισμός των fuel NOx είναι πιο εύκολος καθώς για 

την απελευθέρωση του αζώτου από την οργανική ύλη απαιτείται η διάσπαση απλών 

δεσμών N-H και N-C σε αντίθεση με τον τριπλό δεσμό στο μόριο του Ν2.  

Η τρίτη κατηγορία, prompt NOx αφορά NOx που παράγονται κατά την αντίδραση 

υδρογοανθρακικών φραγμάτων-ριζών με ατμοσφαιρικό άζωτο κάτω από πλούσιες προς 

καύσιμο συνθήκες, προς σχηματισμό NO. Το τελευταίο παρουσία οξυγόνου μπορεί να 

αντιδράσει περαιτέρω προς NO2 και Ν2Ο. Ο μηχανισμός σχηματισμού των prompt NOx 

περνά μέσα από το σχηματισμό HCN (Εξς. 2.7-2.8), το οποίο στη συνέχεια αντιδρά προς 

N2 και ΝΟ, με το Ν2 να αποτελεί το κύριο προϊόν. 

2N  + CH* HCN  + N*  (2.7) 

2 2N  + CH * HCN + NH*  (2.8) 
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Η σύνθεση prompt NOx είναι ανάλογη με τον αριθμό των ατόμων άνθρακα ανά 

μονάδα όγκου του αντιδραστήρα και δεν εξαρτάται καθόλου από το είδος του 

υδρογονάνθρακα [12]. 

2.3.1 Αντιδράσεις NOx στην Ατμόσφαιρα 

Τα οξείδια του αζώτου διαθέτουν αδέσμευτα ηλεκτρόνια και συμμετέχουν ως ρίζες σε 

ένα πολύ μεγάλο αριθμό αντιδράσεων στην ατμοσφαιρική χημεία. Από τα οξείδια του 

αζώτου το NO αποτελεί το κύριο συστατικό των NOx αλλά αποτελεί και το μόριο κλειδί - 

σημείο εκκίνησης όλων των αντιδράσεων που παριστάνονται στο Σχήμα 2.2. Το NO 

σχηματίζεται όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως από την ανθρώπινη δραστηριότητα, 

αλλά μπορεί να σχηματιστεί και από φυσικά αίτια όπως είναι τα ηφαίστεια, ηλεκτρικές 

εκκενώσεις από κεραυνούς, καθώς και βιολογικές διεργασίες αποικοδόμησης από 

μικροοργανισμούς. Με τη σύνθεση και απελευθέρωση του στην ατμόσφαιρα παρουσία του 

όζοντος, ή οργανικών ριζών το NO οξειδώνεται άμεσα προς ανώτερα οξείδια του αζώτου, 

τα οποία φέρουν κα τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη ρυπαντική δράση των NOx (π.χ., όξινη 

βροχή). 

 

Σχήμα 2.2: Χημεία των NOx στην ανώτερη ατμόσφαιρα [13]. 

2.3.2 Επιδράσεις NOx στην Ανθρώπινη Υγεία 

Από βιολογικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί το NO αποτελεί ένα σημαντικό 

βιολογικό διαβιβαστή που μεταφέρει τις κατάλληλες πληροφορίες προς τα λευκοκύτταρα 

για καταστροφή των καρκινικών κυττάρων, όπως και προς τους νευροδιαβιβαστές για 

διαστολή των αιμοφόρων αγγείων. Όμως, το βιολογικά μη ενεργό NO που λαμβάνεται από 
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εξωγενείς προς τον οργανισμό πηγές αποτελεί δηλητήριο για την in-vivo ενζυμική 

μεταβολή του αμινοξέος αργινίνη (Σχήμα 2.3), και κατά συνέπεια αποτελεί θανάσιμο 

κίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό [14, 15]. Το NO μέσω του αναπνευστικού 

συστήματος μπορεί αρχικά να διαχυθεί μέσω των κυψελιδικών κυττάρων και στη συνέχεια 

των τριχοειδών αγγείων των πνευμόνων, προξενώντας ανεπανόρθωτη ζημιά στη δομή και 

στη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα την πρόκληση ή χειροτέρευση ασθενειών του 

αναπνευστικού συστήματος, όπως εμφύσημα και βρογχίτιδα. Επίσης, συμβάλλει στην 

επιδείνωση της κατάστασης ασθενών με προβλήματα κυκλοφορικού συστήματος [10, 15]. 

 

Σχήμα 2.3: In-vivo ενζυματική μετατροπή της αργινίνης σε σιτρουλίνη με ταυτόχρονη παραγωγή 
NO. Όπου: iNOS, nNOS και eNOS δυο ομάδες ενζύμων, NO συνθάσες. 

Το ΝΟ μπορεί επίσης εύκολα να οξειδωθεί σε ΝΟ2 παρουσία οξυγόνου του αέρα με 

τη βοήθεια ηλιακής ακτινοβολίας (290-420 nm) σύμφωνα με την πιο κάτω αντίδραση:  

2 22NO + O 2NO  (2.9) 

Το διοξείδιο του αζώτου αποτελεί εξίσου δηλητηριώδες αέριο για το αναπνευστικό 

σύστημα. Παράλληλα, τα οξείδια του αζώτου αντιδρούν με αμμωνία, υγρασία και άλλα 

συστατικά, σχηματίζοντας νιτρικό οξύ και ανάλογα υγρά σωματίδια τα οποία επίσης 

επιβαρύνουν το αναπνευστικό σύστημα και καταστρέφουν τους πνεύμονες, προκαλώντας 

μέχρι και πρόωρο θάνατο [10].  

2.3.3 Επιδράσεις NOx στο Περιβάλλον 

Τα οξείδια του αζώτου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις φωτοχημικές 

αντιδράσεις στην τροπόσφαιρα και στη στρατόσφαιρα και είναι υπεύθυνα για αρκετά 

περιβαλλοντικά προβλήματα που εμφανίζονται έντονα τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη, 

τα σημαντικότερα των οποίων είναι τα εξής: 
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(α) όξινη βροχή ή “βροχή χαμηλού pH”: Τα NOx αντιδρούν με άλλες ουσίες στην 

ατμόσφαιρα σχηματίζοντας οξέα, τα οποία φτάνουν στην επιφάνεια της γης μέσω της 

βροχής, της ομίχλης, του χιονιού ή ξηρών σωματιδίων, γεγονός που έχει ως συνέπεια τη 

μόλυνση των υπόγειων υδατικών συστημάτων, τη μείωση των δασών του βορείου 

ημισφαιρίου της Γης και την καταστροφή πολλών αρχαιολογικών μνημείων [16, 17].  

(β) Σχηματισμός φωτοχημικού νέφους: Παρουσία θερμότητας και ηλιακού φωτός, τα NOx 

και οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) αλληλεπιδρούν σχηματίζοντας το φωτοχημικό 

νέφος, κύριο συστατικό του οποίου είναι το όζον. Το φωτοχημικό νέφος προξενεί 

προβλήματα υγείας (ερεθισμό ματιών και επιπλοκές στο αναπνευστικό σύστημα), καθώς 

και καταστροφές στη βλάστηση και στις καλλιέργειες [18]. 

Όταν οι υδρογονάνθρακες αντιδρούν με ρίζες υδροξυλίου ( OH ), σχηματίζονται 

υπεροξείδια τα οποία σχηματίζουν νέες ρίζες OH , οδηγώντας σε οξείδωση του ΝΟ σε 

ΝΟ2. Οι ρίζες ( OH ) αντιδρούν κυρίως με CO και CH4 [19], καθώς και με άλλους 

υδρογονάνθρακες: 

2OH CO CO H     (2.10) 

4 2 3OH CH H O CH    (2.11) 

Τα άτομα Η και οι ρίζες των υδρογονανθράκων (CH3 ή γενικά RCH3), ενώνονται με μόρια 

οξυγόνου προς σχηματισμό ριζών υπεροξειδίων HO2 ή RO2 (R=αλκυλικές ομάδες): 

2 2H O HO   (2.12) 

3 2 3 2CH O CH O   (2.13) 

Οι ρίζες υπεροξειδίων αντιδρούν στη συνέχεια με το NO και σχηματίζονται NO2 και νέες 

ρίζες OH : 

2 2NO HO NO OH    (2.14) 

3 2 2 3NO CH O NO CH O    (2.15) 

Η αύξηση του λόγου NO2/NO οδηγεί σε μεγαλύτερη συγκέντρωση όζοντος παρουσία 

έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Η διεργασία αυτή, η οποία απεικονίζεται στο Σχήμα 2.4, 

προκαλεί τον ‘‘ανθρωπογενή σχηματισμό όζοντος’’, το γνωστό φωτοχημικό νέφος.  
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Σχήμα 2.4: Σχηματισμός όζοντος από NO2 με συνεισφορά υδρογονανθράκων [19]. 

(γ) Μείωση της συγκέντρωσης του όζοντος στην στρατόσφαιρα (τρύπα του όζοντος): Τα NOx 

καταλύουν την καταστροφή του όζοντος μέσω των πιο κάτω αντιδράσεων [20]: 

3 2 2NO + O NO + O  (2.16) 

2 2NO  + O NO + O   (2.17) 

δ) Υπερθέρμανση του πλανήτη: Το N2O αποτελεί αέριο θερμοκηπίου, ισχυρότερο και από 

το CO2 [20]. 

2.3.4 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Μείωσης Εκπομπών ΝΟx 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αναγνωρίζοντας την επικινδυνότητα των ΝΟx προς τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον, έχει θεσπίσει αυστηρές νομοθεσίες, τις οποίες τα κράτη-μέλη 

οφείλουν να ακολουθούν πιστά με στόχο τον έλεγχο της αέριας ρύπανσης. Ήδη από το 

1982 η Ε.Ε. έχει θεσπίσει με κανονισμό την εισαγωγή του τριοδικού καταλυτικού 

μετατροπέα (TWC, Three-Way catalytic Converter) στα βενζινοκίνητα οχήματα για τη 

μείωση των εκπομπών ΝΟx, HC και CO.  

Το 1999 συστάθηκε το "πρωτόκολλο του Gothenburg" με σκοπό τη μείωση της 

οξίνισης του περιβάλλοντος, του ευτροφισμού και της παρουσίας όζοντος στα χαμηλά 

στρώματα της ατμόσφαιρας με τον καθορισμό ανωτάτων ορίων εκπομπών SO2, NOx, 
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VOCs και NH3, με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής το 2010. Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής 

του πρωτοκόλλου περιλαμβάνει την Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, τις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης και την Κεντρική Ασία. Αναθεώρηση του σχεδίου βρίσκεται σε εξέλιξη για τον 

καθορισμό νέων στόχων για το 2020 [7]. 

 Στους Πίνακες 2.1 και 2.2 παρουσιάζονται τα όρια εκπομπών (CO, HCs, NOx και 

PM) για τα επιβατικά αυτοκίνητα και για τις μηχανές diesel βαρέως τύπου, αντίστοιχα. Με 

βάση τις πρόνοιες του Euro V (2009), όλα τα diesel επιβατικά αυτοκίνητα πρέπει να είναι 

εφοδιασμένα με φίλτρο στερεών σωματιδίων (diesel particulate filter, DPF), μέτρο για τον 

περιορισμό του προβλήματος εκπομπής στερεών σωματιδίων. Τα ανώτατα όρια εκπομπής 

CO στα πετρελαιοκίνητα οχήματα είναι πιο αυστηρά, 50% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα 

στα βενζινοκίνητα οχήματα (0.5 αντί για 1 g.km-1). Σε αντίθεση όμως, τα ανώτατα όρια 

εκπομπής NOx είναι 60% χαμηλότερα στους βενζινοκινητήρες (0.06 αντί 0.18 g.km-1). 

Αυτές οι διαφορές όμως εξομαλύνονται με την εισαγωγή του Euro VI. Έτσι, οι 

βιομηχανίες καλούνται στο μεσοδιάστημα να αναπτύξουν ή/και να βελτιώσουν τις 

τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών και εναρμόνιση με τα ολοένα και πιο αυστηρά 

επίπεδα συγκέντρωσης των ρύπων που τίθενται από νομοθεσίες που αφορούν τη ρύπανση 

του περιβάλλοντος. 

Πίνακας 2.1: Χρονική εξέλιξη ευρωπαϊκών προτύπων για τα ανώτατα όρια εκπομπών 

ρύπων από επιβατικά αυτοκίνητα (g km-1) [21, 22]. 

Βαθμίδα Ημερ.  CO HCs HCs & NOx NOx PM 

Πετρέλαιο 
Euro III Ιαν. 2000 0.64 - 0.56 0.50 0.050 

Euro IV Ιαν. 2005 0.50 - 0.30 0.25 0.025 

Euro V Σεπ. 2009 0.50 - 0.23 0.18 0.005 

Euro VI Σεπ. 2014 0.50 - 0.17 0.08 0.005 

Βενζίνη 
Euro III Ιαν. 2000 2.3 0.20 - 0.15 - 

Euro IV Ιαν. 2005 1.0 0.10 - 0.08 - 

Euro V Σεπ. 2009 1.0 0.10 - 0.06 0.005 

Euro VI Σεπ. 2014 1.0 0.10 - 0.06 0.005 
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Πίνακας 2.2: Αντιπροσωπευτικά ανώτατα όρια εκπομπών NOx για μεγάλης κλίμακας 

μονάδες παραγωγής ενέργειας (>50MSWb), αεριοστροβίλων και αποτεφρωτήρων στην 

Ευρώπη [21]. 

Σταθερές Μονάδες  Ανώτατο όριο εκπομπής NOx (ppm) 

Ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός με καύσιμο  

Γαιάνθρακα (6% O2) 
 100 

Ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός με καύσιμο  

Πετρέλαιο (3% O2) 
 75 

Ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός με καύσιμο  

φυσικό αέριο (3% O2) 
 50 

Αεριοστρόβιλοι (15% O2)  25 

Αποτεφρωτήρες (11% O2)  35 

 

2.4  Χημική Προσρόφηση 

Όταν τα μόρια ενός αερίου με χαμηλή κινητική ενέργεια (υψηλός συντελεστής 

προσρόφησης, sticking coefficient) έρθουν σε επαφή με μια στερεή επιφάνεια μπορεί να 

υπάρξει χημική αλληλεπίδραση (χημειορόφηση) ή φυσική αλληλεπίδραση (φυσιορόφηση, 

σε θερμοκρασία συμπύκνωσης) με την επιφάνεια. Η χημική αλληλεπίδραση 

(χημειορόφηση) περιλαμβάνει τη δημιουργία χημικού δεσμού μεταξύ προσροφημένου 

είδους και επιφάνειας, ενώ η φυσική αλληλεπίδραση (φυσιορόφηση) περιλαμβάνει 

ασθενέστερες αλληλεπιδράσεις που βασίζονται κατά κύριο λόγο στην πόλωση του 

προσροφημένου είδους και από τη στερεή επιφάνεια (δυνάμεις van der Waals) παρά σε 

μεταφορά ηλεκτρονιακής πυκνότητας μεταξύ τους (χημικός δεσμός) [23-26].  

Αν και η χημειορόφηση και φυσιορόφηση αποτελούν δυο πλήρως διακριτές 

διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια ενός στερεού, εντούτοις παρατηρείται ένα 

ευρύ φάσμα αλληλεπιδράσεων. Η φυσιορόφηση στηρίζεται στις μεγάλης εμβέλειας 

ελκτικές αλληλεπιδράσεις van der Waals και στις απωστικές, μικρής εμβέλειας 

αλληλεπιδράσεις Pauli και συμβαίνει κυρίως σε θερμοκρασίες κοντά στο σημείο 

υγροποίησης του αερίου.  

Η χημειορόφηση ενός μορίου σε μια επιφάνεια εμφανίζει υψηλή εξάρτηση από τον 

προσανατολισμό του μορίου ως προς την επιφάνεια. Συγκεκριμένα, τα χημειοροφημένα 

είδη (chemisorbed species) μπορούν να αλληλεπιδρούν και να σχηματίζουν δεσμό με 

συγκεκριμένα κέντρα της επιφάνειας, όπου η έκταση της αλληλεπίδρασης (ισχύς δεσμού) 

εξαρτάται άμεσα από την ακριβή θέση και προσανατολισμό τους στην επιφάνεια. Για 
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παράδειγμα, στις μεταλλικές επιφάνειες, παρατηρείται εκλεκτική χημειορόφηση ατόμων 

σε μεταλλικά κέντρα υψηλής ένταξης [23]. Σημαντική εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί η 

πολύ ισχυρή αλληλεπίδραση που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ προσροφημένης ένωσης 

και υποστρώματος, η οποία οδηγεί στο σχηματισμό νέου χημικού είδους. Για παράδειγμα, 

το οξυγόνο μπορεί να σχηματίζει ισχυρό δεσμό με ένα αριθμό στοιχείων όπως ο Fe, το Al 

και το Si. Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι η χημειορόφηση οξυγόνου μπορεί να λάβει χώρα σε 

κέντρα τόσο της επιφάνειας όσο και της υποεπιφάνειας. Η δέσμευση οξυγόνου ανάμεσα 

στα επιφανειακά και υποεπιφανειακά κέντρα του υποστρώματος μπορεί να θεωρηθεί σαν 

πρόδρομο στάδιο σχηματισμού οξειδίων, όπως: Fe2O3, Al2O3 και SiO2 [23]. Παρόμοια 

συμπεριφορά παρουσιάζουν τα άτομα υδρογόνου τα οποία λόγω του μικρού τους μεγέθους 

έχει βρεθεί να χημειοροφούνται σε υποεπιφανειακά άτομα του μετάλλου (π.χ., Pd) ή  

υποστρώματος (π.χ., μεταλλοξείδιο). Ιδιαίτερο ενδιαφέρων παρουσιάζει το σύστημα H/Pt 

[27, 28] όπου τα άτομα H μπορούν να εντάσσονται στο πλέγμα του Pd με πυκνότητα 

μεγαλύτερη και από το υγρό υδρογόνο. Η χημική προσρόφηση διακρίνεται σε μοριακή 

(associative adsorption), όπου το μόριο προσροφάται στην επιφάνεια χωρίς αλλαγή στη 

δομή του. Για παράδειγμα:  

NO(g) + s ↔ NO-s  (2.18) 

ή διασπαστική (dissociative adsorption), όπου το μόριο διασπάται σε δύο ή περισσότερα 

προσροφημένα είδη. Για παράδειγμα:  

Η2(g) + 2s ↔ 2H-s  (2.19) 

Πίνακας 2.3: Περιοδικός Πίνακας στοιχείων με μεγάλη (+) και καθόλου (-) πιθανότητα 

διασπαστικής χημειορόφησης H2 (sticking probability). Σημειώνονται επίσης τα είδη των 

υδριδίων που μπορούν να σχηματιστούν [29].  
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Αντίθετα, η φυσιορόφηση ειδών σε μια επιφάνεια (physisorbed species) δεν 

παρουσιάζει εξάρτηση από τον προσανατολισμό των ειδών προς την επιφάνεια. Η 

φυσιορόφηση σχετίζεται με ασθενές δεσμό που αναπτύσσεται μεταξύ προσροφημένης 

ένωσης και στερεής επιφάνειας και παρουσιάζει τις περισσότερες φορές ομοιόμορφη 

κατανομή προσροφημένων ειδών στην επιφάνεια. 

2.4.1 Διασπαστική Χημική Προσρόφηση H2 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αναφορών που αφορά τη μελέτη 

προσρόφησης H2 σε μεταλλική επιφάνεια είτε λόγω της χρήσης του σε πολλές 

καταλυτικές διεργασίες είτε λόγω της χρήσης του ως μόριο-μοντέλο (μικρό μέγεθος, 

γνωστή ηλεκτρονιακή δομή) σε θεωρητικές μελέτες προσρόφησης [29].  

Με βάση τη βιβλιογραφία [29] το μόριο του Η2 μπορεί να χημειοροφηθεί διασπαστικά 

στην επιφάνεια ενός μεγάλου αριθμού μετάλλων (Πίν. 2.3), ενώ ανάλογα με το είδος του 

μετάλλου η προσρόφηση αυτή μπορεί να είναι ενεργοποιημένη ή μη. Με βάση τον Πίνακα 

2.3 φαίνεται ότι η πλειοψηφία των μετάλλων μετάπτωσης καθώς και μερικά στοιχεία από 

τις ομάδες των αλκαλικών γαιών, του βορίου και του άνθρακα, προωθούν τη διασπαστική 

(ενεργοποιημένη ή μη ενεργοποιημένη) χημειορόφηση του H2. Στο Σχήμα 2.5 

παρουσιάζονται η καμπύλη της φυσιορόφησης και χημειορόφησης με βάση το ενεργειακό 

διάγραμμα δυναμικού Lennard-Jones, καθώς πλησιάζει ένα μόριο υδρογόνου την 

επιφάνεια. Στην αυθόρμητη, μη ενεργοποιημένη χημειορόφηση οι δύο καμπύλες τέμνονται 

(Σχήμα 2.3) σε ένα σημείο P, όπου η τιμή του δυναμικού είναι αρνητική και η 

χημειορόφηση υφίσταται αυθόρμητα. Η αυθόρμητη χημειορόφηση σε θερμοκρασία 

δωματίου απαντάται σε μέταλλα μετάπτωσης, όπως: Ti, Ni [30], La [31, 32], Ru [33], Pd 

[34, 35] και Pt [36, 37]. Στην ενεργοποιημένη προσρόφηση η συντεταγμένη του σημείου P 

έχει θετική τιμή και για να προχωρήσει η διασπαστική προσρόφηση πρέπει στο μόριο να 

προσφερθεί ενέργεια ίση με E* (Σχήμα 2.5). Μελέτες ενεργοποιημένης χημειορόφησης 

πραγματοποιήθηκαν σε επιφάνειες Cu [38, 39]. 

Μελετώντας τις ηλεκτρονιακές αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται κατά τη 

διασπαστική χημειορόφηση του Η2 στην επιφάνεια μετάλλου, σημαντικό ρόλο παίζουν τα 

ηλεκτρόνια s και d της επιφάνειας του μετάλλου. Καθώς το Η2 προσεγγίζει την στερεά 

επιφάνεια δημιουργείται αλληλεπικάλυψη των μοριακών τροχιακών του (1σ και 1σ*) με 

τα ηλεκτρόνια s και d της επιφάνειας τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στο ενεργειακό 

επίπεδο. Έτσι, στην περίπτωση όπου τα ηλεκτρόνια σθένους του επιφανειακού ατόμου 
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είναι πλήρως κατειλημμένα, το 1σ ηλεκτρόνιο του Η2 απωθείται με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ενεργειακού φράγματος. 

 

 

Σχήμα 2.5: Καμπύλες φυσιορόφησης και χημειορόφησης με βάση την καμπύλη και δυναμικού 
Lennard-Jones για την αλληλεπίδραση μοριακού υδρογόνου με στερεά επιφάνεια. (α) αυθόρμητη 
διασπαστική χημειορόφηση Η2, (β) ενεργοποιημένη διασπαστική χημειορόφηση Η2. 

Καθώς το Η2 πλησιάζει περισσότερο την επιφάνεια, παρατηρείται μετακίνηση 

φορτίου από το 1σ τροχιακό του Η2 στο d τροχιακό του μετάλλου με ταυτόχρονη 

μετακίνηση φορτίου από το d τροχιακό του μετάλλου στο αντιδεσμικό τροχιακό (1σ*) του 

Η2 (back-donation), όπου το τελευταίο βρίσκεται σε υψηλότερη ενεργειακή στάθμη από το 

1σ. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η διασπαστική προσρόφηση του Η2 στην επιφάνεια του 

μετάλλου [30]. Για παράδειγμα, η διάταξη των ηλεκτρονίων σθένους των ατόμων Mg, Ti, 

Ni, Pd και La είναι 2p63s2, 4s23d2, 4s23d8, 5s04d10 και 6s25d2, αντίστοιχα [30]. Στην 

περίπτωση του Mg, τα s και p τροχιακά είναι πλήρως κατειλημμένα και χωρίς d τροχιακά, 

με αποτέλεσμα να εμφανίζεται υψηλό ενεργειακό φράγμα. Στις περιπτώσεις Ti και La, το s 

τροχιακό είναι πλήρως κατειλημμένο και το d μερικώς, με αποτέλεσμα το ενεργειακό 

φράγμα να είναι αμελητέο. Το s τροχιακό του Ni είναι πλήρως κατειλημμένο και το d 

σχεδόν πλήρες, έτσι εμφανίζεται πολύ μικρό ενεργειακό φράγμα. Το ίδιο ενεργειακό 

φράγμα εμφανίζεται και στο Pd το οποίο έχει πλήρως κατειλημμένο d τροχιακό και άδειο s 

[30].  

Αρκετές ερευνητικές μελέτες παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία και αναφέρουν 

αυξημένη χημική προσρόφηση Η2 σε στηριζόμενους καταλύτες Pt [36, 40]. Το γεγονός 

αυτό υποδηλώνει την εμφάνιση του φαινομένου spillover, δηλαδή τη διάχυση των 

προσροφημένων ειδών από μια στερεή επιφάνεια σε άλλη, στην προκειμένη περίπτωση 

από την επιφάνεια Pt προς το υπόστρωμα, όπου τα είδη δεν χημειορροφούνται άμεσα 
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(Σχήμα 2.6). Το μέγεθος της προσρόφησης είναι άμεσα συνδεδεμένο με το είδος της 

επαφής μετάλλου-υποστρώματος [40].  

 

 

Σχήμα 2.6: Μηχανισμός διασπαστικής χημικής προσρόφησης Η2(g) στη καταλυτική επιφάνεια, 
και διάχυση ατομικού Η στο υπόστρωμα [40]. 

2.4.2 Διασπαστική Χημική Προσρόφηση Ο2 

Το Ο2, όπως και το Η2, προσροφάται διασπαστικά στην επιφάνεια των περισσοτέρων 

μετάλλων (Ag, Cu, Ba, Ni, Pt, Pd, κ.α.) [25, 41-43]. Σε αντίθεση όμως με το Η2, η 

διάσπαση του Ο2 ευνοείται σε μέταλλα που δεν έχουν ημισυμπληρωμένα d τροχιακά ή δεν 

έχουν καθόλου d τροχιακά [44]. Στον Πίνακα 2.4 δίνονται οι τιμές της ενθαλπίας 

διασπαστικής προσρόφησης μοριακού οξυγόνου στην επιφάνεια των περισσότερων 

μετάλλων μετάπτωσης [45]. Η ισχύς του δεσμού Οξυγόνο – Μέταλλο (ΕΜ-Ο) μέσα σε μια 

περίοδο του περιοδικού πίνακα αυξάνει από δεξιά προς τα αριστερά, όπου μεταξύ των 

περιόδων ισχύει 3d > 4d > 5d.  

Πίνακας 2.4: Ενθαλπίες διασπαστικής προσρόφησης οξυγόνου (ΔHο
ads, kJ/mol) στην 

επιφάνεια μετάλλων μετάπτωσης ( o o
ads 2 f fΔH (O ) = 2ΔH (metal-O) - 2ΔH (O-O)o ) [45]. 

 

 

Έτσι στη δεξιά γωνία του περιοδικού πίνακα, τα τρία ευγενή μέταλλα Pt, Ag και Au 

παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές ενθαλπίας διασπαστικής προσρόφησης οξυγόνου, και 

συνεπώς παρουσιάζουν τη μικρότερη δυνατότητα διασπαστικής προσρόφησης O2. Ο Ag 

βρίσκεται στο όριο όπου η διασπαστική προσρόφηση O2 καθίσταται ελαφρώς εξώθερμη, 
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ενώ ο Au αποτελεί το μόνο μέταλλο της ομάδας με θετικό πρόσημο στην ενθαλπία 

προσρόφησης. Πειραματικά βρέθηκε ότι η ενέργεια δεσμού ΕAu-O είναι μικρότερη ακόμη 

και από την ενέργεια ΕΟ-Ο, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη μοριακής προσρόφησης 

O2 για το Au, ιδιαίτερα στις χαμηλές θερμοκρασίες [46]. 

Το Ο2 αρχικά αλληλεπιδρά ελαφρώς με την επιφάνεια του καταλύτη, όπου ακολούθως 

παρατηρείται μεταφορά ηλεκτρονιακής πυκνότητας από την καταλυτική επιφάνεια στα 

αντιδεσμικά μοριακά τροχιακά π*2p του Ο2, με αποτέλεσμα την αύξηση του μήκους-

εξασθένηση του δεσμού Ο-Ο και ακολούθως τη διάσπασή του [47]. Συνήθως η διάσπαση 

του μοριακού οξυγόνου συμβαίνει είτε εκ των άνω (on top), είτε γεφυρωτά. Στο 

μηχανισμό της on-top διασπαστικής προσρόφησης μοριακού Ο2 (Σχήμα 2.7β), τα άτομα 

μετάλλου που μπορούν να συμμετέχουν στο σχηματισμό δεσμού με άτομα Ο είναι τρία, τα 

δύο γειτονικά και αυτό που βρίσκεται σε θέση on-top. 

 

 

Σχήμα 2.7: Σχηματική απεικόνιση των τροχιακών στην επιφάνεια μετάλλου κατά τη διασπαστική 
χημειορόφηση Ο2. α) Διάσπαση π-δεσμού με τη συμμετοχή δύο ατόμων μετάλλου σε γεφυρωτή 
θέση, β) διάσπαση σ-δεσμού με τη συμμετοχή on-top ατόμου μετάλλου. 

 

Εξ’ αρχής μπορεί να αποκλειστεί το 4s τροχιακό του on-top ατόμου μετάλλου για 

λόγους συμμετρίας. Επομένως, η συνεισφορά από αυτό το άτομο μετάλλου είναι μόνο 

μέσω του 3d τροχιακού του. Από την άλλη, τα γειτονικά άτομα μετάλλου μπορούν να 

συνεισφέρουν τόσο μέσω των 3d όσο και μέσω των 4s τροχιακών τους. Η διάχυση όμως 

των 3d τροχιακών είναι πολύ μικρότερη από αυτή των 4s τροχιακών, έτσι γίνεται 

αντιληπτό ότι η συνεισφορά των τελευταίων θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των 

πρώτων. Το γεγονός αυτό βρίσκεται σε αντίθεση με την περίπτωση της διασπαστικής 

χημειορόφησης H2, όπου η απόσταση Η-Η είναι σημαντικά μικρότερη, κι έτσι η 
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επικάλυψη των τροχιακών του H2 με τα 4s τροχιακά των γειτονικών ατόμων μετάλλων να 

καθίσταται πολύ μικρή [48].  

Στο μηχανισμό της γεφυρωτής διάσπασης O2 (Σχήμα 2.7α) τα 3d τροχιακά του 

μετάλλου παίζουν σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό δεσμών με άτομα οξυγόνου. Τα 4s 

τροχιακά των γεφυρωμένων ατόμων μετάλλου δεν συνεισφέρουν αφού είναι 

αντισυμμετρικά με το 2π* τροχιακό του O2.  

Φαινόμενα διάχυσης ατομικά προσροφημένων ειδών οξυγόνου, αντίστοιχα με το 

υδρογόνο, παρατηρούνται κυρίως από τη δραστική μεταλλική φάση προς το υπόστρωμα. 

Το φαινόμενο αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε στηριζόμενους καταλύτες που έχουν 

ως υπόστρωμα μεταλλοξείδια με κενές θέσεις οξυγόνου, όπως το CeO2. Το ατομικό 

οξυγόνο μπορεί να διαχυθεί από τον κρυσταλλίτη μετάλλου και να πληρώσει κενές θέσεις 

στο πλέγμα του μεταλλοξειδίου (Σχήμα 2.8) [49].  

 

Σχήμα 2.8: Σχηματική απεικόνιση της προσρόφησης και διάσπασης μοριακού Ο2 στην επιφάνεια 
μεταλλοξειδίου που διαθέτει κενές θέσεις οξυγόνου (Μ: μέταλλο). 

2.4.3 Χημική Προσρόφηση ΝΟ  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφ. 1.1, το ΝΟ αποτελεί ένα θερμοδυναμικά ασταθές 

μόριο (ΔGο = -86 kJ/mol), όπου η ενέργεια διάσπασής του (630 kJ/mol) αν και είναι κατά 

πολύ χαμηλότερη από αυτή του CO (1070 kJ/mol), που αποτελεί ένα παρόμοιο 

ηλεκτρονιακά μόριο, μπορεί να λάβει χώρα τόσο διασπαστική όσο και μοριακή 

προσρόφησή NO σε μια επιφάνεια. 

2.4.3.1 Χημική Προσρόφηση NO σε Μεταλλική Επιφάνεια 

 Τα τροχιακά τα οποία παίζουν το σημαντικότερο ρόλο κατά την αλληλεπίδραση ενός 

μορίου με ένα άλλο μόριο ή με μια επιφάνεια, είναι τα μετωπικά τροχιακά (frontiers 

orbitals). Στην περίπτωση του ΝΟ τα τροχιακά αυτά είναι το 2π* και το 5σ. Το πρώτο 

είναι ημιπλήρες, ενώ το δεύτερο πλήρες. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.9α για να 

αποσταθεροποιηθεί και διασπαστεί το μόριο του ΝΟ θα πρέπει να υπάρξει μεταφορά 

φορτίου (ηλεκτρονίων) από το 5σ2p στο 2π* αντιδεσμικό τροχιακό. Όμως η άμεση 
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μεταφορά ηλεκτρονίων από το 5σ2p στο 2π* τροχιακό απαιτεί υψηλή ενέργεια και γι’ αυτό 

καθίσταται πολύ δύσκολη η διάσπαση του ΝΟ στην αέρια φάση. 

 

Σχήμα 2.9: α) Μετωπικά τροχιακά ΝΟ, β) Σχηματική απεικόνιση της ανάμιξης τροχιακών NO 
και μετάλλου κατά τη χημειορόφηση NO στην επιφάνεια του μετάλλου Pt (111) [50]. 

Η μεταφορά ηλεκτρονιακής πυκνότητας πραγματοποιείται όμως πολύ πιο εύκολα με 

την προσρόφηση NO σε μια επιφάνεια. Το μόριο του NO, σε αντίθεση με το μόριο του 

CO, διαθέτει μονήρες ηλεκτρόνιο στο 2π* τροχιακό και μπορεί να δράσει αμφοτερικά 

προς σχηματισμό δεσμού με την επιφάνεια. Το μόριο του NO μπορεί να παραχωρήσει το 

2π* ηλεκτρόνιό του στην επιφάνεια οδηγώντας στη δημιουργία ενός μοριακά 

προσροφημένου είδους (μοριακή προσρόφηση NO) ή να προσλάβει ηλεκτρονική 

πυκνότητα από τα τροχιακά του μετάλλου, επίπεδο Fermi, στο ημιπλήρες αντιδεσμικό 2π* 

τροχιακό του, οδηγώντας έτσι στην αποσταθεροποίηση και διάσπασή του [50]. Επιπλέον, 

ηλεκτρόνια από το 5σ δεσμικό τροχιακό του ΝΟ μπορούν να κινηθούν προς τα τροχιακά 

του μετάλλου, οδηγώντας και πάλι το μόριο του NO σε αποσταθεροποίηση και 

διασπαστική προσρόφηση (Σχήμα 2.9). 

Το μόριο του NO διαθέτει την ευελιξία να αλληλεπιδρά ποικιλοτρόπως με μια 

μεταλλική επιφάνεια οδηγεί στο σχηματισμό ενός αριθμού επιφανειακά προσροφημένων 

ειδών (N2O, (NO)2, NO2, NO, N και O). Όμως, η πλήρη κατανόηση της ικανότητας ενός 

μετάλλου να οδηγεί προς μοριακή ή διασπαστική προσρόφηση του ΝΟ βρίσκεται ακόμη 

υπό μελέτη. Σημαντική προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή έγινε από τους Brown και 

King [50] οι οποίοι έδωσαν μια συνοπτική εικόνα σχετικά με την τάση των μετάλλων 

μετάπτωσης να ακολουθούν τη μια ή την άλλη κατεύθυνση (Πίνακας 2.5). Οι τελευταίοι 

παρατήρησαν ότι σε χαμηλές θερμοκρασίες όλα τα μέταλλα της ομάδας VIIIA προχωρούν 
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σε μη διασπαστική προσρόφηση του NO, ενώ με αύξηση της θερμοκρασίας (150-300 Κ) 

ενεργοποιείται ο μηχανισμός διάσπασης του NO, με το Pt όμως να αποτελεί εξαίρεση.   

Πίνακας 2.5: Δυνατότητα μετάλλων μετάπτωσης (VIA-IB) να ακολουθούν μοριακή ή 

διασπαστική προσρόφηση NO. Σημειώνονται επίσης τα επικρατέστερα προσροφημένα 

είδη NO σε συνθήκες χαμηλής κάλυψης [43] 

 

Στην ομάδα IB παρατηρείται πολύ μικρή δραστικότητα προς μη διασπαστική 

προσρόφηση του NO, ενώ τα διμερή που σχηματίζονται σε χαμηλές θερμοκρασίες 

οδηγούν στο σχηματισμό N2O με αύξηση της θερμοκρασίας (T>60 K). Οι Brown και King 

[50] παρατήρησαν επίσης ότι στις περισσότερες επιφάνειες η έκταση της διασπαστικής 

προσρόφησης εξαρτάται άμεσα από την κάλυψη, τη θερμοκρασία και τη δομή της 

επιφάνειας. Ο ρυθμός διασπαστικής προσρόφησης του NO παρατηρήθηκε να μειώνεται 

αυξανόμενης της επιφανειακής συγκέντρωσης (κάλυψης, θ) NO, φαινόμενο που 

σχετίστηκε με την έλλειψη διαθέσιμων κενών θέσεων ή την αλλαγή της θερμοδυναμικής 

ώστε να ευνοείται ο σχηματισμός μοριακού NO. Η έλλειψη κενών θέσεων σχετίζεται με 

τον προτεινόμενο μηχανισμό δύο σταδίων με βάση τον οποίο προχωρεί η διάσπαση του 

NO σε μια μεταλλική επιφάνεια (Σχήμα 2.10) [50]. Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιείται 

προσρόφηση του NO στη στερεή επιφάνεια σχηματίζοντας το δεσμό Μ-ΝΟ, ακολούθως 

στο αμέσως επόμενο μηχανιστικό βήμα παρατηρείται κάμψη του δεσμού Ν=Ο 

επιτρέποντας το σχηματισμό δεσμού μεταξύ Ο και επιφάνειας. Στη συνέχεια διασπάται ο 

δεσμός N=O προς το σχηματισμό ατομικά προσροφημένων ειδών N και O στην επιφάνεια. 
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Αυτός ο μηχανισμός πιστεύεται ότι ακολουθείται στην προσρόφηση του NO σε πολλές 

μεταλλικές επιφάνειες όπως Ni, Rh, Ru και Ir. 

 

Σχήμα 2.10: Σχηματική απεικόνιση προτεινόμενου μηχανισμού δύο βημάτων διασπαστικής 
χημειορόφησης NO [50].  

 Σε αντιδράσεις συμμετοχής του NO σε μια καταλυτική επιφάνεια μπορεί να 

εμφανιστεί ταλαντοτειδή συμπεριφορά του ρυθμού της αντίδρασης (oscillatory behavior). 

Τέτοια συμπεριφορά παρατηρήθηκε ιδιαίτερα σε επιφάνειες μετάλλων, όπως ο Pt και το 

Rh. Συγκεκριμένα, ταλαντοειδή συμπεριφορά παρατηρήθηκε στα συστήματα NO, CO [51] 

NO, H2 [52], NO, NH3 [53]. Μελέτη της αντίδρασης αναγωγής του NO παρουσία Η2 στις 

κρυσταλλικές επιφάνειες Pt(100), Pt(110) και Pt(111) έδειξαν ότι η αντίδραση στην 

κρυσταλλική επιφάνεια Pt(100) παρουσιάζει το μεγαλύτερο ρυθμό αναγωγής NO, ενώ 

παράλληλα είναι η μόνη που παρουσιάζει ταλαντωτική συμπεριφορά [54]. 

2.4.3.2 Δομή Επιφανειακά Προσροφημένου NO 

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων μελέτης δομικών 

χαρακτηριστικών προσροφημένων ειδών NOx σε συνδυασμό με φασματοσκοπικές 

τεχνικές, όπως, φασματοσκοπία υπερύθρου διάχυτης ανάκλασης με μετασχηματισμό 

Fourier (Diffuse Reflectance Infra-Red Fourier Transform Spectroscopy, DRIFTS) [55-60] 

οδήγησαν σε σημαντικά αποτελέσματα κατανόησης της χημικής προσρόφησης NO σε 

στερεές επιφάνειες. Η ικανότητα των προσροφημένων ειδών NOx σε μια μεταλλική 

επιφάνεια να υιοθετούν ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών γεωμετριών, οδηγεί στον 

εντοπισμό δονητικών καταστάσεων που αφορούν το δεσμό N–O σε ένα μεγάλο εύρος 

συχνοτήτων, 1200-1900 cm-1. Στο Σχήμα 2.11 παρουσιάζονται οι κυριότερες χημικές 

δομές προσροφημένου ΝΟ σε επιφάνεια Pt [11, 55, 61, 62]. 

+
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Σχήμα 2.11: Τρόποι χημειορόφησης ΝΟ σε μεταλλική επιφάνεια Pt. 

Η χημική προσρόφηση του NO μπορεί να είναι γραμμική, με το μόριο του ΝΟ να 

σχηματίζει δεσμό μεταξύ των ατόμων Ν και επιφανειακού Μ (Σχήμα 2.11β), γεφυρωτή, το 

μόριο του ΝΟ να σχηματίζει δεσμό με δύο άτομα μετάλλου (Σχήμα 2.11γ), δομή [ΝΟ3] η 

οποία σχηματίζεται σε οξειδωμένη επιφάνεια Pt, όπου το ένα οξυγόνο σχηματίζει δεσμό 

με ένα άτομο Pt (unidentate nitrate) (Σχήμα 2.11δ) [40]. Τέλος, το διμερές N2O2 μπορεί να 

προσροφηθεί γεφυρωτά, με τα δύο άτομα Ν να ενώνονται μεταξύ τους και στη συνέχεια το 

κάθε άτομο Ν με ένα άτομο μετάλλου. 

2.4.3.3 Χημική Προσρόφηση NO σε Επιφάνειες Μεταλλοξειδίων  

Αρχικά τα οξείδια των μετάλλων έβρισκαν εφαρμογή σαν μέσα προσρόφησης των 

οξειδίων του αζώτου. Σήμερα όμως εμπλέκονται σε πολλές καταλυτικές DeNOx 

τεχνολογίες, είτε αυτόνομα ως καταλύτες είτε με χρήση τους ως υποστρώματα για 

ανάπτυξη στηριζόμενων καταλυτών [54, 63-65]. Ακόμη και με τη χρήση τους σαν φορείς 

για την ανάπτυξη στηριζόμενων καταλυτών, βρέθηκε να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στη διαμόρφωση της τελικής ενεργότητας και εκλεκτικότητας ενός καταλύτη. Στην 

περίπτωση των μεταλλοξειδίων η χημική προσρόφηση των NOx είναι πιο πολύπλοκη από 

ότι στην περίπτωση χρήσης μεταλλικής επιφάνειας, αφού εκτός από τα μετωπικά τροχιακά 

των μεταλλοκατιόντων, συμμετέχουν στη δημιουργία δεσμού και αυτά των επιφανειακών 

οξυγόνων. Το ΝΟ μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα μεταλλικά κέντρα του μεταλλοξειδίου, 

όπου μπορεί να υπάρξει διάσπαση του δεσμού Ν-Ο, ή με τα ανιόντα οξυγόνου προς 

σχηματισμό -
3[NO ]και -

2[NO ]  ειδών. Ένα άλλο γεγονός που διαφοροποιεί αρκετά τον 

μηχανισμό της χημικής προσρόφησης ΝΟ σε σχέση με τα μέταλλα είναι και η πολυμορφία 

της κρυσταλλικής δομής των μεταλλοξειδίων. Η πολυμορφία σε συνάρτηση με τις 

ατέλειες της κρυσταλλικής δομής διαμορφώνουν τις ηλεκτρονικές ιδιότητες του στερεού 
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και μπορεί να εμφανίσουν ανάλογα χαρακτήρα μετάλλου, ημιαγωγού ή μονωτή [23]. Σε 

αρκετά μεταλλοξείδια πραγματοποιήθηκε διεξοδική μελέτη της χημικής προσρόφησης ΝΟ 

(π.χ., ZrO2, La2Ο3, V2O5, MgO και CeO2) [66-69]. Σε μερικά μεταλλοξείδια, όπως είναι το 

CeO2 και ZrO2 [70], το μόριο του ΝΟ έχει τη δυνατότητα να προσροφάται και σε κενές 

θέσεις οξυγόνου (oxygen vacant sites).  

Στους μεταλλικά στηριζόμενους καταλύτες αναμένεται τα άτομα του μεταλλοξειδίου 

που βρίσκονται στον περιμετρικό δακτύλιο γύρω από τους κρυσταλλίτες του μετάλλου, 

διεπιφάνεια μετάλλου-υποστρώματος, να παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον 

αφορά τη χημεία τους. Στις μελέτες των Costa et al. [40] και Burch et al. [71] βρέθηκε η 

διεπιφάνεια μετάλλου – υποστρώματος όχι απλά να συμμετέχει αλλά και να έχει τον 

καθοριστικό ρόλο στο μηχανισμό της αντίδρασης αναγωγής του NO, καθώς σε αυτή 

παρουσία κατάλληλων καταλυτικών κέντρων σχηματίζεται το ενεργό ενδιάμεσο είδος της 

αντίδρασης. Στον Πίνακα 2.6 παρουσιάζονται οι δομές ενεργών και μη ενεργών 

ενδιάμεσων ειδών NOx που σχηματίζονται στο μέταλλο κατά την αντίδραση H2-SCR στον 

καταλύτη 0.1wt%Pt/MgO-CeO2. 
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Πίνακας 2.6: Χημικές δομές ενεργών και μη ενεργών ενδιάμεσων ειδών NOx κατά την 

αντίδραση H2-SCR (2500 ppm NO/1 vol% H2/5 vol% O2/He) στον καταλύτη 

0.1wt%Pt/MgO-CeO2 συναρτήσει της θερμοκρασίας αντίδρασης (M=Ce4+, Mg2+) [55, 72]. 

 

Είδος Vibration
Wavenumber

(cm-1) 
NOx Structure T (oC) Active Inactive 

Bidentate 
Nitrate 

2(NO ,a)v  1200-1310 

 

120-200 +  
2(NO ,s)v  1003-1040 

(N=O)v  1500-1620 200<T<400  + 

Monodentate 
Nitrate 

2(NO ,a)v  1450-1570 

 

120-200 + 
 

 
2(NO ,s)v  1250-1330 

(N=O)v  970-1035 200<T<400  + 

Chelating 
Nitrite 

2(NO ,a)v  1260-1390 

 

120-200  + 

2(NO ,s)v  1170-1210 
200<T<400 +  

(N=O)v  840-860 

M-NO2
δ+ 

2(NO ,a)v  2360-2375 

 120-400  + 

M-NOδ+ (NO)v  2220 

 

Bridging 
Nitrito 

(N=O)v  1400-1485 

 

120-400  + (NO)v  1050-1110 

(ONO)v  820-850 

Bidentate 
Nitrate 

2(NO ,a)v  1200-1310 

 

120-400  + 
2(NO ,s)v  1003-1040 

(N=O)v  1500-1620 

Monodentate  

Nitrate 
 1620-1660 

 

120-400  + 

Nitrosyl co-adsorbed with Nitrate 

120-200 +  

200<T<400 +  
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2.4.4 Χημική Προσρόφηση H2O 

Η μελέτη της αλληλεπίδρασης νερού σε μορφή ατμού με επιφάνειες μετάλλων και 

μεταλλοξειδίων αποτελεί σημαντική παράμετρο για πολλές χημικές διεργασίες και η οποία 

έχει μελετηθεί εκτεταμένα από διάφορες ερευνητικές ομάδες με τη χρήση διαφόρων 

πειραματικών τεχνικών (π.χ., θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση, μετρήσεις 

αγωγιμότητας, δονητική φασματοσκοπία, φασματοσκοπία ηλεκτρονικού συντονισμού 

(Electron Spin Resonance, ESR), κ.ά.) [73-82]. Οι κυριότεροι τρόποι προσρόφησης Η2Ο 

σε μια επιφάνεια είναι: (α) διασπαστική προσρόφηση (ΔΗο
ads=120-150 kJ/mol), (β) μη 

διασπαστική προσρόφηση (ΔΗο
ads=70-120 kJ/mol), (γ) προσρόφηση μέσω δημιουργίας 

δεσμών υδρογόνου (ΔΗο
ads =50-70 kJ/mol), και (δ) φυσιορόφηση (ΔΗο

ads ≈44 kJ/mol). 

Οι Thiel και Madey [73] με βάση την ενθαλπία προσρόφησης H2O (ΔΗο
ads) πρότειναν 

ένα μοντέλο για την πρόβλεψη της διασπαστικής προσρόφησης σε διάφορες στερεές 

επιφάνειες. Απουσία ισχυρών κινητικών παρεμποδίσεων, το μοντέλο των Thiel και Madey 

κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό για τη μελέτη του είδους της προσρόφησης, αρκεί η 

διαφορά στην ενθαλπία μοριακής και διασπαστικής προσρόφησης να είναι μεγαλύτερη 

από 100 kJ/mol. Οι περισσότερες μεταλλικές επιφάνειες βρέθηκε να προωθούν τη 

διασπαστική προσρόφηση H2O με εξαίρεση μερικά μέταλλα των ομάδων VIII και IB που 

προωθούν τη μοριακή προσρόφηση [73, 74, 82]. 

Τη διασπαστική προσρόφηση H2O προωθούν επίσης και τα περισσότερα 

μεταλλοξείδια, με εξαίρεση κυρίως το TiO2 (δομή ανατάση και ρουτιλίου). Για τη 

διασπαστική προσρόφηση H2O απαιτείται η ισχυρή χημειορόφησή του μέσω του οξυγόνου 

(βάση κατά Lewis) στο μεταλλοκατιόν της επιφάνειας (Σχήμα 2.12α).  

   

Σχήμα 2.12: Τα τρία σημαντικά βήματα που ακολουθεί η διασπαστική χημειορόφηση ενός 
μορίου H2O στην επιφάνεια ενός μεταλλοξειδίου (Μ=μεταλλοκατιόν). 

Ο ισχυρός δεσμός H2O-O2- (μικρό μήκος) διατηρεί σε κατάλληλη απόσταση το μόριο 

του νερού για την ανάπτυξη δεσμών υδρογόνου μεταξύ των πρωτονίων του Η2Ο και της 

επιφάνειας (Σχήμα 2.12β). Στη συνέχεια, το προσροφημένο μόριο του Η2Ο μπορεί να 

διασπαστεί προς σχηματισμό επιφανειακών υδροξυλομάδων (Σχήμα 2.12γ). Η μοριακή 
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προσρόφηση H2O ίσως να στηρίζεται στην έλλειψη ισχυρού δεσμού μεταξύ των O2- (H2O) 

και της επιφάνειας. 

Οι ατέλειες στη δομή των μεταλλοξειδίων, όπως στα οξείδια MgO και TiO2 [74, 80], 

βρέθηκε να αυξάνουν τη δραστικότητά τους προς τη διασπαστική χημειορόφηση του 

νερού. Στις ατέλειες τις δομής παρουσιάζεται μειωμένος ο αριθμός ένταξης των 

επιφανειακών ιόντων οξυγόνου στο μεταλλοκατιόν, γεγονός που συνεπάγεται και τη 

μείωση της ηλεκτρονικής τους πυκνότητας. Αυτό καθιστά τα ιόντα οξυγόνου πιο ενεργά 

στην αντίδραση απόσπασης πρωτονίου από το μόριο H2O [80]. Μεταλλοξείδια όπως το 

CeO2 παρουσιάζουν ατέλειες στη δομή κυρίως λόγω κενών θέσεων οξυγόνου. Στις 

περιπτώσεις αυτές φαίνεται και πάλι να ενισχύεται η διασπαστική χημική προσρόφηση του 

H2O μέσω του μηχανισμού που παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.13 [73]. Σε πρώτο βήμα το 

H2O πλησιάζει την επιφάνεια του μεταλλοξειδίου προσανατολισμένο με το άτομο του 

οξυγόνου (βάση κατά Lewis) να κατευθύνεται προς την κενή θέση οξυγόνου της δομής. 

Αφού πλησιάσει αρκετά τότε επιφανειακά γειτονικά άτομα οξυγόνου μπορούν να 

προσφέρουν ηλεκτρονική πυκνότητα προς το πρωτόνιο του H2O. Σε δεύτερο στάδιο 

έχουμε την ταυτόχρονη διάσπαση του δεσμού Ο-Η στο H2O με ταυτόχρονο σχηματισμό 

δυο υδροξυλομάδων στην επιφάνεια του μεταλλοξειδίου. 

 

Σχήμα 2.13: Σχηματική απεικόνιση της διασπαστικής προσρόφησης Η2Ο στην επιφάνεια 
μεταλλοξειδίου που διαθέτει κενές θέσεις οξυγόνου (Μ=μεταλλοκατιόν). 

2.4.5 Χημική Προσρόφηση CO2 

Το CO2 είναι ένα μη πολικό με γραμμική γεωμετρία μόριο και αποτελεί το κύριο 

προϊόν των αντιδράσεων καύσης υδρογονανθράκων, όπως επίσης ένα από τα κύρια 

προϊόντα του δικτύου αντιδράσεων αναμόρφωσης οργανικών μορίων με ατμό προς 

παραγωγή Η2. Το μη παραμορφωμένο μόριο του CO2 μπορεί να σχηματίσει δύο είδη 

δοτικών δεσμών: (α) το μόριο του CO2 με κατακόρυφο προσανατολισμό (άξονας μορίου 

κάθετος στην επιφάνεια) διαθέτει ένα μονήρες ζεύγος ηλεκτρονίων από το άτομο του 

οξυγόνου σε άδειο τροχιακό του μεταλλοκατιόντος, και (β) το μόριο του CO2 με 

παράλληλο προσανατολισμό προς την επιφάνεια διαθέτει ηλεκτρονιακή πυκνότητα μέσω 

των π δεσμών του προς το μεταλλοκατιόν. Αρχικά φαίνεται ότι και τα δυο είδη δεσμών 

δεν είναι τόσο ισχυρά ώστε να οδηγήσουν σε χημειορόφηση του CO2, όμως παρατηρείται 
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μεταφορά ηλεκτρονίου από το υπόστρωμα προς το CO2 σχηματίζοντας το ανιόν CO2
-. Το 

μόριο του CO2
- για να “διαχειριστεί” καλύτερα το πλεόνασμα του αρνητικού φορτίου, 

οδηγεί στη διάσπαση του ενός εκ των δύο διπλών δεσμών C=O παράλληλα με το 

σχηματισμό ενός επιπλέων μονήρους ζεύγους ηλεκτρονίων στο οξυγόνο. Η διάσπαση του 

διπλού δεσμού “ελευθερώνει” το άτομο του άνθρακα και επιτρέπει στο μόριο του CO2 να 

άρει τη γραμμική του διαμόρφωση. Για το παραμορφωμένο είδος CO2
- υπάρχουν 

περισσότερες δυνατές γεωμετρίες χημειορόφησής του σε μια επιφάνεια [82-84], όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 2.14. 

  

 

 

Σχήμα 2.14: Δομές προσροφημένου γραμμικού (linear) και κεκαμένου (bent) CO2 στην 
επιφάνεια μεταλλοξειδίων (Μ= μεταλλοκατιόν) [84]. 

Η προσρόφηση CO2 πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες έχει μελετηθεί εκτεταμένα, όπου 

στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές εργασίες (reviews) προς αυτή την κατεύθυνση [84-

86]. Οι περισσότερες μεταλλικές επιφάνειες (Pt, Pd, Cu και Ag) έχει βρεθεί ότι δεν 

ευνοούν τη χημειορόφηση αλλά την ασθενή προσρόφηση (φυσιορόφηση) του CO2 [84, 86-

93]. Η παρουσία όμως δομικών ατελειών μπορεί να οδηγήσει σε χημειορόφηση των ήδη 

φυσιοροφημένων ειδών CO2. Από μελέτες σε μεταλλικές επιφάνειες (single crystal) Fe, 

Ni, Rh και Re παρατηρήθηκε ότι ευνοείται επίσης η διασπαστική χημειορόφηση του CO2 

προς COads και Οads [94-97]. 

Στα μεταλλοξείδια, το CO2 έχει τη δυνατότητα σχηματισμού δεσμού μέσω των 

μεταλλοκατιόντων αλλά και των ανιόντων O2- της επιφάνειας. Τα ανιόντα οξυγόνου 

μπορούν να διαθέσουν ηλεκτρονική πυκνότητα προς το CO2 οδηγώντας στο σχηματισμό 

ιοντικών ανθρακικών ειδών, CO3
2- (ionic carbonates). Η δυνατότητα προσρόφησης του 

CO2 μέσω μεταλλοκατιόντος ακολουθεί την πορεία που αναλύθηκε πιο πάνω για ένα 

μέταλλο, ενώ η προσρόφηση του CO2 στην επιφάνεια στερεών μεταλλοξειδίων λαμβάνει 
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χώρα με διαφορετική ισχύ και χημική δομή ανάλογα με το είδος του μεταλλοξειδίου και 

τις επικρατούσες συνθήκες αντίδρασης (συγκέντρωση CO2, θερμοκρασία, παρουσία 

άλλων ειδών, κ.ά.) [84, 98]. Η ισχύς προσρόφησης του CO2 σε μια καταλυτική επιφάνεια 

μεταλλοξειδίου έχει βρεθεί να αυξάνει με αύξηση της επιφανειακής βασικότητας του 

στερεού [99, 100]. Πειραματικές μελέτες υπέρυθρης φασματοσκοπίας (FTIR) έχουν 

οδηγήσει στην ταυτοποίηση τεσσάρων διαφορετικών στη δομή χημικά προσροφημένων 

ανθρακικών ειδών: (α) μονοδοντικό (unidentate), (β) διττανθρακικό (bicarbonate), (γ) 

γεφυρωτό (bridged), και (δ) διδοντικό (bidentate) [84, 85, 100]. Για το σχηματισμό ενός 

προσροφημένου ανθρακικού ιόντος, CO3
2- στην επιφάνεια ενός στερεού μεταλλοξειδίου 

λαμβάνει χώρα μεταφορά ηλεκτρονιακής πυκνότητας από το επιφανειακό Ο2- του στερεού 

προς το μόριο του CO2. Στο Σχήμα 2.15 παρουσιάζονται οι σημαντικότερες δομές 

προσροφημένων ειδών COx (x = 1-3) που προκύπτουν από την προσρόφηση CO2 σε μια 

επιφάνεια μεταλλοξειδίου.  

 

Σχήμα 2.15: Δομές μοριακών ειδών που προκύπτουν μετά από προσρόφηση CO2 στην επιφάνεια 
μεταλλοξειδίων (Μ=μεταλλοκατιόν) [83]. 

2.4.6 Χημική Προσρόφηση SO2 

Το SO2 είναι ένα κεκαμμένο, πολωμένο, τριατομικό μόριο και αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες απενεργοποίησης στηριζόμενων καταλυτών [101, 102]. Τα 

κύρια τροχιακά του SO2 που λαμβάνουν μέρος κατά το σχηματισμό δεσμού είναι το 

υψηλότερα κατειλημμένο μοριακό τροχιακό (HOMO) 8a1 και το χαμηλότερο μη 

κατειλημμένο μοριακό τροχιακό (LUMO) 3b1. Τόσο το HOMO όσο και το LUMO είναι 

εντοπισμένα στο άτομο του θείου, το οποίο αναμένεται να κυριαρχεί στη δημιουργία 

δεσμού με την επιφάνεια. Κατά το σχηματισμό δεσμού μεταξύ SO2 και μετάλλου 

μετάπτωσης μπορεί να παρατηρηθεί μεταφορά ηλεκτρονιακής πυκνότητας από το HOMO 

του SO2 στα τροχιακά του επιφανειακού μετάλλου (σ-δότης) ή/και μεταφορά 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας από το μεταλλοκατιόν προς το LUMO τροχιακό του SO2 (π-

δέκτης) [82, 102, 103]. Από θεωρητικούς υπολογισμούς [104] επιβεβαιώθηκε η 
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συνεισφορά και των δυο ειδών δεσμού κατά τη χημειορόφηση του SO2 σε ένα 

μεταλλοκατιόν μετάπτωσης, με τον π-δεσμό επαναφοράς να υπερισχύει. 

 

Σχήμα 2.16: Τυπικές δομές προσρόφησης SO2 στην επιφάνεια μεταλλοξειδίων (όπου ο δείκτης η 
αντιστοιχεί στον αριθμό ατόμων SO2 τα οποία σχηματίζουν δεσμό με το ίδιο μεταλλοκατιόν M 
(Μ= μεταλλοκατιόν) [102]. 

Όταν η κύρια συμμετοχή του SO2 στο σχηματισμό δεσμού είναι ως π-δέκτης τότε το 

μόριο του SO2 υιοθετεί μια επίπεδη διαμόρφωση παράλληλη με το επίπεδο της επιφάνειας, 

ενώ όταν συμμετέχει σαν σ-δότης, τότε το SO2 προσροφάται με το επίπεδο του μορίου. 

Στο Σχήμα 2.16 παριστάνονται οι πιθανές δομές χημειορόφησης του SO2 σε μια επιφάνεια 

μετάλλου. Στα μέταλλα μετάπτωσης το SO2 συνήθως χημειοροφάται μέσω του ατόμου του 

θείου με επίπεδη, πυραμιδική ή γεφυρωτή γεωμετρία (Σχήμα 2.16) [102]. Στην επίπεδη 

γεωμετρία δέσμευσης το μεταλλοκατιόν (Μ), το θείο (S) και τα οξυγόνα (O) βρίσκονται 

στο ίδιο επίπεδο σε αντίθεση με την πυραμιδική διαμόρφωση.  

Αναφορικά με τη μελέτη δηλητηρίασης καταλυτών παρουσία SO2, έχουν διεξαχθεί 

αρκετές μελέτες σε μεταλλικά στηριζόμενους καταλύτες (Ag, Pd, Pt, Ni, Cu, Mo, Ir, Re) 

σε διάφορα οξειδικά υποστρώματα (MgO, TiO2, Al2O3, V2O5, ZrO2, Y2O3, κ.ά.) [102, 105-

110]. Με βάση τις πιο πάνω μελέτες ο μηχανισμός δηλητηρίασης - απενεργοποίησης των 

καταλυτών παρουσία SO2 οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ηλεκτρονιακές αλληλεπιδράσεις 

παρά σε στερεοχημική παρεμπόδιση που προκαλεί η προσρόφησή του στην επιφάνεια του 

καταλύτη. Ο Barbier et al. [109] μελέτησαν καταλύτες Pt-Re/Al2O3 και Pt/Al2O3 και 

οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι το SO2 προσροφάται μη αντιστρεπτά στους 

κρυσταλλίτες Pt, δεσμεύοντας με αυτό τον τρόπο τη δραστική φάση και οδηγώντας σε 

απενεργοποίηση των καταλυτών. Ο Apesteguia et al. [110] μελέτησαν τις αλληλεπιδράσεις 

μετάλλου-υποστρώματος σε καταλύτη Pt/Al2O3 παρουσία SO2 και κατέληξαν στο 

συμπέρασμα, ότι το τελευταίο προσροφάται στη δραστική φάση και έτσι παρεμποδίζει τη 
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διασπαστική προσρόφηση του Η2. Στην περίπτωση μάλιστα που η προσρόφηση του SO2 

γίνει μόνο στο υπόστρωμα, η προσρόφηση του Η2 και η διάχυσή του στο υπόστρωμα δεν 

παρεμποδίζεται. Ο Dun et al. [101] μελέτησαν στηριζόμενους καταλύτες Pt και Pd σε 

Al2O3 και βρήκαν ότι η δομή του προσροφημένου SO2 είναι ανάλογη με τις συνθήκες που 

επικρατούν στην επιφάνεια. Έτσι, σε χαμηλές θερμοκρασίες (80οC) και σε συνθήκες 

φτωχές σε Ο2 το SO2 προσροφάται στα μέταλλα της δραστικής φάσης ως ΜSx (0<x<2). Σε 

συνθήκες όμως πλούσιες σε Ο2 (Ο2/Η2≥1) και σε θερμοκρασίες πέραν των 180οC 

παρατηρείται προσρόφηση του SO2 υπό τη μορφή SO4
2-. 

Με βάση τη θεωρία των μοριακών τροχιακών (ΜΟ) έγινε προσπάθεια από τον Sun et 

al. [111] για την εύρεση του μεταλλικού κέντρου σε επιφάνεια Pt (111) με τη μεγαλύτερη 

πιθανότητα προσρόφησης SO2. Τα d τροχιακά Pt διαθέτουν υψηλή ενέργεια (Fermi Level) 

και μπορούν να διαθέσουν ηλεκτρονική πυκνότητα προς τα LUMO τροχιακά του SO2 

σχηματίζοντας ισχυρούς π-δεσμούς, θεωρία που επιβεβαιώνεται και από πειράματα XPS 

(X-Ray Photoelectron Spectroscopy) και UPS (Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy). 

Με βάση τη θεωρία των ΜΟ ευνοείται ενεργειακά ο δεσμός στον οποίο επιτυγχάνεται η 

μεγαλύτερη αλληλεπικάλυψη τροχιακών. Στην επιφάνεια Pt (111) αυτό επιτυγχάνεται με 

την προσρόφηση του SO2 και σχηματισμό δεσμού S-O (γεφυρωτό είδος) με δύο άτομα Pt. 

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2.17, με αυτή τη γεωμετρία επιτυγχάνεται η μέγιστη 

αλληλοεπικάλυψη των dxz ή dyz τροχιακών Pt με τα LUMO τροχιακά του SO2 (Σχήμα 

2.17α), σχηματίζοντας π-δεσμό. Επιπλέον, σχηματίζεται σ δεσμός με μεταφορά 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας από το HOMO του SO2 στα 2
zd  Pt τροχιακά (Σχήμα 2.17β). 

 

Σχήμα 2.17: Δυνατή γεωμετρία προσρόφησης SO2 σε επιφάνεια Pt (111) με βάση την θεωρία 
ΜΟ (Molecular Orbitals) και φασματοσκοπικών δεδομένων [111].  
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Ο Costa et al. [112] μελέτησαν την αντίδραση NO/H2/O2 (H2-SCR) σε στηριζόμενους 

καταλύτες Pt και παρατήρησαν ότι προ-σούλφωση του υποστρώματος MgO-CeO2 πριν 

την εναπόθεση Pt οδηγεί σε σημαντική αύξηση της σταθερότητας του καταλύτη παρουσία 

SO2 στην τροφοδοσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τo SO2 που υπάρχει στο ρεύμα 

τροφοδοσίας μπορεί να οξειδωθεί προς SO3 στην επιφάνεια Pt. Τόσο το SO2 όσο και το 

SO3 ανταγωνίζονται το NO για προσρόφησή τους στην επιφάνεια του υποστρώματος 

(CeO2-MgO), οδηγώντας σταδιακά στην απενεργοποίηση του καταλύτη [113, 114]. 

Ωστόσο, οι ίδιοι ερευνητές έχουν βρει ότι εναπόθεση Pt σε προσουλφωμένο υπόστρωμα 

MgO-CeO2 αναστέλλει την περεταίρω προσρόφηση SO2/SO3, όπου παράλληλα μπορεί 

ανεμπόδιστα να λαμβάνει χώρα προσρόφηση του NO σύμφωνα με τον πιο κάτω 

μηχανισμό (Σχήμα 2.18). 

 

 

 

Σχήμα 2.18: Μηχανιστική απεικόνιση η οποία εξηγεί το ρόλο των θειικών ομάδων στην 
επιφάνεια των MgO και CeO2 στην αναστολή της απενεργοποίησης του καταλύτη 0.1 %κ.β. 
Pt/MgO-CeO2 κατά την αντίδραση NO/H2/O2 (H2-SCR) για θερμοκρασίες T<250oC και παρουσία 
25-50 ppm SO2 στην τροφοδοσία [113, 114].  

Με βάση το Σχήμα 2.18, το SΟ2 προσροφάται στα βασικά κέντρα (On-) του 

υποστρώματος προς σχηματισμό διδοντικού ή μονοδοντκού θειώδους είδους (sulphites), 

ενώ το SO3 προσροφάται κυρίως στα όξινα κέντρα (Mg2+/Ce2+) προς το σχηματισμό 
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διδοντικών θειικών ειδών (sulphates). Με βάση τη βιβλιογραφία [48] το NO προσροφάται 

τόσο σε όξινα όσο και σε βασικά κέντρα της επιφάνειας των CeO2 και MgO. Δεδομένης 

της ισχυρότερης χημειορόφησης των SO2 και SO3 στα τελευταία κέντρα, αναμένεται το 

υπόστρωμα να καλυφθεί από θειώδη και θειικά είδη (Σχήμα 2.18a). Το τελευταίο 

αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή απενεργοποίηση του καταλύτη. Ωστόσο, εάν 

προηγηθεί στάδιο νίτρωσης (χρήση διαλύματος NH4NO3) πριν από τη σούλφωση του 

υποστρώματος Mg-Ce-O, οι θειικές ομάδες (SO4
2-) προσροφούνται στα μεταλλοκατιόντα 

του υποστρώματος, κυρίως Mg2+ (Σχήμα 2.18b-d). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα θειικά ιόντα 

λόγω στερικών παρεμποδίσεων δε μπορούν να προσροφηθούν σε γειτονικά κατιόντα 

Mg2+. Τα προσροφημένα θειικά είδη είναι σταθερά κάτω από συνθήκες αντίδρασης H2-

SCR του NO για T<400oC όπου βρέθηκε μέσω στερικών παρεμποδίσεων να αναστέλλουν 

την περεταίρω προσρόφηση SO2 και SO3 από την αέρια φάση (Σχήμα 2.18b και c). Όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 2.18c, ο διαθέσιμος χώρος μεταξύ δυο γειτονικά προσροφημένων 

θειικών ομάδων είναι ~2.5 Å (x1) ενώ ο απαιτούμενος χώρος για την προσρόφηση SO3 και 

SO2 είναι ~3.5 Å (Σχήμα 2.18c). Παρόλα αυτά το μόριο του NO είναι αρκετά μικρότερο 

από το SO2 και SO3 οπότε μπορεί να προσροφηθεί σε διαθέσιμο κέντρο O-Mg2+-O προς 

σχηματισμό διδοντικού νιτρικού είδους (Σχήμα 2.18d). Με βάση τον πιο πάνω 

προτεινόμενο μηχανισμό είναι προφανές ότι η προ-νίτρωση και προ-σούλφωση οδηγεί 

στην δημιουργία επιφανειακών ομάδων θειικών οι οποίες παρεμποδίζουν τη δηλητηρίαση 

της επιφάνειας του υποστρώματος (MgO-CeO2).  

2.5 Απενεργοποίηση Καταλυτικών Συστημάτων 

Ο χρόνος ζωής οποιουδήποτε καταλύτη είναι πεπερασμένος. Σαν χρόνος ζωής 

(lifetime) ενός καταλυτικού συστήματος ορίζεται η χρονική διάρκεια στην οποία ο 

καταλύτης διατηρεί σε ικανοποιητικό βαθμό (κυρίως για τις ανάγκες της βιομηχανίας) τη 

μετατροπή και την εκλεκτικότητά του σε σχέση με μια συγκεκριμένη αντίδραση. Ο χρόνος 

αυτός βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη φύση και τη χημική σύσταση του καταλύτη 

και μπορεί να έχει διάρκεια από μερικά λεπτά μέχρι και 10 χρόνια [115]. Η σταδιακή 

απενεργοποίηση ή γήρανση του καταλύτη με το χρόνο μπορεί να αποδοθεί με την πιο κάτω 

εξίσωση. 

( )
( )

( 0)

r t
a t

r t



 (2.20) 

όπου: 

r(t), ο ρυθμός της αντίδρασης σε χρόνο t, και a, ο λόγος του ρυθμού της αντίδρασης σε 

χρόνο t προς τον αρχικό ρυθμό (t=0). 
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Η διατήρηση της δραστικότητας και του χρόνου ζωής ενός καταλυτικού συστήματος 

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την τεχνολογική και οικονομική βιωσιμότητα της 

καταλυτικής διεργασίας. Για την επίτευξη αρκετά καλά ελεγχόμενης και αποδοτικής 

βιομηχανικής καταλυτικής διεργασίας, είναι αναγκαίο η μείωση της ενεργότητας ενός 

στερεού καταλύτη να είναι αργή [116]. Γενικά, οι σημαντικότερες αιτίες της ανεπιθύμητης 

απενεργοποίησης των καταλυτικών συστημάτων είναι: (α) μηχανικές, (β) θερμικές, και (γ) 

χημικές [115]. Ως συνεπακόλουθο των τελευταίων λαμβάνουν χώρα διάφορες δομικές ή 

μορφολογικές καθώς και χημικές και φυσικές αλλαγές στα ενεργά κέντρα των 

χρησιμοποιούμενων καταλυτών [115, 116]. 

 

Σχήμα 2.19: Μηχανισμοί απενεργοποίησης καταλυτικών συστημάτων [115, 117] (Μ = μέταλλο).  

 

Οι τέσσερεις κυριότεροι λόγοι απενεργοποίησης ενός καταλύτη είναι [104,105]: 

(α) Δηλητηρίαση της καταλυτικής επιφάνειας. Δηλητήρια της καταλυτικής φάσης μπορεί να 

είναι μεταλλικά ή μη μεταλλικά ιόντα, καθώς και μη κορεσμένα μόρια τα οποία 

χημειοροφούνται μη αντιστρεπτά, μπλοκάροντας ενεργά κέντρα της καταλυτικής 

επιφάνειας. Συνήθως ισχυρά δηλητήρια αποτελούν στοιχεία των ομάδων 15 (N, P, As, Sb, 

Bi) και 16 (O, S, Se, Te). Η έκταση δηλητηρίασης μιας μεταλλικής επιφάνειας εξαρτάται 

από την έκταση πλήρωσης των d τροχιακών των μετάλλων, καθώς οι ενώσεις δηλητήρια 

δρουν σαν δότες ηλεκτρονίων (π-δότες). 

(β) Θερμική επεξεργασία και συσσωμάτωση. Στη δομή των μεταλλοξειδίων, που αποτελούν 

συνήθως υποστρώματα ανάπτυξης καταλυτών, υπάρχουν περισσότερες από μια 

μετασταθείς φάσεις. Θερμική επεξεργασία του καταλύτη μπορεί να διαμορφώσει τη δομή 

του φορέα προς συγκεκριμένη μετασταθή φάση, π.χ., μετατροπή της δομής TiO2 από 

ανατάση σε ρουτήλιο. Η δομική αλλαγή του φορέα μπορεί να έχει σημαντική επίδραση 

στις αλληλεπιδράσεις του με την στηριζόμενη φάση, όπου η τελευταία μπορεί να οδηγήσει 
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σε συσσωμάτωση (sintering). Η ευκολία συσσωμάτωσης των εναποτιθέμενων 

κρυσταλλιτών μετάλλου (μεταλλικός στηριζόμενος καταλύτης) εξαρτάται από τις δυνάμεις 

που αναπτύσσονται μεταξύ μετάλλου και υποστρώματος και από την ύπαρξη άλλων 

μορίων στην επιφάνεια (impurities). Η συσσωμάτωση οδηγεί σε μείωση της ενεργού 

διαθέσιμης επιφάνειας και συνεπώς της καταλυτικής ενεργότητας. 

(γ) Εξάχνωση ενεργού φάσης. Το φαινόμενο της μείωσης της ενεργού φάσης λόγω 

φαινομένων εξάχνωσης (π.χ., λόγω σχηματισμού πτητικών μεταλλικών καρβονυλίων 

παρουσία CO) μπορεί να αποτελέσει ακόμη έναν πιθανό τρόπο απενεργοποίησης 

καταλυτικών συστημάτων.  

(δ) Εναπόθεση στην επιφάνεια του καταλύτη. Εναποθέσεις διάφορων στερεών κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας ενός καταλύτη μπορεί να επικαλύψουν ενεργά κέντρα ή/και να 

φράξουν ή αλλάξουν τη δομή των πόρων (π.χ., coking) οδηγώντας σε μείωση της 

παρατηρούμενης καταλυτικής επιφάνειας και σε απενεργοποίηση του καταλύτη. Το 

φαινόμενο αυτό είναι έντονο ιδιαίτερα κατά τις αντιδράσεις αναμόρφωσης με ατμό 

υδρογονανθράκων. Οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στο σχηματισμό άνθρακα είναι 

[118]: 

 Ο χαμηλός λόγος ατμού/άνθρακα (S/F) στην τροφοδοσία. 

 Η χαμηλή ενεργότητα του καταλύτη ως προς την αντίδραση αναμόρφωσης με ατμό 

 Η παρουσία υδρογονανθράκων μεγάλου μοριακού βάρους, οι οποίοι 

καταλαμβάνουν τα ενεργά κέντρα του καταλύτη οδηγώντας στη μείωση του 

ρυθμού αναμόρφωσης. H εναπόθεση ανθρακούχων εναποθέσεων βρέθηκε να 

εξαρτάται άμεσα με την αύξηση του μοριακού βάρους των υδρογονανθράκων.  

 Οι υψηλές θερμοκρασίες αντίδρασης, κατά τις οποίες οι υδρογονάνθρακες (είδη 

CxHy) μπορεί να υποστούν έντονη αφυδρογόνωση, και η οποία τελικά οδηγεί στο 

σχηματισμό άνθρακα υπό τη μορφή γραφίτη [118].  

Τα ανθρακούχα υπολείμματα είναι δυνατό να εναποτεθούν υπό τη μορφή άμορφων 

ινιδίων, προσροφημένων καρβιδίων, καθώς και ελασμάτων κρυσταλλικού γραφίτη. Κάθε 

διαφορετική μορφή άνθρακα απαιτεί και την κατάλληλη μέθοδο απομάκρυνσης [119]. O 

Rostrup-Nielsen et al. [127, 128] μελέτησαν τα είδη του εναποτιθέμενου άνθρακα που 

σχηματίζονται κατά τις αντιδράσεις αναμόρφωσης υδρογονανθράκων με ατμό. 

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι η ποσότητα του σχηματιζόμενου άνθρακα εξαρτάται άμεσα 

από το είδος του υδρογονάνθρακα ο οποίος αλληλεπιδρά με το στερεό καταλύτη, και 

μειώνεται με βάση τη σειρά: αρωματικοί υδρογονάνθρακες > ολεφίνες > παραφίνες. Οι 
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μορφές εναποτιθέμενου άνθρακα σε μια καταλυτική επιφάνεια μπορούν να διακριθούν σε 

τρεις κατηγορίες: (α) πυρολυτικός άνθρακας (pyrolytic carbon), (β) άνθρακας που προκαλεί 

τον εγκλεισμό του μετάλλου (encapsulating coke), και (γ) άνθρακας υπό τη μορφή ινιδίων 

(whisker coke).  

Πολύ σημαντικό για ένα βιομηχανικό καταλύτη που εμπλέκεται σε καταλυτικές 

αντιδράσεις αναμόρφωσης είναι η δυνατότητα του για αναγέννηση. Τις περισσότερες 

φορές οι διεργασίες αναγέννησης των εν λόγω καταλυτών είναι συνυφασμένες με τις 

διεργασίες απομάκρυνσης των ανθρακούχων εναποθέσεων. Στη βιομηχανία συνήθως 

χρησιμοποιούνται ατμός και CO2 τα οποία αποτελούν μέρος της διεργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

3.1. Σύνθεση Στηριζόμενων Μεταλλικών Καταλυτών  

Σε όλα τα καταλυτικά συστήματα που παρουσιάζονται στην παρούσα Διδακτορική 

Διατριβή (Δ.Δ.) η εναπόθεση της δραστικής φάσης έγινε με τη μέθοδο του υγρού 

εμποτισμού [1, 2]. Σαν πρόδρομες ενώσεις των Pt, Rh και Pd χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα 

εμπορικά διαλύματα H2Pt(IV)Cl6 και PdΙΙ(NO3)2 (Aldrich). Οι φορείς που χρησιμοποιήθηκαν 

για την ανάπτυξη στερεών στηριζόμενων καταλυτών ήταν εμπορικά οξείδια μετάλλων, ή 

μικτά οξείδια που συντέθηκαν στο εργαστήριο ή παραχωρήθηκαν από εργαστήρια του 

εξωτερικού στα πλαίσια συνεργασίας με το εργαστήριο ετερογενούς κατάλυσης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΕΚ). Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν υποστρώματα στα πλαίσια 

συνεργασίας που διατηρεί το ΕΕΚ με το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου καθώς και με 

την γερμανική εταιρία ανάπτυξης εμπορικών καταλυτών, W.C. Heraeus. Η συνεργασία με 

την τελευταία έγινε στα πλαίσια συμφωνίας που διατηρεί το Ε.Ε.Κ. με την εταιρία Linde 

Engineering AG, Germany για τη βελτίωση της μετατροπής (XNO, %) και εκλεκτικότητας 

προς Ν2 (SN2, %) του ήδη κατοχυρωμένου με διπλώματα ευρεσιτεχνίας καταλύτη Pt/MgO-

CeO2 [1, 2], με σκοπό την εφαρμογή του σε βιομηχανικούς φούρνους (industrial furnaces) 

για αντιμετώπιση των εκπομπών NOx.  

Συνοπτικά η διαδικασία του υγρού εμποτισμού περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο την 

προσθήκη κατάλληλης ποσότητας αραιωμένου υδατικού διαλύματος μετάλλου (δραστική 

φάση) σε υδατικό διάλυμα του φορέα υπό συνεχή ανάδευση και σταθερή θερμοκρασία 

(70οC) μέχρι πλήρους εξάτμισης του διαλύτη. Στη συνέχεια, το δείγμα αφέθηκε για ξήρανση 

στους 120οC για 12 h και ακολούθως πυρώθηκε παρουσία αέρα στους 500οC για 2 h.  

Στην περίπτωση σύνθεσης στηριζόμενων καταλυτών Pt σε προνιτρωμένο και 

προσουλφωμένο οξειδικό υπόστρωμα MgO-CeO2 (μηχανικό μίγμα) πριν από τον εμποτισμό 

της δραστικής φάσης (Pt), προηγήθηκε νίτρωση και σούλφωση της επιφάνειας του μικτού 

οξειδίου με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού και με χρήση κατάλληλων ποσοτήτων 

NH4NO3 (Aldrich, ultra pure) και (NH4)2SO4 (Aldrich, ultra pure). Μετά από κάθε στάδιο 

εμποτισμού προηγήθηκε ξήρανση και πύρωση του στερεού για τη διάσπαση της πρόδρομης 

ένωσης προς σχηματισμό επιφανειακών νιτρικών και θειικών ιόντων, αντίστοιχα (Πίνακας 

3.1) [3]. Για τη σύνθεση στηριζόμενων καταλυτών Pt/V2O5-CeO2-MgO, πριν από τον 
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εμποτισμό της δραστικής φάσης (Pt) προηγήθηκε το στάδιο εμποτισμού του μικτού 

μεταλλοξειδίου MgO-CeO2 (μηχανικό μίγμα) με κατάλληλη ποσότητα NH4VO3 (Aldrich, 

ultra pure) ανάλογα με την επιθυμητή φόρτιση σε βανάδιο. Πριν από κάθε μελέτη 

χαρακτηρισμού και καταλυτικής συμπεριφοράς των προαναφερθέντων στερεών 

ακολουθείται προκατεργασία του στερεού σε 20% Ο2/H2/He (500 ή 600°C, 2h) 

ακολουθημένη από αναγωγή σε 25% H2/He (200-300°C, 2-15h). 

Πίνακας 3.1: Διαδοχικά στάδια σύνθεσης στηριζόμενου καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 

με προσουλφωμένο υπόστρωμα με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού. 
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3.2 Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός Καταλυτών 

3.2.1 Μελέτη Υφής Καταλυτικών Συστημάτων 

O προσδιορισμός της ειδικής επιφάνειας B.E.T. (m2/g), του ειδικού όγκου των πόρων 

(cm3/g), και της μέσης διαμέτρου των πόρων (nm) των υπό μελέτη μεταλλοξειδίων 

πραγματοποιήθηκε μετά από φυσική προσρόφηση-εκρόφηση αέριου Ν2 σε θερμοκρασία 

υγρού Ν2 (77 Κ) με τη χρήση της μεθόδου Β.Ε.Τ. Η μέθοδος Β.Ε.Τ. αναπτύχθηκε από τους 

Brunauer, Emmet και Teller [4] και βασίζεται στην ανάπτυξη ενός μοντέλου που περιγράφει 

τη φυσική πολυστρωματική προσρόφηση αδρανούς αερίου στη θερμοκρασία υγροποίησης 

του σε επιφάνειες στερεών. Για τη μέτρηση της υφής των στερεών χρησιμοποιήθηκε το 

σύστημα Micromeritics Gemini III Surface Area and Pore Size Analyzer [5]. Πριν από κάθε 

μέτρηση τα μεταλλοξείδια πυρώθηκαν ex-situ στους 600oC για 2h και ακολούθως in situ 

στους 200oC υπό ροή N2 για 2h. Η μέτρηση της ειδικής επιφάνειας Β.E.T. 

πραγματοποιήθηκε σε 7 σχετικές πιέσεις (P/Po) αζώτου στην περιοχή 0.05-0.35, περιοχή 

πιέσεων P/Po όπου ισχύει η γραμμικότητα της εξίσωσης B.E.T. Το μέγεθος του όγκου και 

της μέσης διαμέτρου των πόρων των στερεών προέκυψε από τις ισόθερμες προσρόφησης-

εκρόφησης (40 σημεία στην περιοχή P/Po από 0.0-1.0) με βάση τη μέθοδο BJH [6]. 

3.2.2 Φασματοσκοπία Περίθλασης Ακτίνων-Χ (X-ray Diffraction, XRD) 

Η φασματοσκοπία περίθλασης ακτίνων-Χ [7] χρησιμοποιήθηκε για την ταυτοποίηση 

των κρυσταλλικών φάσεων στα καταλυτικά δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

Δ.Δ. Οι μετρήσεις διεξήχθηκαν σε περιθλασόμετρο Shimadzu 6000 Series με πηγή 

ακτινοβολίας CuKα (λ=1.5418 Å). Πριν από την ανάλυση τα δείγματα λειοτριβήθηκαν σε 

μορφή σκόνης με κοκκομετρία < 140 mesh και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ~100 mg 

για την πλήρωση υποδοχέα από χαλαζία. Η μελέτη της δομής των στερεών έγινε στην 

περιοχή 20ο < 2θ < 90ο με ταχύτητα σάρωσης 2ο/min. Για την ταυτοποίηση των 

κρυσταλλικών φάσεων στα στερεά που μελετήθηκαν χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό-βάση 

κρυσταλλογραφικών δεδομένων Crystal Impact Match, Phase Identification from Powder 

Diffraction, καθώς και δημοσιευμένες εργασίες. Η τεχνική XRD χρησιμοποιήθηκε επίσης 

για τον υπολογισμό του μέσου μεγέθους dc (nm) των πρωτογενών κρυσταλλιτών (primary 

crystals) των οξειδικών φάσεων με βάση την εξίσωση Scherrer [8]. Το μέγεθος dc (nm) 

των πρωτογενών κρυσταλλικών σωματιδίων συνδέεται με το πλάτος β (στο μέσο του 

μέγιστου ύψους της κορυφής, FWHM) των αντίστοιχων κορυφών περίθλασης στο 

περιθλασόγραμμα του υλικού, μέσω της εξίσωσης Scherrer: 
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cosc

K
d


 

  (3.1) 

όπου, dc (nm) το μέγεθος των πρωτογενών κρυσταλλικών σωματιδίων, λ το μήκος κύματος 

των ακτίνων-Χ (nm), θ η γωνία μεταξύ της εισερχόμενης δέσμης ακτίνων-Χ και της 

καθέτου στο επίπεδο ανάκλασης, η οποία λαμβάνει ακριβώς καθορισμένες τιμές 

χαρακτηριστικές της κρυσταλλικής δομής του στερεού, Κ σταθερά που συνήθως λαμβάνεται 

ίση με 1, και β παράμετρος η οποία λαμβάνει τιμές με βάση την ακόλουθη σχέση: 

 
1

2 2 2
obsB b     (3.2) 

όπου Βobs το πειραματικό FWHM και b το FWHM όπως προσδιορίζεται από εσωτερική 

βαθμονόμηση του οργάνου με χρήση στερεού δείγματος αναφοράς με μεγάλα κρυσταλλικά 

σωματίδια.  

3.2.3 Φασματομετρία Μάζας (Mass Spectrometry, MS) 

Η φασματομετρία μάζας αποτελεί μια βασική τεχνική, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη 

μελέτη καταλυτικών αντιδράσεων σε μόνιμες και δυναμικές συνθήκες μέσω on line 

παρακολούθησης και καταγραφής των αποκρίσεων των αντιδρώντων και προϊόντων της 

υπόψη αντίδρασης (ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός). Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει 

αρχικά την παραγωγή ιόντων, κυρίως θετικών, στην αέρια φάση από τα μόρια του αερίου 

δείγματος τροφοδοσίας και στη συνέχεια ακολουθεί διαχωρισμός και ανίχνευσή κάθε 

μοριακού είδους με βάση το λόγο μάζας m προς φορτίο z (m/z) [9]. Στην παρούσα Δ.Δ. 

χρησιμοποιήθηκε φασματογράφος μάζας (Omnistar Balzers, Quadstar 422) με εύρος 

μέτρησης 1-300 amu και εφοδιασμένος με αναλυτή τετραπολικό φίλτρο μαζών (Quadrupole 

Mass Filter) και ανιχνευτή ιόντων πολλαπλασιαστή δευτερογενών ηλεκτρονίων (Secondary 

Electron Multiplier, SEM) [10]. Ο φασματογράφος μάζας έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης 

παρακολούθησης και καταγραφής μέχρι και 16 μαζικών αριθμών/sec. Τα δεδομένα 

λαμβάνονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και στη συνέχεια μπορούν να 

επεξεργαστούν με τη βοήθεια του εμπορικού προγράμματος Quadstar. Για την 

ποσοτικοποίηση των λαμβανόμενων σημάτων (μΑ) ως προς το επιθυμητό προς ανάλυση 

αέριο, χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα πιστοποιημένα πρότυπα αέρια μίγματα γνωστής 

συγκέντρωσης (ppm, % κ.ό.). 
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3.2.4 Φωτοηλεκτρονική Φασματοσκοπία Ακτίνων-X (Χ-ray Photoelectron 

Spectroscopy, XPS) 

Η φωτοηλεκτρονική φασματοσκοπία ακτίνων-X χρησιμοποιήθηκε για τον 

προσδιορισμό της ατομικής σύστασης (atom %) της επιφάνειας και της οξειδικής 

κατάστασης των επιφανειακών ατόμων των υπό μελέτη στερεών. Για τα περισσότερα 

στερεά τα φάσματα XPS που παρουσιάζονται στην παρούσα Δ.Δ. λήφθησαν σε συνεργασία 

με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Κατάλυσης και Πετροχημικών, ICP/CSIC (Instituto de 

Catálisis y Petroleoquímica/Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) στη Μαδρίτη 

(Ισπανίας). Τα φάσματα καταγράφηκαν χρησιμοποιώντας φωτοηλεκτρονικό φασματόμετρο 

τύπου VG Escalab 200R, εξοπλισμένο με ημισφαιρικό αναλυτή ηλεκτρονίων και πηγή 

ακτίνων-Χ Αl-Kα (hν=1486.6 eV) [11, 12].  

Πριν από τη μεταφορά του δείγματος στο θάλαμο ανάλυσης, το δείγμα σε μορφή 

σκόνης τοποθετήθηκε αρχικά σε χάλκινο υποδοχέα διαμέτρου 8 mm στο θάλαμο 

προκατεργασίας του φασματόμετρου, όπου και απαερώθηκε για 1 h σε θερμοκρασία 

δωματίου. Στο θάλαμο προκατεργασίας πραγματοποιήθηκε οξείδωση ή αναγωγή (200οC, 

0.5 h) των υπό μελέτη στερεών όταν αυτό ήταν επιθυμητό. Το δείγμα μεταφέρεται στη 

συνέχεια στο θάλαμο υπερυψηλού κενού προς λήψη του φάσματος μετά από σάρωση σε 

συγκεκριμένη περιοχή ενεργειών αρκετές φορές με στόχο τη βελτίωση του λόγου 

σήμα/θόρυβο (signal/noise ratio). Η πίεση στο θάλαμο ανάλυσης ήταν < 4x10-9 mbar κατά 

τη συλλογή των φασμάτων. Η ενέργεια εισόδου στον ημισφαιρικό αναλυτή ήταν 50 eV και 

η διακριτική ικανότητα, η οποία εκτιμήθηκε με βάση το πλάτος στο μέσο του μέγιστου 

ύψους της κορυφής Au 4f7/2 (Full Width at Half Maximum, FWHM) ήταν 1.7 eV. Τα 

εμβαδά των κορυφών υπολογίστηκαν μετά από αποσυνέλιξη των πειραματικών φασμάτων 

και προσαρμογή τους σε κορυφές Gaussian/Lorentzian (90/10) μετά από αφαίρεση του 

υποβάθρου με χρήση της συνάρτησης Shirley [18]. Η ατομική σύσταση της επιφάνειας 

(atom%) υπολογίστηκε με βάση το εμβαδό κάθε κορυφής το οποίο κανονικοποιήθηκε με τη 

χρήση των αντίστοιχων ατομικών παραγόντων ευαισθησίας [19]. Το σφάλμα της 

ποσοτικής/στοιχειακής ανάλυσης της επιφάνειας των στερεών ήταν ± 8%.  
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3.2.5 Υψηλής Ευκρίνειας Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης-Μικροανάλυση 

Ακτίνων-X (High Resolution Transmission Electron Microscopy-Energy Dispersive X-

ray Analysis, HRTEM-EDX) 

H ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης υψηλής ευκρίνειας (HRTEM) χρησιμοποιήθηκε 

για τον προσδιορισμό της μορφολογίας και του μεγέθους των πρωτογενών 

μικροκρυσταλλιτών της μεταλλικής φάσης των στηριζόμενων καταλυτών [13]. Σαν 

συμπληρωματική τεχνική της μικροσκοπίας διέλευσης ηλεκτρονίων χρησιμοποιήθηκε η 

τεχνική μικροανάλυσης ακτίνων-X (EDX) με την οποία πραγματοποιήθηκε στοιχειακή 

χημική ανάλυση των υπό μελέτη καταλυτικών συστημάτων. Για τις αναλύσεις HRTEM-

EDX χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (JEOL 2100F) με πηγή 

ηλεκτρονίων τα οποία επιταχύνονταν με τη βοήθεια υψηλής ηλεκτρικής τάσης (200 kV) 

[14]. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης είχε διακριτική ικανότητα μέτρησης τα 0.19 

nm και ήταν εφοδιασμένο με σύστημα ανίχνευσης και ανάλυσης ακτίνων-X (ΙΝCA x-sight, 

Oxfort Instrument) [14].  

Πριν την ανάλυση του στερεού δείγματος περίπου 10 mg αυτού σε μορφή σκόνης 

αναμίχθηκαν αρχικά σε ισοοκτάνιο (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.) στρώματος πάχους περίπου 1 μm κάθε 

δείγματος με χρήση παράθυρου μέτρησης 450x500 μm. Η καταγραφή των εικόνων ΗRTEM 

και η ποσοτική ανάλυση EDX που παρουσιάζονται στην παρούσα Δ.Δ. πραγματοποιήθηκε 

σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Κατάλυσης και Πετροχημικών, ICP/CSIC 

(Instituto de Catálisis y Petroleoquímica/Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) 

στη Μαδρίτη (Ισπανία) στα πλαίσια κοινής ερευνητικής συνεργασίας με το ΕΕΚ υπό την 

επίβλεψη του καθηγητή J.L.G. Fierro. 

3.2.6 Φασματοσκοπία Διάχυτης Ανάκλασης Υπέρυθρης Ακτινοβολίας με 

Μετασχηματισμό Fourier (Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform 

Spectroscopy, DRIFTS) 

Η in situ φασματοσκοπία διάχυτης ανάκλασης υπέρυθρης ακτινοβολίας (DRIFTS) 

χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της χημικής δομής και θερμικής σταθερότητας 

προσροφημένων ειδών που σχηματίζονται στην επιφάνεια των στερεών καταλυτών κατά τη 

διάρκεια καταλυτικών αντιδράσεων [15-17]. Συγκεκριμένα μελετήθηκε η δομή των 
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προσροφημένων ειδών ΝΟx που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης 

ΝΟ/Η2/Ο2 παρουσία H2O στη θερμοκρασιακή περιοχή 100-200οC.  

Για τις φασματοσκοπικές μελέτες χρησιμοποιήθηκε φασματοφωτόμετρο FTIR 

(PerkinElmer Spectrum GX I) με διακριτική ικανότητα 2 cm-1 [15], εφοδιασμένο με 

κελί/αντιδραστήρα (Praying Mantis™ Diffuse Reflectance Attachment, Harrick Scientific) 

[16] και MCT αναλυτή (PerkinElmer). Τα φάσματα DRIFTS καταγράφηκαν με ρυθμό 0.2 

scans/s στην περιοχή 400-4000 cm-1 και το τελικό φάσμα αποτελούσε το μέσο όρο 20-50 

φασμάτων. Ο στερεός καταλύτης υπό μορφή σκόνης συνολικής μάζας ≈30-40 mg και 

τοποθετήθηκε στο μεταλλικό υποδοχέα του κελιού DRIFTS, το οποίο είναι εξοπλισμένο με 

παράθυρα από ZnSe (Σχήμα 3.1). Η συνολική ροή του αερίου που διέρχεται στο κελί είναι 

συνήθως 50-150 Nml/min και καθορίζεται ανάλογα με τη σύσταση του αερίου τροφοδοσίας 

και τον επιθυμητό βαθμό μετατροπής της αντίδρασης. 

 

 

Σχήμα 3.1: Αριστερά: σχηματική απεικόνιση της διάδοσης της υπέρυθρης ακτινοβολίας από το 
FTIR όργανο στο κελί DRIFTS, στην αλληλεπίδραση της με το στερεό δείγμα και ακολούθως 
συλλογή και εστίασή της στον MCT ανιχνευτή. Δεξιά: απεικόνιση συστήματος κελιού-αντιδραστήρα 
για την παρακολούθηση των προσροφημένων ειδών κατά τη διάρκεια μιας καταλυτικής αντίδρασης. 

Στο Σχήμα 3.1 παρουσιάζεται μια σχηματική απεικόνιση του εμπορικού κελιού 

DRIFTS (Harrick Scientific) το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των 

φασματοσκοπικών μελετών. Όπως φαίνεται στα αριστερά, το κελί αποτελείται από μια 

συστοιχία 4 επίπεδων και 2 ελλειψοειδών κοίλων (90o) κατόπτρων μέσω των οποίων 

επιτυγχάνεται αρχικά η εστίαση της δέσμης στο στερεό δείγμα και ακολούθως η συλλογή 

και εστίαση της διάχυτης ακτινοβολίας στο παράθυρο του MCT αναλυτή. Για την εκτέλεση 

πειραμάτων σε ελεγχόμενο περιβάλλον, κάτω από συνθήκες αντίδρασης, χρησιμοποιήθηκε 
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το κελί-αντιδραστήρας που φαίνεται στα δεξιά του Σχήματος 3.1. Το κελί αποτελείται από 

τον υποδοχέα δείγματος και το θόλο (dome) ο οποίος είναι εξοπλισμένος με παράθυρα από 

ZnSe τα οποία εξασφαλίζουν τη δυνατότητα λειτουργίας του σε υψηλές θερμοκρασίες και 

παρουσία ατμού. Στο Σχήμα 3.1 διακρίνονται επίσης η είσοδος-έξοδος αέριου μίγματος και 

η είσοδος-έξοδος του νερού ψύξης το οποίο προστατεύει τα παράθυρα από υπερθέρμανση.  

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι στα πειράματα DRIFTS που 

διεξήχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας Δ.Δ. τα τελικά φάσματα αποτελούν το αποτέλεσμα 

της αφαίρεσης του φάσματος του στερεού (background) στην ίδια θερμοκρασία που 

λήφθηκε το φάσμα για το στερεό κάτω από συνθήκες αντίδρασης. Το background λήφθηκε 

υπό ροή αδρανούς αερίου Ar ή μίγματος x%H2O/Ar, στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε 

H2O στην τροφοδοσία και στις αντίστοιχες θερμοκρασίες που πραγματοποιήθηκε η 

αντίδραση. Για την καταγραφή και ανάλυση των φασμάτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 

του οργάνου Spectrum® (PerkinElmer). Μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού 

πραγματοποιήθηκε κατάλληλη αφαίρεση των φασμάτων, διόρθωση του baseline και 

εξομάλυνση (smoothing) των φασμάτων DRIFTS για την απομάκρυνση τυχόν θορύβου. 

Όπου κρίθηκε αναγκαίο, με τη χρήση του λογισμικού OriginPro v8.5 (OriginLab Co) 

πραγματοποιήθηκε κατάλληλη αποσυνέλιξη συγκεκριμένων ζωνών απορρόφησης του 

φάσματος DRIFTS μέσω προσαρμογής τους (curve fitting) σε μια ή περισσότερες κορυφές 

(Gaussian). Τα φάσματα στην παρούσα Δ.Δ. παρουσιάζονται στη μορφή A=f(v) όπου Α η 

απορρόφηση και v η συχνότητα σε cm-1. Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα όπου γίνεται 

σύγκριση μεταξύ φασμάτων διαφορετικών στερεών, τα φάσματα παρουσιάζονται μετά από 

χρήση της συνάρτησης Kubelka-Munk (KM=f(v)) [17] (Εξ. 3.3). Πριν την καταγραφή των 

φασμάτων προηγήθηκε in situ προκατεργασία του στερεού καταλύτη στο κελί DRIFTS υπό 

ροή 20%O2/He στους 500οC για 2 h (οξείδωση) και Η2 στους 300oC για 2 h (αναγωγή). 

(1 )

2

R k
KM

R s





   (3.3) 

όπου, R∞ είναι η ανακλαστικότητα ενός δείγματος άπειρου πάχους, k είναι ο συντελεστής 

απορρόφησης του προσροφημένου είδους, και s είναι ο παράγοντας σκέδασης.  

Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων in situ DRIFTS χρησιμοποιήθηκε ειδική 

διάταξη (home made) αναλυτικό διάγραμμα της οποίας δίνεται στο Σχήμα 3.2. Η 

πειραματική διάταξη αποτελείται από ένα σύστημα ελέγχου και μέτρησης ροής αερίων το 

οποίο περιλαμβάνει βαλβίδες ελέγχου μαζικής ροής (Mass Flow Controllers, ΜFC) (ΜΚS 

Instruments, model 247D) μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η in situ παρασκευή αέριου 
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μίγματος καθορισμένης σύστασης. Το σύστημα επιτρέπει επίσης την παράλληλη χρήση 

υγρής τροφοδοσίας (υπό μορφή ατμού) μέσω ενός συστήματος κορεστών, το οποίο 

συνδεέται με το υπόλοιπο σύστημα ροής. Το σύστημα των κορεστών διαθέτει τη 

δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του υγρού ενώ παράλληλα καταγράφεται η πίεση 

που επικρατεί στο δοχείο. Με βάση τη θερμοκρασία και πίεση ρυθμίζεται η τάση ατμών του 

υγρού και κατ’ επέκταση η συγκέντρωση των ατμών του υγρού στην αέρια φάση, οι οποίοι 

στη συνέχεια παρασύρονται από ροή αδρανούς αερίου σε ένα θάλαμο ανάμιξης αερίων 

(mixing chamber), όπου αναμιγνύεται με τις υπόλοιπες ροές προς το σχηματισμό ενός 

ομοιογενούς αερίου μίγματος.  

 

 

Σχήμα 3.2: Πειραματική διάταξη εκτέλεσης πειραμάτων in situ DRIFTS. 

Στη συνέχεια το αέριο μίγμα το οποίο παρασκευάζεται κατευθύνεται σε μια τετράπορτη 

χρωματογραφική βαλβίδα (V6). Η βαλβίδα αυτή αποτελεί μέρος ενός συμπλέγματος από 

βαλβίδες τετράπορτες (V1, V2, V4 και V8) και εξάπορτες (V3, V5 και V7) μέσω των 

οποίων επιλέγεται η κατεύθυνση ροής του αερίου μίγματος παρέχοντας τη δυνατότητα 

διεξαγωγής ποικίλων πειραμάτων. Τόσο οι χρωματογραφικές βαλβίδες όσο και ο θάλαμος 

ανάμιξης βρίσκονται τοποθετημένοι σε κλίβανο σε σταθερή θερμοκρασία (T~120οC). Για τη 

θέρμανση των σωλήνων που βρίσκονται έξω από τον κλίβανο και καταλήγουν στο κελί 

DRIFTS ή στο φασματογράφο μάζας χρησιμοποιούνται θερμαντικές ταινίες (300W, 

HORST GmbH). Σημειώνεται ότι οι βαλβίδες V3 και V4 λειτουργούν με ηλεκτρικούς 
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ενεργοποιητές (electronic actuators). Επίσης, εκτός από τις βαλβίδες ΜFC υπάρχουν ακόμη 

δύο γραμμές παροχής αερίων (D και C) οι οποίες χρησιμοποιούνται για την προκατεργασία 

των υπό μελέτη στερεών καταλυτών καθώς και για τον καθαρισμό του συστήματος ροής. 

Το αέριο μίγμα εξερχόμενο από τον κλίβανο εισέρχεται στη χρωματογραφική βαλβίδα 

V7 η οποία ελέγχει την είσοδο στο κελί DRIFTS. Αξίζει να αναφερθεί ότι συνεχής ροή 

νερού με τη βοήθεια μιας περισταλτικής αντλίας (cooling system) ψύχει το κελί για την 

αποφυγή υπερθέρμανσης και καταστροφής των παραθύρων ZnSe. Επίσης σημαντικό είναι 

το γεγονός ότι παρέχεται η δυνατότητα το εξερχόμενο αέριο από το κελί DRIFTS να 

οδηγηθεί για ποιοτική/ποσοτική ανάλυση (επί ξηρής βάσης) σε on line φασματογράφο 

μάζας όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.2 για καταλυτικές μελέτες operando (DRIFTS-Mass 

Spectroscopy. 

3.2.7 Δυναμικές Μέθοδοι Μελέτης Δραστικότητας Στερεής Καταλυτικής Επιφάνειας  

3.2.7.1 Τεχνική Θερμοπρογραμματιζόμενης Εκρόφησης Η2 (Η2 Temperature-

Programmed Desorption, Η2-TPD) 

Η τεχνική της εκλεκτικής χημικής προσρόφησης υδρογόνου ακολουθούμενη από 

θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση υπό ροή He χρησιμοποιείται ευρέως στη μελέτη και το 

χαρακτηρισμό καταλυτικών επιφανειών. Η τεχνική βασίζεται στη μέτρηση της ποσότητας 

H2 που προσροφήθηκε διασπαστικά στην επιφάνεια των κρυσταλλιτών της ενεργούς φάσης 

με την υπόθεση της μονομοριακής κάλυψης, βάση της οποίας υπολογίζεται η διασπορά και 

το μέσο μέγεθος (nm) των κρυσταλλιτών μετάλλου σε στηριζόμενους καταλύτες [18, 19]. Η 

τεχνική αυτή μπορεί να δώσει επίσης σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά την ισχύ του 

χημικού δεσμού (kJ/mol) μεταξύ του προσροφημένου είδους και της στερεής επιφάνειας, 

καθώς επίσης πληροφορίες για την ετερογένεια της επιφάνειας (αριθμός και είδος 

επιφανειακών ενεργών κέντρων). Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη τεχνική πρέπει να 

διεξάγεται κάτω υπό ειδικές συνθήκες ανάλογα με το υπό μελέτη σύστημα, για την αποφυγή 

φαινομένων όπως: ισχυρής αλληλεπίδρασης μετάλλου-υποστρώματος (SMSI) [20] και 

διάχυσης ατομικά προσροφημένου υδρογόνου προς το υπόστρωμα (spillover) [21, 22] τα 

οποία μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένες μετρήσεις. 

 Για την εκτέλεση των πειραμάτων H2-TPD χρησιμοποιήθηκαν 0.5-1 g καταλύτη και 

συνολική ροή 30 NmL/min. Κατά τη διαδικασία της θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης 

H2 η θερμοκρασία του δείγματος αυξήθηκε με ρυθμό 30οC/min υπό ροή Ηe μέχρι τους 

600οC. Με τη βοήθεια on line φασματογράφου μάζας παρακολουθείται και καταγράφεται ο 
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μαζικός αριθμός m/z=2 που αντιστοιχεί στο Η2
+. Τα πειραματικά στάδια της μεθόδου TPD 

για ένα στηριζόμενο μεταλλικό καταλύτη περιγράφονται ως ακολούθως: 

α) Ενεργοποίηση του καταλύτη (pretreatment). Κατά το στάδιο της ενεργοποίησης του 

καταλύτη γίνεται αρχικά οξείδωση (20%Ο2/He, 600oC, 2h) και ακολούθως αναγωγή (1 atm 

H2, 300oC, 2h). Μετά το πέρας της προκατεργασίας έχουν απομακρυνθεί όλες οι τυχόν 

προσροφημένες ουσίες από την επιφάνεια του καταλύτη και έχει επιτευχθεί επαναφορά του 

μετάλλου του καταλύτη στην ανηγμένη του ενεργή μορφή (π.χ., Pto).  

β) Προσρόφηση αερίου υδρογόνου. Διαβίβαση αερίου H2 πάνω από το στερεό καταλύτη σε 

χαμηλή θερμοκρασία (Τ=25οC) όπου το H2 (g) μπορεί να σχηματίσει χημικό δεσμό με τα 

άτομα της επιφάνειας (διασπαστική χημική προσρόφηση). Σε μέταλλα όπου η προσρόφηση 

του H2 είναι ενεργοποιημένη διεργασία, η προσρόφηση H2 πραγματοποιείται σε υψηλότερη 

θερμοκρασία. 

γ) Θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση H2. Διαβίβαση αδρανούς αερίου (Ηe ή Ar) και 

γραμμική αύξηση της θερμοκρασίας του στερεού μέχρι 600oC για την πραγματοποίηση TPD 

με χρήση on line φασματογράφου μάζας με ταυτόχρονη παρακολούθηση και καταγραφή της 

συγκέντρωσης του εκροφούμενου Η2. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας ή 

περισσότερων κορυφών εκρόφησης (peaks), των οποίων ο αριθμός και η μορφή εξαρτώνται 

από το είδος και την ισχύ του χημικού δεσμού μεταξύ του αερίου και της στερεής 

επιφάνειας (π.χ., ΕΜ-Η), όπως επίσης και από την ετερογένεια της επιφάνειας. Η συνολική 

διαδικασία εκτέλεσης των πειραμάτων TPD παρουσιάζεται στο πιο κάτω διάγραμμα. 

20%O2/He (600oC, 2 h) → ψύξη υπό ροή He (300oC) → H2 (1 atm, 300oC, 2 h)→ 

He (500oC, 15 min) → ψύξη υπό ροή He (25oC) → 1%H2/He (25oC, 30 min) → He 

(25oC,15 min) → TPD υπό ποή He μέχρι τους 600oC 

 

Η διασπορά της ενεργούς μεταλλικής φάσης μπορεί να υπολογιστεί με βάση την πιο κάτω 

εξίσωση: 

(%) .100SN
D

Nt
  (3.4) 

όπου, Νs o αριθμός των ενεργών επιφανειακών ατόμων μετάλλου (μmol Ms/g), και Νtot o 

ολικός αριθμός των ατόμων που υπάρχουν στη μεταλλική φάση (μmol M/g). 
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3.2.7.2 Τεχνική Θερμοπρογραμματιζόμενης Εκρόφησης CO2 (CO2 Temperature-

Programmed Desorption, CO2-TPD) 

H τεχνική της θερμοπροπρογραμματιζόμενης εκρόφησης CO2 χρησιμοποιήθηκε για τη 

μελέτη της επιφανειακής βασικότητας τόσο των εμπορικών μεταλλοξειδίων CeO2 και MgO 

όσο και των μικτών μεταλλοξειδίων CexZr1-xO2. Για την εκτέλεση των καταλυτικών 

πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν 0.5-1.0 g μάζας καταλύτη και συνολική ροή 30 NmL/min. 

Κατά τη διαδικασία της θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης CO2 η θερμοκρασία του 

στερεού δείγματος αυξήθηκε με ρυθμό 30οC/min υπό ροή Ηe μέχρι τους 750οC. Η 

αλληλουχία των βημάτων που ακολουθήθηκαν περιγράφεται συνοπτικά στο πιο κάτω 

διάγραμμα. 

20%O2/He (600oC, 2 h) → ψύξη υπό ροή He (25oC) → 3%CO2/He (25oC, 30 min)  

→He (25oC, 15 min) → TPD υπό ροή He μέχρι τους 750oC 

Με τη βοήθεια του φασματογράφου μάζας παρακολουθούνται και καταγράφονται ο 

μαζικός αριθμός (m/z) 44 που αντιστοιχεί στη δυναμική απόκριση του CO2.  
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3.2.7.3 Διάταξη Εκτέλεσης Δυναμικών και Καταλυτικών Πειραμάτων 

Η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή καταλυτικών και δυναμικών 

πειραμάτων με δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης υγρής και αέριας τροφοδοσίας 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.3. Τα κυριότερα μέρη της διάταξης είναι: 

 

Σχήμα 3.3: Πειραματική διάταξη εκτέλεσης καταλυτικών και δυναμικών πειραμάτων: (1) PID 
ρυθμιστής-προγραμματιστής θερμοκρασίας, (2) Αισθητήρας πίεσης, (3) κορεστές (V=200mL), (4) 
βαλβίδες ελέγχου μαζικής ροής, (5) σύστημα φούρνου-αντιδραστήρα, (6) θάλαμος ανάμιξης, (7) 
βαλβίδες μιας κατεύθυνσης (one-way checkvalves), (8) κλίβανος χρωματογραφικών βαλβίδων, (9) 5-
οδες βαλβίδες (5-way ball values). 

1. Βαλβίδες ελέγχου μαζικής ροής (MKS Instruments, Model 247 D), με βάση τις οποίες 

γίνεται η in situ προετοιμασία της επιθυμητής αερίου σύστασης μίγματος. 

2. Θαλάμους ανάμειξης αερίων, κατάλληλα σχεδιασμένους για την ανάμειξη αερίων που 

προέρχονται από τις επιμέρους βαλβίδες ελέγχου μαζικής ροής. Σκοπός είναι η βέλτιστη 

δυνατή ομογενοποίηση του αερίου μίγματος τροφοδοσίας πριν την αλληλεπίδρασή του με 

την καταλυτική επιφάνεια. 

3. Χρωματογραφικές βαλβίδες μηδενικού όγκου: στη διάταξη υπάρχουν συνολικά 7 

χρωματογραφικές βαλβίδες εκ των οποίων οι πέντε είναι τετράπορτες (V1, V2, V3, V6 και 

V11) και οι δύο εξάπορτες (V3 και V5). Με τις βαλβίδες αυτές επιτυγχάνεται ο χειρισμός 

της ροής αερίων για τη διεξαγωγή ποικίλων δυναμικών και καταλυτικών πειραμάτων, χωρίς 

παράλληλα να αυξάνουν το νεκρό όγκο - χρόνο απόκρισης του συστήματος ροής. Στη 
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διεξαγωγή δυναμικών πειραμάτων εμπλέκονται συνήθως οι βαλβίδες V5 και V6 οι οποίες 

λειτουργούν με πνευματικούς ενεργοποιητές. Μέσω της εξάπορτης βαλβίδας V3 γίνεται 

έλεγχος του αερίου ρεύματος που περνά στο μικρο-αντιδραστήρα. Ουσιαστικά η V3 παρέχει 

δύο εναλλακτικές οδούς διέλευσης του αέριου μίγματος, μέσα από τον μικρο-αντιδραστήρα 

ή μέσω του βρόγχου παράκαμψης (bypass loop) ο οποίος διαθέτει σωλήνωση ισοδύναμη σε 

νεκρό όγκο με τον αντιδραστήρα. Η δυναμική λειτουργία του συστήματος που οφείλεται σε 

φαινόμενα διάχυσης έξω από τον αντιδραστήρα περιγράφεται από την απόκριση του αερίου 

Ar στη βηματική μεταβολή τροφοδοσίας He→1% Ar/He διαμέσου της V6 παρακάμπτοντας 

τον αντιδραστήρα προς το φασματογράφο μάζας. 

4. Σύστημα κορεστών, με βάση το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στο σύστημα για 

ταυτόχρονη χρήση υγρής τροφοδοσίας (π.χ., H2O υπό μορφή ατμού). Το σύστημα 

αποτελείται από μία βαλβίδα ελέγχου μαζικής ροής (2000 cc/min, MKS Instruments) και 

δύο κορεστές (200 ml, PID Eng&Tech) συνδεδεμένους σε σειρά. Ο κάθε κορεστής διαθέτει 

είσοδο και έξοδο αερίου, θερμοστοιχείο τύπου K για καταγραφή της θερμοκρασίας του 

περιεχόμενου υγρού, ηλεκτρονικό μετρητή της πίεσης για καταγραφή της πίεσης της αέριας 

φάσης πάνω από το υγρό, και περιβάλλεται από ένα θερμαντικό μανδύα ο οποίος ελέγχεται 

από ρυθμιστή - προγραμματιστή θερμοκρασίας (Σχήμα 3.4). 

 
 

Σχήμα 3.4: Σύστημα κορεστών, όπου: (1) ρυθμιστής - προγραμματιστής θερμοκρασίας θερμικού 
μανδύα κορεστή, (2) ηλεκτρονικός μετρητής πίεσης, (3) στάθμη υγρού μέσα στον κορεστή, (4) 
βαλβίδα ελέγχου μαζικής ροής (2000 cc/min), (5) τρίπορτη βαλβίδα (3-way ball valve). 

 

5. Πριν και μετά τη συστοιχία των κορεστών υπάρχουν δυο τρίοδες βαλβίδες (3-way 

ball valves) με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης/αποσύνδεσης του συστήματος των 

κορεστών με το υπόλοιπο σύστημα ροής. Κατά τη λειτουργία των κορεστών, ξεχωριστή ροή 

αδρανούς αερίου περνά μέσα από τη συστοιχία των δυο κορεστών η οποία μεταφέρει τους 

ατμούς που σχηματίζονται σε ένα θάλαμο ανάμιξης (mixing chamber) όπου αναμιγνύεται με 
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τις υπόλοιπες ροές προς το σχηματισμό ενός ομοιογενούς αερίου μίγματος. Η συγκέντρωση 

των ατμών σε κατάσταση ισορροπίας, πάνω από την επιφάνεια ενός υγρού, καθορίζεται από 

την τάση ατμών του υγρού η οποία εξαρτάται άμεσα από την ολική πίεση και τη 

θερμοκρασία. 

Από  πίνακες  τάσης  ατμών  ή  με  τη  βοήθεια  της  εξίσωσης  Antoine  υπολογίζεται  η 

θερμοκρασία του κορεστή ανάλογα με την επιθυμητή μερική πίεση ατμού: 

2
ln

( )H O

B
P A

T C
 


 (3.5) 

όπου, PH2O η μερική πίεση ατμών στον κορεστή (mmHg), T η θερμοκρασία του κορεστή 

(oC) και A, B, C σταθερές (A=8.07131, B=1730,63 και C=233.426 για Τ ≤ 100 °C).  

6. Κλίβανος χρωματογραφικών βαλβίδων: οι χρωματογραφικές βαλβίδες, οι σωληνώσεις 

που τις συνδέουν καθώς και οι θάλαμοι ανάμιξης βρίσκονται τοποθετημένες σε κλίβανο σε 

σταθερή θερμοκρασία (T~120οC). Η θέρμανση των σωλήνων που βρίσκονται έξω από τον 

κλίβανο και καταλήγουν στο φασματογράφο μάζας, καθώς και οι σωληνώσεις που συνδέουν 

τους κορεστές με το υπόλοιπο σύστημα ροής, επιτυγχάνεται με τη χρήση θερμαντικών 

ταινιών (300W, HORST GmbH) 

7. Σύστημα φούρνου - μικροαντιδραστήρα στερεής κλίνης (fixed bed reactor): Ο μικρο 

αντιδραστήρας που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση καταλυτικών και δυναμικών 

πειραμάτων είναι τύπου PFR (εμβολικής ροής αερίου) και είναι κατασκευασμένος από 

χαλαζία. Ο αντιδραστήρας συνίσταται από ένα κελί κυλινδρικού σχήματος μήκους 30 mm 

και εσωτερικής διάμετρου 8.0 mm, και από δύο κυλινδρικούς σωλήνες εσωτερικής 

διαμέτρου 4.0 mm και μήκους 200 mm (είσοδος και έξοδος αερίου) (Σχήμα 3.5). Το κελί 

αποτελεί το κύριο μέρος του αντιδραστήρα όπου τοποθετείται η στερεή καταλυτική κλίνη. 

Μέσα στο κελί του αντιδραστήρα η καταλυτική κλίνη στηρίζεται με τη βοήθεια 

υαλοβάμβακα (pure quartz fiber wool) που τοποθετείται πάνω και κάτω από την κλίνη έτσι 

ώστε να κρατά στη θέση του το στερεό καταλυτικό δείγμα. Ο μικρο-αντιδραστήρας 

τοποθετείται σε φούρνο κυλινδρικού σχήματος και εσωτερικής διαμέτρου 2.4 cm 

(Thermcraft Inc.). Η ρύθμιση της θερμοκρασίας στο φούρνο και κατ’ επέκταση στην 

καταλυτική κλίνη πραγματοποιείται με χρήση PID ρυθμιστή - προγραμματιστή 

θερμοκρασίας (PID temperature programmer, Jumo dTron 08.1). Για τη μέτρηση της 

θερμοκρασίας του καταλύτη μέσα στο μικρο-αντιδραστήρα χρησιμοποιείται θερμοστοιχείο 

τύπου-Κ (thermocouple type-K) και διαμέτρου 0.5 mm. Το θερμοστοιχείο τοποθετείται σε 
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σωλήνα χαλαζία (thermowell) εσωτερικής διαμέτρου 1 mm που καταλήγει στην είσοδο της 

καταλυτικής κλίνης (Σχήμα 3.4). 

 

Σχήμα 3.5: Σύστημα αντιδραστήρα - φούρνου όπου: (α) είσοδος αερίων, (β) αντιδραστήρας από 
χαλαζία, (γ) περίβλημα θερμοστοιχείου από χαλαζία (thermowell), (δ) ηλεκτρική αντίσταση 
φούρνου, (ε) θερμοστοιχείο τύπου Κ, (ζ) καταλυτική κλίνη, (η) υαλοβάμβακας (quartz fiber wool), 
(θ) κεραμική μόνωση, (ι) ράβδος στήριξης, (κ) έξοδος αερίων. 

8. Σύστημα ανάλυσης αερίου μίγματος: 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 με ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον έλεγχο, καταγραφή, αποθήκευση και 

ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων. Η είσοδος του αερίου μίγματος στο θάλαμο 

κενού του φασματογράφου ρυθμίζεται από ένα σύστημα εισόδου στο φασματογράφο το 

οποίο αντλεί με τη βοήθεια μηχανικής αντλίας αέριο μίγμα (1cc/min) μέσω ενός 

θερμαινόμενου τριχοειδή σωλήνα από διοξείδιο του πυριτίου μήκους 2 m. Στη συνέχεια το 

προς ανάλυση αέριο οδηγείται μέσω του τριχοειδούς στον προθάλαμο συστήματος κενού, 

όπου η πίεση είναι περίπου 10-3 mbar και στη συνέχεια στο θάλαμο υψηλού κενού (P=10-6 

mbar). Ο φασματογράφος μάζας έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης μέχρι 

και 16 μαζικών αριθμών (1-300 amu) ανά δευτερόλεπτο. Για την ποσοτική ανάλυση των 

σημάτων προαπαιτείται βαθμονόμηση των σημάτων του φασματογράφου με τη χρήση 

αερίων μιγμάτων γνωστής σύστασης στα υπό μελέτη αέρια [20, 22]. 
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3.3 Καταλυτική Αναγωγή του NO Παρουσία Η2 σε Βιομηχανικές Συνθήκες 

Αντίδρασης 

3.3.1 Πειραματική Διαδικασία 

 Η μελέτη της αντίδρασης εκλεκτικής αναγωγής του NO παρουσία H2 προς N2 και Η2Ο 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση στηριζόμενων καταλυτών Pt και διμεταλλικών Pt-Pd σε ένα 

αριθμό εμπορικά διαθέσιμων (W.C. Heraeus) οξειδίων MgO και CeO2 με διαφορετικά 

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε κατάλληλη διάταξη, 

σχηματική απεικόνιση και περιγραφή της οποίας δίνονται παρακάτω. Η μάζα του καταλύτη 

που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα αυτά ήταν ίση με 0.62 g και η συνολική ροή 200-2000 

NmL/min (GHSV≈20,000-80,000 h-1). Η σύσταση τροφοδοσίας σε όλα τα καταλυτικά 

πειράματα ήταν 100-1000 ppm NO, 0.4-0.8 vol% H2, 2-10 vol% O2, 0-10 vol% CO2, και 5-

20 vol% H2O. Αξίζει να σημειωθεί ότι μελετήθηκε το εύρος συγκεντρώσεων NO, CO2 και 

H2O όπως απαντώνται στο καυσαέριο μιας βιομηχανικής μονάδας (Linde Engineering AG, 

Germany). Η προκατεργασία των στερεών καταλυτών περιελάμβανε τα στάδια της 

οξείδωσης (2%Ο2/He για 3 h στους 500-600οC) και αναγωγής (12.5%Η2 για 3 h στους 200-

300οC).  

Η ενεργότητα όλων των υπό μελέτη καταλυτικών συστημάτων λήφθηκε τουλάχιστο 

μετά από 12 h συνεχούς αντίδρασης, χρόνος που βρέθηκε να απαιτείται για τη λήψη μιας 

αντιπροσωπευτικής εικόνας μόνιμης κατάστασης (steady state). Στα καταλυτικά συστήματα 

με την υψηλότερη ενεργότητα πραγματοποιήθηκαν πειράματα σταθερότητας για t>100 h 

συνεχούς αντίδρασης. Το σύστημα είναι εφοδιασμένο με μετρητές πίεσης σε διάφορα 

σημεία του, με τους οποίους διασφαλιζόταν η πραγματοποίηση των καταλυτικών μετρήσεων 

σε πίεση, P ≃ 1 atm. 

3.3.2 Πειραματική Διάταξη  

Μέσα στα πλαίσια της παρούσας Δ.Δ. έγινε σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός νέου, 

πρότυπου συστήματος καταλυτικών μετρήσεων με χρήση μεγάλων ογκομετρικών ροών 

(~2000 cc/min) και το οποίο περιλαμβάνει βαλβίδες ελέγχου μαζικής ροής για in situ 

παρασκευή αερίου μίγματος συγκεκριμένης σύστασης και με τη δυνατότητα ταυτόχρονης 

χρήσης υγρής (π.χ., νερού) τροφοδοσίας μέσω ενός συστήματος κορεστών. Το σύστημα 

αυτό χρησιμοποιήθηκε στην αξιολόγηση της καταλυτικής συμπεριφοράς καταλυτών σκόνης 

και στερεών σωματιδίων (pellets) κατάλληλων για βιομηχανικές εφαρμογές (μέγεθος ∼ 1-3 

mm) (Σχήμα 3.6).  
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Ο χειρισμός της ροής του αερίου μίγματος για τη διεξαγωγή καταλυτικών πειραμάτων 

πραγματοποιείται μέσω δύο τετράπορτων χρωματογραφικών βαλβίδων (ΜΚS Instruments, 

model 247D). Με τις βαλβίδες αυτές επιτυγχάνεται ο έλεγχος ροής του αέριου ρεύματος 

μέσα ή έξω από τον μικρο-αντιδραστήρα και μέσα ή έξω από τον ψύκτη για την αφαίρεση 

του νερού από το προϊόν της αντίδρασης (Peltier Cooler, ECP1000 M&C). Συγκεκριμένα, οι 

χρωματογραφικές βαλβίδες παρέχουν δύο εναλλακτικές οδούς διέλευσης του αέριου 

μίγματος, διαμέσου (through) ή παρακάμπτοντας (bypass) τον αντιδραστήρα ή ψύκτη, 

αντίστοιχα. Το αέριο μίγμα εξερχόμενο του αντιδραστήρα κατευθύνεται σε μια πεντάοδη 

βαλβίδα (5-way ball valve) με την οποία επιλέγεται το επιθυμητό on-line σύστημα 

ανάλυσης. Στις περιπτώσεις που τα πειράματα διεξήχθησαν παρουσία νερού στην 

τροφοδοσία, το αέριο ρεύμα μετά την έξοδο του αντιδραστήρα διοχετεύεται μέσα από 

ψύκτη (peltier cooler) όπου κατακρατείται >95% του νερού. Η πιο πάνω διαδικασία 

θεωρείται αναγκαία καθώς υψηλή συγκέντρωση νερού προκαλεί ζημιά στο επακόλουθο 

σύστημα ανάλυσης. Οι διαθέσιμοι αναλυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την on line 

καταγραφή των αερίων προϊόντων είναι: 

 Τετραπολικός φασματογράφος μάζας (quardrupole mass spectrometer, Omnistar 

Balzers) συνδεδεμένος με ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον έλεγχο, καταγραφή, αποθήκευση 

και ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων (§ 3.2.3) 

 Εξειδικευμένοι αναλυτές αερίων (Gas Analyzers) συνδεδεμένου στη σειρά οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά με τη χρήση φασματοσκοπίας μάζας για τη συνεχή on 

line παρακολούθηση των αποκρίσεων συγκεκριμένων αντιδρώντων και προϊόντων της 

αντίδρασης Η2-SCR. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν αναλυτής οξειδίων αζώτου 

(NO/NO2/NOx Analyzer, 42C High Level, Thermo Environmental Instruments Inc.) και 

αναλυτής υποξειδίου αζώτου (N2O Analyzer, IR7000, Teledyne) για ανάλυση της 

συγκέντρωσης του αέριου ρεύματος σε NO, NO2 και N2O, αντίστοιχα.  

Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι κατά την πραγματοποίηση πειραμάτων 

υψηλής ροής >400 NmL/min ο σχεδιασμός του συστήματος παρέχει τη δυνατότητα 

παράλληλης χρήσης όλων των διαθέσιμων αναλυτών. Η βαθμονόμηση του σήματος των 

αναλυτών αερίων πραγματοποιήθηκε με χρήση αντίστοιχων πρότυπων αέριων μιγμάτων 

(Linde certified gases) γνωστής συγκέντρωσης (ακρίβεια ±1%). ΓΙΩ
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Σχήμα 3.6: Σχηματική απεικόνιση της πειραματικής διάταξης της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των καταλυτικών πειραμάτων υψηλής 
ροής: (1) σύστημα βαλβίδων ελέγχου μαζικής ροής, (2) ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας κορεστή, (3) κορεστές, (4) μετρητής πίεσης, (5) μικρο-
αντιδραστήρας από χαλαζία, (6) θερμοπρογραμματιζόμενος φούρνος, (7) τρίοδη βαλβίδα, (8) θάλαμος ανάμιξης αερίων, (9) Peltier ψύκτης, (10) τετράπορτη 
χρωματογραφική βαλβίδα, (11) πεντάπορτη χρωματογραφική βαλβίδα, (12) μανόμετρο, (13) ροόμετρο φυσαλίδας. 
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3.3.2.1 Αρχή Λειτουργίας Αναλυτή Χημειοφωταύγειας Οξειδίων Αζώτου (ΝΟx) 

Η λειτουργία του αναλυτή NO-NO2-NOx (Model 42C High Level, Thermo 

Environmental Instruments Inc.) βασίζεται στην αντίδραση οξείδωσης του NO παρουσία 

όζοντος (O3) προς ΝΟ2 με παράλληλη εκπομπή ακτινοβολίας (Εξ. 3.6), η ένταση της οποίας 

είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του NO. 

3 2 2NO + O NO  + O + hv  (3.6) 

2 22NO NO + 1 2O  (3.7) 

Η αντίδραση του NO με το όζον όμως δεν μπορεί να χρησιμεύσει στον καθορισμό της 

συγκέντρωσης του διοξείδιου του αζώτου. Για το σκοπό αυτό απαιτείται αρχικά η αναγωγή 

του προς NO και μετά η αντίδραση του με το όζον. Η καταλυτική διάσπαση του NO2 σε ΝΟ 

(Εξ. 3.7) επιτυγχάνεται μέσω ενός μετατροπέα που θερμαίνεται στους 625oC. Η ακτινοβολία 

που παράγεται από την οξείδωση του NO σε NO2 παρουσία O3 ανιχνεύεται σε ένα 

φωτοπολλαπλασιατή (Photo Multiplier Tube, PMT) ο οποίος συνδέεται με το θάλαμο 

αντίδρασης. Ο φωτοπολλαπλασιαστής ενισχύει και μετατρέπει το εκπεμπόμενο φως σε 

ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο μεταφέρεται σε ένα μικροεπεξεργαστή όπου μετατρέπεται σε 

συγκέντρωση (NO/NO2/NOx) και απεικονίζεται σε μία οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD). 

3.3.2.2 Αρχή Λειτουργίας Αναλυτή Υπέρυθρης Ακτινοβολίας Υποξειδίου του Αζώτου 

(Ν2Ο) 

Η λειτουργία του αναλυτή N2O (IR7000, Teledyne) βασίζεται σε μια καινοτόμο 

τεχνολογία ανίχνευσης N2O η οποία στηρίζεται στη διαφορά πίεσης που παρατηρείται στους 

δύο θαλάμους αερίου N2O που περιέχονται στον αναλυτή μετά από διαφορική απορρόφηση 

στην υπέρυθρη περιοχή του φάσματος. Στο Σχήμα 3.7 παριστάνεται ένα απλοποιημένο 

διάγραμμα του κελιού ανάλυσης (Sample Cell) το οποίο αποτελείται από ένα γυάλινο 

επιχρυσωμένο σωλήνα ο οποίος διαθέτει στο ένα άκρο του μια πηγή υπέρυθρης 

ακτινοβολίας και στο άλλο του άκρο ένα ανιχνευτή ακτινοβολίας IR. Στον ίδιο σωλήνα 

υπάρχουν επίσης η είσοδος και έξοδος του δείγματος καθώς και φίλτρο για τη θερμική 

προστασία του αναλυτή και για τη μείωση της απορρόφησης άλλων μορίων (εκτός N2O) 

που βρίσκονται στο αέριο μίγμα. ΓΙΩ
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Σχήμα 3.7: Σχηματική απεικόνιση κελιού ανάλυσης στον N2O αναλυτή. 

Ο αναλυτής αποτελείται από δύο σφραγισμένα διαμερίσματα διαφορετικού όγκου, τα 

οποία είναι πληρωμένα με αέριο N2O. Τα δύο διαμερίσματα επικοινωνούν μεταξύ τους 

μέσω μιας μικρής οπής στην οποία περιέχεται ένας μικρός αισθητήρας μαζικής ροής (mass 

flow sensor). Παρουσία αδρανούς αερίου (π.χ., N2) μέσα στο κελί ανάλυσης, το οποίο δεν 

παρουσιάζει απορρόφηση στο IR, όλο το φάσμα της ακτινοβολίας IR φθάνει στο πρώτο 

διαμέρισμα του ανιχνευτή, όπου τα περιεχόμενα μόρια N2O απορροφούν σε συγκεκριμένο 

μήκος κύματος. Ακολούθως, η εναπομένουσα ακτινοβολία φθάνει στο δεύτερο, μεγαλύτερο 

διαμέρισμα που είναι επίσης πληρωμένο με N2O. Με βάση τα πιο πάνω, στο πρώτο 

διαμέρισμα παρατηρείται μεγαλύτερη απορρόφηση IR ακτινοβολίας που έχει σαν 

αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη αύξηση θερμοκρασίας και κατ’ επέκταση πίεσης σε σχέση με το 

δεύτερο διαμέρισμα. Η διαφορά στις πιέσεις των δυο διαμερισμάτων οδηγεί στη ροή αερίου 

από το ένα διαμέρισμα στο άλλο η οποία μετρείται από τον αισθητήρα μαζικής ροής, 

τοποθετημένο στην οπή που ενώνει τα δυο διαμερίσματα. Όταν κρυώσει το περιεχόμενο 

αέριο αποκαθίσταται και πάλι η ισορροπία. Σε διαφορετική περίπτωση η παρουσία N2O στο 

δείγμα μειώνει την ενέργεια της IR ακτινοβολίας που φτάνει στον ανιχνευτή, οπότε η 

διαφορική μεταβολή στη ροή N2O από το ένα διαμέρισμα στο άλλο είναι μικρότερη. Τα 

σήματα του αισθητήρα μαζικής ροής επεξεργάζονται μέσω ενός μικροεπεξεργαστή και 

μετατρέπονται σε συγκέντρωση N2O (ppm), η οποία αναγράφεται στην LCD οθόνη του 

οργάνου. 

3.3.2.3 Βαθμονόμηση Αναλυτών 

Η χρήση εξειδικευμένων αναλυτών αερίων για την παρακολούθηση και ποσοτική 

ανάλυση των προϊόντων μιας αντίδρασης προϋποθέτει τη συχνή βαθμονόμησή τους με 

πρότυπα μίγματα γνωστής σύστασης (π.χ., πρότυπα μίγματα από Linde Gas, ακρίβεια ±1%). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρότυπο σύστημα που έχει σχεδιαστεί (Σχήμα 3.6) επιτρέπει τη 

διεξαγωγή της διεργασίας βαθμονόμησης των αναλυτών όποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο 

χωρίς να διακόπτεται η εξέλιξη της αντίδρασης. 
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3.3.3. Μεθοδολογία Ανάλυσης 

Το δίκτυο αντιδράσεων το οποίο περιγράφει την καταλυτική αντίδραση αναγωγής του 

NO παρουσία Η2 και Ο2 έχει ως ακολούθως [23-25]: 

2 2 22NO + 2H N  + 2H O
 

(3.8) 

2 2 22NO + H N O + H O
 

(3.9) 

2 3 2NO + 5 2H NH  + H O
 

(3.10) 

2 2 2
1 H H O2 O  (3.11) 

Όπως φαίνεται η καταλυτική αναγωγή του NO μπορεί να οδηγήσει προς το σχηματισμό N2 

(επιθυμητό προϊόν), N2O και NH3 (ανεπιθύμητα προϊόντα). Ένας από τους στόχους της 

παρούσας Δ.Δ. ήταν η ανάπτυξη καταλυτικού συστήματος το οποίο να προωθεί εκλεκτικά 

την αναγωγή του NO προς N2 (Εξ. 3.8) και την ελαχιστοποίηση του ρυθμού ροής του Η2 

(Εξ. 3.11). 

Οι σημαντικότερες παράμετροι οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 

καταλυτικής συμπεριφοράς των υπό μελέτη καταλυτικών συστημάτων είναι η μετατροπή 

του οξειδίου του αζώτου (ΧNO, %), η μετατροπή του υδρογόνου (ΧH2, %) και η 

εκλεκτικότητα της αντίδρασης προς σχηματισμό αζώτου (SN2, %), υποξειδίου του αζώτου 

(SN2Ο, %) και αμμωνίας (SNΗ3, %). Για τον υπολογισμό της μετατροπής του οξειδίου του 

αζώτου (ΧNO, %) και της μετατροπής του υδρογόνου (ΧH2, %), λαμβάνονται υπόψη τα 

επιμέρους ισοζύγια μάζας για το κάθε μοριακό είδος: 

(%) 100


 
in out
NO NO

NO in
NO

y y
X

y
 (3.12) 

2 2

2

2

(%) 100


 
in out
H H

H in
H

y y
X

y
 (3.13) 

όπου, in
NOy  και 

2

in
Hy  οι συγκεντρώσεις επί ξηρής βάσης των NO και H2 (ppm) στην είσοδο 

και out
NOy  και 

2

out
Hy  στην έξοδο του μικρο-αντιδραστήρα. Η παρακολούθηση και καταγραφή 

της συγκέντρωσης NO επί ξηρής βάσης είναι δυνατή με τη χρήση του αναλυτή NOx ή/και 

του φασματογράφου μάζας, ενώ η συγκέντρωση του H2 καταγράφεται μόνο από το 

φασματογράφο μάζας. Η συγκέντρωση τροφοδοσίας στα δύο αέρια καταγράφεται 

παρακάμπτοντας (bypass) τον μικρο-αντιδραστήρα. 
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Ο υπολογισμός της εκλεκτικότητας προς N2 (SN2, %), δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 

με ακρίβεια άμεσα με το φασματογράφο μάζας καθώς υπάρχει σημαντικό υπόβαθρο στο 

θάλαμο ανάλυσης που προέρχεται από το άζωτο (N2
+) του αέρα. Επίσης, η ανάλυση του 

N2 καθίσταται ακόμη πιο ανακριβής παρουσία CΟ2 στην τροφοδοσία της αντίδρασης. Με 

βάση το δίκτυο αντιδράσεων (Εξς. 3.8-3.11) η SN2 (%) μπορεί να υπολογιστεί αλγεβρικά 

(Εξ. 3.15) εφόσον είναι γνωστές οι SN2O (%) και SNΗ3 (%). 

2 2 3
(%) 100 (%) (%)N N O NHS S S    (3.14) 

Με χρήση κατάλληλων ισοζυγίων μάζας της αντίδρασης, η εκλεκτικότητα προς N2O (επί 

ξηρής βάσης) ορίζεται από την πιο κάτω σχέση: 

2

2

2
(%) .100

.
N O

N O f
NO NO

y
S

y X
  (3.15) 

όπου, 
2N Oy  είναι η συγκέντρωση (ppm) του N2O που ανιχνεύεται επί ξηρής βάσης (N2O 

Analyzer) στο ρεύμα εξόδου του αντιδραστήρα, ΧΝΟ η μετατροπή του NO και f
NOy  η 

συγκέντρωση τροφοδοσίας NO (ppm) επί ξηρής βάσης. 

Η αντίδραση παραγωγής NH3 (Εξ. 3.10) όπως έχει αποδεικτεί από πειραματικές 

μελέτες για τα υπό μελέτη στερεά (Κεφ. 4), ευνοείται παρουσία H2O στο ρεύμα 

τροφοδοσίας. Η ανάλυση όμως των προϊόντων της αντίδρασης πραγματοποιείται επί ξηρής 

βάσης με σκοπό τη διαφύλαξη των αναλυτών του συστήματος. Συγκεκριμένα, μετά την 

έξοδο από τον αντιδραστήρα το αέριο ρεύμα των προϊόντων οδηγείται μέσα από ψύκτη 

(peltier cooler) όπου συμπυκνώνεται και κατακρατείται η υγρή φάση των προϊόντων της 

αντίδρασης (απόδοση ψύκτη >95%). Έχει βρεθεί επίσης ότι η παραγόμενη NH3 από την 

αντίδραση αναγωγής του NO με υδρογόνο κατακρατείται αποκλειστικά στο υγρό 

συμπύκνωμα μέσα στο ψύκτη ως NH4OH (Τψύκτη = 4 °C). 

 Η διαδικασία ανάλυσης της ΝΗ3 περιλαμβάνει αρχικά τον προσδιορισμό της 

συγκέντρωσης ΝΗ4
+ στο υγρό κλάσμα του προϊόντος που συλλέγεται στον ψύκτη και 

ακολούθως με τη χρήση κατάλληλων ισοζυγίων μάζας προσδιορισμού της μοριακής ροής 

(mol/min) ή συγκέντρωσης (ppm) παραγωγής ΝΗ3 στην αέρια φάση στον αντιδραστήρα. Η 

ανάλυση περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο τη συλλογή ικανοποιητικής ποσότητας δείγματος 

(~3 ml) στο σωλήνα (U type) κατακράτησης νερού του ψύκτη (Σχήμα 3.8). Από το συνολικό 

όγκο και το χρόνο συλλογής του συμπυκνώματος νερού μπορεί να υπολογιστεί η % 

συγκέντρωση του νερού στην αέρια τροφοδοσία. Στη συνέχεια πραγματοποιείται 
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φωτομετρικός ποσοτικός προσδιορισμός των ΝΗ4
+ στο συμπύκνωμα, αφού προηγηθεί 

συμπλοκοποίηση των ιόντων με τη χρήση κατάλληλου αντιδραστηρίου.  

 

  

Σχήμα 3.8: Σύστημα ψύκτη (peltier cooler) για την απομάκρυνση του νερού από το ρεύμα εξόδου 
του αντιδραστήρα. 

 
Συγκεκριμένα, για το φωτομετρικό ποσοτικό προσδιορισμό της NH3 χρησιμοποιήθηκε 

εμπορικό πρότυπο test ποσοτικής ανάλυσης αμμωνιακών ιόντων και αμμωνίας σε υδατικά 

διαλύματα με εύρος ανίχνευσης 2.6-193 ppm ΝΗ4
+ (Ammonium Test, Merck). Η μέθοδος 

ανίχνευσης αμμωνιακών ιόντων και αμμωνίας διακρίνεται στα πιο κάτω στάδια: 

i. Λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος από το υγρό συμπύκνωμα στο ψύκτη, 

ii. Προσθήκη αντιδραστηρίου και σχηματισμός συμπλόκου με απορρόφηση στην ορατή 

περιοχή του φάσματος χρόνος αναμονής (15 min) 

iii. Μέτρηση της απορρόφησης του διαλύματος σε συγκεκριμένο μήκος κύματος με 

μέγιστη απορρόφηση (410 nm) (UV-vis Helios B, Thermo Scientific) για το 

σχηματιζόμενο σύμπλοκο. 

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αμμωνιακών ιόντων απαιτείται η δημιουργία καμπύλης 

βαθμονόμησης με χρήση πρότυπων αμμωνιακών διαλυμάτων γνωστής συγκέντρωσης. Στη 

συνέχεια με την ανάπτυξη κατάλληλων ισοζυγίων μάζας η συγκέντρωση της αμμωνίας στο 

αέριο προϊόν της αντίδρασης βρέθηκε να σχετίζεται με τη συγκέντρωση αμμωνιακών στο 

διάλυμα μέσω της πιο κάτω σχέσης: 

 2 4
3

1.0593 [ ]
[ ]



 H O

cooler

y NH
NH

d
 (3.16) 

όπου, [NH3] και [NH4
+] οι συγκεντρώσεις (ppm) της αμμωνίας και των αμμωνιακών ιόντων 

στην αέρια και την υγρή φάση, αντίστοιχα, yH2O το μοριακό κλάσμα (0<yH2O<1) του νερού 
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στην αέρια τροφοδοσία της αντίδρασης και dcooler σταθερά διόρθωσης με βάση την απόδοση 

του ψύκτη (~1.05). Για την απόδειξη της Εξ.3.16 δίνονται λεπτομέρειες στο Παράρτημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ NOx ME Η2  

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (H2-SCR) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ  

Pt / MgO-CeO2 

 

4.1 Εισαγωγή 

 Η θεσμοθέτηση ολοένα και χαμηλότερων ορίων εκπομπής CO2 παράλληλα με τα 

προβλήματα που παρουσιάζει η NH3 ως αναγωγικό μέσο για την αντίδραση εκλεκτικής 

καταλυτικής αναγωγής του NO σε καυσαέρια διεργασιών καύσης έχουν δώσει το έναυσμα 

προς αναζήτηση εναλλακτικών μορίων εκτός από την NH3 και τους υδρογονάνθρακες [1-

4]. Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στρέφεται προς τη χρήση του υδρογόνου 

ως αναγωγικού παράγοντα στην καταλυτική αντίδραση NO/H2 [5-15] η οποία παρουσιάζει 

αυξημένες δυνατότητες προς ανάπτυξη τεχνολογίας για την αντιμετώπιση εκπομπών NOx 

από σταθερές πηγές ρύπανσης. Ιδιαίτερα αυξημένες δυνατότητες άμεσης εφαρμογής της εν 

λόγω τεχνολογίας υπάρχει στις βιομηχανικές διεργασίες όπου υφίσταται η απαραίτητη 

υποδομή αποθήκευσης/χρήσης υδρογόνου όπως: τα διυλιστήρια πετρελαίου, μονάδες 

παραγωγής μεθανόλης [16, 17], μετατροπής της μεθανόλης σε βενζίνη [18, 19], σύνθεσης 

αμμωνίας [20, 21] και υδρογονανθράκων (Fisher-Tropsch Process) [22, 23].  

 Τα τελευταία χρόνια έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον προς ανάπτυξη μιας πράσινης, 

βιομηχανικής και χαμηλής θερμοκρασίας H2-SCR τεχνολογίας για την αντιμετώπιση 

εκπομπών NOx [24-37]. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι τα τελευταία 10 χρόνια 

στο Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης του Πανεπιστημίου Κύπρου μελετάται διεξοδικά 

η ανάπτυξη καινοτόμου καταλυτικής τεχνολογίας για αναγωγή των ΝΟx με χρήση Η2 σε 

ισχυρά οξειδωτικές συνθήκες, όπως αυτές συναντώνται σε πρακτικές βιομηχανικές 

εφαρμογές [38-46]. Επιστέγασμα των προσπαθειών αυτών ήταν η ανάπτυξη καινοτόμου 

καταλυτικού συστήματος (0.1%Pt/50MgO-50CeO2) το οποίο καλύπτεται από διεθνή 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας [47, 48], και η επακόλουθη συμφωνία του εργαστηρίου με 

Γερμανική εταιρία (Linde Engineering AG) που πρωτοπορεί στον τομέα της ανάπτυξης 

και εφαρμογής αντιρρυπαντικών τεχνολογιών για βιομηχανικές εφαρμογές. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι η εν λόγω εταιρία κατέχει την πρώτη θέση στον τομέα παραγωγής H2 στην 

Ευρώπη. Σαν συνέχεια της πιο πάνω προσπάθειας, στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου για 
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πρώτη φορά παρατίθενται και συζητούνται αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη 

της αντίδρασης αναγωγής του μονοξειδίου του αζώτου (NO) με υδρογόνο με χρήση του 

ήδη κατοχυρωμένου με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας καταλύτη, 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2 

κάτω από βιομηχανικές συνθήκες αντίδρασης. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε εις βάθος 

μελέτη της δυνατότητας βελτίωσης της μετατροπής και της εκλεκτικότητας προς N2 (XNO, 

SN2 >90%) ως προς την αντίδραση H2-SCR στο ήδη κατοχυρωμένο με δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας καταλυτικό σύστημα (0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2), στη χαμηλή θερμοκρασιακή 

περιοχή 120-200oC, και σε ένα εύρος συγκεντρώσεων ΝΟ (100-1000 ppm), Η2 (0.2-0.8 

%κ.ό.) και Ο2 (0-10 %κ.ό) κάτω από βιομηχανικές συνθήκες: 10-12 %κ.ό. CO2, και 15-20 

%κ.ό. H2O και υψηλές ταχύτητες χώρου-χρόνου αντιδραστήρα, GHSV≈40,000 h-1. 

Πραγματοποιήθηκε επίσης ενδελεχής χαρακτηρισμός του καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO-

CeO2 με σκοπό το συσχετισμό φυσικοχημικών ιδιοτήτων του με την καταλυτική του 

ενεργότητα. O χαρακτηρισμός αυτός αφορούσε τη χρήση των τεχνικών ΒΕΤ, XRD, XPS 

και in situ DRIFTS. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν μελέτες της σταθερότητας του 

συγκεκριμένου καταλυτικού συστήματος όσον αφορά τη μετατροπή του NO (XNO, %) και 

εκλεκτικότητα προς N2 (SN2, %) με το χρόνο αντίδρασης (stability test). Μελετήθηκε 

επίσης η επίδραση της χρήσης προσουλφωμένου μικτού υποστρώματος CeO2-MgO στην 

καταλυτική ενεργότητα (XNO, %), εκλεκτικότητα (SN2, %), και σταθερότητα του καταλύτη 

με το χρόνο αντίδρασης. 

 Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου παρατίθενται και συζητούνται αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τη μελέτη της αντίδρασης αναγωγής του μονοξειδίου του αζώτου με 

υδρογόνο (H2-SCR) παρουσία καταλυτών Pt στηριζόμενων σε εμπορικά υποστρώματα 

MgO και CeO2 τα οποία είναι διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε βιομηχανικές εφαρμογές. Συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή αφορά τη 

σύνθεση, το φυσικοχημικό χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση της καταλυτικής 

συμπεριφοράς (XNO, XΗ2, SN2, %) καταλυτών Pt χαμηλής φόρτισης (0.1-0.2 %κ.β.) 

στηριζόμενων σε εμπορικά μικτά μεταλλοξείδια xMgO-(100-x)CeO2 (x = 0, 50, 70, 80 και 

100%κ.β). Στην περίπτωση του καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/70MgO(M9)-30CeO2(Ce2) ο οποίος 

παρουσίασε την καλύτερη συμπεριφορά, πραγματοποιήθηκε εις βάθος φυσικοχημικός 

χαρακτηρισμός με σκοπό το συσχετισμό μερικών φυσικοχημικών ιδιοτήτων του με την 

καταλυτική του ενεργότητα. Ο χαρακτηρισμός αυτός αφορούσε τη χρήση των τεχνικών 

BET., XRD, HAADF-STEM, CO2-TPD. Η καταλυτική συμπεριφορά των στερεών ως 

προς την αντίδραση H2-SCR διερευνήθηκε στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή 120-

200oC και σε ένα εύρος συγκεντρώσεων ΝΟ (100-1000 ppm), Η2 (0.2-0.8 %κ.ό.) και Ο2 
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(0-10 %κ.ό) κάτω από βιομηχανικές συνθήκες (10 %κ.ό. CO2 και 5-20 %κ.ό. H2O στην 

τροφοδοσία GHSV≈40,000 h-1). 

 Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζονται αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τη μελέτη της αντίδρασης αναγωγής του NO με H2 (H2-SCR) παρουσία 

καταλυτών 0.2%κ.β. Pt/70MgO(M9)-30CeO2(Ce2) μορφοποιημένων σε σφαιρίδια ( d =2-3 

mm). 

4.2 Μελέτη Στηριζόμενου Καταλύτη 0.1% Pt/MgO-CeO2 (50:50 %κ.β.) 

4.2.1  Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός  

4.2.1.1  Προσδιορισμός Ειδικής Επιφάνειας (BET) και Παραμέτρων Υφής 

Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται τιμές ειδικής επιφάνειας BET. (m2/g), ειδικού όγκου 

πόρων, Vp (cm3/g) καθώς και μέσης διαμέτρου πόρων, dp (nm) εμπορικών οξειδίων MgO 

και CeO2 (καταλυτικά υποστρώματα, Aldrich) μετά από πύρωσή τους στους 600oC για 3h 

σε κλίβανο (στατικά), και επακολουθεί in situ πύρωση-απαέρωση του δείγματος στους 

200oC για 2h υπό ροή N2. Από τον Πίνακα 4.1 είναι προφανής η μεγάλη διαφορά που 

παρουσιάζουν τα δυο μεταλλοξείδια ως προς τις ιδιότητες της υφής τους. Τον μεν οξείδιο 

του μαγνησίου (MgO) εμφανίζει ιδιότητες μεσοπορώδους υλικού, το δε οξείδιο του 

δημητρίου στερεό με μακροπορώδη δομή.  

Πίνακας 4.1: Τιμές ειδικής επιφάνειας BET (m2/g), ειδικού όγκου πόρων καθώς και μέσης 

διαμέτρου πόρων (nm) των εμπορικών οξειδίων MgO και CeO2. 

Οξείδια 
BET 

(m2/g) 

Ειδικός Όγκος 

Πόρων, Vp (cm3/g) 

Μέση Διάμετρος 
Πόρων, dp (nm) 

MgO (Aldrich, 34,279-3) 106  0.17  4.95  

CeO2 (Aldrich, 34,295-5) 3 0.01 18.1 

 

4.2.1.2 Φασματοσκοπία Περίθλασης Ακτίνων-Χ (XRD)  

 Η τεχνική ΧRD χρησιμοποιήθηκε για την ταυτοποίηση κρυσταλλικών φάσεων ως 

προσμίξεων των μικτών εμπορικών μεταλλοξειδίων MgO και CeO2. Όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 4.1, οι μόνες κρυσταλλικές φάσεις που ανιχνεύτηκαν, μετά από πύρωση των στερεών 

υπό ροή αέρα για 3 h στους 600οC, είναι η φάση του οξειδίου του δημητρίου (CeO2) και 

αυτή του οξειδίου και υδροξειδίου του μαγνησίου [MgO, Mg(OH)2]. Η κρυσταλλική δομή 

των στερεών επιβεβαιώθηκε με βάση περιθλασογράμματα πρότυπων κρυσταλλικών 
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ενώσεων (βάση δεδομένων XRD/ICDD) αλλά και από δημοσιευμένα αποτελέσματα [49, 

50]. Οι κύριες κορυφές περίθλασης (Σχήμα 4.1) των στερεών είναι χαρακτηριστικές του 

CeO2 (δομή φθορίτη) και MgO (κυβική δομή, Fm3m). 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη σύνθεση του καταλύτη Pt/MgO-CeO2 και η 

επακόλουθη πύρωσή του (600oC) δεν αναμένεται να οδηγήσει στη σύνθεση μικτής 

οξειδικής φάσης. Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει σταθερή θερμοδυναμική φάση στερεού 

διαλύματος CexMg1-xO2-δ, ενώ για την παρασκευή μικτών οξειδικών φάσεων (στερεά 

διαλύματα) με τη κεραμική μέθοδο απαιτούνται υψηλότερες θερμοκρασίες κατεργασίας 

(>900oC) [51]. 

 

 

Σχήμα 4.1: Περιθλασογράμματα ακτίνων-X στην περιοχή 2θ=10-80o που λήφθηκαν για τα 
εμπορικά υποστρώματα (Aldrich) MgO και CeO2. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φάσμα περίθλασης ακτίνων-Χ για το Mg-O λήφθηκε σε 

ατμόσφαιρα αέρα, και όπως είναι γνωστό κάτω από αυτές τις συνθήκες το οξείδιο του 

μαγνησίου μπορεί να προσροφήσει νερό από την ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα τη μετατροπή 

του σε υδροξείδιο (Mg(OH)2). Η αντίδραση αυτή γίνεται με σχετικά μεγάλο ρυθμό και 

λαμβάνει χώρα όχι μόνο στην επιφάνεια του MgO αλλά μπορεί να προχωρήσει και στη 

κυρίως δομή του [49, 50]. Γι’ αυτό το λόγο, το φάσμα XRD του οξειδίου του μαγνησίου 

παρουσιάζει κορυφές 2θ στις 38.3 και 42.95o που οφείλονται στο Mg(OH)2 (101) και MgO 

(200), αντίστοιχα. Με βάση το Σχήμα 4.1, η κορυφή στις 38.3o η οποία αποτελεί την κύρια 

κορυφή περίθλασης στο φάσμα XRD του Mg(OH)2 παρουσιάζεται μειωμένη ένταση σε 

σχέση με την αντίστοιχη κορυφή του MgO (42.95oC), γεγονός που υποδηλώνει ότι η 

παρουσία Mg(OH)2 αποτελεί πιθανώς μικρό κλάσμα στη δομή του στερεού MgO. Το 

τελευταίο βρίσκεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των Yoshida et al. [49] οι οποίοι 
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μελέτησαν με φασματοσκοπία XRD και XANES την αφυδάτωση και παράλληλα τη 

μετάπτωση της κρυσταλλικής δομής του Mg(OH)2 προς MgO.  

Επιπλέον, τόσο το MgO όσο και το CeO2 μπορούν εύκολα να προσροφήσουν στην 

επιφάνεια τους CO2 από την ατμόσφαιρα και να σχηματίσουν επιφανειακό ανθρακικό 

δημήτριο [Ce2(CO3)3] και ανθρακικό μαγνήσιο (MgCO3). Παρόλα αυτά, η αντίδραση αυτή 

φαίνεται να παρουσιάζει χαμηλό ρυθμό στους 25oC και να μην προχωρεί ουσιαστικά στο 

εσωτερικό της δομής του στερεού, αλλά να περιορίζεται στην επιφάνεια του. Όπως είναι 

γνωστό, η τεχνική XRD χαρακτηρίζει τη δομή και όχι την επιφάνεια ενός στερεού. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στο φάσμα XRD των στερεών δεν παρατηρήθηκαν κορυφές οι οποίες να 

αντιστοιχούν σε στερεή φάση Ce2(CO3)3 και MgCO3. 

Από το εύρος των κορυφών στα διαγράμματα ακτίνων-X (Σχήμα 4.1) είναι δυνατό να 

υπολογιστεί το μέσο μέγεθος των πρωτογενών κρυσταλλικών σωματιδίων (primary crystal 

size) της στερεής φάσης. Το μέγεθος των σωματιδίων υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τις 

κορυφές περίθλασης 2θ = 29.74ο (111) και 42.65ο (200) για τα στερεά CeO2 και MgO, 

αντίστοιχα, καθώς και την εξίσωση Scherrer. Οι παραπάνω υπολογισμοί οδήγησαν σε 

μέγεθος κρυσταλλιτών ίσο με 44 και 41 nm, για τα στερεά CeO2 και MgO, αντίστοιχα.  

4.2.1.3 Θερμοπρογραμματιζόμενη Εκρόφηση CO2 (CO2-TPD) στα Εμπορικά 

Υποστρώματα MgO και CeO2 

Η μέτρηση της επιφανειακής βασικότητας των υποστρωμάτων CeO2 και MgO 

πραγματοποιήθηκε με πειράματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης CO2 (TPD-CO2). 

Στο Σχήμα 4.2 παρουσιάζονται τα θερμοκρασιακά προφίλ εκρόφησης CO2 που λήφθηκαν 

για τα υποστρώματα MgO (Σχήμα 4.2α) και CeO2 (Σχήμα 4.2β), μετά από πύρωση στους 

600oC για 2 h υπό ροή 20%O2/He. Με βάση το Σχήμα 4.2β διαπιστώνεται ότι το 

συγκεκριμένο CeO2 δεν διαθέτει ισχυρά βασικά κέντρα αφού η εκρόφηση CO2 λαμβάνει 

χώρα σε θερμοκρασίες μικρότερες των 150oC και η συνολική ποσότητα εκροφούμενου CO2 

μέχρι τους 800oC αντιστοιχεί μόλις σε 1.1 μmol/gcat (Πίνακας 4.2). Αντίθετα, όπως φαίνεται 

από το Σχήμα 4.2α, το προφίλ CO2-TPD του πυρωμένου MgO παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα 

εκρόφησης CO2 (25 μέχρι 650oC), με δύο ευδιάκριτες κορυφές οι οποίες παρουσιάζουν 

μέγιστο στους 70oC και 140oC. Το τελευταίο υποδηλώνει την ύπαρξη περισσότερων του 

ενός ενεργών κέντρων προσρόφησης CO2 και αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με τη 

βιβλιογραφία [52, 53], αφού το MgO αποτελεί ένα από τα πιο βασικά οξείδια με μια 

κατανομή ειδών βασικών κέντρων (π.χ., 2
3cO  , 2

5cO  ). 
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Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξαν ο Shen et al. [54] οι οποίοι μελέτησαν την 

προσρόφηση CO2 στους 25oC, σε ένα αριθμό μεταλλοξειδίων: ZnO, La2O3, MgO και 

CeO2. Οι ίδιοι ερευνητές παρατήρησαν ότι στο φάσμα CO2-TPD του MgO παρατηρούνται 

κορυφές εκρόφησης στη χαμηλή (100-150oC) αλλά ιδιαίτερα στην υψηλή (280-400oC) 

θερμοκρασιακή περιοχή, οι οποίες αντιστοιχούν σε ασθενή και ισχυρά βασικά κέντρα, 

αντίστοιχα. Αντίθετα, το CeO2 παρουσιάζει μόνο ασθενή βασικά κέντρα καθώς στο φάσμα 

CO2-TPD παρατηρούνται κορυφές εκρόφησης μόνο στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή 

40-180oC. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, είναι έκδηλο ότι το MgO διαθέτει επιφανειακά 

κέντρα με δυνατότητα ισχυρότερης προσρόφησης CO2 προς σχηματισμό διαφορετικών 

ανθρακικών ειδών (π.χ., υδροξο-ανθρακικά είδη, HO-CO2
-, και ανθρακικά είδη με 

διαφορετική ένταξη στην επιφάνεια) σε αντίθεση με το CeO2. 

   

Σχήμα 4.2: Προφίλ θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης CO2 που λήφθηκαν για τα 
υποστρώματα MgO (α) και CeO2 (β). Συνθήκες προσρόφησης: 3%CO2/He, 25oC, 30 min, W=0.5 g, 
F=30 Nml/min.  

Πίνακας 4.2: Ποσότητα CΟ2 (μmol/g ή μmol/m2) που προσροφήθηκε στα εμπορικά οξείδια 

(Aldrich) MgO και CeO2. 

Οξείδια 
Ποσότητα Εκροφούμενου  

CΟ2 (μmol/g) 

Ποσότητα Εκροφούμενου  

CΟ2 (μmol/m2) 

MgO 220.2 2.08 

CeO2 1.1 0.36 

 

O Costa et al. [55] μελέτησε μια σειρά από εμπορικά μεταλλοξείδια (MgO, CeO2, CaO, 

Υ2Ο3, La2O3, TiO2, SiO2, κ.ά.) και βρήκαν ότι το CeO2 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 

ποσότητα (μmol/g) όξινων επιφανειακών κέντρων, ενώ το MgO παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 
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ποσότητα βασικών επιφανειακών κέντρων. Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα 

υποστρώματα MgO και λιγότερο το Υ2Ο3 είναι τα μόνα που διαθέτουν μεγάλες ποσότητες 

τόσο βασικών όσο και όξινων επιφανειακών κέντρων. Αντίθετα, τα υπόλοιπα υποστρώματα 

που μελετήθηκαν παρουσιάζουν πρακτικά μόνο βασικά ή μόνο όξινα επιφανειακά κέντρα. 

Ο Jin et al. [56, 57] διεξήγαγαν πειράματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης CO2 

με χρήση φασματοσκοπίας IR σε οξειδωμένο και ανηγμένο καταλύτη 2% κ.β. Pt/CeO2 όπου 

παρατήρησαν ότι η προσρόφηση CO2 στον οξειδωμένο καταλύτη οδηγεί σε παραγωγή CO. 

Αντίθετα, η προσρόφηση CO2 τόσο στο καθαρό οξείδιο όσο και στην ανηγμένη δομή του 

καταλύτη δεν οδήγησε σε παραγωγή CO. Οι ίδιοι ερευνητές εισηγήθηκαν ότι το CO2 

προσροφάται διασπαστικά σε κενές θέσεις οξυγόνου στη διεπιφάνεια Pt - CeO2 οδηγώντας 

στο σχηματισμό CO (g) (Σχήμα 4.3). To αέριο CO στη συνέχεια προσροφάται στους 

κρυσταλλίτες Pt ενώ το εναπομένον άτομο οξυγόνου εντάσσεται σε μια κενή θέση οξυγόνου 

στο υπόστρωμα [56, 57]. Στη συνέχεια, το προσροφημένο CO στην επιφάνεια Pt διαχέεται 

προς τη διεπιφάνεια Pt-υποστρώματος όπου σχηματίζεται 2CO με τη συμμετοχή οξυγόνου 

από το πλέγμα του CeO2. 

 

 

 Σχήμα 4.3: Σχηματική απεικόνιση μηχανισμού διασπαστικής χημειορόφησης CO2 στην επιφάνεια 
στηριζόμενων καταλυτών Pt/CeO2 [57]. 

4.2.1.4 Φωτοηλεκτρονική Φασματοσκοπία Ακτίνων-Χ (X-Ray Photoelectron 

Spectroscopy, XPS) 

Η επιφανειακή χημική σύσταση του στερεού καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2 

προσδιορίστηκε με τη βοήθεια της φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων ακτίνων-Χ. Στόχος 

της μελέτης αυτής ήταν να εξαχθούν συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο οι 

κατεργασίες των υπόψη καταλυτικών επιφανειών (οξείδωση και αναγωγή) επιδρούν στη 

χημική σύσταση της επιφάνειας του στερεού καθώς και στην οξειδωτική κατάσταση των 

μεταλλοατόμων της επιφάνειας Pt. 
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Σχήμα 4.4: Φάσματα XPS Ce 3d και MgO 2p για τον καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2 μετά 
από οξείδωση (20% O2/He) (α) και (γ), και αναγωγή (H2, 1 bar) (β) και (δ). 

Πίνακας 4.3: Ενέργειες σύνδεσης (eV) και επιφανειακοί ατομικοί λόγοι του στερεού 

0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 μετά από οξείδωση (20% Ο2/Ηe, 500ºC/2h) και αναγωγή (1 bar 

H2, 300ºC/2h). 

Κατεργασία Mg 2p Ce 3d5/2 Pt 4f7/2 
Ce/Mg 

x 102 

Pt/Mg 

x 103 

Οξείδωση 50.1 882.6 73.3 5.9 2.5 

Αναγωγή 50.1 882.5 71.7 6.1 2.2 
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 Στο Σχήμα 4.4 παρουσιάζονται φάσματα XPS Mg 2p και Ce 3d που λήφθηκαν στον εν 

λόγω καταλύτη μετά από οξείδωση (20% Ο2/He) στους 500ºC για 2h και αναγωγή (H2, 1 

bar) στους 300ºC για 2h. Στον Πίνακα 4.3 παρουσιάζονται οι ενέργειες σύνδεσης (binding 

energies) καθώς και ο επιφανειακός ατομικός λόγος Ce/Mg που υπολογίστηκαν για τον 

καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 κάτω από τις προαναφερθείσες συνθήκες κατεργασίας. 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.4, καθώς και στον Πίνακα 4.3, η κατεργασία του καταλύτη 

(οξείδωση και αναγωγή) δεν οδηγεί σε μεταβολή των ενεργειών σύνδεσης για το Ce και Mg, 

όπου το Ce παραμένει σε οξειδωτική κατάσταση Ce4+ (882.5 eV), ενώ το μαγνήσιο σε 

οξειδωτική κατάσταση Mg2+ τόσο σε αναγωγικές όσο και σε οξειδωτικές συνθήκες. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι η παρουσία δύο κορυφών στα φάσματα XPS του Mg 2p, μετά από 

κατάλληλη αποσυνέλιξη του φάσματος, υποδηλώνουν την παρουσία δύο ειδών ιόντων Mg2+ 

τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικό χημικό τοπικό περιβάλλον (local environment). Η 

πρώτη XP κορυφή παρατηρείται στα 50.1 eV και αντιστοιχεί σε ιόντα Mg2+ του οξειδίου 

του μαγνησίου (MgO), ενώ η δεύτερη κορυφή παρατηρείται στα 51.5 eV και αντιστοιχεί σε 

επιφανειακές ομάδες Mg-OH.  

Με βάση τον Πίνακα 4.3, η προκατεργασία του καταλύτη παρουσιάζει μια μικρή 

επίδραση στο επιφανειακό ατομικό κλάσμα Ce/Mg του καταλύτη Pt/MgO-CeO2. 

Συγκεκριμένα, βρέθηκε να λαμβάνει ελαφρώς χαμηλότερες τιμές κάτω από οξειδωτικές 

παρά σε αναγωγικές συνθήκες. Το τελευταίο πιστεύεται ότι συνδέεται με τη δυνατότητα του 

CeO2 να ανάγεται με μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με το MgO παρουσία H2. Η 

απομάκρυνση “επιφανειακού” οξυγόνου από το CeO2 εμπλουτίζει την % επιφανειακή 

σύσταση του στερεού σε Ce. 

4.2.2 Καταλυτική Συμπεριφορά  

4.2.2.1 Επίδραση Συγκέντρωσης Υδρογόνου στο Ρεύμα Τροφοδοσίας  

Στα πλαίσια μελέτης της δυνατότητας βιομηχανικής εφαρμογής του καταλυτικού 

συστήματος 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2, μελετήθηκε η επίδραση της συγκέντρωσης 

υδρογόνου στην τροφοδοσία (150 ppmNO/ x%Η2/ 2%Ο2/ Ηe, x=0.2-0.8) στην 

καταλυτική ενεργότητα (XNO, %) (Σχ. 4.5α), εκλεκτικότητα (SN2, %) (Σχ. 4.5β) και 

μετατροπή υδρογόνου (XH2, %) (Σχ. 4.5γ), στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή 120-

180οC (GHSV=33,000 L/Lκατ
.h). 

 Στο Σχήμα 4.5 παρατηρείται ότι για συγκεντρώσεις υδρογόνου <4000 ppm (H2/NO > 

13.3) αν και διατηρείται υψηλή μετατροπή NO, οι τιμές εκλεκτικότητας ως προς N2 

παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, SN2=65-77%. Αξίζει να επισημανθεί ότι η βιομηχανική 

εφαρμογή της τεχνολογίας H2-SCR προϋποθέτει την ανάπτυξη κατάλληλου καταλυτικού 
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συστήματος όπου να επιτυγχάνεται μετατροπή (XNO, %) και εκλεκτικότητα ως προς N2 

(SN2, %) μεγαλύτερη από 90% και κάτω από χαμηλές συγκεντρώσεις υδρογόνου στην 

τροφοδοσία, όπως αυτές καθορίζονται με βάση οικονομικές μελέτες για την εν λόγω de-

NOx τεχνολογία. Είναι προφανές ότι μειώνοντας το υδρογόνο στην τροφοδοσία 

βελτιώνονται τα οικονομικά της τεχνολογίας de-NOx καθώς αποτελεί ένα σημαντικό 

λειτουργικό κόστος. Με βάση το Σχήμα 4.5, παρατηρείται ότι αυξάνοντας την σύσταση 

της τροφοδοσίας σε υδρογόνο (0.2-0.8 vol%) παρατηρείται σημαντική αύξηση της XNO 

και SN2 (%)σε όλη τη θερμοκρασιακή περιοχή που μελετήθηκε (120-180oC). Σε αυτό το 

σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι από μετρήσεις NH3 που πραγματοποιήθηκαν, η 

συγκέντρωση NH3 παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, (<5 ppm).  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μεγαλύτερη αύξηση στην XNO και SN2 (%) 

καταγράφηκε μετά από αύξηση του υδρογόνου στην τροφοδοσία από 0.2 σε 0.4 vol% Η2. 

Σύγκριση των προφίλ της XNO (%) παρουσία 0.2 και 0.4 vol% Η2 στην τροφοδοσία 

(Σχήμα 4.5α) φαίνεται ότι αυξανόμενης της συγκέντρωσης (vol%) H2 στην τροφοδοσία η 

υψηλότερη αύξηση στην XNO (17%) παρατηρείται στα δύο άκρα του θερμοκρασιακού 

προφίλ, (120 και 180oC). Στην περίπτωση της SN2 (%), από το Σχήμα 4.5β παρατηρείται 

μετατόπιση του προφίλ της SN2 (%) προς υψηλότερες τιμές (~13% αύξηση). Με περαιτέρω 

αύξηση στη συγκέντρωση H2 στην τροφοδοσία (0.8 vol %), παρατηρούνται πολύ υψηλές 

μετατροπές (XNO>97%) και εκλεκτικότητες ως προς N2 (SN2=83-93%) σε όλο το 

θερμοκρασιακό προφίλ (120-180oC). 

Εν κατακλείδι, από τη μελέτη της αντίδρασης, 150 ppm NO/x%H2/2%O2 στον 

καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2 καθίσταται προφανές ότι η παρουσία 0.4-0.8 vol% 

H2 στην τροφοδοσία οδηγεί σε υψηλές τιμές μετατροπής NO (XNO>90%), ενώ για την 

επίτευξη εκλεκτικότητας ως προς N2 >80% απαιτείται συγκέντρωση H2 στην τροφοδοσία 

μεγαλύτερη από 0.6 vol%. Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα ο λόγος H2/O2 στην αέρια 

τροφοδοσία φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στην τελική τιμή της XNO(%) και 

SN2(%). Η αντίδραση καύσης του υδρογόνου, καθώς και η οξειδωτική κατάσταση του Pt, 

όπως διαμορφώνεται κάτω από διαφορετικές αναλογίες H2/O2 στη σύσταση τροφοδοσίας, 

φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Η έκταση της διασπαστικής προσρόφησης 

του υδρογόνου [H2(g) + 2 s ↔ 2 H-s] στα επιφανειακά κέντρα κρυσταλλιτών Pt 

αναμένεται να καθορίζεται από τα διαθέσιμα επιφανειακά κέντρα Pto, τη συγκέντρωση 

υδρογόνου στην αέρια φάση, όπως και τη θερμοκρασία αντίδρασης. 

 

 

ΓΙΩ
ΡΓ
ΟΣ

 Γ.
 Ο
ΛΥ
ΜΠ
ΙΟ
Υ



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η2-SCR 

 

| 115  
 

 

 

 

Σχήμα 4.5: Επίδραση της σύστασης σε υδρογόνο (0.2-0.8 vol% Η2) και της θερμοκρασίας 
αντίδρασης (Τ=120-180oC) στην (α) ΧΝΟ (%), (β) SN2 (%) και (γ) ΧΗ2 (%) της αντίδρασης H2-SCR 
για το καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2. Τροφοδοσία: 150 ppm NO/ x vol%H2/ 2 
vol%O2/ He, x=0.2-0.8%), GHSV=33,000 h-1 [L/Lcat.bed/h]. 
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 Η διαθέσιμη συγκέντρωση επιφανειακών κέντρων Pto κάτω από συνθήκες αντίδρασης 

καθορίζεται από την έκταση οξείδωσης της επιφάνειας Pt που προκαλείται κατά κύριο 

λόγο από την παρουσία οξυγόνου στο ρεύμα τροφοδοσίας, και κατά δεύτερο λόγο από τα 

προσροφημένα ενδιάμεσα είδη αντίδρασης NOx στην επιφάνεια Pt, όπου τα τελευταία 

έχουν βρεθεί να αποτελούν μη ενεργά ενδιάμεσα είδη [42, 44]. Η μείωση της 

συγκέντρωσης υδρογόνου κατά μήκος της καταλυτικής κλίνης οφείλεται στην αντίδραση 

καύσης του υδρογόνου, η έκταση της οποίας είναι ανάλογη της θερμοκρασίας αντίδρασης 

καθώς και των επιμέρους συγκεντρώσεων υδρογόνου και οξυγόνου στο αέριο ρεύμα 

τροφοδοσίας. Οι πιο πάνω παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο ρυθμός 

αναγωγής των ενεργών προσροφημένων ειδών NOx προς N2 και Ν2Ο, και κατ’ επέκταση η 

εκλεκτικότητα της αντίδρασης ως προς N2, καθορίζονται από την επιφανειακή κάλυψη Pt 

σε προσροφημένα είδη H (θH). Με βάση το γεγονός ότι τα ενεργά είδη NOx σχηματίζονται 

στη διεπιφάνεια Pt-MgO και Pt-CeO2 [42, 44], καθίσταται σημαντική παράμετρος ο 

ρυθμός spillover (επιφανειακή διάχυση) από το Pt στη διεπιφάνεια Pt-υποστρώματος. Ο 

ρυθμός spillover προσροφημένων ειδών H εξαρτάται με τη σειρά του σε μεγάλο βαθμό 

από τις επιφανειακές συγκεντρώσεις θH, θNΟx (μη ενεργών), καθώς και τη συγκέντρωση 

άλλων προσροφημένων ενδιάμεσων ειδών στην επιφάνεια Pt, τα οποία δημιουργούν 

κάποιο ενεργειακό φράγμα στην επιφανειακή διάχυση των προσροφημένων ειδών H, και 

από τη θερμοκρασία αντίδρασης. 

 Από προηγούμενες μελέτες που έχουν διεξαχθεί στο εργαστήριο Ετερογενούς 

Κατάλυσης και αφορούσαν τη μελέτη του μηχανισμού της αντίδρασης αναγωγής του NO 

στο στηριζόμενο καταλύτη 0.1 %κ.β. Pt/MgO-CeO2 με χρήση των τεχνικών SSITKA-MS 

και SSITKA-Drifts, έχει βρεθεί ότι ο μηχανισμός λαμβάνει χώρα με τη συμμετοχή τόσο 

του μετάλλου όσο και του υποστρώματος [38-44]. Στο δι-λειτουργικό (bi-functional 

mechanism) αυτό μηχανισμό λαμβάνει χώρα διασπαστική χημική προσρόφηση H2 και O2 

στην επιφάνεια του ευγενούς μετάλλου, ενώ χημική προσρόφηση του ΝΟ λαμβάνει χώρα 

στην επιφάνεια Pt, αλλά κατά κύριο λόγο στο υπόστρωμα προς σχηματισμό διάφορων 

ειδών προσροφημένου NOx. Με βάση τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα που 

προέκυψαν από μελέτες SSITKA [44] έχει βρεθεί ότι στο μηχανισμό της αντίδρασης H2-

SCR του NO συμμετέχει μέρος των προσροφημένων ειδών NOx, και συγκεκριμένα, τα 

ενδιάμεσα είδη NOx τα οποία σχηματίζονται σε ένα ενεργό δακτύλιο ακτίνας 4-5Å στη 

διεπιφάνεια Pt - υποστρώματος (Σχήμα 4.6). Η ακτίνα του δακτυλίου σχηματισμού των 

ενεργών ενδιάμεσων ειδών που εκτείνεται γύρω από τους κρυσταλλίτες Pt βρέθηκε να 

καθορίζεται από την επιφανειακή διάχυση ατομικού υδρογόνου από τους κρυσταλλίτες Pt 

προς το υπόστρωμα (50CeO2-50MgO). Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογα με τη 
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θερμοκρασία αντίδρασης παρατηρήθηκε η συμμετοχή διαφορετικών ενδιάμεσων ειδών 

NOx. Τα προσροφημένα είδη ΝΟx που βρίσκονται πέραν του καθορισμένου κυκλικού 

τμήματος χαρακτηρίζονται ως μη ενεργά αφού το ατομικά προσροφημένο Η δεν μπορεί να 

τα πλησιάσει και να τα ανάξει [44].  

  

 

Σχήμα 4.6: Εμβέλεια επιφανειακής διάχυσης ατομικού υδρογόνου (διακεκομμένος μπλέ κύκλος) 
από την επιφάνεια κρυσταλλιτών Pt στα μεταλλοξείδια MgO και CeO2 (M-O-M).  

Θεωρητικές DFT μελέτες των Bartczak et al. [58] με αντικείμενο τη διάχυση ειδών Η 

στην επιφάνεια MgΟ, Pd και στη διεπιφάνεια Pd – MgO, ενισχύουν τον πιο πάνω 

προτεινόμενο μηχανισμό της αντίδρασης H2-SCR, καθώς υπολογίστηκε μικρό ενεργειακό 

φράγμα διάχυσης ειδών Η τόσο στην επιφάνεια Pt όσο και αυτής του MgO και 

διεπιφάνειας Pt-MgO. Οι Martin και Duprez [59] μελέτησαν τη διάχυση ειδών Η από 

κρυσταλλίτες Rh προς την επιφάνεια μεταλλοξειδίων (υπόστρωμα), όπου παρατήρησαν 

ότι η διάχυση των ειδών H στο MgO και CeO2 στη θερμοκρασιακή περιοχή 75-200 oC. Οι 

παραπάνω πληροφορίες επιβεβαιώνουν ως ενεργειακά επιτρεπτή τη διάχυση ειδών H από 

την επιφάνεια Pt προς το υπόστρωμα (Pt/MgO-CeO2), στο θερμοκρασιακό εύρος 120-

180oC που διεξάγεται η αντίδραση H2-SCR αλλά και σε απόσταση μέχρι και 5 Å από την 

επιφάνεια των κρυσταλλιτών Pt. 

Στο Σχήμα 4.5γ φαίνεται ότι στην υψηλή θερμοκρασία (Τ=180oC) η μετατροπή του 

υδρογόνου για το συγκεκριμένο GHSV (h-1) που χρησιμοποιήθηκε είναι εντελώς 

ανεξάρτητη από τη συγκέντρωση του υδρογόνου στο ρεύμα τροφοδοσίας. Είναι σημαντικό 

να διατυπωθεί ότι η μετατροπή του υδρογόνου, για δεδομένη σύσταση τροφοδοσίας ΝΟ, 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αντίδραση καύσης του υδρογόνου και όχι από την 

αντίδραση αναγωγής του NO. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.5γ, για το συγκεκριμένο 

καταλυτικό σύστημα υπάρχει μια σχεδόν γραμμική σχέση μεταξύ της XH2 και Τ. Είναι 

ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι σε χαμηλές μετατροπές υδρογόνου (XH2 < 10%) ο ρυθμός 
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καύσης του υδρογόνου, και συνεπώς η μετατροπή του υδρογόνου XH2, θα αναμενόταν να 

εξαρτάται εκθετικά από τη θερμοκρασία [Rate = ko exp(-E/RT) PH2
x PO2

y], γεγονός που δεν 

υφίσταται σε υψηλές μετατροπές. Ο θετικός ρυθμός μεταβολής του εκθετικού παράγοντα 

με τη θερμοκρασία φαίνεται να αντισταθμίζει τον αρνητικό ρυθμό μεταβολής του 

παράγοντα PH2
x PO2

y, δίνοντας τελικά μια κατά προσέγγιση γραμμική αύξηση της καύσης 

του υδρογόνου με τη θερμοκρασία. Η μικρή μείωση που παρατηρείται στην XNO (%) που 

παρουσιάζει ο καταλύτης στους 180oC και για τροφοδοσίες σε υδρογόνο ≤ 0.6 vol%, ίσως 

να σχετίζεται με τη μείωση της επιφανειακής συγκέντρωσης σε υδρογόνο (θΗ). 

Στο Σχήμα 4.7 παρουσιάζεται η επίδραση της συγκέντρωσης υδρογόνου (x=0.4-0.8 

vol%) στο ρεύμα τροφοδοσίας (150 ppm NO/x%H2/5%O2/He), σε σύγκριση με τη 

περίπτωση χρήσης 2 vol% O2 στο ρεύμα τροφοδοσίας (Σχήμα 4.5), στο θερμοκρασιακό 

παράθυρο λειτουργίας T=120-180oC και GHSV = 33,000 h-1, όσον αφορά τη μετατροπή 

του NO (XNO, %) (Σχήμα 4.7α) και εκλεκτικότητα της αντίδρασης ως προς N2 (SN2, %) 

(Σχήμα 4.7β). Τα προφίλ XNO και SN2 (%) συναρτήσει της θερμοκρασίας είναι όμοια με 

αυτά που καταγράφηκαν και για 2 vol% O2 στο ρεύμα τροφοδοσίας (Σχήμα 4.5). Όμως, οι 

τιμές XNO και SN2 (%) παρουσιάζουν μείωση. Συγκεκριμένα, με αύξηση του οξυγόνου 

στην τροφοδοσία από 2 σε 5 vol%, στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC και 

τροφοδοσία σε υδρογόνο 0.8 vol%, παρατηρήθηκε μείωση στην εκλεκτικότητα ως προς N2 

της τάξης του 10-15%. Μείωση για την ίδια θερμοκρασιακή περιοχή και τροφοδοσία σε 

υδρογόνο σημειώθηκε επίσης και στη μετατροπή XNO (%). Η μείωση όμως που 

παρατηρείται αυξάνοντας τη σύσταση της τροφοδοσίας σε Ο2 από 2 σε 5 vol% και 

διατηρώντας σταθερή την τροφοδοσία σε Η2, (0.8 vol%), είναι σημαντικά πιο αυξημένη. 

Συγκεκριμένα, για τροφοδοσία 0.4 vol% σε υδρογόνο παρατηρείται 20% και 47% μείωση 

της XNO στους 140oC και 120oC, αντίστοιχα (σύγκριση Σχήματος 4.5 και 4.7). Τα 

αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν την ισχυρή επίδραση της αντίδρασης καύσης του 

υδρογόνου, και πιθανώς της οξειδωτικής κατάστασης Pt στο ρυθμό αναγωγής του NO 

προς N2 και Ν2Ο, όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως. 
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Σχήμα 4.7: Επίδραση της % σύστασης τροφοδοσίας σε υδρογόνο (0.4-0.8 vol% Η2) και της 
θερμοκρασίας αντίδρασης (Τ=120-180oC), στην ΧΝΟ (%) (α) και SN2 (%) (β) της αντίδρασης H2-
SCR για το καταλυτικό σύστημα 0.1% κ.β. Pt/MgO-CeO2. Τροφοδοσία: 150 ppm NO/ x vol%H2/ 5 
vol%O2/ He, x=0.4-0.8%), GHSV=33,000 h-1 [L/Lcat.bed/h].  

4.2.2.2 Επίδραση της Συγκέντρωσης Οξυγόνου (vol%) στο Ρεύμα Τροφοδοσίας  

Στο Σχήμα 4.8 παρουσιάζονται αποτελέσματα της επίδρασης της σύστασης 

τροφοδοσίας σε οξυγόνο (150 ppm NO/ 0.7 vol%H2/ x vol%O2/ He, x=0-10%) στην 

καταλυτική ενεργότητα και εκλεκτικότητα (XNO, SN2 και XH2, %) της αντίδρασης Η2-SCR 

στους 140oC (Σχήμα 4.8α) και 180oC (Σχήμα 4.8β) και με χρήση GHSV=22000 h-1 για τον 

καταλύτη 0.1% κ.β. Pt/MgO-CeO2. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.8, η μετατροπή του ΝΟ, 

XNO (%) και υδρογόνου, XH2 (%) παρουσιάζουν παρόμοια προφίλ και στις δύο 

θερμοκρασίες αντίδρασης που μελετήθηκαν. Με αύξηση της σύστασης τροφοδοσίας σε Ο2 

(0-10 vol% O2), η XNO διατηρείται σε υψηλά επίπεδα (XNO>90%) και παρουσιάζει μικρή 

μόνο μείωση (5-10%) παρουσία >5 vol% Ο2 στην τροφοδοσία. Αντίθετα, η XH2 (%) με 

αύξηση της σύστασης τροφοδοσίας σε Ο2 περνά από μέγιστο (volcano type) μεταξύ 2 και 
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3 vol% O2. Η εκλεκτικότητα, SN2 (%) της αντίδρασης βρέθηκε να παρουσιάζει μεγάλη 

εξάρτηση τόσο από τη θερμοκρασία όσο και από την vol% σύσταση σε οξυγόνο της 

τροφοδοσίας. Στους 140oC παρατηρείται η μεγαλύτερη τιμή εκλεκτικότητας ως προς Ν2 

(93%) για 2 vol% Ο2, ενώ η μικρότερη τιμή (64%) παρατηρείται για 5% O2 στην 

τροφοδοσία (Σχήμα 4.8α και β). Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υψηλότερη τιμή 

τροφοδοσίας σε O2 στη περιοχή 5-10 vol% και για Τ=140oC, η SΝ2 (%) μειώνεται κατά 10 

% μονάδες, ενώ αυξάνεται κατά 10 % μονάδες για Τ=180oC. 

Τα πιο πάνω αποτελέσματα δείχνουν τη μεγάλη πολυπλοκότητα της εξάρτησης της 

κινητικής της αντίδρασης H2-SCR προς σχηματισμό N2 και Ν2Ο από τη σύσταση (vol%) 

της τροφοδοσίας σε O2. Σε προηγούμενες μελέτες που έχουν διεξαχθεί στο εργαστήριο 

έχει βρεθεί ότι η κινητική της αντίδρασης ως προς το οξυγόνο είναι ελαφρώς αρνητικής 

τάξης και μπορεί να διακριθεί σε δυο περιοχές, με το σημείο μετάπτωσης να βρίσκεται στο 

4-5 vol% O2 στην τροφοδοσία. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι τα κινητικά αυτά 

αποτελέσματα αναφέρονται σε πολύ υψηλότερες τιμές ΝΟ (2500 ppm) αλλά παρόμοια 

τιμή σε H2 (0.7 vs. 1.0 vol%) που χρησιμοποιήθηκαν στην τροφοδοσία. 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.8 παρουσιάζουν ίδια 

χαρακτηριστικά με τα αποτελέσματα τα οποία λήφθηκαν για το ίδιο καταλυτικό σύστημα 

αλλά σε διαφορετικές συνθήκες τροφοδοσίας (150 vs 2500 ppm NO; 0.7 vs 1.0 vol% H2) 

όσον αφορά την επίδραση της συγκέντρωσης Ο2 στην τροφοδοσία [40]. Όπως φαίνεται και 

από in situ μελέτες φασματοσκοπίας διάχυτης ανάκλασης (DRIFTS) που παρουσιάζονται 

πιο κάτω (βλέπε § 4.2.2.9), η συγκέντρωση O2 στην τροφοδοσία έχει μικρή επίδραση στη 

συγκέντρωση των ενεργών προσροφημένων ενδιάμεσων ειδών NOx, αλλά πολύ μεγάλη 

επίδραση στη συγκέντρωση των μη ενεργών προσροφημένων ειδών NOx. Καμία επίδραση 

δεν παρατηρείται να υπάρχει στη συγκέντρωση διαφορετικής δομής – δραστικότητας 

προσροφημένων ειδών NOx. Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση από το Σχήμα 4.8 είναι 

η σημαντική μείωση στην μετατροπή υδρογόνου, XH2 για χρήση 10 vol% O2 στην 

τροφοδοσία και για τις δύο θερμοκρασίες αντίδρασης. 
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Σχήμα 4.8: Επίδραση της σύστασης σε οξυγόνο (0-10 vol% Ο2) στην ΧΝΟ(%), SN2(%) και ΧΗ2(%) 
της αντίδρασης H2-SCR στους 140oC (α) και 180oC (β) για το καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. 
Pt/MgO-CeO2. Τροφοδοσία: 150 ppm NO/ 0.7 vol%H2/x vol%O2/ He, x=0-10%), GHSV=33,000 
h-1 [L/Lcat.bed/h]. 

   Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, η XH2 (%) είναι αυξημένη λόγω της 

παράπλευρης αντίδρασης καύσης υδρογόνου στην επιφάνεια Pt. Ένα άλλο σημαντικό 

στοιχείο που προκύπτει από το Σχήμα 4.8 είναι ότι με αύξηση της συγκέντρωσης O2 στην 

τροφοδοσία (>2 vol%), η επιφάνεια Pt φαίνεται να οξειδώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

οδηγώντας σε σημαντική μείωση το ρυθμό της αντίδρασης καύσης του υδρογόνου, χωρίς 

παράλληλα να επηρεάζεται πρακτικά η XNO (%) και SN2 (%). Αυτή η σημαντική 

παρατήρηση έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία αφού οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει η 

δυνατότητα, ακόμη και σε τόσο ισχυρά οξειδωτικές συνθήκες, χρήσης μικρότερης από 0.7 

vol% σύστασης σε υδρογόνο στην τροφοδοσία (μείωση λειτουργικού κόστους της 

τεχνολογίας). 
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Ο Schott και οι συνεργάτες του [60] έχουν μελετήσει την επίδραση της συγκέντρωσης 

οξυγόνου στην τροφοδοσία (x = 1.5-1.8 vol%) στην XNO (%) και SN2 (%) στους 125oC 

στον καταλύτη 0.3%κ.β. Pt/ WO3-ZrO2 (500 ppm NO/x%O2/0.2%H2/He, GHSV=22,000 

h-1). Παρατήρησαν ότι η σύσταση σε οξυγόνο επηρεάζει πολύ λίγο την XNO (%). 

Συγκεκριμένα, με αύξηση της συγκέντρωσης Ο2 από 1.5 σε 18 vol% παρατηρήθηκε μια 

μικρή μόνο μείωση της XNO (%) κατά 10 % μονάδες. Το αποτέλεσμα αυτό βρίσκεται σε 

συμφωνία με το αποτέλεσμα που λήφθηκε στον καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 της 

παρούσας έρευνας. Η SN2 (%), σε αντίθεση με την παρούσα μελέτη, βρέθηκε να παραμένει 

πρακτικά αναλλοίωτη με αύξηση της συγκέντρωσης οξυγόνου στην τροφοδοσία [60]. Τα 

αποτελέσματα αυτά δείχνουν τη μεγάλη επίδραση του υποστρώματος στον καθορισμό των 

διαφόρων πειραματικών παραμέτρων (π.χ., σύσταση τροφοδοσίας) της αντίδρασης H2-

SCR, όπως έχει παρατηρηθεί και σε προηγούμενες μελέτες [40, 43, 46]. Οι ίδιοι ερευνητές 

[60] πρότειναν ότι η αλληλεπίδραση Pt-υποστρώματος επηρεάζει την ενέργεια δεσμού Pt-

O, συνεπώς και την συγκέντρωση των επιφανειακών κέντρων Pto. Έχει επίσης αναφερθεί 

[29] ότι για την H2-SCR NO απαιτείται η ύπαρξη τεσσάρων γειτονικών κέντρων Pt, ενώ 

για την αναγωγή του N2O απαιτούνται μόνο τρία κέντρα. 

4.2.2.3 Επίδραση Συγκέντρωσης NO στο Ρεύμα Τροφοδοσίας 

 Σε μια βιομηχανική μονάδα (ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό, καυστήρες, κ.ά.) 

αναμένεται ότι η σύσταση του καυσαερίου δεν παραμένει σταθερή με το χρόνο, αλλά 

κυμαίνεται σε ένα εύρος συγκεντρώσεων για τους επιμέρους αέριους ρύπους, για 

παράδειγμα, ανάλογα με το είδος καυσίμου, την οργανική ύλη που καίγεται, κ.ά. Ένας 

προτεινόμενος καταλύτης σε μια τέτοια εφαρμογή πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα και 

ευελιξία να λειτουργεί κάτω από αυτές τις μεταβαλλόμενες συνθήκες διατηρώντας 

παράλληλα υψηλές τιμές XNO (%) και υψηλές τιμές εκλεκτικότητας προς SN2 (%) [16-21]. 

 Στο Σχήμα 4.9 παρουσιάζονται αποτελέσματα μελέτης της επίδρασης της 

συγκέντρωσης NO στην τροφοδοσία στο βαθμό μετατροπής (ΧΝΟ, %) και στην 

εκλεκτικότητα προς N2 (SΝ2, %) της αντίδρασης Η2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 

120-180οC στον καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.9, για 

δεδομένη θερμοκρασία η SΝ2 (%) μειώνεται αυξανόμενης της συγκέντρωσης NO στην 

τροφοδοσία σε όλη τη θερμοκρασιακή περιοχή που μελετήθηκε. Επιπλέον, και στις τρεις 

συστάσεις τροφοδοσίας NO που μελετήθηκαν o ρυθμός παραγωγής N2O φαίνεται να 

ενισχύεται στις χαμηλότερες θερμοκρασίες αντίδρασης (120-140oC). Αξίζει να σημειωθεί 

ότι απουσία H2O η παραγωγή NH3 διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα (<5 ppm), οπότε η SN2 

(%) σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή N2O. Ιδιαίτερα αυξημένος ρυθμός παραγωγής N2O 
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παρατηρείται στους 120oC και για τροφοδοσία NO ίση με 1000 ppm, όπου παρατηρείται 

και η χαμηλότερη μετατροπή προς NO (ΧΝΟ=25%). Επιπλέον, η μετατροπή ΝΟ (XNO, %) 

βρέθηκε να εξαρτάται από τη θερμοκρασία αντίδρασης. Συγκεκριμένα, στις υψηλές 

συγκεντρώσεις NO η XNO (%) αυξάνεται μέχρι και 30 ποσοστιαίες μονάδες, αυξανόμενης 

της θερμοκρασίας αντίδρασης από 140 στους 180oC, ενώ στη χαμηλή συγκέντρωση ΝΟ 

(150 ppm) η μετατροπή παραμένει σταθερή (σχεδόν 100%) σε όλη τη θερμοκρασιακή 

περιοχή.  

   

 

Σχήμα 4.9: Επίδραση της σύστασης ΝΟ στην τροφοδοσία και της θερμοκρασίας αντίδρασης 
(Τ=120-180oC) στην ΧΝΟ (%) και SN2 (%) της αντίδρασης H2-SCR για το καταλυτικό σύστημα 
0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Τροφοδοσία: 150-1000 ppm NO/ 0.8 vol%H2/ 2 vol%O2/ He, 
GHSV=33,000 h-1 [L/Lcat.bed/h]. 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, παράμετρος κλειδί για την τελική 

ενεργότητα (XNO, SN2, %) που παρουσιάζει το συγκεκριμένο καταλυτικό σύστημα 

αποτελεί ο ρυθμός διάχυσης ειδών Η (spillover) από την επιφάνεια Pt προς τη διεπιφάνεια 

Pt-MgO και Pt-CeO2 όπου σχηματίζονται τα ενδιάμεσα ενεργά είδη της αντίδρασης H2-
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SCR του NO. Η αυξημένη παρουσία ΝΟ στη σύσταση τροφοδοσίας αναμένεται να οδηγεί 

σε αύξηση της κάλυψης ενεργών αλλά περισσότερο μη ενεργών ειδών NOx 

(προσροφημένα στην επιφάνεια Pt) τα οποία φαίνεται να μειώνουν το ρυθμό spillover H 

από το Pt στο υπόστρωμα.   

Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξαν και οι Schott et al. [60] και Jones et al. [61] οι 

οποίοι μελέτησαν την αντίδραση H2-SCR του NO σε καταλύτες Pt/Al2O3. Οι καταλύτες 

που μελετήθηκαν, αν και παρουσίασαν σημαντική ενεργότητα (ΧΝΟ>70%) ως προς την 

αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2, εντούτοις παρουσίασαν υψηλή εκλεκτικότητα προς παραγωγή N2O 

(SN2O>70%) στο χαμηλό θερμοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας (100-200oC). 

4.2.2.4 Επίδραση Συγκέντρωσης CO2 στο Ρεύμα Τροφοδοσίας  

Στο Σχήμα 4.10 παρουσιάζονται αποτελέσματα μετατροπής ΝΟ (XNO, %) και 

εκλεκτικότητας προς N2 (SN2, %) στους 165oC για τέσσερις διαφορετικές συγκεντρώσεις 

CO2 στην τροφοδοσία (150ppm NO/0.6%H2/2%O2/x%CO2/He, x= 0, 4, 8, 10 και 12 

%κ.ό.) και GHSV=33,000 h-1.  

 

 

Σχήμα 4.10: Επίδραση της σύστασης τροφοδοσίας σε CO2 (0-12 vol%) στην ΧΝΟ (%) και στην 
SN2 (%) της αντίδρασης H2-SCR στους 165oC για το καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. 
Τροφοδοσία: 500 ppm NO/0.6 vol% H2/2 vol% O2/x vol% CO2/ He, GHSV=33,000 h-1. 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.10, αύξηση της συγκέντρωσης CO2 από 8 σε 12 %κ.ό. 

στο ρεύμα τροφοδοσίας οδηγεί σε πολύ μικρή διαφοροποίηση της XNO (%) και της SN2 

(%). Ωστόσο, η παρουσία CO2 στο ρεύμα τροφοδοσίας παρουσιάζει θετική επίδραση στην 

αύξηση της SN2 (%) από 83% απουσία CO2 στην τροφοδοσία σε 92% για 8 vol% CO2, ενώ 

παράλληλα παρατηρείται μόνο μικρή μείωση (5 % μον.) στην XNO (98 αντί 93%). Αξίζει 

T = 165oC 
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να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται μια τέτοια σημαντική μείωση της 

εκλεκτικότητας προς Ν2Ο παρουσία CO2 στην τροφοδοσία στον καταλύτη 0.1%κ.β. 

Pt/MgO-CeO2.  

Στο Σχήμα 4.11 παρουσιάζεται η επίδραση της σύστασης τροφοδοσίας σε CO2 στην 

XNO, SN2 και ΧΗ2 (%) της αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 110-200oC 

παρουσία του καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Σύγκριση των προφίλ μετατροπής που 

παρουσιάζει ο καταλύτης απουσία και παρουσία 10 vol% CO2 (Σχήμα 4.11α, β), 

παρατηρείται ότι η παρουσία CO2 στην τροφοδοσία μειώνει το θερμοκρασιακό παράθυρο 

στο οποίο ο καταλύτης παρουσιάζει υψηλές τιμές μετατροπής (XNO>70%). Συγκεκριμένα, 

παρουσία 10 vol% CO2 στην τροφοδοσία μετατροπή XNO>40% επιτυγχάνεται στους 

140oC, σε αντίθεση με τους 110oC απουσία CO2. Ωστόσο, η SN2Ο (%) παρουσιάζει 

μείωση, ιδιαίτερα στη χαμηλή (Τ<140oC) και στην υψηλή θερμοκρασιακή περιοχή 

(Τ>160oC) όπου μελετήθηκε η αντίδραση H2-SCR. 

Μια πιθανή μηχανιστική προσέγγιση του φαινομένου αυτού είναι ότι η παρουσία CO2 

στην τροφοδοσία οδηγεί στο σχηματισμό προσροφημένων ειδών CO3
2- τα οποία 

μπλοκάρουν ενεργά κέντρα προσρόφησης NOx στη διεπιφάνεια κρυσταλλιτών Pt – 

υποστρώματος, όπου τα τελευταία ανάγονται προς N2O. Η προσέγγιση αυτή δίνει μια 

πολύ καλή εξήγηση, αφού όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, ενεργά προσροφημένα 

ενδιάμεσα είδη NOx κατά την καταλυτική αντίδραση σχηματίζονται στη διεπιφάνεια του 

μεικτού υποστρώματος CeO2-MgO, και συγκεκριμένα σε ένα “ενεργό δακτύλιο” 4-5 Å 

γύρω από την περιφέρεια των κρυσταλλιτών Pt, περιοχή όπου υπάρχει η δυνατότητα 

σχηματισμού ειδών NOx και CO3
2-. Επιπλέον, σημαντικό γεγονός αποτελεί ότι η παρουσία 

10 vol% CO2 στην τροφοδοσία οδηγεί σε μειωμένη η μετατροπή υδρογόνου (XH2, %) σε 

όλη τη θερμοκρασιακή περιοχή που μελετήθηκε. Το υδρογόνο όπως είναι γνωστό αποτελεί 

το αναγωγικό μέσο της αντίδρασης H2-SCR και η % κ.ό σύστασή του στην τροφοδοσία 

καθορίζει την αποτελεσματική εκλεκτική αναγωγή NOx προς N2. Ιδιαίτερα σημαντικό 

είναι ότι η παρουσία 10 vol% CO2 στην τροφοδοσία οδηγεί σε βελτίωση της XNO (%) στην 

υψηλή θερμοκρασιακή περιοχή (Τ≥ 180°C) όπου η αντίδραση καύσης του υδρογόνου 

γίνεται ιδιαίτερα σημαντική. 
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Σχήμα 4.11: Επίδραση της θερμοκρασίας αντίδρασης H2-SCR στη μετατροπή των NO (ΧΝΟ, %) 
και H2 (XH2, %) και στην εκλεκτικότητα προς N2O (SN2O ,%) για το καταλυτικό σύστημα 0.1% κ.β. 
Pt/MgO-CeO2 απουσία (α) και παρουσία 10 vol% CO2 (β) στην τροφοδοσία (500 ppm NO/0.8 
vol% H2/5 vol% O2/x vol% CO2/ He, x= 0 ή 10 vol% CO2), GHSV=33,000 h-1. 

Ο Nam et. al. [62] μελέτησαν την αρνητική επίδραση CO2 στην αντίδραση καύσης 

μιγμάτων H2/O2 σε έλασμα Pt, όπου πρότειναν ότι η παρουσία CO2 παρεμποδίζει τη 

διασπαστική προσρόφηση O2 και ακολούθως την αντίδρασή του με ατομικά 

προσροφημένα είδη υδρογόνου στην επιφάνεια Pt (αντίδραση καύσης H2). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η αλληλεπίδραση CO2 με την επιφάνεια Pt είναι πολύ ασθενής, όπου 

μοριακή προσρόφηση CO2 λαμβάνει χώρα μόνο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (T=80 K) 

[62, 63]. 

4.2.2.5 Επίδραση Συγκέντρωσης Τροφοδοσίας σε H2O και CO2  

Στο Σχήμα 4.12 παρουσιάζονται τρία διαδοχικά διαγράμματα μετατροπής NO (XNO, 

%) και εκλεκτικότητας προς N2O (SN2O, %) της αντίδρασης H2-SCR στο θερμοκρασιακό 

παράθυρο 120-180oC για τον καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2, όπου επισημαίνεται η 
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επίδραση της παρουσίας ατμού ή/και CO2 στο ρεύμα τροφοδοσίας. Συγκεκριμένα, 

περιγράφεται η εξέλιξη της καταλυτικής συμπεριφοράς όσον αφορά την XNO (%) και SN2O 

(%) με την προσθήκη αρχικά 5 vol% H2O και έπειτα 10% CO2 στην αρχική τροφοδοσία 

(150 ppm NO/2.0%O2/0.8%H2/He) διατηρώντας παράλληλα σταθερή την ταχύτητα 

χώρου-χρόνου αντιδραστήρας GHSV=33,000 h-1. 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.12, με την με εισαγωγή 5 vol% ατμού στο ρεύμα 

τροφοδοσίας παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση της XNO (%), ιδιαίτερα στη χαμηλή 

θερμοκρασιακή περιοχή 120-140oC. Συγκεκριμένα, παρατηρείται μείωση της μετατροπής 

NO (XNO, %) κατά 13 εκ. μον. στους 140oC, και 50 εκ. μον. στους 120oC, ενώ μείωση (~5 

εκ. μον.) παρατηρείται στις υψηλότερες θερμοκρασίες αντίδρασης (T>140oC). Με βάση τη 

βιβλιογραφία [64, 65], η θερμότητα που εκλύεται κατά την προσρόφηση του Η2 (heat of 

adsorption) στην επιφάνεια Pt είναι μεγαλύτερη από αυτή που εκλύεται από την 

προσρόφηση H2O, οπότε η παρουσία H2O αναμένεται να μην έχει σημαντική επίδραση 

στην επιφανειακή συγκέντρωση των ειδών Η στο Pt. Όμως, η αυξημένη παρουσία H2O 

ιδιαίτερα στις χαμηλές θερμοκρασίες φαίνεται να διαμορφώνει τις χημικές ιδιότητες του 

υποστρώματος, όπου σχηματίζονται τα ενεργά ενδιάμεσα είδη NOx που συμμετέχουν στο 

μηχανισμό της αντίδρασης H2-SCR [42, 44]. Επιπλέον, η παρουσία ατμού στο ρεύμα 

τροφοδοσίας βρέθηκε να μειώνει 2-8 % μονάδες την εκλεκτικότητα της αντίδρασης του 

NO προς N2O, μη επιθυμητό προϊόν. To τελευταίο αποτελεί πολύ σημαντική παρατήρηση 

καθώς η μείωση στην εκλεκτικότητα προς Ν2Ο αντιστοιχεί σε βελτίωση της 

εκλεκτικότητας προς N2 (επιθυμητό προϊόν). Αξίζει να σημειωθεί ότι κάτω από αυτές τις 

συνθήκες αντίδρασης, η εκλεκτικότητα προς NH3 (SNΗ3, %) βρέθηκε να διατηρείται σε 

χαμηλά επίπεδα (~10 ppm NH3).  

Οι Hodjati et al. [66] και Eguchi et al. [67] παρατήρησαν ότι η παρουσία H2O αυξάνει 

τη χημειορόφηση NO και ΝΟ2 σε περοβσκιτικά υλικά ABO3 όσο και στο μικτό οξείδιο 

Mn-Zr-O. Οι τελευταίοι πρότειναν ότι η θετική παρουσία του H2O σχετίζεται με τη 

σταθεροποίηση ειδών NO3
-. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι η διασπαστική 

χημειορόφηση του H2O, που όπως είναι γνωστό λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια του MgO 

και CeO2 (σχηματισμός –ΟΗ) συνεισφέρει στη δεξαμενή H (H-Pool) που αποτελούν το 

αναγωγικό μέσο της αντίδρασης H2-SCR.  

Προσθήκη 10 vol% CO2 στο ρεύμα τροφοδοσίας βρέθηκε να οδηγεί σε μικρή μείωση 

(3-4 % μον.) της μετατροπής ΝΟ (XNO, %), ενώ παράλληλα παρατηρείται μικρή βελτίωση 

(2-3 % μον.) στην εκλεκτικότητα N2 (SN2, %). Όπως είναι γνωστό, το CO2 αποτελεί όξινο 

είδος το οποίο προσροφάται σε βασικά κέντρα μεταλλοξειδίων, οπότε το ερώτημα που 
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γεννάται είναι ποίο από τα δύο οξείδια διαθέτει τα πιο ισχυρά βασικά κέντρα (MgO vs 

CeO2). Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι σημαντική για καλύτερη κατανόηση της 

επίδρασης του CO2 στην τροφοδοσία στην SN2 και η οποία μπορεί να δοθεί μέσω των 

αποτελεσμάτων CO2-TPD. Από πειράματα CO2-TPD που πραγματοποίησαν στα δύο 

μεταλλοξείδια (βλέπε § 4.2.1.3), είναι έκδηλο ότι το MgO διαθέτει μεγάλη συγκέντρωση 

βασικών κέντρων σε σχέση με το CeO2.  

 

    

Σχήμα 4.12: Εξάρτηση της μετατροπής NO (ΧΝΟ, %) και εκλεκτικότητας προς N2O (SN2O, %) ως 
προς τις διαφορετικές συστάσεις τροφοδοσίας σε H2O και CO2 για το καταλυτικό σύστημα 
0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Σύσταση τροφοδοσίας: (150 ppm NO/ 2.0%O2/ 0.8%H2/ x%CO2/ y%H2O 
/He, x= 0 ή 10, y=0 ή 5, GHSV=33,000 h-1. 

Επίσης είναι σημαντικό το γεγονός το MgO παρουσιάζει κορυφές εκρόφησης CO2 σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες (75-450oC) σε σύγκριση με το CeO2 (~100 oC). Το τελευταίο 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το MgO διαθέτει ισχυρά βασικά κέντρα σε αντίθεση με το 

CeO2 που διαθέτει μόνο ασθενή βασικά κέντρα. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, το MgO 

παρέχει επιφανειακά κέντρα με δυνατότητα ισχυρότερης προσρόφησης CO2 σε διάφορες 

μορφές (π.χ., HO-CO2, και διαφορετικής ένταξης είδη 2
3CO  ) [68], σε αντίθεση με το 

CeO2. Συνεπώς, το CO2 αναμένεται να έχει μεγαλύτερη επίδραση στη φάση Pt/MgO του 

καταλυτικού συστήματος Pt/MgO-CeO2 (Σχήμα 4.12). 
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Στο Σχήμα 4.13 παρουσιάζονται η μετατροπή NO (ΧΝΟ,%), η εκλεκτικότητα προς 

N2O (SN2O, %) και NH3 (SNΗ3, %) που λήφθηκαν κατά την αντίδραση H2-SCR σε 

συνθήκες σταθερής κατάστασης παρουσία του στερεού 0.1%κ.β. Pt/MgO(20%)-

CeO2(80%) στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC και μετά από 25 h αντίδρασης. Η 

καταλυτική ενεργότητα του συγκεκριμένου στερεού (XNO, %) όπως και η εκλεκτικότητα 

προς N2Ο (SN2O, %) και ΝΗ3 (SNΗ3, %) λήφθηκαν παρουσία ατμού και διοξειδίου του 

άνθρακα στη σύσταση τροφοδοσίας (150 ppm NO/0.8 %H2/2.5%O2/10%CO2/5%H2O/He) 

και GHSV= 0,000 h-1. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάτω από αυτές τις συγκεκριμένες 

βιομηχανικές συνθήκες σύστασης τροφοδοσίας και GHSV (h-1), η παρουσία 5 vol% H2O 

οδηγεί στο σχηματισμό μικρής συγκέντρωσης αμμωνίας (2-10ppm) στα αέρια προϊόντα 

της αντίδρασης, συγκέντρωση η οποία βρέθηκε να εξαρτάται από τη θερμοκρασία 

αντίδρασης (Σχήμα 4.13).  

 

Σχήμα 4.13: Εξάρτηση της μετατροπής NO (ΧΝΟ, %) και εκλεκτικότητας προς N2O (SN2O, %) και 
NH3 (SNH3, %) για το καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. Pt/MgO (20% κ.β.)-CeO2 (80% κ.β.). Σύσταση 
τροφοδοσίας: 150 ppm NO/2.5%O2/0.8%H2/10%CO2/5% H2O/He, GHSV=33,000 h-1. 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι η απουσία νερού στο ρεύμα τροφοδοσίας H2-SCR δεν 

δημιουργεί την παραγωγή αμμωνίας. Στην υψηλότερη θερμοκρασία αντίδρασης (180oC) 

καταγράφηκαν τιμές μετατροπής NO, XNO=93%, καθώς και εκλεκτικότητα προς N2O, 

SN2O=15% και ΝΗ3, SNΗ3=3%. Η τελευταία τιμή αντιστοιχεί σε 4.2 ppm NH3 (wet-basis), 

τιμή χαμηλότερη από τη συνήθη συγκέντρωση NH3 που διαφεύγει στο περιβάλλον (NH3-

slip) από την επικρατούσα μέχρι σήμερα τεχνολογία αναγωγής των NOx (NH3-SCR) σε 

σταθερές πηγές παραγωγής NOx. Στη χαμηλότερη θερμοκρασία αντίδρασης  

(120oC) καταγράφηκαν τιμές μετατροπής NO, XNO=70%, καθώς και εκλεκτικότητα προς 

N2O, SN2O=17% και ΝΗ3, SNΗ3=8% (8.4ppm σε υγρή-βάση). 
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Τα αποτελέσματα όπως προκύπτουν από το Σχήμα 4.13 ενισχύουν σημαντικά την 

προοπτική βιομηχανικής εφαρμογής του καταλυτικού συστήματος 0.1%Pt/MgO-CeO2 σε 

τεχνολογία χαμηλής θερμοκρασίας H2-SCR, με τις μελέτες να συνεχίζονται ως προς τη 

μείωση του ρυθμού σχηματισμού ΝΗ3. Η σημαντική καινοτομία του εν λόγω καταλύτη 

είναι η επίτευξη μετατροπής NO, XNO=93%, καθώς και εκλεκτικότητας N2, SN2=85% 

στους 160oC, χρησιμοποιώντας μόνο 0.1%κ.β. Pt σε σύγκριση με άλλους καταλύτες Pt και 

Pd που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία, όπου απαιτείται τουλάχιστο 0.3%κ.β. φόρτιση 

στο ευγενές μέταλλο [29, 30, 32, 33, 37, 60, 69-72]. 

 Για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του παρόντος καταλυτικού συστήματος για την 

αντιμετώπιση βιομηχανικών εκπομπών NOx από σταθερές πηγές ρύπανσης, απαιτείται η 

διασφάλιση διατήρησης υψηλής ενεργότητας, XNO (%) και εκλεκτικότητας, SΝ2 (%) 

παρουσία 8-12 vol% CO2 και 10-20 vol% H2O. Το παρόν καταλυτικό σύστημα αποτελεί 

ουσιαστικά ένα μείγμα καταλυτικών φάσεων Pt/MgO και Pt/CeO2 αφού για τη σύνθεση 

του καταλύτη έγινε εμποτισμός μηχανικού μίγματος MgO-CeO2 (1:1 w/w) με 0.1% Pt. 

Έχει αναφερθεί και προηγουμένως [40] η αυξημένη καταλυτική συμπεριφορά του 

συστήματος 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 σε σχέση με το 0.1%κ.β. Pt/MgO και 0.1%κ.β. 

Pt/CeO2 ως προς την αντίδραση H2-SCR στο θερμοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας 120-

180oC, αλλά με τον καταλύτη Pt/CeO2 να παρουσιάζει μικρότερη SNH3 (%) και 

μεγαλύτερη SN2Ο (%) από τον καταλύτη Pt/MgO. Το πλεονέκτημα χρήσης μίγματος των 

δύο υποστρωμάτων για την εναπόθεση της ενεργούς φάσης (0.1%κ.β. Pt) έγκειται στην 

συνέργεια που παρουσιάζει η συνύπαρξη των δυο φάσεων (Pt/MgO και Pt/CeO2) προς 

υψηλότερες μετατροπές NO σε ένα ευρύτερο θερμοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας, 

διατηρώντας παράλληλα την εκλεκτικότητα προς Ν2, όπως αυτή παρουσιάζεται μια φάση - 

Pt/MgO [47, 48]. Η προέλευση αυτής της συνέργιας είναι ακόμη άγνωστη (υπό μελέτη) 

και μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν. Για τα καταλυτικά δεδομένα που μελετώνται 

(Σχήμα 4.13), είναι ουσιώδες να διευκρινιστεί σε ποιά καταλυτική φάση γίνεται δυνατή η 

απενεργοποίηση των μη εκλεκτικών κέντρων προσρόφησης NOx με το σχηματισμό 

ανθρακικών ειδών. Όπως έχει συζητηθεί προηγούμενα, αυτό φαίνεται να συμβαίνει στον 

καταλύτη Pt/MgO. 
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4.2.2.6 Επίδραση Χρόνου Αντίδρασης στην XNO(%) και SN2(%) 

Στο Σχήμα 4.14 παρουσιάζεται η επίδραση του χρόνου αντίδρασης στην XNO (%) και 

SN2 (%) για δύο διαφορετικές τροφοδοσίες αντίδρασης: 150 ppm NO/0.7%Η2/5.0%Ο2/He 

(Σχήμα 3.8α) και 150 ppm NO/0.7%Η2/10.0%Ο2/He (Σχήμα 3.8β) στους 165oC και 

GHSV=33,000 h-1. Και στις δυο περιπτώσεις καταγράφηκε σταθερή καταλυτική 

ενεργότητα (XNO, %) από την αρχή μέχρι και την πάροδο 50 h αντίδρασης. Όμως, σταθερή 

τιμή για την SN2(%) καταγράφηκε μετά την πάροδο 2 h αντίδρασης παρουσία 5 vol% O2 

στην τροφοδοσία, ενώ παρουσία 10 vol% O2 στην τροφοδοσία απαιτήθηκαν 5 h 

αντίδρασης. Στην τελευταία περίπτωση βρέθηκε ότι η εκλεκτικότητα ως προς N2 

αυξάνεται κατά 6 εκ. μονάδες μετά από 3 h αντίδρασης σε σύγκριση με την αρχική τιμή. 

Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ σημαντικά και υποδεικνύουν ότι δε μπορεί να 

αξιολογηθεί σωστά η καταλυτική συμπεριφορά ενός καταλύτη μόνο από την ενεργότητα 

(π.χ., μετατροπή NO), αλλά θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά και ρυθμός σχηματισμού 

των επιμέρους προϊόντων (π.χ., N2, N2O), με το τελευταίο να καθορίζει την εκλεκτικότητα 

της αντίδρασης.  

Έχει βρεθεί ότι όταν το CO2 και H2O είναι παρόντα στην τροφοδοσία παρατηρείται 

μια πιο σημαντική αύξηση στην SN2 (%) με το χρόνο αντίδρασης (30-40 % μονάδες σε 20 

h συνεχούς αντίδρασης). Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, για να γίνει δυνατή η 

καταγραφή των ρυθμών παραγωγής N2 και N2O κάτω από συνθήκες σταθερής 

κατάστασης (steady state) απαιτείται η αποκατάσταση σταθερών συγκεντρώσεων σε όλα 

τα ενεργά ενδιάμεσα είδη της αντίδρασης που βρίσκονται στο μηχανιστικό δρόμο 

αναγωγής του NO προς N2 και N2O. Απαιτείται επίσης η αποκατάσταση σταθερής 

σύστασης στην ίδια την επιφανειακή δομή του καταλύτη. Με βάση τα αποτελέσματα του 

Σχήματος 4.14, και όπως έχει διαπιστωθεί και προηγουμένως (βλέπε §4.2.2.2), η 

συγκέντρωση οξυγόνου στην τροφοδοσία πολύ πιθανόν να έχει επίδραση στο δυναμικό 

κινητικό ρυθμό σχηματισμού των ενεργών ειδών NOx προς αναγωγή τους σε N2O. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι το ποιοτικό προφίλ της SN2(%) με το χρόνο αντίδρασης αποτελεί ακριβώς 

το αντίθετο προφίλ yN2O (ppm) ως προς το χρόνο αντίδρασης, ή διαφορετικά, η βελτίωση 

στην SN2 (%) αντιστοιχεί στη συνεχή μείωση της συγκέντρωσης του παραγόμενου N2O 

(ppm). Ο δυναμικός κινητικός ρυθμός οξείδωσης Pt, κυρίως από το οξυγόνο της αέριας 

φάσης, που με τη σειρά του επηρεάζει τη χημειορόφηση του υδρογόνου και τη διάχυση 

ατομικού H από το Pt προς τα ενεργά προσροφημένα είδη NOx στη διεπιφάνεια μετάλλου-

υποστρώματος, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η SN2 (%) 

με το χρόνο αντίδρασης. 

ΓΙΩ
ΡΓ
ΟΣ

 Γ.
 Ο
ΛΥ
ΜΠ
ΙΟ
Υ



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η2-SCR 

 

| 132  
 

 

 

Σχήμα 4.14: Επίδραση του χρόνου αντίδρασης στην ΧΝΟ (%) και SN2 (%) της αντίδρασης H2-SCR 

στους 165oC για το καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Τροφοδοσία: (α) 150 ppm 
NO/0.7%H2/5%O2/He και (β) 150 ppm NO/0.7%H2/10%O2/He, GHSV=33,000 h-1 [L/Lcat.bed/h]. 

 Στο Σχήμα 4.15 παρουσιάζεται το προφίλ της XNO και SN2O (%) σε σχέση με το χρόνο 

αντίδρασης αναγωγής του NO με Η2 παρουσία 10% CO2 και 20% H2O στον καταλύτη 

0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Κάτω από τις οξειδωτικές αυτές συνθήκες αντίδρασης και 

παρουσία 0.8 vol% H2 στο ρεύμα τροφοδοσίας, ο καταλύτης φαίνεται να διατηρεί την 

ενεργότητά του και μετά από 8 h αντίδρασης, ενώ παράλληλα σημειώνεται μείωση 10 εκ. 

μονάδων στην εκλεκτικότητα N2O (SN2O, %). Αξίζει να σημειωθεί ότι κάτω από αυτές τις 

συνθήκες αντίδρασης (παρουσία 20% H2O) παρατηρήθηκε παραγωγή NH3 (~20-30 ppm) 

στην αέρια φάση. Οι μετρήσεις NH3 πραγματοποιήθηκαν στο υγρό κλάσμα των προϊόντων 

της αντίδρασης H2-SCR με βάση πιστοποιημένη ποσοτική μέθοδο προσδιορισμού 

αμμωνιακών ιόντων σε διάλυμα. Επίσης, σημαντικό είναι ότι η χρήση καταλύτη 0.1%κ.β. 

Pt/MgO-CeO2 με σουλφωμένο υπόστρωμα οδηγεί σε μείωση του ρυθμού σχηματισμού 

NH3 (15-20 ppm). 
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Σχήμα 4.15: Επίδραση του χρόνου αντίδρασης H2-SCR στη ΧΝΟ (%) και SN2O (%) στους 160oC 

για το καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Τροφοδοσία: 150 ppm NO/0.8%H2/ 
2.5%O2/10% CO2/20% H2O/He; GHSV=40,000 h-1 [L/Lcat.bed/h]. 

4.2.2.7 Επίδραση Θερμοκρασίας Πύρωσης  

 Στο Σχήμα 4.16 παρουσιάζονται το προφίλ της μετατροπής (XNO, %) και της 

εκλεκτικότητας προς N2O (SN2O,%) για την αντίδραση αναγωγής του NO με H2 στη 

θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες πύρωσης του 

καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στα δύο πειράματα έχει 

χρησιμοποιηθεί ο ίδιος καταλύτης (ίδιο batch σύνθεσης) και ακολουθήθηκε η ίδια 

προκατεργασία του καταλύτη (οξείδωση και αναγωγή), με μόνη διαφορά την πύρωσή του 

στερεού στους 500 και 600oC (20% Ο2/He). Στο Σχήμα 4.16α και β παρατηρείται ότι και 

στις δυο θερμοκρασίες πύρωσης οι δυο καταλύτες παρουσιάζουν το ίδιο προφίλ 

μετατροπής (XNO, %) και εκλεκτικότητας προς N2O (SN2O, %), με την υψηλότερη 

θερμοκρασία πύρωσης να οδηγεί σε μετατόπιση του προφίλ της XNO (%) και SN2O (%). 

Συγκεκριμένα, παρατηρείται σημαντική βελτίωση της XNO (%) και παράλληλα μείωση της 

SN2O (%) σε όλη τη θερμοκρασιακή περιοχή (120-180oC). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι ιδιαίτερη αύξηση της XNO (%) και παράλληλα μείωση της SN2O (%) παρατηρείται στη 

χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή (120-140oC). Μέγιστη βελτίωση (50%) της XNO (%) 

καταγράφηκε στους 120oC, ενώ παράλληλα καταγράφηκε και 25 % μείωση στην SN2O 

(%). Επιπλέον, πειράματα σταθερότητας με το χρόνο αντίδρασης που πραγματοποιήθηκαν 

για τον ίδιο καταλύτη κάτω από τις ίδιες συνθήκες αντίδρασης έδειξαν ότι η πύρωση του 

καταλύτη σε υψηλότερη θερμοκρασία οδηγεί σε αύξηση της σταθερότητας του και 

διατήρηση της XNO (%) και SN2O (%) για χρόνο αντίδρασης μεγαλύτερο από 50 h. 
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Σχήμα 4.16: Επίδραση της θερμοκρασίας πύρωσης (20%Ο2/He) στην ΧΝΟ (%) και SN2O (%) της 
αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC για το καταλυτικό σύστημα 0.1% κ.β. 
Pt/MgO-CeO2 και GHSV=33,000 h-1 [L/Lcat.bed/h]. Τροφοδοσία: 500 ppm NO/0.8 vol% H2/2.5 
vol% O2/10% CO2/20% H2O/He. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές μελέτες στερεών καταλυτών Pt/CeO2 που 

αναφέρονται στην εξάρτηση της ενεργότητας και εκλεκτικότητας προς N2 από την 

αλληλεπίδραση των κρυσταλλιτών Pt με την επιφάνεια του CeO2 η οποία βρέθηκε να 

εξαρτάται από τη μέθοδο σύνθεσης και την προκατεργασία του καταλύτη [73, 74]. Η 

ερευνητική ομάδα του Burch [75] μελέτησε την επίδραση του μεγέθους κρυσταλλιτών Pt 

στην ενεργότητα που εμφανίζουν οι στηριζόμενοι καταλύτες Pt σε Al2O3 και SiO2, 

αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία (T=500-700oC) και το χρόνο 

(t=1-24 h) πύρωσης, συνέθεσαν καταλύτες Pt/Al2O3 και Pt/SiO2 με διαφορετικό μέσο 

μέγεθος κρυσταλλιτών Pt. Στον στηριζόμενο καταλύτη Pt/Al2O3 παρατηρήθηκε μικρή 

επίδραση στη μετατροπή του NO με αύξηση του μέσου μεγέθους κρυσταλλιτών Pt από 3 

έως 5 nm. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό ήταν πιο έντονο στην περίπτωση που 

χρησιμοποιήθηκε SiO2 ως υπόστρωμα, όπου παρατηρήθηκε μετατόπιση του 

θερμοκρασιακού προφίλ της μετατροπής προς υψηλότερες θερμοκρασίες, ενώ η μέγιστη 
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μετατροπή NO μειώθηκε από 80% σε 50% και το μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών Pt 

αυξήθηκε από 3 σε 63 nm. 

4.2.2.8  Καταλυτική Συμπεριφορά Σουλφωμένου Καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2  

  Στο Σχήμα 4.17 παρουσιάζονται η μετατροπή NO (XNO, %) και η εκλεκτικότητα της 

αντίδρασης H2-SCR ως προς το παραγόμενο N2O (SN2O, %) που λήφθηκαν παρουσία των 

στερεών 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50-CeO2 και 0.1%κ.β. Pt/50MgO(S)-50-CeO2(S) (S 

σουλφωμένο υπόστρωμα) στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC. Με βάση το Σχήμα 

4.17 μπορεί να διακριθεί ξεκάθαρα η θετική επίδραση της σούλφωσης του υποστρώματος 

στη μετατροπή (XNO, %) μετά από 22 h συνεχούς αντίδρασης. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι παρατηρείται σημαντική αύξηση της μετατροπής στη χαμηλή θερμοκρασιακή 

περιοχή (120-140oC). Συγκεκριμένα, στους 120oC το καταλυτικό σύστημα με σουλφωμένο 

υπόστρωμα επιδεικνύει 50% υψηλότερη μετατροπή σε σχέση με το αντίστοιχο μη 

προσουλφωμένο καταλύτη. Αντίθετα, στους 180oC τα δυο στερεά παρουσιάζουν πολύ 

μικρή διαφορά στην παρατηρούμενη μετατροπή ΝΟ. Η σύγκριση της ενεργότητας των 

στερεών στην αντίδραση H2-SCR οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η παρουσία θειϊκών ομάδων 

στο υπόστρωμα ενισχύει σημαντικά το ρυθμό-ρυθμηστικό βήμα στο μηχανισμό αναγωγής 

του ΝΟ στον εν λόγω καταλύτη. 

 

 

Σχήμα 4.17: Επίδραση της σούλφωσης του υποστρώματος MgO-CeO2 στην ΧΝΟ (%) και SN2O 

(%) της αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC για τα στερεά 0.1%κ.β. 
Pt/50MgO-50-CeO2 και 0.1%κ.β. Pt/50MgO(S)-50-CeO2(S) (όπου: S., N.S., σουλφωμένο και μη 
σουλφωμενο υπόστρωμα, αντίστοιχα). Τροφοδοσία: 150 ppm NO/0.8%H2/2.5%O2/10%CO2/ 
20%H2O/He, GHSV=40,000 h-1. 

Ωστόσο, η παρουσία των θειικών στο μικτό υπόστρωμα φαίνεται ότι οδηγεί σε 

μείωση του θερμοκρασιακού παράθυρου όπου παρατηρούνται χαμηλές εκλεκτικότητες 
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προς N2O (SN2O < 15%). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ενδιάμεση θερμοκρασιακή περιοχή 

(T=140 - 160oC) τα δύο στερεά παρουσιάζουν ίδιες τιμές εκλεκτικότητας προς N2O. Να 

σημειωθεί επίσης ότι, καταλύτης με σουλφωμένο υπόστρωμα παρουσιάζει μείωση της 

παραγωγής N2O, η οποία αντιστοιχεί σε βελτίωση της εκλεκτικότητας προς N2 με το 

χρόνο αντίδρασης όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.18.  

Ο Costa et al. [42, 55] μελέτησαν τη δομή του μικτού μεταλλοξειδίου CeO2 - MgO 

πριν και μετά τη διαδικασία σούλφωσης, με χρήση τεχνικών XRD, SEM και HRTEM και 

διαπίστωσαν ότι η διαδικασία της σούλφωσης οδηγεί σε σημαντικές δομικές αλλαγές στο 

υπόστρωμα. Συγκεκριμένα, μελέτες SEM έδειξαν ότι αρχικά το μικτό μεταλλοξείδιο 

MgO-CeO2, πριν από τη σούλφωση, αποτελείται από πλήρως διαχωρισμένες φάσεις MgO 

και CeO2 με δευτερογενή σωματίδια σφαιρικού σχήματος. Μετά τη σούλφωση και 

επακόλουθη οξείδωση στους 600oC, παρατηρήθηκε ο σχηματισμός νέων φάσεων, MgSO4 

και Ce2(SO4)3, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από HRTEM και XRD μελέτες. Επιπλέον, από 

τις φωτογραφίες ΗRΤΕΜ και μελέτες χημειορόφησης H2 επιβεβαιώθηκε η διατήρηση της 

υψηλής διασποράς Pt εναποτιθέμενου στο σουλφωμένο υπόστρωμα MgO-CeO2. 

Στο Σχήμα 4.18 παρουσιάζεται το προφίλ της XNO και SN2Ο (%) στη θερμοκρασιακή 

περιοχή 120-180oC για δυο διαφορετικούς χρόνους αντίδρασης (t = 22 και 68 h). Όπως 

φαίνεται από το Σχήμα 4.18 μετά την πάροδο 68 h αντίδρασης παρατηρείται μικρή μείωση 

στη μετατροπή, η οποία διατηρείται όμως σε υψηλά επίπεδα (XNO> 80% για T= 160 και 

180oC). Αντίθετα, το προφίλ της εκλεκτικότητας προς N2O διατηρείται πρακτικά όμοιο με 

τις 22 h αντίδρασης, με μικρή μείωση στα δυο άκρα του προφίλ θερμοκρασίας (T=120 και 

180oC). Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι η μελέτη της σταθερότητας του 

καταλύτη με το χρόνο αντίδρασης πραγματοποιήθηκε κάτω από συνθήκες αντίδρασης H2-

SCR παρουσία 10% CO2 και 20% H2O.  

Ο Khodayari et al. [76] μελέτησαν τη δυνατότητα εφαρμογής υδροθερμικής 

κατεργασίας αναγέννησης καταλυτών που βρίσκουν εφαρμογή σε τεχνολογίες NH3-SCR. 

Παρατήρησαν ότι στο τέλος της διεργασίας για την επαναφορά της δραστικότητας και 

σταθερότητας του καταλύτη V2O5/TiO2/WO3 απαιτείται η αποκατάσταση των θειικών 

ομάδων στην επιφάνεια του καταλύτη. Η παρουσία των θειικών στην επιφάνεια του 

καταλύτη βρέθηκε να οδηγεί σε αύξηση του αριθμού και της ισχύς των όξινων κέντρων. 

Τα θειικά είδη στην επιφάνεια βρέθηκε να είναι σταθερά για θερμοκρασίες μέχρι και 

350oC και κάτω συνθήκες αντίδρασης NH3-SCR. Επιπλέον, μελέτες στη βιβλιογραφία [76, 

77] επιβεβαιώνουν ότι η παρουσία θειϊκών (sulphates) στην επιφάνεια οξειδικών 

καταλυτών προωθεί την αντίδραση NH3-SCR.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι από μετρήσεις αμμωνίας που πραγματοποιήθηκαν για τον 

σουλφωμένο καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/40MgO(s)-50CeO2(s) έδειξαν μειωμένη παραγωγή 

NH3 (15-20 ppm) σε σχέση με το μη σουλφωμένο καταλύτη. Δεν μπορεί όμως να 

αποκλειστεί το ενδεχόμενο η βελτίωση της εκλεκτικότητας προς N2 (μείωση παραγόμενου 

N2O και ΝΗ3) να οφείλεται στο χρόνο αντίδρασης όπου τα δύο στερεά παρουσιάζουν 

διαφορετικούς ρυθμούς μεταβολής της SN2O και SΝΗ3. 

 

 

Σχήμα 4.18: Επίδραση της σούλφωσης του υποστρώματος στη σταθερότητα ΧΝΟ (%) και SN2O 

(%) της αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC για τους στερεούς καταλύτες 
0.1%κ.β. Pt/50MgO-50-CeO2 και 0.1%κ.β. Pt/50MgO(S)-50-CeO2(S) (όπου: S και N.S., 
σουλφωμένο και μη σουλφωμενο υπόστρωμα, αντίστοιχα). Τροφοδοσία: 150 ppm NO/0.8%H2/ 
2.5%O2/10%CO2/20%H2O/He, GHSV=40,000 h-1. 

4.2.2.9 Επίδραση της Έκτασης Σούλφωσης Υποστρώματος στην ΧΝΟ (%) και SN2O 

(%) της Αντίδρασης H2-SCR  

Στο Σχήμα 4.19 παρουσιάζονται τα προφίλ μετατροπής (XNO, %) και εκλεκτικότητας 

προς N2O (SN2O, %) που λήφθηκαν κατά την αντίδραση H2-SCR (μετά από 20 h 

αντίδρασης) στους 160oC, για έξι δείγματα στερεού καταλύτη 0.1% κ.β. Pt/MgO-CeO2 με 

διαφορετική συγκέντρωση θειικών ομάδων (έκταση σούλφωσης) στην επιφάνεια του 

υποστρώματος. Με βάση την ειδική επιφάνεια BET και κρυσταλλογραφικά δεδομένα για 

το MgO και CeO2 υπολογίστηκε ο μέγιστος αριθμός θειικών ομάδων (0.64 mmole(SO4
2-

)/gmix oxide) που μπορεί να ενταχθεί στην επιφάνεια του μικτού μεταλλοξειδίου χωρίς να 

αναπτύσσονται στερεοχημικές παρεμποδίσεις. Για τον υπολογισμό αυτό θεωρήθηκε ότι 

προσρόφηση πραγματοποιείται σε πρότυπες κρυσταλλικές έδρες MgO (100) και CeO2 

(100). Η σούλφωση του υποστρώματος πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του υγρού 

εμποτισμού χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ποσότητα πρόδομου άλατος (ΝΗ4)2SO4, 

ανάλογα με την επιθυμητή κάλυψη-σούλφωση του υποστρώματος (Σχήμα 4.20). Αξίζει να 
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σημειωθεί ότι πριν τη σούλφωση του υποστρώματος προηγήθηκε νίτρωση (εμποτισμός με 

υδατικό αιώρημα NH4NO3) με σκοπό την διαφύλαξη των ενεργών κέντρων προσρόφησης 

NOx από πιθανή επικάλυψή τους από θειικές ομάδες.    

 

Σχήμα 4.19: Επίδραση διαφορετικής συγκέντρωσης θειικών ομάδων (έκταση σούλφωσης) στην 
επιφάνεια του υποστρώματος του καταλυτικού συστήματος 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 στη 
μετατροπή (XNO, %) και εκλεκτικότητα προς N2O (SN2O, %) της αντίδρασης H2-SCR στους 160oC. 
Τροφοδοσία: 200 ppm NO/2.5% O2/0.8% H2/10% CO2/18% H2O/He; GHSV=40,000 h-1. 

Για τη σύνθεση του καταλύτη (Κεφ. 3.1) πραγματοποιήθηκε σε πρώτο στάδιο η 

σούλφωση του υποστρώματος με χρήση απαιτούμενης ποσότητας (ΝΗ4)2SO4 (0, 3, 6, 9, 

12 και 24 mg (NH4)2SO4/gκατ τα οποία βρέθηκε να αντιστοιχούν σε 2
4
so

 = 0.09, 0.18, 0.36, 

0.53 και 0.71 με βάση το γεγονός ότι το θ=1 για 0.51 mmol 2
4SO  /gκατ. Στο Σχήμα 4.19 

παρατηρείται ότι αύξηση της σούλφωσης του φορέα οδηγεί σε μικρή μόνο βελτίωση της 

ενεργότητας (XNO, %) που παρουσιάζει ο καταλύτης. Συγκεκριμένα, αύξηση της κάλυψης 

των ειδών SO4
2- από 0.07 (6 mg/gκατ.) σε 0.21 (9 mg/gκατ) οδηγεί σε ενίσχυση της 

παρατηρούμενης μετατροπής κατά 5 εκ. μονάδες. Επιπλέον, η παρουσία θειικών 

συνεισφέρει στη μείωση της παρατηρούμενης εκλεκτικότητας προς N2O. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι για 2
4
so

 = 0.28 (24 mg/gκατ.) παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στην 

εκλεκτικότητα SN2O, (%). Οι όξινες ιδιότητες των SO4
2- φαίνεται να διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της καταλυτικής συμπεριφοράς (ΧNO, SN2) και 

σταθερότητας των καταλυτών με χρόνο αντίδρασης. ΓΙΩ
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Σχήμα 4.20: (α) Ο χώρος που απαιτείται για την προσρόφηση 2 γειτονικών ομάδων SO4
2-: 0.5479 

nm λόγω στερεοχημικών παρεμποδίσεων δεν μπορούν να προσροφηθούν 2 τέτοιες ομάδες σε 
γειτονικές θέσεις, γιατί α, β < 0.5479 nm. (β) Κρυσταλλική έδρα μεταλλοξειδίου MgO (100) ή 
CeO2 (100) όπου με διακεκομμένη γραμμή σημειώνονται τα μεταλλοϊόντα του πλέγματος στα 
οποία μπορεί να προσροφηθεί το ιόν SO4

2- χωρίς στερεοχημικές παρεμποδίσεις. Στο Σχήμα 
φαίνεται επίσης ότι σε μια μοναδιαία κυψελίδα (2α x 2α) περιέχονται συνολικά 2 δυνατές θέσεις 
προσρόφησης ιόντων SO4

2-. 

4.2.2.10 Μελέτες με Χρήση Φασματοσκοπίας in situ DRIFTS 

Η τεχνική in situ DRIFTS αποτελεί μια πολύ σημαντική τεχνική ταυτοποίησης της 

χημικής δομής ενδιάμεσων ειδών μιας αντίδρασης, ενώ η συνδυασμένη τεχνική 

ισοτοπικής εναλλαγής σταθερής κατάστασης με χρήση ισοτόπων (Steady State Isotopic 

Transient Kinetic Analysis, SSITKA) με φασματοσκοπία DRIFTS αποτελεί μια ακόμη πιο 

σημαντική τεχνική με την οποία γίνεται δυνατή η ταυτοποίηση και διάκριση των 

ενδιάμεσων ειδών μιας αντίδρασης σε ενεργά (active) και μη ενεργά (inactive-spectator) 

ενδιάμεσα είδη αντίδρασης [10, 11]. Έχει πρόσφατα πραγματοποιηθεί μελέτη του 

καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 με τη συνδυασμένη τεχνική SSITKA-DRIFTS με 

τροφοδοσία 2500 ppm NO/1%H2/5%O2/Ar σε αντίθεση με την παρούσα τροφοδοσία 150 

ppm NO/0.8%H2/5%O2/2.5%O2/6%H2O/Ar. Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνονται 

φάσματα DRIFTS παρουσία νερού στην τροφοδοσία (Η2-SCR) για το καταλυτικό 

σύστημα 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Η παρουσία Η2Ο στην τροφοδοσία μπορεί να έχει 

επίδραση στη χημική δομή και επιφανειακή συγκέντρωση προσροφημένων ενδιάμεσων 

ειδών NOx της αντίδρασης στην επιφάνεια του καταλύτη.  

Στο Σχήμα 4.21 παρουσιάζεται το φάσμα DRIFTS που λήφθηκε μετά από 2 h 

αντίδρασης H2-SCR σε θερμοκρασία T=140 και 180oC και τροφοδοσία 150 ppm 

NO/0.8%H2/2.5%O2/6%H2O/He. Οι παρατηρούμενες κορυφές και στις δύο θερμοκρασίες 

αντίδρασης εμφανίζονται πρακτικά στους ίδιους κυμματαριθμούς. Παρόμοια φάσματα 

λήφθηκαν επίσης σε άλλες θερμοκρασίες στο εύρος 120-180oC, καθώς επίσης και για 

διαφορετική σύσταση τροφοδοσίας σε ΝΟ (500 και 1000 ppm). 

(α) (β) 
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Σχήμα 4.21: Φάσματα in situ DRIFTS (900 - 2450 cm-1) που λήφθηκαν για τον καταλύτη 

0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 μετά από 2 h αντίδρασης στους 140 και 180oC. Τροφοδοσία: 150 ppm 
NO/0.8%H2/2.5%O2/6%H2O/Ar.  

Το εμβαδόν κάτω από τις επιμέρους κορυφές στο κάθε φάσμα αποτελεί τη μόνη 

διαφορά που παρατηρείται, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη διαφορετική επιφανειακή 

συγκέντρωση των αντίστοιχων προσροφημένων ενδιάμεσων ειδών αντίδρασης (ενεργά και 

μη-ενεργά είδη). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεγάλες διαφορές στην επιφάνεια για τις 

κορυφές IR στους 1510, 1308, 1024 και 1000 cm-1 δεν μπορεί να συσχετιστούν με την 

επίδραση της θερμοκρασίας στο συντελεστή απόσβεσης (extinction coefficient) για 

συγκεκριμένο είδος και δόνηση. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι οι μεγάλες διαφορές που 

παρατηρούνται στο εμβαδόν κάτω από τα φάσματα DRIFTS, για διαφορετικές 

θερμοκρασίες αντίδρασης, δεν αντιστοιχούν κατ’ ανάγκη σε ενεργά είδη προσροφημένων 

NOx, καθώς δεν συμμετέχει όλη η συγκέντρωση των προσροφημένων NOx στο μηχανισμό 

της αντίδρασης H2-SCR προς παραγωγή Ν2 και Ν2Ο [44]. 

Με βάση τις πιο πάνω παρατηρήσεις, τα αποτελέσματα του Σχήματος 4.21 

υποδηλώνουν ότι στο εύρος θερμοκρασιών 120-180oC και τροφοδοσίας 150-1000 ppm 

NO/0.8%H2/2.5%O2/6%H2O/He, η χημική δομή των ενδιάμεσων ενεργών 

προσροφημένων ειδών NOx παραμένει αναλλοίωτη. Από προηγούμενες μελέτες που έχουν 

διεξαχθεί στο εργαστήριο (2500 ppm NO/1%H2/5%O2/He) [44], βρέθηκε ότι η 

συγκέντρωση των ενδιάμεσων ενεργών προσροφημένων ειδών NOx παραμένει πρακτικά 

αναλλοίωτη στην περιοχή 120-180oC. Εάν το αποτέλεσμα αυτό ισχύει και για την 

παρούσα τροφοδοσία, τότε το προφίλ XNO(%) με τη θερμοκρασία (Σχήμα 4.5) δεν μπορεί 

να εξηγηθεί με απλή κινητική. Για παράδειγμα, η παρουσία μέγιστου στο διάγραμμα XNO 

(%) ως προς τη θερμοκρασία στους 155oC παρουσία 0.2% H2 στη σύσταση τροφοδοσίας, 
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δεν παρατηρείται παρουσία 0.6 vol% H2. Η διαφορά αυτή προϋποθέτει την εξάρτηση του 

ρυθμού της αντίδρασης αναγωγής των NOx όχι μόνο από την επιφανειακή συγκέντρωση 

υδρογόνου, θΗ, αλλά πολύ πιθανόν και από την ύπαρξη μη γραμμικής συσχέτισης από 

άλλες παραμέτρους, όπως την επιφανειακή διάχυση H από το Pt προς τη διεπιφάνεια 

μετάλλου – υποστρώματος, η οποία επηρεάζεται από την παρουσία άλλων 

προσροφημένων ειδών (π.χ., μη ενεργών ειδών NOx, O/OH στην επιφάνεια Pt), η 

συγκέντρωση των οποίων καθορίζεται από τη σύσταση τροφοδοσίας. 

 

Σχήμα 4.22: Φάσματα in situ DRIFTS (900-2450 cm-1) που λήφθηκαν για τον καταλύτη 

0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 μετά από 2 h αντίδρασης στους 165oC για διαφορετικές συγκεντρώσεις 
οξυγόνου (%κ.ό.) στην τροφοδοσία. Τροφοδοσία: 500 ppmNO/ 0.6%H2/x%O2/6%H2O/He (x=0, 
2.5, 5.0, και 10).  

Στο Σχήμα 4.22 παριστάνονται φάσματα in situ DRIFTS που έχουν ληφθεί στους 

165oC μετά από 2 h αντίδρασης και χρησιμοποιώντας 4 διαφορετικές τροφοδοσίες σε 

οξυγόνο (0, 2.5, 5.0 και 10.0vol%) με την υπόλοιπη τροφοδοσία να αποτελείται από 500 

ppm ΝΟ/0.8%Η2/6.0%Η2Ο/Ar. Παρατηρείται ότι οι ισχυρές IR κορυφές που 

καταγράφηκαν στην περιοχή 950-1250 cm-1 δεν εμφανίζονται απουσία οξυγόνου στην 

τροφοδοσία (ΝΟ/Η2/Η2Ο/Ar). Οι κορυφές αυτές αντιστοιχούν στο είδος χηλικά 

προσροφημένο νιτρώδες ιόν (chelating nitrite, NO2
-) ή στο είδος διδοντικά προσροφημένο 

νιτρικό ιόν (bidentate nitrate, NO3
-) [44]. Το γεγονός ότι η ένταση των κορυφών αυτών 

αυξάνεται αυξανόμενης της συγκέντρωσης οξυγόνου στην τροφοδοσία (Σχήμα 4.22) 

υποδηλώνει ότι οι κορυφές αυτές αντιστοιχούν κατά κύριο λόγο στο είδος chelating nitrite 

(NO2
-) το οποίο σχηματίζεται κατά τη χημειορόφηση αέριου NO2 στην επιφάνεια ενός 

μεταλλοκατιόντος (Mg2+ και Ce4+) των οξειδικών υποστρωμάτων MgO και CeO2. Αυτά τα 
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σημαντικά αποτελέσματα δείχνουν τη συμμετοχή του οξυγόνου της τροφοδοσίας στο 

σχηματισμό NO2 μέσω της οξείδωσης του NO στην επιφάνεια Pt, και τον επακόλουθο 

σχηματισμό προσροφημένων nitrite ειδών στο υπόστρωμα. Από προηγούμενες μελέτες 

SSITKA-DRIFTS [12] έχει βρεθεί ότι στο θερμοκρασιακό εύρος 120-200oC το είδος 

chelating nitrite αποτελεί μη ενεργό είδος της αντίδρασης H2-SCR για τον καταλύτη 

0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Το είδος αυτό όμως γίνεται ενεργό και συμμετέχει στην 

αντίδραση για Τ>200οC. Επίσης, έχει βρεθεί από ισοτοπικά πειράματα 18Ο2 [44] ότι το 

οξυγόνο της αέριας φάσης δεν συμμετέχει στο σχηματισμό N2O. Έτσι, η αναγωγή των 

nitrite ειδών από το υδρογόνο για T>200oC που προέρχεται από τη χημειορόφηση του ΝΟ2 

οδηγεί αποκλειστικά στην παραγωγή N2. 

Από τα in situ φάσματα DRIFTS του Σχήματος 4.22 φαίνεται ότι η επίδραση της 

συγκέντρωσης οξυγόνου στην τροφοδοσία (2.5-10 vol%) έχει μικρή μόνο επίδραση στην 

επιφανειακή συγκέντρωση των ενδιάμεσων ενεργών ειδών NOx: διδοντικό ή μονοδοντικά 

προσροφημένο νιτρικό ιόν (bidentate ή monodentate nitrate) (IR κορυφή στους 1510 cm-1), 

και nitrosyl (NO+) προσροφημένο μαζί με νιτρικό ιόν (NO3
-) στην επιφάνεια CeO2 - 

συγκεκριμένα σε γειτονικά κέντρα μεταλλοκατιόντος – ανιόντος οξυγόνου (IR κορυφή 

στους 2220 cm-1) [44]. Από την άλλη, η συγκέντρωση του είδους μονοδοντικά 

προσροφημένο νιτρικό ιόν (monodentate nitrate) στην επιφάνεια Pt (IR κορυφή στους 

1625 cm-1) που έχει χαρακτηριστεί σαν μη ενεργό είδος [44] αυξάνεται σημαντικά με 

αύξηση της συγκέντρωσης οξυγόνου στην τροφοδοσία (από 5 σε 10 vol%). 

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα και τις παρατηρήσεις που έγιναν, μπορεί να γίνει 

η εξαγωγή ενός περιεκτικού συμπεράσματος όσον αφορά την επίδραση της συγκέντρωσης 

οξυγόνου στην XNO (%) και SN2 (%) της αντίδρασης H2-SCR, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

4.8. Αρχικά, η μικρή μείωση στη μετατροπή του NO (ρυθμός αναγωγής NO προς Ν2Ο και 

N2) με αύξηση της συγκέντρωσης οξυγόνου στην τροφοδοσία στην περιοχή 140-180oC 

βρίσκεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα χρήσης φασματοσκοπίας DRIFTS, όπως 

φαίνεται στα Σχήματα 4.21 και 4.22, όπου η συγκέντρωση οξυγόνου έχει μικρή επίδραση 

στη συγκέντρωση των ενεργών NOx. Κατά δεύτερο λόγο, η εξάρτηση της εκλεκτικότητας 

της αντίδρασης ως προς N2 από τη συγκέντρωση οξυγόνου στην τροφοδοσία επηρεάζεται 

σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία αντίδρασης (T<200oC). Αφού σε αυτή την περιοχή 

χαμηλών θερμοκρασιών το οξυγόνο επηρεάζει σημαντικά τη συγκέντρωση των μη 

ενεργών και όχι των ενεργών ενδιάμεσων ειδών NOx, τόσο στην επιφάνεια Pt όσο και στο 

υπόστρωμα, όπου έχει προταθεί ότι τα μη ενεργά ενδιάμεσα είδη NOx επηρεάζουν το 

ρυθμό διάσπασης και διάχυσης H από την επιφάνεια Pt προς τη διεπιφάνεια Pt-

υπόστρωμα, όπου βρίσκονται τα ενεργά είδη NOx. Το τελευταίο έχει μεγάλη επίδραση 
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στην εκλεκτικότητα της αντίδρασης για συγκεκριμένη τροφοδοσία σε οξυγόνο, όπου 

φαίνεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία αντίδρασης (σύγκριση 

Σχημάτων 4.8α και β). 

4.3  Μελέτη Καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 σε Εμπορικά Οξειδικά-

Υποστρώματα 

4.3.1 Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός 

4.3.1.1 Προσδιορισμός Ειδικής Επιφάνειας (BET) και Υφής 

Στον Πίνακα 4.4 παρουσιάζονται τιμές ειδικής επιφάνειας BET (m2/g), ειδικού όγκου 

πόρων (cm3/g) και μέσης διαμέτρου των πόρων (nm) εμπορικών οξειδίων MgO και CeO2 

(καταλυτικά υποστρώματα) μετά από πύρωσή τους. Το τελευταίο πραγματοποιήθηκε στους 

600oC για 3 h σε κλίβανο (στατικά) με επακόλουθη in situ πύρωση-απαέρωση του δείγματος 

στους 200oC υπό ροή N2 για 2 h. Τα εμπορικά οξείδια έχουν παραχωρηθεί στο εργαστήριο 

Ετερογενούς Κατάλυσης από την εταιρία Heraeus (Γερμανία) στα πλαίσια ερευνητικής 

συνεργασίας για εμπορική εκμετάλλευση της τεχνολογίας H2-SCR με χρήση του 

καταλυτικού υποστρώματος Pt/MgO-CeO2.  

Πίνακας 4.4: Τιμές ειδικής επιφάνειας BET (m2/g), ειδικός όγκος πόρων (cm3/g) και 

της μέσης διαμέτρου των πόρων (nm) των εμπορικών οξειδίων MgO και CeO2 μετά από 

πύρωσή (600oC/3h) και in situ πύρωση-απαέρωση (200oC/2h υπό ροή N2). 

Εμπορικό 
Οξείδιο 

Κωδ. 
Ονομασία 

B.E.T. 

(m2/g) 

Ειδικός Όγκος 
Πόρων, Vp (cm3/g) 

Μέση Διάμετρος 

Πόρων, pd  (nm) 

MgO 

M-1 80.5  0.22 9.4 

M-2 127.6  0.33 8.7 

M-4 6.6  0.01 8.0 

Μ-6 48.8 0.15 10.7 

M-7 83.7  0.24 9.5 

M-9 97.2 0.20 6.9 

Μ-10 4.3 0.01 6.5 

CeO2 
Ce-1 86.6 0.08 3.4 

Ce-2 133 0.078 3.2 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 4.4, υπάρχει μεγάλη διακύμανση στην τιμή της 

ειδικής επιφάνειας των επτά στερεών MgO (4-128 m2/g). Τα στερεά με κωδική ονομασία 
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Μ-4 και Μ-10 παρουσιάζουν τη χαμηλότερη τιμή BET ενώ το στερεό Μ-2 την υψηλότερη 

τιμή από όλα τα στερεά που έχουν μελετηθεί. Τα εμπορικά οξείδια CeO2 παρουσιάζουν 

αρκετά υψηλές τιμές BET, σε αντίθεση με το CeO2 (Aldrich) (Πίνακας 4.1) που 

χρησιμοποιήθηκε στη σύνθεση του καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 (patent), καταλυτικές 

μελέτες του οποίου έχουν παρουσιαστεί στο Κεφ. 4.2.  

4.3.1.2 Στοιχειακή Χημική Ανάλυση Υποστρωμάτων 

Στον Πίνακα 4.5 παρουσιάζεται η συγκέντρωση (% κ.β.) μεταλλικών και άλλων 

ανόργανων προσμίξεων των εμπορικών οξειδίων MgO και CeO2. Όπως προκύπτει από τον 

Πίνακα 4.5, σε όλα τα εμπορικά οξείδια MgO η συνολική συγκέντρωση των μεταλλικών και 

άλλων ανόργανων προσμίξεων διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα (0.4-1.9 % κ.β.). Η 

σημαντικότερη πρόσμιξη που παρατηρείται στη σύσταση των τελευταίων είναι η παρουσία 

CaO (0.15-0.90 % κ.β.). Σε αντίθεση, τα εμπορικά οξείδια CeO2 διαθέτουν υψηλότερη 

καθαρότητα (συγκέντρωση προσμίξεων <1100 ppm), ενώ οι πιθανές προσμίξεις 

περιορίζονται σε CaO (<1000 ppm) και Cl (<100 ppm).  

Πίνακας 4.5: Συγκέντρωση (%κ.β.) μεταλλικών και άλλων ανόργανων προσμίξεων των 

εμπορικών οξειδίων MgO και CeO2. 

Κωδική 
Ονομασία 

   MgO     CeO2 

M-1 M-2 M-4 M-6 M-7 M-9 M-10  C-1 C-2 

Προέλευση Θ.Ν. Θ.Ν. Θ.Ν. Θ.Ν. Θ.Ν. άλλη άλλη 
 
άλλη Άλλη 

Πυκνότητα 
Στερεού (g/L) 
 

360 220 370 140 350 380 n/a 
 

n/a n/a 

Χημική Σύσταση (% κ.β.) 

Na2O - - - - - - -  <25* <25* 

MgO 98.00 98.00 99.50 99.00 98.20 98.20 98.19  - - 

CaO 0.80 0.70 0.15 0.50 0.80 0.80 0.89  <1000* <1000*

SiO2 n/a n/a 0.02 n/a 0.35 0.35 0.23  - - 

Fe 0.09 0.03 n/a 0.01 - - -  - - 

Fe2O3 - - - - 0.15 0.15 0.07  - - 

Al2O3 - - - - 0.15 0.1 0.64  - - 

Mn3O4 - - - - - - n/a  - - 
2
4SO   n/a n/a 0.15 n/a - - -  - - 

2
3SO   0.20 0.70 n/a 0.15 0.05 0.05 0.05  - - 

Cl- 0.30 0.10 0.10 0.01 0.35 n/a 0.0034  <100* <100* 
            

Θ.Ν. θαλασσινό νερό. 
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* Οι τιμές αναφέρονται σε ppm 

4.3.1.3 Φασματοσκοπία Περίθλασης Ακτίνων-X (XRD) 

Η τεχνική περίθλασης ακτίνων-X (XRD) χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της 

κρυσταλλικής δομής των εμπορικών οξειδίων MgO και CeO2 και επιβεβαίωση της 

καθαρότητας των φάσεων MgO και CeO2, όπως επίσης για την εύρεση του μέσου 

μεγέθους των πρωτογενών κρυσταλλιτών των φάσεων αυτών μέσω της εξίσωσης Scherrer.  

 

 

Σχήμα 4.23: Περιθλασογράμματα ακτίνων-X στην περιοχή 2θ = 10-80ο για τα στερεά M-1, M-2, 
M-4, M-6, M-7, M-9 και Μ-10. 

Στο Σχήμα 4.23 παρουσιάζονται τα περιθλασογράμματα ακτίνων-X που λήφθηκαν για 

τα εμπορικά οξείδια MgO μετά από πύρωσή τους υπό ροή αέρα στους 600oC για 3h. Στα 

περιθλασογράμματα των στερεών (Σχήμα 4.23) εντοπίζονται έντονες κορυφές περίθλασης 

στις γωνίες 2θ: 37.0, 43.0 (κύρια κορυφή), 62.4, 74.8 και 78.7ο, οι οποίες σύμφωνα με τη 
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βάση δεδομένων XRD/ICDD αλλά και από δημοσιευμένα αποτελέσματα [49, 50], είναι 

χαρακτηριστικές της κυβικής δομής MgO. Στο φάσμα των στερεών δεν παρατηρούνται 

επιπλέον κορυφές, γεγονός που υποδεικνύει την καθαρότητα των οξειδίων στα όρια 

ανίχνευσης της μεθόδου. Το τελευταίο επιβεβαιώνεται από τη στοιχειακή ανάλυση των 

στερεών (Πίνακας 4.5), όπου οι συνολικές προσμίξεις στη δομή των στερεών δεν ξεπερνούν 

το 1% κ.β. (0.15-0.90 % κ.β. ). Αξίζει να σημειωθεί ότι στο περιθλασόγραμμα των στερεών 

M-9, M-7 και λιγότερο των στερεών Μ-1 και M-2, παρατηρούνται επιπλέον κορυφές 

περίθλασης για γωνίες 2θ: 38.0, 50.8 και 58.7ο. Οι κορυφές αυτές βρέθηκε να αντιστοιχούν 

στην κρυσταλλική δομή Mg(OH)2.  

Στο Σχήμα 4.24 παρουσιάζονται τα περιθλασογράμματα ακτίνων-X που λήφθηκαν για 

τα εμπορικά οξείδια CeO2 (Πιν. 4.4) μετά από πύρωσή τους υπό ροή αέρα στους 600oC για 

3h. Οι οξείες, υψηλής ένταση κορυφές περίθλασης που παρατηρούνται στο φάσμα του 

στερεού Ce-1 (μαύρο) υποδηλώνουν την αυξημένη κρυσταλλικότητα του στερεού σε σχέση 

με το Ce-2 (κόκκινο) και επομένως το μέσο μέγεθος των πρωτογενών κρυσταλλιτών. Με 

βάση τα περιθλασογράμματα των στερεών παρουσιάζονται κορυφές περίθλασης στα 2θ = 

28.6 (κύρια κορυφή), 33.1, 47.5, 56.4, 59.2, 69.5, 76.8, 79.2, 88.5 και 95.5o, χαρακτηριστικές 

της κυβικής δομής φθορίτη [78, 79].  

 

 

Σχήμα 4.24: Περιθλασογράμματα ακτίνων-X στην περιοχή 2θ = 10-80ο για τα στερεά Ce-1 και Ce-
2 (Πιν. 4.4). 

Από το εύρος των κορυφών (Σχήμα 4.24) είναι δυνατό να υπολογιστεί το μέσο μέγεθος 

των πρωτογενών κρυσταλλικών σωματιδίων (primary crystal size) της στερεής φάσης. Το 

μέγεθος των σωματιδίων υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τις κορυφές περίθλασης στις 

γωνίες 2θ = 43 και 28.6ο για τα στερεά MgO και CeO2, καθώς και την εξίσωση Scherrer. 
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Από τις τιμές μεγέθους των πρωτογενών κρυσταλλικών σωματιδίων των οξειδίων (Πίνακα 

4.6) υποδεικνύεται ότι όλα τα μεταλλοξείδια, με εξαίρεση τα οξείδια MgO με κωδική 

ονομασία Μ-4 και Μ-10, αποτελούν νανοκρυσταλλικά υλικά.  

Πίνακας 4.6: Μέσο μέγεθος πρωτογενών κρυσταλλικών σωματιδίων (primary crystal size) 

της στερεής φάσης εμπορικών οξειδίων MgO και CeO2 (Πιν. 4.4). 

MgO 
Mean Primary 

Crystal Size (nm) 

M-1 14.7 

M-2 11.1 

M-4 32.6 

M-6 16.8 

M-7 15.4 

M-9 12.6 

M-10 36.2 

Ce-1 9.2 

Ce-2 9.6 

 

4.3.1.4 Θερμοπρογραμματιζόμενη Εκρόφηση H2 (H2-TPD) 

 Στο Σχήμα 4.25 παρουσιάζονται φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης 

Η2 που λήφθηκαν για τους στηριζόμενους καταλύτες 0.1 %κ.β. Pt/MgO(M2)-CeO2(Ce1), 

0.1%κ.β. Pt/MgO(M7)-CeO2(Ce1) και 0.1 %κ.β. Pt/MgO(M9)-CeO2(Ce1) τα οποία 

παρουσίασαν την υψηλότερη δραστικότητα ως προς την αντίδραση NO/H2/O2. Από τις 

δυναμικές αποκρίσεις TPD που παρουσιάζονται (Σχήμα 4.25) υπολογίστηκε η διασπορά 

της δραστικής φάσης Pt όπως και το μέσο μέγεθος κρυσταλλιτών Pt (Πίνακας 4.7). Η 

κύρια κορυφή εκρόφησης στο φάσμα TPD-H2 και για τα τρία στερεά (Σχήμα 4.25) 

παρατηρείται στην περιοχή 125-150oC και αντιστοιχεί σε σχετικά ασθενώς προσροφημένο 

ατομικό Η στην επιφάνεια Pt [80].  

Στο Σχήμα 4.25β διακρίνεται ένα χαρακτηριστικό φάσμα εκρόφησης για το στερεό 

0.1%κ.β. Pt/MgO(M9)-CeO2(Ce-1) που παρουσίασε την υψηλότερη μετατροπή κατά την 

αντίδραση H2-SCR, και το οποίο μετά από αποσυνέλιξη παρουσιάζει τρεις κορυφές 

εκρόφησης H2 (ΤΜ=125, 200 και 300oC) οι οποίες πιθανότητα να αντιστοιχούν σε τρία 

διαφορετικά κέντρα προσρόφησης Η2 με διαφορετική ισχύ δεσμού Pt-H. Θα πρέπει να 

σημειωθεί εδώ ότι το σχήμα του φάσματος H2-TPD θα μπορούσε πιθανώς να 
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προσομοιωθεί θεωρώντας ένα είδος κέντρου προσρόφησης Η, όπου η ενέργεια εκρόφησης 

είναι συνάρτηση της κάλυψης, Εd=f(θH) [81].  

 

 

 

Σχήμα 4.25: (α) Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης Η2 που λήφθηκαν από τα 
στερεά 0.1%κ.β. Pt/MgO(M7)-CeO2(Ce1) και 0.1%κ.β. Pt/MgO(M9)-CeO2(Ce1). (β) Φάσματα 
αποσυνέλιξης Η2-TPD για τον στηριζόμενο καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO(M9)-CeO2(Ce1). 

Πίνακας 4.7: Μετρήσεις διασποράς δραστικής φάσης Pt σε καταλύτες Pt/xMgO-(100-

x)CeO2. 

α/α Καταλύτης Διασπορά D (%) 

1 0.1%κ.β. Pt/50MgO(M9)-50CeO2(Ce-1) 91 

2 0.1%κ.β. Pt/50MgO(M7)-50CeO2(Ce-1) 84 

3 0.1%κ.β. Pt/50MgO(M2)-50CeO2(Ce-1) 65 

4 0.1%κ.β. Pt/50MgO(M9)-50CeO2(Ce-2) 88 

5 0.2%κ.β. Pt/70MgO(M9)-70CeO2(Ce-1) 85 

 

Ο Miller et al. [80] μελέτησαν τη θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση H2 σε 

διάφορους στηριζόμενους καταλύτες Pt παρατήρησαν τη δημιουργία κορυφών εκρόφησης 

σε υψηλότερες θερμοκρασίες (T>200oC), όπως και στην παρούσα περίπτωση (Σχήμα 
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4.25β). Επιπλέον, να σημειωθεί η διαφορά που παρουσιάζουν ως προς το εμβαδό το 

φάσμα εκρόφησης των στερεών, και κατ’ επέκταση η εκτιθέμενη επιφάνεια Pt που 

παρουσιάζουν οι καταλύτες (Πίνακας 4.7). Το τελευταίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το 

είδος του υποστρώματος MgO-CeO2 επηρεάζει την κινητική κρυστάλλωσης Pt και την 

ετερογένεια της επιφάνειας τους (ισχύς χημικού δεσμού Pt-H). Με βάση τον Πίνακα 4.7, 

τη μεγαλύτερη διασπορά Pt παρουσιάζει ο καταλύτης 0.1%κ.β. Pt/MgO(Μ9)-CeO2(Ce1).  

4.3.1.5 Θερμοπρογραμματιζόμενη Εκρόφηση CO2 (CO2-TPD) - Εμπορικά 

Υποστρώματα MgO και CeO2 

 Η μέτρηση της βασικότητας της καταλυτικής επιφάνειας των υποστρωμάτων MgO 

και CeO2 (Πίν. 4.8) έγινε με πειράματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης CO2 (TPD-

CO2). Στο Σχήμα 4.26 παρουσιάζονται φάσματα TPD-CO2 που λήφθηκαν για τα 

υποστρώματα MgO (Μ2, Μ7 και Μ9) και CeO2 (Ce-1 και Ce-2) μετά από πύρωσή τους 

στους 750oC για 2h υπό ροή 20%O2/He και προσρόφηση CO2 (3%CO2/He) σε θερμοκρασία 

δωματίου για 30 min. 

Τα προφίλ CO2-TPD των πυρωμένων υποστρωμάτων MgO (Μ-2, Μ-7 και Μ-9, 

(Σχήμα 4.26) παρουσιάζουν σημαντική εκρόφηση σε όλη τη θερμοκρασιακή περιοχή (T = 

25-750oC), επιβεβαιώνοντας την παρουσία ασθενών (100-250oC), μέτριων (250-425 oC), 

ισχυρών (425-650 oC) και πολύ ισχυρών (>650 oC) βασικών κέντρων [78]. Το προφίλ CO2-

TPD του πυρωμένου MgO (Μ-9) παρουσιάζει τρεις ευδιάκριτες κορυφές στους 100, 300 και 

620oC. Ανάλογο προφίλ παρουσιάζει και το φάσμα εκρόφησης του στερεού Μ-7. 

Συγκεκριμένα, στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή (Τ < 400oC) παρουσιάζει μια οξεία 

κορυφή και ένα ευρύ ώμο στους 75, 680 και 200oC, αντίστοιχα, ενώ στην υψηλή περιοχή (Τ 

> 550oC) παρατηρούνται ακόμη 2 οξείες κορυφές στους 600 και 675oC. Το φάσμα 

εκρόφησης CO2 του στερεού Μ-2 παρουσιάζει αντίστοιχες κορυφές αλλά μειωμένες σε 

ένταση, σε σύγκριση με το φάσμα των προηγούμενων στερεών. Στο φάσμα του τελευταίου 

παρατηρούνται δυο διαχωρισμένες κορυφές εκρόφησης και ένας ευρύς ώμος στους 75, 300, 

και 680°C. 

Με βάση το προφίλ TPD-CO2 για τα στερεά CeO2 (Σχήμα 4.26β) διαπιστώνεται ότι τα 

συγκεκριμένα οξείδια του δημητρίου δεν διαθέτουν ισχυρά βασικά κέντρα, αφού η κύρια 

εκρόφηση CO2 λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασίες μικρότερες των 150oC. Τα οξείδια αυτά 

φαίνεται αρχικά να παρουσιάζουν σημαντικά αυξημένη ποσότητα εκροφούμενου CO2 σε 

σχέση με το εμπορικό CeO2 (Πίνακας 4.8). Η διαφορά αυτή όμως έγκειται στη μεγάλη 

διαφορά ειδικής επιφάνειας BET που παρουσιάζουν τα στερεά. Μετά από αναγωγή της 

εκροφούμενης ποσότητας CO2 (μmol/g) των στερεών ανά m2 στερεού, (Πίνακας 4.8), τα 
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στερεά CeO2 εμφανίζουν αρκετά μικρότερη βασικότητα από τα στερεά οξείδια MgO (εκτός 

του Μ1 και Μ2). 

 

 

Σχήμα 4.26: Προφίλ θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης (CO2-TPD) που λήφθηκαν για τα 
υποστρώματα (α) MgO (Μ-2, Μ-7 και Μ-9) και (β) CeO2 (Ce-1 και Ce-2). Συνθήκες προσρόφησης: 
3%CO2/He, 25oC, 30 min, W=0.5 g, F=30 NmL/min.  

Με βάση τη βιβλιογραφία [82], η αύξηση του αριθμού των βασικών κέντρων στα 

μεταλλοξείδια ακολουθεί τη σειρά κατάταξης: MgO > CeO2 > ZrO2 > Al2O3. Η σειρά 

αύξησης της βασικότητας κατά Lewis εξαρτάται άμεσα από το είδος του μορίου. Το MgO 

βρέθηκε να παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή, ενώ λόγω του οξειδοαναγωγικού χαρακτήρα 

του CeO2 δεν μπορεί να υπολογιστεί η βασικότητά της κατά Lewis. Ο Shen et al. [54] από 

μελέτες CO2-TPD που πραγματοποίησαν σε οξείδια MgO και CeO2 στους 25oC 

παρατήρησαν ότι κορυφές εκρόφησης CO2 για το MgO παρατηρούνται σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες (280-400oC) σε σχέση με τις κορυφές εκρόφησης για το CeO2 (40-180oC). 

Με βάση τις πληροφορίες αυτές, το MgO φαίνεται να διαθέτει επιφανειακά κέντρα με 

δυνατότητα ισχυρότερης προσρόφησης CO2 σε διάφορες μορφές [π.χ., υδρόξυ-ανθρακικά 

(α) 

(β) 
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(HO-CO2-), και ανθρακικά είδη 2
3CO   με διαφορετική ένταξη] σε αντίθεση με το CeO2 

[68]. 

Πίνακας 4.8: Ποσότητα CΟ2 (μmol/g ή μmol/m2) που προσροφήθηκε στα εμπορικά οξείδια 

MgO και CeO2. 

Οξείδια 

Εκροφούμενη ποσότητα  

CΟ2  

(μmol/g) 

Εκροφούμενη ποσότητα 
CΟ2 

(μmol/m2) 

M-1 33.3 0.4 

M-2 16.9 0.1 

M-4 4.7 0.7 

M-6 46.9 1.0 

M-7 62.1 0.7 

M-9 70.4 0.7 

M-10 3.8 0.8 

Ce-1 37.6 0.4 

Ce-2 57.1 0.4 
 

O Costa et al. [55] μελέτησαν μια σειρά από εμπορικά μεταλλοξείδια και βρήκαν ότι το 

CeO2 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση όξινων επιφανειακών κέντρων, ενώ το MgO 

παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση βασικών επιφανειακών κέντρων. Αξίζει επίσης να 

σημειωθεί ότι το CO2 μπορεί να προσροφάται διασπαστικά σε κενές θέσεις οξυγόνου της 

δομής CeO2, οδηγώντας σε πλήρωση τους, παράλληλα με το σχηματισμό CO.  

 

4.3.1.6 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης-Διέλευσης (Scanning Transmission 

Electron Microscopy, STEM) 

Για την εξακρίβωση της μορφολογίας καθώς και της ομοιογένειας στη σύσταση των 

σωματιδίων του στερεού καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/70MgO(Μ-9)-30CeO2(Ce-1), 

χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης-διέλευσης (Scanning Transmission 

Electron Microscopy, STEM) σε συνδυασμό με μικροανάλυση ακτίνων-Χ (EDS). Με την 

STEM λήφθηκαν φωτογραφίες χαμηλής και υψηλής ευκρίνειας του στερεού καταλύτη 

μετά το στάδιο της πύρωσης στους 500oC για 2 h παρουσία 20%Ο2/He.  

Η χαμηλή φόρτιση Pt (0.1-0.2%κ.β.) και η μεγάλη διασπορά που παρουσιάζουν οι 

καταλύτες Pt/MgO-CeO2 (Πίνακας 4.7), αναμένεται να οδηγήσουν στο σχηματισμό 
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νανοκρυσταλλιτών Pt ( Ptd  < 2 nm ) στην επιφάνεια του φορέα (MgO-CeO2). Η εμφανής 

διάκριση των κρυσταλλιτών Pt στη δομή του οξειδικού φορέα με χρήση των τεχνικών 

ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης (TEM και HR-TEM) εξαρτάται από το μέγεθος και 

χημική σύσταση του υποστρώματος όπως και την επικάλυψη των κρυσταλλιτών Pt από τις 

παρυφές πλέγματος του φορέα (lattice fringes).  

Η τεχνική της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης διέλευσης (STEM) και ειδικότερα 

της HAADF-STEM, επιτρέπει τoν εντοπισμό νανοκρυσταλλιτών Pt στη δομή οξειδικού 

φορέα. Η τελευταία τεχνική βασίζεται στη σάρωση δείγματος με χρήση δέσμης 

ηλεκτρονίων πολύ μικρής διαμέτρου (0.2-1.5 nm). Για δεδομένες γωνίες συλλογής 

δείγματος (> 60 mrad) η σκέδαση των ηλεκτρονίων είναι ανάλογη με το τετράγωνο του 

ατομικού αριθμού (Ζ2). Το τελευταίο αποτελεί τη βασική παράμετρο της τεχνικής, καθώς 

από τη διαφορά στην αντίθεση (contrast) της εικόνας που λαμβάνεται, δίνεται η 

δυνατότητα διάκρισης των διαφορετικών κρυσταλλικών φάσεων (διαφορετικό Z) που 

συνιστούν τη δομή του στερεού.  

Στο Σχήμα 4.27 παρουσιάζονται φωτογραφίες του στερεού 0.2%κ.β. Pt/70MgO-

30CeO2 που λήφθηκαν με χρήση της συμβατικής τεχνικής TEM (Σχήμα 4.27α) και της 

τεχνικής HAADF-STEM (Σχήμα 4.27β). Από τις φωτογραφίες αυτές είναι έκδηλο ότι η 

χρήση της τεχνικής HAADF-STEM οδηγεί στη λήψη μικρογραφίας του στερεού με 

μεγαλύτερη ευκρίνεια (Σχήμα 4.27β), όπου η διαφορά στην αντίθεση και φωτεινότητα της 

εικόνας επιτρέπει την καλύτερη διάκριση μεταξύ των δυο κρυσταλλικών φάσεων (MgO 

και CeO2) που συνυπάρχουν στο υπό μελέτη δείγμα. Με βάση το Σχήμα 4.27α και β είναι 

εμφανές ότι η χρήση της τελευταίας τεχνικής σε αντίθεση με τη συμβατική τεχνική TEM, 

οδηγεί στον εντοπισμό επιπλέον συσσωματωμάτων CeO2 μικρότερου μεγέθους στη δομή 

του στερεού. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι ο στηριζόμενος καταλύτης 

0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2 παρασκευάστηκε με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού 

χρησιμοποιώντας υπόστρωμα μηχανικό μίγμα MgO-CeO2 (70:30 w/w). Στις μικρογραφίες 

που λήφθηκαν με χρήση και των δυο τεχνικών διακρίνεται συσσωμάτωμα (agglomerate) 

MgO στην επιφάνεια του οποίου εντοπίζονται δευτερεύοντα σωματίδια/συσσωματώματα 

CeO2. Με βάση τις εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, το CeO2 εντοπίζεται στο στερεό 

μίγμα υπό μορφή σωματιδίων (10-20 nm) ή συσσωματωμάτων (50-300 nm), συνήθως 

στηριζόμενων σε μεγαλύτερου μεγέθους συσσωματώματα MgO (0.5-1.0 μm).  
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καταλυτικό σύστημα 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2, καθώς και οι αντίστοιχες γραμμές ενέργειας 

Pt-Mα1,2 (κόκκινο), Ce-Lα1 (πράσινο) και Mg-Kα1 (μπλε) μετά από μικροανάλυση ακτίνων-

X (ΕDS). Επιπλέον, δίνονται τα προφίλ της έντασης των χαρακτηριστικών γραμμών 

ενέργειας ακτίνων-X συναρτήσει της θέσης της δέσμης ηλεκτρονίων. Τα σωματίδια με 

ανοικτό χρώμα αντιστοιχούν σε σωματίδια CeO2, ενώ τα υπόλοιπα σκουρόχρωμα 

σωματίδια αντιστοιχούν σε MgO. Από το προφίλ των γραμμών EDS επιβεβαιώνεται η 

συσχέτιση μεταξύ της αντίθεσης που παρουσιάζει η φωτογραφία HAADF-STEM και ο 

ατομικός αριθμός Z. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνεται και πάλι ότι το 

MgO και CeO2 βρίσκονται υπό μορφή συσσωματωμάτων, όπου όμως παρατηρείται επίσης 

και η ύπαρξη διεπιφανειών CeO2-MgO. 

Μια παράμετρος η οποία οδηγεί στο σχηματισμό αντίθεσης στην φωτογραφία σε ένα 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, είναι αυτή του ατομικού αριθμού Ζ, όπου η 

λαμβανόμενη φωτογραφία προκύπτει από τα οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια. Η αντίθεση 

αυτή βασίζεται στην αύξηση του ποσοστού των οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων με 

αύξηση του ατομικού αριθμού Ζ, επομένως της ατομικής μάζας. Έτσι, το εκπεμπόμενο 

σήμα εξαρτάται από τη σύσταση της «επιφάνειας» του δείγματος. Οι φωτογραφίες που 

προέρχονται από τα ηλεκτρόνια αυτά, και οι οποίες παρέχουν τις αντιθέσεις (contrast) 

οφείλονται στο διαφορετικό ατομικό αριθμό που διαθέτουν τα διάφορα στοιχεία. Έτσι, 

στοιχεία με μεγαλύτερο ατομικό αριθμό Ζ, όπου το ηλεκτρόνιο μπορεί να απομακρυνθεί 

από την εξωτερική στοιβάδα πιο εύκολα λόγω χαμηλότερης ενέργειας σύνδεσης, 

φαίνονται φωτεινότερα από τα ελαφρύτερα στοιχεία. Με αυτό τον τρόπο στις 

ηλεκτρονικές φωτογραφίες σάρωσης οι περιοχές με φωτεινό χρώμα οφείλονται στο CeO2, 

ενώ οι περιοχές που ανήκουν στο MgO θα εμφανίζονται πιο σκοτεινές. 

Από τα προφίλ των γραμμών ενέργειας EDS είναι έκδηλη η παρουσία Pt στην 

επιφάνεια των συσσωματωμάτων CeO2/MgO. Ιδιαίτερα σημαντική αποτελεί η 

παρατήρηση ότι η ένταση της γραμμής ενέργειας ακτίνων-X, Pt-Mα1,2, παρουσιάζει το ίδιο 

προφίλ με την αντίστοιχη γραμμή ενέργειας που παρουσιάζει το Ce-Lα1. Το τελευταίο 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μέγιστη πιθανότητα ο Pt να εναποτίθεται επιλεκτικά 

στους κρυσταλλίτες CeO2 σε σύγκριση με τη MgO. Το αποτέλεσμα αυτό έχει άμεσα 

μεγάλη σημασία στην κατανόηση της καταλυτικής συμπεριφοράς του συστήματος 

Pt/MgO-CeO2 για την αντίδραση H2-SCR (Κεφ. 4.3.2). 
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Σχήμα 4.29: Εικόνες HAADF-STEM που λήφθηκαν για το στερεό 0.2%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2. 
Στις εικόνες φαίνεται επίσης η μικροανάλυση ακτίνων-X (ΕDS) η οποία δείχνει τις γραμμές 
ενέργειας (α και β) Mg-Kα1 (μπλε), Ce-Lα1 (πράσινο) and Pt-Mα1,2 (κόκκινο) και των αθροιστικών 
φασμάτων (γ και δ, αντίστοιχα). Η σύσταση από τα αθροιστικά φάσματα (γ) και (δ) είναι: 41at% - 
23wt% O, 52 at% - 44wt% Mg, 6.4at% - 32wt% Ce, 0.07at% - 0.46wt% Pt, 0.12at % - 0.17wt% Ca 
και 36at% - 14wt% O, 47at% - 28wt% Mg, 16at% - 56wt% Ce, 0.26at% - 1.24wt% Pt, 0.49at% - 
0.49wt% Ca. Πιθανές γραμμές ενέργειας που αντιστοιχούν σε C και Cu προέρχονται από την 
ακτινοβολία υποβάθρου του μεταλλικού φορέα (grid) που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη των 
φωτογραφιών μικροσκοπίας. 
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Στα Σχήματα 4.30α και β παρουσιάζονται φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας 

ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης-διέλευσης (HAADF-STEM) σε κλίμακα 20 και 100 

nm, που λήφθηκαν για το καταλυτικό σύστημα 0.2%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2. Στόχος της 

συγκεκριμένης λήψης ήταν η μελέτη συσσωματωμάτων του υποστρώματος με υψηλή 

συγκέντρωση σε Ce, όπου εντοπίζεται και η υψηλότερη συγκέντρωση σε Pt. Στο Σχήμα 

4.30 δίδονται πολύ καλής ποιότητας φωτογραφίες HAADF-STEM που αφορούν 

απομονωμένα (Σχήμα 4.30β και γ) ή στηριζόμενα συσσωματώματα CeO2 σε MgO (Σχήμα 

4.30α). Από τις φωτογραφίες HAADF-STEM είναι προφανές ότι τα συσσωματώματα του 

CeO2 παρουσιάζουν μακρο-πορώδες (σκουρόχρωμες περιοχές του συσσωματώματος 

CeO2) το οποίο οφείλεται στα κενά που αναπτύσσονται μεταξύ των σωματιδίων CeO2. Το 

πορώδες εντοπίζεται στη σκουρόχρωμη περιοχή των εικόνων μικροσκοπίας καθότι για 

δεδομένη συγκέντρωση στερεού (at. %) η ένταση (φωτεινότητα) που παρουσιάζουν οι 

εικόνες HAADF-STEM βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το πάχος του δείγματος. 

Επιπλέον, τα όρια των σωματιδίων CeO2 δεν διακρίνονται εύκολα, πιθανότητα λόγω της 

intergrowth ανάπτυξης κατά τη θερμική επεξεργασία του καταλύτη.  

Με βάση το προφίλ των γραμμών ενέργειας EDS, αναμένεται ο εντοπισμός 

κρυσταλλιτών Pt στην επιφάνεια των συσσωματωμάτων CeO2. Αντίθετα, η αυξημένη 

φωτεινότητα των κρυσταλλιτών CeO2 καθιστά πολύ δύσκολο τον εντοπισμό 

κρυσταλλιτών Pt. Παρόλα αυτά, στην επιφάνεια των συσσωματωμάτων CeO2 (Σχήμα 

4.30δ) παρατηρούνται φωτεινές κηλίδες 2 και 5 nm οι οποίες κατανέμονται τυχαία κατά 

μήκος του σωματιδίου, και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αντιστοιχούν σε κρυσταλλίτες 

Pt. Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.30δ αντιστοιχούν σε μεγαλύτερου 

μεγέθους συσσωματώματα CeO2 μορφολογίας ridge-valley [83]. Στη ηλεκτρονική 

φωτογραφία (Σχήμα 4.30δ) διακρίνεται επίσης η μικροανάλυση ακτίνων-X (ΕDS) η οποία 

δείχνει το προφίλ γραμμών ενέργειας κατά μήκος ενός συσσωματώματος CeO2 μεγέθους 

500 nm: Mg-Kα1 (μπλε), Ce-Lα1 (πράσινο) και Pt-Mα1,2 (κόκκινο). Με βάση το προφίλ των 

γραμμών ενέργειας EDS (σχήμα 4.30δ) γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι τα συσσωματώματα 

αποτελούνται κυρίως από CeO2 με ένα μικρό αριθμό σωματιδίων MgO εναποτιθέμενων σε 

αυτά. 
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Σχήμα 4.30: Φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης-διέλευσης 
(HAADF-STEM) που λήφθηκαν για τον καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2. Στις φωτογραφίες 
παρατηρούνται συσσωματώματα CeO2 (50-100 nm) με χαμηλή αντίθεση (contrast) ως προς τα 
σωματίδια Pt που είναι εναποτιθέμενα σε αυτά (α , β), και συσσωματώματα CeO2 μεγαλύτερου 
μεγέθους (500 nm) με μορφολογία τύπου ridge-valley [83] (γ, δ). Κατά μήκος του 
συσσωματώματος μεγέθους 500 nm (Σχήμα 4.30δ) πραγματοποιήθηκε μικροανάλυση ακτίνων-X 
(ΕDS), όπου παρουσιάζεται το προφίλ των γραμμών ενέργειας: Mg-Kα1 (μπλε), Ce-Lα1 (πράσινο) 
και Pt-Mα1,2 (κόκκινο).  
 

Όμοιες με τις παραπάνω φωτογραφίες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας HAADF-STEM 

δίνονται και στα Σχήματα 4.31α και β (μονάδα κλίμακας 200 nm) και οι οποίες αφορούν 

συσσωματώματα MgO. Συγκεκριμένα, έγινε λήψη εικόνων αυξημένης μεγέθυνσης της 

πορώδους δομής του MgO. Τα φωτεινά στίγματα που παρατηρούνται μπορούν αρχικά με 

βάση το Ζ-contrast να αποδοθούν σε σωματίδια Pt. Παρόλα αυτά, EDS ανάλυση της 

περιοχής των φωτεινών στιγμάτων (20 nm) επιβεβαίωσε την παρουσία Pt αλλά παράλληλα 

υπέδειξε και την παρουσία Ce. Παρόλο που στη μικροανάλυση ακτίνων-X (ΕDS) το προφίλ 
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4.3.2 Μελέτες Καταλυτικής Συμπεριφοράς 

4.3.2.1 Επίδραση Χημικής Σύστασης και Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων Υποστρώματος  

Στα πλαίσια της προσπάθειας βελτίωσης της καταλυτικής συμπεριφοράς του στερεού 

0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2, μελετήθηκε η επίδραση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων διάφορων 

εμπορικών στερεών οξειδίου του μαγνησίου, MgO (M1-M10) στην καταλυτική 

ενεργότητα, XNO (%) (Σχ. 4.34α), εκλεκτικότητα, SN2 (%) (Σχ. 4.34β) και μετατροπή 

υδρογόνου, XH2 (%) (Σχ. 4.34γ) για τροφοδοσία αντίδρασης 500 ppm NO/2.5%O2/ 

0.8%Η2/10%CO2/20%H2O και GHSV=40,000 h-1. 

Όπως φαίνεται από το Σχήμα 4.34, ο καταλύτης 0.1%κ.β. Pt/50MgO(M9)-CeO2(Ce-

1) σε σύγκριση με τα υπόλοιπα στερεά παρουσιάζει την υψηλότερη μετατροπή NO (XNO, 

%) και τη χαμηλότερη εκλεκτικότητα προς παραγωγή N2O (SN2O, %) για θερμοκρασία 

αντίδρασης 180oC. Ωστόσο, αν και το τελευταίο στερεό διατηρεί υψηλή μετατροπή NO 

(ΧΝΟ>90%), οι τιμές εκλεκτικότητας ως προς N2Ο (μη επιθυμητό προϊόν) παραμένουν σε 

υψηλά επίπεδα (SN2O>20%). Όπως προκύπτει από το Σχήμα 4.34 οι δυο παράμετροι 

αξιολόγησης της καταλυτικής συμπεριφοράς του στερεού (XNO και SN2O) εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία αντίδρασης (140 και 180 oC). Συγκεκριμένα, αύξηση 

της θερμοκρασίας αντίδρασης από 140 σε 180oC οδηγεί σε σημαντική βελτίωση (30-50%) 

του προφίλ μετατροπής (XNO, %) όλων των στερεών, ενώ παράλληλα παρατηρείται 

μείωση (15-40%) της παρατηρούμενης εκλεκτικότητας προς N2O (SN2O, %). Στο Σχήμα 

4.34γ φαίνεται επίσης ότι και στις δύο θερμοκρασίες αντίδρασης (140, 180°C) η 

μετατροπή υδρογόνου (ΧΗ2, %) για τη δεδομένη ταχύτητα χώρου-χρόνου αντιδραστήρα 

(GHSV=40,000 h-1) παρουσιάζει εξάρτηση από το είδος του εμπορικού MgO.  
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Σχήμα 4.34: Επίδραση εμπορικού MgO και θερμοκρασίας αντίδρασης (Τ=140-180oC) στην (α) 
ΧΝΟ (%), (β) SN2Ο (%), και (γ) ΧΗ2 (%) της αντίδρασης H2-SCR για το καταλυτικό σύστημα 
0.1%κ.β. Pt/50MgO(Μ)-50CeO2(Ce-2), Μ = Μ1, Μ2, Μ4, Μ6, Μ7, Μ9 και Μ10. Τροφοδοσία: 
500 ppm NO/0.8%H2/2.5%Ο2/10%CO2/20%Η2Ο/He; GHSV=40,000h-1 [L/Lcat.bed/h]. 
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Σχήμα 4.35: Επίδραση της επιφάνειας BET των εμπορικών MgO στους 180oC, στη ΧΝΟ (%), και 
SN2Ο (%) της αντίδρασης H2-SCR. 

Στο Σχήμα 4.35 παρουσιάζεται η επίδραση της επιφάνειας BET των εμπορικών MgO 

στους 180oC, στην ΧΝΟ (%), και SN2Ο (%) της αντίδρασης H2-SCR. Από το Σχήμα 4.35 δεν 

παρατηρείται κάποια συσχέτιση μεταξύ της επιφάνειας BET που παρουσιάζουν το 

διαφορετικά είδη MgO και της ΧΝΟ (%), ή της SN2Ο (%) της αντίδρασης H2-SCR του NO. 

Ξεκάθαρη εικόνα παρατηρείται μόνο στα άκρα του διαγράμματος όπου οι καταλύτες με τη 

μικρότερη και την μεγαλύτερη επιφάνεια BET παρουσιάζουν τη χαμηλότερη και 

υψηλότερη XNO (%), αντίστοιχα. Αντίθετη συμπεριφορά καταγράφηκε για την SN2O (%), 

όπου παρουσία MgO με τη χαμηλότερη επιφάνεια BET οδηγεί στον πιο εκλεκτικό 

καταλύτη προς Ν2Ο. 

 

 

Σχήμα 4.36: Επίδραση της επιφανειακής βασικότητας (μmol CO2/gcat) εμπορικών MgO στους 
180oC, στη ΧΝΟ (%), και SN2Ο (%) της αντίδρασης H2-SCR. 

Στο Σχήμα 4.36 παρουσιάζεται η επίδραση της επιφανειακής βασικότητας (μmol 

CO2/gcat) εμπορικών MgO στους 180oC, στην ΧΝΟ (%), και SN2Ο (%) της αντίδρασης H2-
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SCR. Σε αντίθεση με την επιφάνεια BET (Σχήμα 4.35), παρατηρείται ικανοποιητική 

συσχέτιση μεταξύ της βασικότητας της επιφάνειας και της ΧΝΟ (%) και της SN2Ο (%) της 

αντίδρασης H2-SCR. Συγκεκριμένα, αυξανόμενης της βασικότητας του οξειδίου (4.0-70 

μmol CO2/gcat) αυξάνεται και η μετατροπή του ΝΟ που παρουσιάζει ο καταλύτης. Το 

τελευταίο είναι αναμενόμενο γιατί αυξάνονται τα βασικά επιφανειακά κέντρα όπου μπορεί 

να πραγματοποιηθεί προσρόφηση NO από την αέρια φάση. Όπως έχει αναφερθεί και 

προηγουμένως το υπόστρωμα βρέθηκε να συμμετέχει ενεργά στo μηχανισμό αναγωγής 

των NOx. Την υψηλότερη μετατροπή του NO βρέθηκε να παρουσιάζει ο καταλύτης με την 

υψηλότερη τιμή βασικότητας. Επιπλέον, η εκλεκτικότητα προς N2O φαίνεται επίσης να 

επηρεάζεται θετικά με αύξηση της βασικότητας του φορέα. 

 

Σχήμα 4.37: Επίδραση του μέσου μεγέθους των πρωτογενών κρυσταλλιτών (nm) εμπορικών 
MgO στη ΧΝΟ (%), και SN2Ο (%) της αντίδρασης H2-SCR (T=180oC). 

Στο Σχήμα 4.37 παρουσιάζεται η επίδραση του μέσου μεγέθους των πρωτογενών 

κρυσταλλιτών (mean primary crystals, nm) εμπορικών MgO στους 180oC, στην ΧΝΟ (%), 

και SN2Ο (%) της αντίδρασης H2-SCR. Από το Σχήμα 4.37 δεν μπορεί να εξαχθεί μια 

ξεκάθαρη εικόνα της επίδρασης του μεγέθους των κρυσταλλιτών της MgO στη μετατροπή 

του NO και στην εκλεκτικότητα προς N2O ιδιαίτερα όσον αφορά μικροκρυσταλλικά 

οξείδια (10-18 nm). Διαφοροποίηση της εικόνας παρατηρείται για μεγαλύτερου μεγέθους 

κρυσταλλίτες MgO (>30 nm), όπου παρατηρείται μείωση της μετατροπής του NO 

παράλληλα με αύξηση της εκλεκτικότητας προς N2O.  

Είναι σημαντικό και ενδιαφέρον να διατυπωθεί ότι το στερεό με υπόστρωμα το Μ9 

(MgO) στους 140°C παρουσιάζει το μικρότερο βαθμό μετατροπής H2 (ΧH2, %) και 

ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη, μετατροπή NO (ΧNO, %) και μικρότερη τιμή εκλεκτικότητας 

N2O (ΧN2O, %). Αντίθετα, μια τέτοια συσχέτιση δεν παρατηρείται στην υψηλότερη 
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θερμοκρασία (180°C). Να σημειωθεί εδώ ότι η μετατροπή H2 (XH2, %) καθορίζεται στο 

μεγαλύτερο βαθμό από την αντίδραση καύσης του υδρογόνου και όχι από τις αντιδράσεις 

αναγωγής του NO. Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως (βλ. Κεφ. 4.2.2.1), ο λόγος 

H2/O2 στην αέρια τροφοδοσία φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στην τελική τιμή της 

XNO (%) και SN2Ο (%) που παρουσιάζουν οι παρόντες στηριζόμενοι καταλύτες Pt για την 

αντίδραση H2-SCR. Η αντίδραση καύσης του υδρογόνου καθώς και η οξειδωτική 

κατάσταση του Pt, όπως διαμορφώνεται κάτω από διαφορετικές αναλογίες H2/O2 στη 

σύσταση τροφοδοσίας, φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Επίσης, σημαντικό 

είναι ότι η έκταση της διασπαστικής προσρόφησης του υδρογόνου [H2(g) + 2 s ↔ 2 H-s] 

στα επιφανειακά κέντρα κρυσταλλιτών Pt αναμένεται να καθορίζεται από τα διαθέσιμα 

επιφανειακά κέντρα Pto, τη συγκέντρωση υδρογόνου στην αέρια φάση και τη θερμοκρασία 

αντίδρασης. Με αναφορά στις τιμές της επιφάνειας BET (Πίνακας 4.4) και τον αριθμό των 

βασικών κέντρων (Πίνακας 4.7) που παρουσιάζουν τα διαφορετικά εμπορικά οξείδια MgΟ 

γίνεται προσπάθεια συσχέτισης της καταλυτικής ενεργότητας και εκλεκτικότητας N2O, 

όπως φαίνεται στα Σχήματα 4.35 και 4.36, αντίστοιχα. Όπως είναι γνωστό, η αντίδραση 

αναγωγής του ΝΟ πραγματοποιείται στη διεπιφάνεια μετάλλου-υποστρώματος [42, 44] 

οπότε αύξηση της επιφάνειας BET της MgO παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των 

βασικών κέντρων θα οδηγήσει σε αύξηση των πιθανών θέσεων προσρόφησης NOx.  

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, αναμένεται ότι στη δομή του καταλύτη 

συνυπάρχουν οι καταλυτικές φάσεις 0.1%κ.β. Pt/MgO και 0.1%κ.β. Pt/CeO2. Το είδος του 

υποστρώματος MgO (M1-M10) αναμένεται να έχει άμεση επίδραση στην πρώτη 

καταλυτική φάση ενώ παράλληλα πιθανότητα να επιδρά στη συνέργεια που αναπτύσσεται 

μεταξύ των δύο φάσεων προς διαμόρφωση της τελικής ενεργότητας και εκλεκτικότητας 

προς N2 του υπόψη καταλυτικού συστήματος. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί η 

συμμετοχή του υποστρώματος MgO-CeO2 στο μηχανισμό της αντίδρασης (bi-functional 

catalysis) όπως έχει σημειωθεί προηγούμενα. Από τις μελέτες HAADF-STEM στον 

καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/70MgO(M9)-30CeO2(Ce1) βρέθηκε ότι η πλειοψηφία των 

κρυσταλλιτών Pt εντοπίζεται στην επιφάνεια των συσσωματωμάτων CeO2, γεγονός που 

υποδεικνύει τον τρόπο που το MgO πιθανώς να συνεισφέρει στη συνέργεια μεταξύ των 

δύο φάσεων όπως για παράδειγμα δημιουργία καταλυτικών κέντρων στη διεπιφάνεια 

MgO-CeO2. Το τελευταίο αναφέρεται σε καταλυτικές θέσεις δημιουργίας ενεργών ειδών 

NOx της αντίδρασης H2-SCR. 
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Σχήμα 4.38: Επίδραση του είδους εμπορικού MgO και της θερμοκρασίας αντίδρασης (Τ=120-
180oC), στην ΧΝΟ (%), SN2 (%) και ΧΗ2 (%) της αντίδρασης H2-SCR του NO για το καταλυτικό 
σύστημα 0.1%κ.β. Pt/50MgO(Μ)-50CeO2(Ce-2), (Μ = Μ1, Μ2, Μ4, Μ6, Μ7, Μ9 και Μ10) 
Τροφοδοσία: 500ppm NO/0.4%H2/2.5%O2/10%CO2/20%H2O/He, GHSV=40,000 h-1 [L/Lcat.bed/h]. 

  

Στο Σχήμα 4.38 παρουσιάζονται αποτελέσματα της εξάρτησης της μετατροπής ΝΟ 

(XNO, %), εκλεκτικότητας προς N2O (SN2O, %), και μετατροπής H2 (XH2, %) της 

αντίδρασης H2-SCR στους 180oC παρουσία 0.4 vol% H2 στην τροφοδοσία αντίδρασης από 

το είδος του εμπορικού MgO στο υπόστρωμα. Η μείωση στο μισό της % κ.ό. σύστασης 

τροφοδοσίας σε Η2 οδηγεί σε σημαντική μείωση της XNO (%) που παρουσιάζουν όλα τα 

στερεά που μελετήθηκαν, ενώ διατηρείται η σειρά αύξησης της καταλυτικής ενεργότητας 

των στερεών, όπως αυτή καταγράφηκε παρουσία 0.8% H2 στην τροφοδοσία (Σχήμα 

4.34α). Επιπλέον, η μειωμένη παρουσία αναγωγικού (H2) στην τροφοδοσία και πιθανώς η 

μειωμένη κάλυψη σε H (θΗ) οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής N2O αλλά σε μείωση της 

μετατροπής του H2 (Σχ. 4.34γ vs. Σχ. 4.38). 

 

4.3.2.2 Επίδραση της %κ.β. Σύστασης MgO στον Καταλύτη 0.1%κ.β. 

Pt/xMgO(M9)-(100-x)CeO2(Ce1) 

Η αντίδραση εκλεκτικής αναγωγής του NO με υδρογόνο κάτω από βιομηχανικές 

συνθήκες αντίδρασης (500ppm NO/0.8%H2/2.5%O2/10%CO2/20%H2O/He) μελετήθηκε 

στη θερμοκρασιακή περιοχή 140-200oC παρουσία στηριζόμενων καταλυτών 0.1%κ.β. 

Pt/xMgO-(100-x)CeO2 με διαφορετική σύσταση υποστρώματος σε MgO (% κ.β.). Στο 

Σχήμα 4.39α και β παρουσιάζεται η επίδραση της θερμοκρασίας αντίδρασης στη 

μετατροπή του ΝΟ (ΧΝΟ, %) και την εκλεκτικότητας προς Ν2Ο (SN2O, %) για τα στερεά 

0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2, 0.1%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2, 0.1%κ.β. Pt/80MgO-20CeO2 

και 0.1%κ.β. Pt/MgO. Για τη σύνθεση των στερεών ακολουθήθηκε η μέθοδος του υγρού 
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εμποτισμού με χρήση πρόδρομου διαλύματος Pt (8%κ.β. H2PtCl6) και εμπορικών οξειδίων 

MgO (M-9) και CeO2 (Ce-2). Από τα διαθέσιμα εμπορικά οξείδια MgO επιλέγηκε το 

στερεό με κωδική ονομασία M-9 καθώς αυτό παρουσίασε την καλύτερη συμπεριφορά 

στην XNO και SN2O για τον καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/50MgO(Μ9)-50CeO2(Ce-2).  

Από το Σχήμα 4.39α παρατηρείται ότι ο καταλύτης 0.1%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2 

παρουσιάζει υψηλότερες τιμές μετατροπής NO στη θερμοκρασιακή περιοχή 170-200oC σε 

σχέση με τα υπόλοιπα στερεά, και παρόμοιες μετατροπές στην περιοχή 140-160°C. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι στην ίδια θερμοκρασιακή περιοχή (140-200°C) αυξημένη ενεργότητα 

(XNO, %) παρουσιάζει ο στηριζόμενος καταλύτης 0.1%κ.β. Pt/MgO, ο οποίος όμως 

παρουσιάζει αυξημένη εκλεκτικότητα προς παραγωγή N2O (Σχ. 4.39β).  

Τα πιο πάνω αποτελέσματα βρίσκονται σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες που 

διεξήχθηκαν στο εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

αφορούσαν τη μελέτη ως προς την αντίδραση NO/H2/O2 μιας σειράς στηριζόμενων 

καταλύτών 0.1%κ.β. Pt/M (M=MgOCeO2, TiO2, CaO, Y2O3 και SiO2) [40]. Από τις 

μελέτες αυτές διαπιστώθηκε ότι ο στηριζόμενος καταλύτης 0.1%Pt/MgO παρουσιάζει την 

υψηλότερη μετατροπή σε σύγκριση με τα υπόλοιπα στερεά στη χαμηλή θερμοκρασιακή 

περιοχή 120-180oC. Μειονέκτημα όμως αποτελεί η χαμηλή εκλεκτικότητα προς N2 

(SN2≈60-80, %) που παρουσιάζει το εν λόγω στερεό. Επιπλέον, να σημειωθεί ότι οι 

μετατροπές ΝΟ που παρουσιάζει ο καταλύτης 0.1%κ.β. Pt/MgO όσον αφορά την 

αντίδραση H2-SCR στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή (120-180oC) βρέθηκε να 

αποτελούν τις υψηλότερες τιμές μετατροπής που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία [25, 

84] για φορτίσεις Pt<0.5%κ.β. 

Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι όλοι οι στηριζόμενοι καταλύτες Pt σε μικτά 

οξείδια MgO-CeO2 παρουσιάζουν χαμηλότερη εκλεκτικότητα προς N2O σε σχέση με τον 

καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO με τον καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2 να παρουσιάζει 

τη χαμηλότερη παραγωγή N2O στη θερμοκρασιακή περιοχή 170-200oC. Με βάση τα πιο 

πάνω επιβεβαιώνεται η συνέργεια που παρουσιάζουν οι δυο στηριζόμενες καταλυτικές 

φάσεις που συνυπάρχουν στη δομή του καταλύτη (0.1%κ.β. Pt/MgO και 0.1%κ.β. 

Pt/CeO2). Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η επίδραση του MgO πιθανώς να έγκειται 

στη διαμόρφωση συνέργειας μεταξύ των κρυσταλλικών φάσεων MgO και CeO2, οπότε και 

η %κ.β. παρουσία του στο καταλυτικό σύστημα Pt/MgO-CeO2 να διαμορφώνει τη 

βέλτιστη συγκέντρωση των νέων καταλυτικών κέντρων όπως και τη δραστικότητα τους, 

διαμορφώνοντας έτσι την τελική ενεργότητα και εκλεκτικότητα προς N2 της αντίδρασης 

H2-SCR.  
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Σχήμα 4.39: Επίδραση της θερμοκρασίας αντίδρασης στη μετατροπή ΝΟ (ΧΝΟ, %) και 
εκλεκτικότητα προς Ν2Ο (SN2O, %) για τα στερεά 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2, 0.1%κ.β. 
Pt/70MgO-30CeO2, 0.1%κ.β. Pt/80MgO-20CeO2 και 0.1%κ.β. Pt/MgO. Τροφοδοσία: 500 ppm 
NO/0.8%H2/2.5%Ο2/10%CO2/20%Η2Ο/He; GHSV=40,000 h-1 [L/Lcat.bed/h]. 

4.3.2.3 Επίδραση Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων CeO2 

 Για την ολοκλήρωση της μελέτης επίδρασης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του 

υποστρώματος στην καταλυτική συμπεριφορά του στηριζόμενου καταλύτη Pt,, 

πραγματοποιήθηκε μελέτη της επίδρασης του είδους εμπορικού CeO2 (Ce-1 και Ce-2) 

στην καταλυτική συμπεριφορά που παρουσιάζουν τα στερεά 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2 

και 0.1%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2. Στο Σχήμα 4.40α παρουσιάζεται η επίδραση της % κ.β. 

σύστασης του υποστρώματος σε MgO (Μ-9) και CeO2 (Ce-1) στην καταλυτική 

συμπεριφορά των στερεών 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2 και 0.1%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2, 

όσον αφορά τη μετατροπή NO (XNO, %) και εκλεκτικότητα προς N2O (SN2O, %). Από το 

Σχήμα 4.40α παρατηρείται ότι, όπως και στην παρουσία Ce-1 το στερεό 0.1%κ.β. 
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Pt/70MgO-30CeO2 παρουσιάζει την υψηλότερη ενεργότητα και παράλληλα τη 

χαμηλότερη παραγωγή Ν2Ο σε σχέση με το στερεό 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2. 

Συγκεκριμένα, η ΧΝΟ (%) παρουσιάζεται βελτιωμένη κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες σε 

όλη τη θερμοκρασιακή περιοχή που μελετήθηκε (120-180oC), ενώ μείωση στην παραγωγή 

N2O παρατηρείται μόνο στις υψηλές θερμοκρασίες, 160 και 180oC. 

   

 

  

Σχήμα 4.40: Επίδραση της θερμοκρασίας αντίδρασης στη μετατροπή του ΝΟ (ΧΝΟ, %) και την 
εκλεκτικότητα προς Ν2Ο (SN2O, %) για τα στερεά (α) 0.1%κ.β. Pt/50MgO(Μ9)-50CeO2(Ce1) και 
0.1%κ.β. Pt/70MgO(M9)-30CeO2(Ce1), (β) 0.1%κ.β. Pt/70MgO(M9)-30CeO2(Ce1) και 0.1%κ.β. 
Pt/70MgO(M9)-30CeO2(Ce2). Τροφοδοσία: 500ppm NO/ 0.8%H2/2.5%Ο2/10%CO2/20%Η2Ο/He; 
GHSV=40,000 h-1 [L/Lcat.bed/h]. 

Στο Σχήμα 4.40β πραγματοποιείται μελέτη της επίδρασης του είδους του CeO2 στην 

XNO και SN2 (%) που παρουσιάζει το στερεό 0.1%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2 ως προς την 

αντίδραση H2-SCR. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.40β, η παρουσία Ce-2 στη δομή του 

στερεού οδηγεί σε μικρές μεταβολές (3-5 εκατοστιαίες μονάδες) του προφίλ μετατροπής 

(XNO, %) προς υψηλότερες τιμές, ενώ η εκλεκτικότητα προς N2O (SN2O, %) παραμένει 

πρακτικά αναλλοίωτη εκτός της χαμηλής θερμοκρασίας των 125°C. 
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4.4 Μελέτη Καταλυτικής Συμπεριφοράς Μορφοποιημένων Στερεών 0.1%κ.β. 

Pt/50MgO-50CeO2 

Στα πλαίσια της παρούσας Δ.Δ. έχει γίνει εκτεταμένη μελέτη της καταλυτικής 

συμπεριφοράς μορφοποιημένων στερεών καταλυτών 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2 στη 

μορφή σφαιρικών τεμαχιδίων (spherical pellets) διαμέτρου d=2.0-3.1 mm, ως προς την 

αντίδραση H2-SCR σε βιομηχανικές συνθήκες καυσαερίου. Η σύνθεση των καταλυτών 

πραγματοποιήθηκε από τη Γερμανική εταιρία W. C. Heraeus που εξειδικεύεται στην 

ανάπτυξη βιομηχανικών καταλυτών, στα πλαίσια συνεργασίας του εργαστηρίου 

Ετερογενούς Κατάλυσης με την εταιρία Linde Engineering AG (Germany) με στόχο τη 

βελτίωση της μετατροπής (ΧΝΟ, %) και εκλεκτικότητας προς N2 (SN2, %) του ήδη 

κατοχυρωμένου με διπλώματα ευρεσιτεχνίας καταλύτη Pt/MgO-CeO2 ως προς την 

καταλυτική τεχνολογία H2-SCR με εφαρμογή του σε βιομηχανικούς φούρνους (industrial 

furnaces). Για τη σύνθεση των pellets έγινε χρήση εμπορικών οξειδίων CeO2 και MgO τα 

οποία παρουσίασαν την καλύτερη καταλυτική συμπεριφορά (μετατροπή NO (XNO, %) και 

εκλεκτικότητα προς N2O (SN2O, %), όπου αποτελέσματα έχουν παρουσιαστεί στο Κεφ. 4. 

3.2.  

Συνοπτικά, η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τη σύνθεση των στηριζόμενων 

καταλυτών Pt σε μορφοποιημένα σωματίδια της μικτής οξειδικής φάσης CeO2-MgO 

περιλάμβανε σε πρώτο στάδιο τη μορφοποίηση του φορέα σε σφαιρικά σωματίδια, και 

ακολούθως εναπόθεση της μεταλλικής φάσης Pt με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού. Στο 

πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε υδατική ανάμειξη οξειδίων CeO2 και MgO (1:1 w/w) 

υπό μορφή σκόνης παράλληλα με χρήση κατάλληλων χημικών συνδετικών υλικών δομής 

(binders). Στη συνέχεια ακολούθησαν διαδικασίες μορφοποίησης του μικτού οξειδίου σε 

σωματίδια, σταδιακή ξήρανση και τέλος διαχωρισμός των σωματιδίων που προέκυψαν με 

βάση το μέγεθός τους. Στο τελικό στάδιο πραγματοποιήθηκε εναπόθεση Pt (δραστική 

φάση) χρησιμοποιώντας διάλυμα πρόδρομης ένωσης Pt. Με βάση την πιο πάνω μέθοδο 

σύνθεσης έχουν παρασκευαστεί στηριζόμενοι καταλύτες Pt μορφοποιημένοι σε σωματίδια 

μικτών οξειδίων CeO2-MgO (pellets, d=2.0-3.1 mm) οι οποίοι διαφέρουν ως προς την 

προέλευση του φορέα (CeO2 και MgO), την πρόδρομη ένωση Pt και το στάδιο αναγωγής-

ενεργοποίησης του τελικού καταλύτη (Πίνακας 4.10). 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι, για την αξιολόγηση της καταλυτικής 

συμπεριφοράς καταλυτών σκόνης και στερεών σωματιδίων (pellets) κατάλληλων για 

βιομηχανικές εφαρμογές, έγινε σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός νέου πρότυπου συστήματος 

ελέγχου ροής αερίων για το χειρισμό μεγάλων ογκομετρικών ροών (~ 2.5 L/min) και το 

οποίο περιλαμβάνει βαλβίδες ελέγχου μαζικής ροής για in situ παρασκευή αέριου μίγματος 
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συγκεκριμένης σύστασης, και με τη δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης υγρής (π.χ., νερού) 

τροφοδοσίας μέσω ενός συστήματος κορεστών. Λεπτομερής παρουσίαση του συστήματος 

αυτού έγινε στο Κεφ. 3.3.2.  

Πίνακας 4.10: Στερεοί καταλύτες 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 μορφοποιημένοι σε σφαιρικά 

σωματίδια (d=2-3.1 mm) οι οποίοι διαφέρουν ως προς τις παραμέτρους σύνθεσης και 

μορφοποίησης, και του αναγωγικού μέσου ενεργοποίησης τους. 

Κωδική 

Ονομασία 

Οξειδικός 

Φορέας 

Πρόδρομη 

ένωση Pt 

Αναγωγικό 

Μέσο 

H16 Δείγμα 1 K2PtCl4 H2 gas 

H17 Δείγμα 1 K2PtCl4 NaCOOH 

H18 Δείγμα 1 H2PtCl6 H2 gas 

H19 Δείγμα 1 H2PtCl6 Υδραζίνη 

H20 Δείγμα 2 K2PtCl4 H2 gas 

Η21 Δείγμα 2 K2PtCl4 NaCOOH 

H22 Δείγμα 2 H2PtCl6 H2 gas 

H23 Δείγμα 2 H2PtCl6 Υδραζίνη 

Η24 Δείγμα 3 K2PtCl4 Υδραζίνη 

H25 Δείγμα 3 K2PtCl4 H2 gas 

H26 Δείγμα 3 H2PtCl6 H2 gas 

H27 Δείγμα 3 H2PtCl6 Υδραζίνη 

Η02 Δείγμα 4 [Pt(NH3)4](NO3)2 H2 gas 

H03 Δείγμα 4 [Pt(NH3)4](NO3)2 ΗCOOH 

H04 Δείγμα 4 [Pt(NH3)4](NO3)2 Υδραζίνη 

H05 Δείγμα 4 [Pt(NH3)4](NO3)2 NaCOOH 

H08 Δείγμα 2 [Pt(NH3)4](NO3)2 H2 gas 
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Σχήμα 4.41: Συγκριτικό διάγραμμα μετατροπής NO (XNO, %) και εκλεκτικότητας προς N2O 
(SN2O, %), μορφοποιημένων καταλυτών (pellets) 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2 στους 140 και 
180oC. Τροφοδοσία: 500 ppm ΝΟ/2.5%Ο2/0.8%Η2/10%CΟ2/20%Η2Ο/Ηe, GHSV= 40,000 h-1. 
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Στο Σχήμα 4.41 παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσματα των καταλυτών 

Pt/50MgO-50CeO2 (pellets) ως προς την ενεργότητα (ΧΝΟ, %) και εκλεκτικότητα (SN2O, 

%) της αντίδρασης H2-SCR για τροφοδοσία αντίδρασης 500 ppm NO/2.5%O2/0.8%%H2/ 

10%CO2/20%H2O/He στους 140 και 180οC. Από το Σχήμα 4.41 και έχοντας υπόψη τα 

δεδομένα του Πίνακα 4.10, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι οι καταλύτες οι οποίοι 

παρασκευάστηκαν με χρήση H2PtCl6 ή K2PtCl4 ως πρόδρομης ένωσης Pt παρουσιάζουν 

υψηλότερη μετατροπή ΝΟ (XNO, %) και χαμηλότερη εκλεκτικότητα προς N2O (SN2O, %) 

σε σχέση με τους καταλύτες που προέκυψαν με χρήση Pt(NH3)4(NO3)2. Συγκεκριμένα, τα 

στερεά που συντέθηκαν έχοντας ως πρόδρομη ένωση Pt(NH3)4(NO3)2 παρουσίασαν 

μετατροπή NO χαμηλότερη από 80% (ΧΝΟ<80%), ενώ εκλεκτικότητα προς N2O 

μεγαλύτερη από 40% (SΝ2Ο>40%) και στις δύο θερμοκρασίες αντίδρασης (T= 140 και 

180oC). Αντίθετα, όλοι οι μορφοποιημένοι καταλύτες που συντέθηκαν με χρήση H2PtCl6 

ως πρόδρομης ένωσης Pt παρουσίασαν ΧΝΟ = 80-97% και SN2O = 20-32% στους 140oC 

(Σχήμα 4.41). Ωστόσο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.41, αύξηση της θερμοκρασίας 

αντίδρασης από τους 140 στους 180oC οδηγεί σε μείωση της μετατροπής NO (ΧΝΟ, %) 

όσο και αύξηση της εκλεκτικότητας προς N2O (SN2O, %) για όλα τα στερεά που 

μελετήθηκαν.  

Ο Hamada et al. [35] μελέτησαν την αντίδραση ΝO/Η2/Ο2 στις χαμηλές θερμοκρασίες 

(50-130oC) παρουσία καταλυτών Pt/Mg-Al-O (Pt/HA) υπό μορφή σωματιδίων (~1 mm) οι 

οποίοι παρασκευάστηκαν με χρήση [PtCl6]
2-, (Ptc-HT) και [Pt(NO2)4]

2- (Ptn-HT) ως 

πρόδρομης ένωσης Pt. Οι τελευταίοι παρατήρησαν ότι στη χαμηλή θερμοκρασιακή 

περιοχή (T<130oC) ο τελευταίος καταλύτης παρουσίασε υψηλότερη εκλεκτικότητα προς 

N2 σε αντίθεση με τον καταλύτη Ptc-HT o οποίος παρουσίασε υψηλή εκλεκτικότητα προς 

N2O. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δυο στερεά είχαν την ίδια επιφάνεια BET και διασπορά 

Pt. Οι ερευνητές απέδωσαν τη βελτιωμένη εκλεκτικότητα προς N2 (SN2, %) του καταλύτη 

Ptn-HT στο σχηματισμό ενδιάμεσων ειδών NO2
-/NO3

- τα οποία στη συνέχεια ανάγονται 

εκλεκτικά προς N2. Μελέτες EXAFS των καταλυτών Ptn-HT και Ptc-HT έδειξαν την 

παρουσία ειδών Cl- στην επιφάνεια του τελευταίου, όπου σύμφωνα με τους ίδιους 

ερευνητές οφείλεται η αυξημένη εκλεκτικότητα προς N2O [35]. Τα αποτελέσματα αυτά 

βρίσκονται σε αντίθεση με αυτά που καταγράφηκαν για τους καταλύτες της παρούσας 

μελέτης. Η χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή που μελετήθηκαν οι καταλύτες [1], όσο και η 

παρουσία διαφορετικού υποστρώματος, αναμένεται να εμπλέκουν διαφορετικό μηχανισμό 

αναγωγής του NO. Από προηγούμενες μηχανιστικές μελέτες (SSITKA-DRIFTS, SSITKA-

MS) στο εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης [42, 44, 85] έχει βρεθεί ότι στο υπόστρωμα, 

και συγκεκριμένα στη διεπιφάνεια Pt-υποστρώματος, εντοπίζονται τα κέντρα όπου 
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σχηματίζονται τα ενεργά ενδιάμεσα είδη NOx που εμπλέκονται στο μηχανισμό της 

αντίδρασης H2-SCR. 

Από τον Πίνακα 4.10 είναι εμφανές ότι οι παράμετροι σύνθεσης και ενεργοποίησης 

του στερεού καταλύτη καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την συμπεριφορά του (XNO, 

SN2O, %) ως προς την αντίδραση H2-SCR, ιδιαίτερα στη χαμηλή θερμοκρασία αντίδρασης, 

Τ=140oC. Επιπρόσθετα, το είδος του αναγωγικού μέσου που χρησιμοποιήθηκε για την 

ενεργοποίηση του καταλύτη φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως προς την 

εκλεκτικότητα προς N2O (SΝ2Ο, %). Το πιο πάνω συμπέρασμα γίνεται εύκολα αντιληπτό 

συγκρίνοντας το προφίλ εκλεκτικότητας προς N2O που παρουσιάζουν τα στερεά H16, 

H17, H18 και H19 (Σχήμα 4.42). Από τα αποτελέσματα αυτά είναι εμφανές ότι η αναγωγή 

των στερεών με αέριο Η2 (1 bar) οδηγεί στη μικρότερη παραγωγή N2O (μη επιθυμητό 

προϊόν). 

 

 

Σχήμα 4.42: Συγκριτικό διάγραμμα μετατροπής NO (XNO, %) και εκλεκτικότητας προς N2O 
(SN2O, %) μορφοποιημένων καταλυτών 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2 (pellets) στους 140oC. 
Τροφοδοσία: 500 ppm ΝΟ/2.5%Ο2/0.4%Η2/10%CΟ2/20% Η2Ο/Ηe, GHSV= 40,000 h-1. 

Στο Σχήμα 4.42 παρουσιάζονται τιμές μετατροπής NO (XNO, %) και εκλεκτικότητας 

προς N2O (SN2O, %) που παρουσίασαν μορφοποιημένοι καταλύτες 0.1%κ.β. Pt/50MgO-

50CeO2 στους 140oC, κάτω από βιομηχανικές συνθήκες αντίδρασης παρουσία 0.4 %H2 

στην τροφοδοσία. Η μελέτη της ενεργότητας και εκλεκτικότητας (XNO, SN2O, %) του 

καταλύτη για χαμηλότερες συγκεντρώσεις Η2 στην τροφοδοσία είναι σημαντική, αφού 

σχετίζεται άμεσα με τα οικονομικά στοιχεία εφαρμογής της τεχνολογίας H2-SCR στη 
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βιομηχανία. Από το Σχήμα 4.42 είναι εμφανές ότι ακόμη και στη περίπτωση χρήσης 0.4 

αντί 0.8 vol% Η2 στην τροφοδοσία, οι καταλύτες εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό 

μετατροπής NO (XNO>70%), αν και παρατηρείται αύξηση κατά ~10 % μονάδες στην 

εκλεκτικότητα προς N2O (SN2O, %). 

 

 

Σχήμα 4.43: Συγκριτικά διαγράμματα ΧΝΟ (%) και SN2O (%) για το καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. 
Pt/MgΟ-CeO2 υπό μορφή σκόνης και σωματιδίων (pellets). Θερμοκρασία αντίδρασης 140oC, 
τροφοδοσία: 500 ppm ΝΟ/2.5%Ο2/0.8%Η2/10%CΟ2/20%Η2Ο/ Ηe, GHSV= 40,000 h-1. 

Στο Σχήμα 4.43 παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσματα XNO (%) και SN2O (%) της 

αντίδρασης H2-SCR που αφορούν το καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. Pt/50MgΟ-50CeO2 

υπό μορφή σκόνης και σωματιδίων στους 140oC. Όπως φαίνεται από το Σχήμα 4.43, τα 

δυο στερεά καταλυτικά συστήματα παρουσιάζουν πολύ υψηλές μετατροπές NO 

(XNO>90%) και σχετικά χαμηλές εκλεκτικότητες προς N2O (SN2O ≈ 20%). Από τα 

πειράματα αυτά το σημαντικό στοιχείο που προέκυψε είναι ότι ο καταλύτης υπό μορφή 

σωματιδίων διαθέτει εφάμιλλη ενεργότητα με τον αντίστοιχο καταλύτη υπό μορφή 

σκόνης, γεγονός που επιβεβαιώνει την απουσία φαινομένων εσωτερικής μεταφοράς μάζας, 

άρα επιτυχούς μορφοποίησης του καταλύτη σε σφαιρικά σωματίδια για βιομηχανική 

εφαρμογή.  

4.4.1 Εφαρμογή Τεχνολογίας H2-SCR για την Αντιμετώπιση Εκπομπών NOx που 

Εκπέμπονται από Πλοία 

Οι εκπομπές οξειδίων αζώτου (NOx) από την παγκόσμια ναυτιλιακή δραστηριότητα 

αναμένεται μέχρι το 2020 να αντιστοιχούν ή και ακόμη να ξεπεράσουν τις επίγειες 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Powder Pellets

X
N
O
, S

N
2
(%

) 

XNO (%) SN2O (%)0.8%H2 T=140oC

92.0

23.0 20.3

97.4

ΓΙΩ
ΡΓ
ΟΣ

 Γ.
 Ο
ΛΥ
ΜΠ
ΙΟ
Υ



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η2-SCR 

 

| 177  
 

εκπομπές προερχόμενες και από τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής κοινότητας. Με την 

εφαρμογή της αναθεωρημένης συνθήκης του MARPOL 73/78 (Annex VI) την 1η Ιουλίου 

2010, και στην αναμενόμενη μελλοντική θέσπιση και επιβολή αυστηρότερων κανονισμών 

περιορισμού των εκπομπών NOx προερχόμενων από πλοία, η ανάπτυξη νέας καινοτόμου 

deNOx τεχνολογίας με εφαρμογή στην αντιμετώπιση εκπομπών NOx καθίσταται πλέον 

επιβεβλημένη. 

Μέχρι σήμερα έχουν υιοθετηθεί αρκετές τεχνολογίες αντιμετώπισης των εκπομπών 

NOx και SOx από τα πλοία, οι οποίες βασίζονται κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας του 

καυσίμου (περιεχόμενο S), και γενικότερα των υφιστάμενων τεχνολογιών καύσης. Η πιο 

απλή μέθοδος απομάκρυνσης που χρησιμοποιείται σήμερα βασίζεται στην έκπλυση του 

καυσαερίου με H2O, διεργασία η οποία οδηγεί σε περίπου 50% μείωση της συγκέντρωση 

NOx, αλλά παράλληλα έχει βρεθεί να αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου. 

Η καταλυτική τεχνολογία εκλεκτικής αναγωγής NOx παρουσία NH3 (NH3-SCR) 

αποτελεί την πλέον διαδεδομένη deNOx τεχνολογία για την αντιμετώπιση εκπομπών NOx 

από καυσαέριο βιομηχανικών επίγειων μονάδων (καυστήρες, διυλιστήρια, κ.ά.). Με την 

τεχνολογία αυτή επιτυγχάνεται υψηλή μετατροπή NO (ΧΝΟ>90%), ωστόσο παρουσιάζει 

αρκετά μειονεκτήματα, όπως: υψηλό κόστος λειτουργίας, διαφυγή NH3 στο περιβάλλον, 

κ.ά. [4, 86] (Κεφ. 1.3.1). Ένα σημαντικό μειονέκτημα που παρουσιάζει η εν λόγω 

τεχνολογία είναι η δυσκολία εφαρμογής της σε υφιστάμενες επίγειες βιομηχανικές 

μονάδες λόγω του μεγάλου χώρου που απαιτείται. Επίσης, οι σχετικά υψηλές 

θερμοκρασίες λειτουργίας της εν λόγω τεχνολογίας απαιτούν την ενσωμάτωσή της εντός 

της βιομηχανικής διεργασίας. Με βάση τους τελευταίους περιορισμούς της υπάρχουσας 

τεχνολογίας NH3-SCR, και το δεδομένο περιορισμό χώρου σε ένα πλοίο, η τελευταία 

τεχνολογία καθίσταται δύσκολο να βρει εφαρμογή, ιδιαίτερα σε υφιστάμενα σκάφη. Η 

χρήση H2 αντί NH3 ως αναγωγικού μέσου (H2-SCR) έχει σημειώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

τα τελευταία χρόνια για αντικατάσταση της υφιστάμενης τεχνολογίας NH3-SCR [24-46]. 

Σημαντικό πλεονέκτημα της H2-SCR είναι η δυνατότητά λειτουργίας της σε χαμηλές 

θερμοκρασίες, καθιστώντας την ικανή να εφαρμοστεί στο τελικό στάδιο μιας 

βιομηχανικής διεργασίας (end of pipe). Το τελευταίο καθιστά την τεχνολογία H2-SCR 

πολύ ελκυστική deNOx τεχνολογία η οποία μπορεί να βρει άμεση εφαρμογή σε 

υφιστάμενες σταθερές βιομηχανικές μονάδες. Υπάρχουν όμως και αυξημένες προοπτικές 

εφαρμογής της για την αντιμετώπιση εκπομπών NOx από μη σταθερές πηγές ρύπανσης, 

όπως είναι τα πλοία. 

Στα πλαίσια της παρούσας Δ.Δ. έγινε προσπάθεια ανάπτυξης και εφαρμογής deNOx 

καταλυτικής τεχνολογίας H2-SCR για την αντιμετώπιση εκπομπών NOx που εκπέμπονται 

ΓΙΩ
ΡΓ
ΟΣ

 Γ.
 Ο
ΛΥ
ΜΠ
ΙΟ
Υ



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η2-SCR 

 

| 178  
 

από πλοία. Η εργασία αυτή αποτέλεσε μέρος μεγαλύτερου έργου το οποίο υλοποιήθηκε 

στα πλαίσια κοινού Ερευνητικού Προγράμματος του Εργαστηρίου Ετερογενούς 

Κατάλυσης (Πανεπιστήμιο Κύπρου) με το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Κατάλυσης 

(Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) με τίτλο: "Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Τεχνολογίας 

Καταστροφής Oξειδίων Θείου (SOx) και Αζώτου (NOx) που Εκπέμπονται από Πλοία". 

Στόχος του έργου ήταν η λειτουργία και αξιολόγηση της απόδοσης μονάδας αναγωγής των 

εκπομπών NOx με χρήση της τεχνολογίας H2-SCR, οξείδωσης των στερεών αιωρούμενων 

σωματιδίων (ΡΜ) με χρήση οξειδωτικού καταλύτη, και απορρόφησης των εκπομπών SO2 

με χρήση της τεχνολογίας SWA (Sea Water Absorption), σε πλοίο εν πλω. Η πιλοτική 

μονάδα που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί αποτελείτο από τρία ανεξάρτητα μέρη που 

συνδέονταν σε σειρά μεταξύ τους, ως ακολούθως (Σχήμα 4.44): (1) Πλυντήριο 

καυσαερίων για απομάκρυνση SO2, (2) Οξειδωτικός καταλύτης για απομάκρυνση 

αιωρούμενων σωματιδίων (solid particulates), και (3) Καταλυτικό σύστημα για 

απομάκρυνση των ΝΟx (deNOx). Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιλοτική μονάδα εφαρμόστηκε 

σε πλοίο εν πλω και οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν επί τόπου κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης δρομολογημένου ταξιδίου. Η συνεισφορά του εργαστηρίου Ετερογενούς 

Κατάλυσης ήταν η ανάπτυξη κατάλληλου καταλύτη υπό μορφή σωματιδίων (~ 2-3 mm) 

σε συνεργασία με την εταιρία W. C. Heraeus, ο οποίος θα εφαρμοστεί στο τελικό στάδιο 

επεξεργασίας των καυσαερίων με στόχο την εκλεκτική αναγωγή των NOx. 

  

 

 

Σχήμα 4.44: Επιμέρους ανεξάρτητες διεργασίες σε σειρά οι οποίες συνιστούν την πιλοτική 
μονάδα: (1) Πλυντήριο καυσαερίων για απομάκρυνση SO2, (2) Οξειδωτικός καταλύτης για 
απομάκρυνση αιωρούμενων σωματιδίων, και (3) Καταλυτικό σύστημα απομάκρυνσης των ΝΟx. 
 

4.4.2 Πιλοτική Μονάδα - Εκλεκτική Αναγωγή NOx 

 Στην πιλοτική μονάδα το καταλυτικό σύστημα για την απομάκρυνση των ΝΟx 

αποτελείτο από σωματίδια καταλύτη διαμέτρου 2-3 mm τα οποία τοποθετήθηκαν σε 

αντιδραστήρα (ss 316 υλικό κατασκευής), όπου η καταλυτική κλίνη στηριζόταν με τη 

βοήθεια μεταλλικού πλέγματος. Ο καταλύτης Η2-SCR τοποθετήθηκε στην έξοδο του 

οξειδωτικού καταλυτικού μετατροπέα, και αφού τοποθετήθηκε ενδιάμεσα σύστημα 

εναλλαγής θερμότητας για ελάττωση της θερμοκρασίας του καυσαερίου από τους 300-
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αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση και των τριών κύριων ρύπων που περιλαμβάνονται στα 

καυσαέρια του πλοίου, ήτοι, ΝΟx, SO2 και ΡΜ. Το ποσοστό μετατροπής των τριών 

τελευταίων ρύπων από την προτεινόμενη συνδυασμένη τεχνολογία παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 4.48. Συγκεκριμένα, έχει επιτευχθεί μετατροπή της τάξης του 80% για τα οξείδια 

αζώτου (ΝΟx), απομάκρυνση που ξεπερνά το 99% για το διοξείδιο του θείου (SO2), και 

απομάκρυνση 70% για τα στερεά αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ). 

 

Σχήμα 4.48: Ποσοστό μετατροπής των ΝΟ, SO2 και ΡΜ με χρήση της προτεινόμενης 
ολοκληρωμένης πιλοτικής μονάδας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ ΣΕ Pt/MgO-CeO2 

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ H2-SCR 

 

 

 

5.1. Εισαγωγή  

Οι στηριζόμενοι καταλύτες οξειδίου βαναδίου ή μικτών οξειδίων που περιέχουν στη 

δομή τους βανάδιο εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρούσα διατριβή καθώς 

εμπλέκονται στην εκλεκτική αναγωγή των NOx προς N2 παρουσία NH3 (NH3-SCR) [1-4]. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενεργότητα που παρουσιάζει η στερεά φάση V2O5 

στην εκλεκτική αναγωγή των NOx προς N2 παρουσία NH3. Οι καταλύτες που 

χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική εφαρμογή τ-ης τεχνολογίας NH3-SCR στην 

πλειοψηφία τους αποτελούνται κατά κύριο λόγο από στηριζόμενα μεταλλοξείδια, WO3, 

V2O5 ή ΜοΟ3 σε TiO2 [5-11]. Οι Bosch και Janssen [12] μελέτησαν την καταλυτική 

συμπεριφορά ενός μεγάλου αριθμού οξειδίων (π.χ., V2O5, CeO2, Co3O4, NiO, La2O3, 

Fe2O3, CuO, Cr2O3) ως προς την αντίδραση εκλεκτικής αναγωγής του ΝΟ παρουσία ΝΗ3, 

όπου επιβεβαίωσαν ότι το οξείδιο του βαναδίου (V2O5) αποτελεί τον πιο ενεργό και 

εκλεκτικό καταλύτη για την εν λόγω αντίδραση. Στους βιομηχανικούς NH3-SCR 

καταλύτες η %κ.β. φόρτιση σε βανάδια διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα (2-3 %κ.β.). 

Αύξηση της %κ.β. σύστασης σε βανάδια οδηγεί παράλληλα με την αύξηση του ρυθμού 

αναγωγής του NO και σε αύξηση του ρυθμού οξείδωσης του SO2, μη επιθυμητής 

αντίδρασης. Η αξιοσημείωτη καταλυτική δράση που παρουσιάζουν οι στηριζόμενοι 

καταλύτες V2O5 βρέθηκε να σχετίζεται άμεσα με τη γεωμετρία και την ηλεκτρονική 

κατάσταση των ειδών VOx στην επιφάνεια του καταλύτη [13].  

Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου παρατίθενται και συζητούνται για πρώτη φορά 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη της χημικής τροποποίησης (προσθήκη 2-

5%κ.β. V ή 1.1-2.6%κ.β. V2O5) της επιφάνειας του μικτού μεταλλοξειδίου (MgO-CeO2), 

φορέα της ενεργούς φάσης (Pt), στην καταλυτική συμπεριφορά του εν λόγω στερεού ως 

προς την αντίδραση H2-SCR. Συγκεκριμένα, η μελέτη αφορά τη σύνθεση, το 

φυσικοχημικό χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση της καταλυτικής συμπεριφοράς 
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καταλυτών Pt χαμηλής φόρτισης (0.1 %κ.β.) στηριζόμενων σε μηχανικό μίγμα εμπορικών 

οξειδίων MgO-CeO2 στα οποία έχει γίνει εναπόθεση 2-5%κ.β. V. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αποτελέσματα της επίδρασης προσθήκης Pd (χημικός 

προωθητής) στο καταλυτικό σύστημα Pt/MgO-CeO2 στην αντίδραση H2-SCR, με στόχο τη 

βελτίωση της δραστικότητας και εκλεκτικότητας της αντίδρασης αναγωγής του NO προς 

N2 στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC. Με βάση τη βιβλιογραφία [2, 14-18], 

οι στηριζόμενοι καταλύτες Pd σε απλά και μικτά οξείδια (Al2O3, LaCoO3, MgO, TiO2, κ.ά.) 

έδειξαν σημαντική ενεργότητα (XNO, SN2, %) στην αντίδραση H2-SCR. Επιπλέον, 

προηγούμενες μελέτες που έχουν διεξαχθεί στο εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης [19-

21] έχει βρεθεί ότι η παρουσία χαμηλής συγκέντρωσης Pd (<0.2 %κ.β.) οδηγεί σε βελτίωση 

της εκλεκτικότητας που παρουσιάζει ο στερεός καταλύτης 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2. Με 

βάση τα πιο πάνω, έγινε προσπάθεια χημικής τροποποίησης των καταλυτικών συστημάτων 

Pt/MgO-CeO2 και Pt/V2O5-MgO-CeO2 με προσθήκη χαμηλής συγκέντρωσης Pd (0.15-0.5 

%κ.β.).  

Στην περίπτωση των στερεών Pt/Mg-V-Ce-O (παρουσία 2 και 5%κ.β. V) και Pt-

Pd/MgO-CeO2 πραγματοποιήθηκε ενδελεχής φυσικοχημικός χαρακτηρισμός τους με 

σκοπό το συσχετισμό σημαντικών φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους με την καταλυτική τους 

ενεργότητα και εκλεκτικότητα. Ο χαρακτηρισμός αυτός αφορούσε τη χρήση των τεχνικών 

BET, XRD, TPD-H2, XPS και UV-Vis/DRS. Η καταλυτική συμπεριφορά των στερεών ως 

προς την αντίδραση H2-SCR μελετήθηκε στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC. 

Επιπλέον, μελετήθηκε η σταθερότητα του δραστικότερου καταλυτικού συστήματος με το 

χρόνο αντίδρασης. 

5.2 Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός  

5.2.1 Προσδιορισμός Ειδικής Επιφάνειας (BET) 

Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζονται τιμές ειδικής επιφάνειας BET (m2/g), ειδικού όγκου 

πόρων, καθώς και της μέσης διαμέτρου πόρων (nm) των εμπορικών οξειδίων MgO και CeO2 

(καταλυτικά υποστρώματα, W. C. Heraeus) μετά από πύρωσή τους όπως και μετά την 

εναπόθεση V σε αυτά. Η πύρωση πραγματοποιήθηκε στους 600oC για 3h σε κλίβανο 

(στατικά) και ακολούθησε in situ πύρωση-απαέρωση του δείγματος στους 200oC για 2h υπό 

ροή N2. Από τον Πίνακα 5.1 είναι προφανείς οι διαφορές που παρουσιάζουν τα στερεά στις 

ιδιότητες υφής τους όσον αφορά τον ειδικό όγκο πόρων και τη μέση διάμετρο πόρων. Τα 

δυο μικτά οξείδια 3.5 και 5.0%κ.β. V2O5-MgO-CeO2 τα όποια προέκυψαν από την 

εναπόθεση πρόδρομης ένωσης V (NH4VO3) σε μηχανικό μίγμα MgO-CeO2 (70:30 w/w) με 
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τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού παρουσιάζουν χαρακτηριστικά υφής που πλησιάζουν αυτά 

του MgO.  

Πίνακας 5.1: Τιμές ειδικής επιφάνειας BET (m2/g), ειδικού όγκου πόρων (cm3/g) καθώς και 

της μέσης διαμέτρου πόρων (nm) των εμπορικών οξειδίων MgO, CeO2 και του μικτού 

οξειδίου x%κ.β. V2O5-MgO-CeO2 (x = 3.5 και 5.0). 

Οξείδια 
B.E.T. 

m2/g 

Ειδικός Όγκος 

Πόρων (cm3/g) 

Μέση Διάμετρος 
Πόρων (nm) 

MgO (W. C. Heraeus) 97.2 0.20 6.9 

CeO2 (W. C. Heraeus) 86.6 0.08 3.4 

3.5%κ.β.V2O5-MgO-CeO2 78.2 0.17 5.7 

5.0%κ.β.V2O5-MgO-CeO2  65.1 0.18 6.1 

5.2.2 Φασματοσκοπία Περίθλασης Ακτίνων-Χ (XRD)  

Η τεχνική ΧRD χρησιμοποιήθηκε για την ταυτοποίηση των κρυσταλλικών φάσεων των 

μικτών οξειδίων 3.5%κ.β. V2O5-MgO-CeO2 και 5.0%κ.β. V2O5-MgO-CeO2 που προέκυψαν 

μετά από εναπόθεση V (NH4VO3) σε μηχανικό μίγμα MgO-CeO2 (70:30 %κ.β.) και μετά 

από πύρωση παρουσία αέρα στους 600°C, 3h. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.1, οι μόνες 

κρυσταλλικές φάσεις που ανιχνεύτηκαν είναι η φάση του οξειδίου του δημητρίου (CeO2) και 

αυτή του οξειδίου του μαγνησίου (MgO). Η κρυσταλλική δομή των στερεών επιβεβαιώθηκε 

με βάση περιθλασογράμματα πρότυπων κρυσταλλικών ενώσεων (βάση δεδομένων 

XRD/ICDD) αλλά και δημοσιευμένων αποτελεσμάτων [22, 23]. Οι κύριες κορυφές 

περίθλασης (Σχήμα 5.1α και β) των στερεών είναι χαρακτηριστικές του MgO (κυβική δομή, 

Fm3m) και CeO2 (δομή φθορίτη) .  

Στο περιθλασόγραμμα ακτίνων-Χ των στερεών 3.5%κ.β. V2O5-MgO-CeO2 και 

5.0%κ.β. V2O5-MgO-CeO2 (Σχήμα 5.1γ και δ) ανιχνεύτηκαν κορυφές περίθλασης οι οποίες 

αντιστοιχούν στις κρυσταλλικές φάσεις MgO και CeO2, ενώ δεν παρατηρήθηκαν κορυφές 

περίθλασης οι οποίες αντιστοιχούν στα είδη V2O5 και CeVO4. Το τελευταίο βρίσκεται σε 

συμφωνία με τη μελέτη του Duarte de Farias et al. [24], οι οποίοι μελέτησαν τη προσθήκη 

βαναδίου (1, 4, 6, 12 και 18 %κ.β. V2O5) στον καταλύτη Pt/CeO2 για την ενίσχυση της 

ενεργότητας του στην αντίδραση water-gas shift (WGS). Οι τελευταίοι παρατήρησαν την 

ύπαρξη κορυφών που αντιστοιχούν στο είδος CeVO4 μόνο στα φάσματα περίθλασης των 

στερεών με υψηλή φόρτιση σε V2O5 (12 και 18 %κ.β.).  
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Σχήμα 5.1: Περιθλασογράμματα ακτίνων-X στην περιοχή 2θ=20-80o που λήφθηκαν για τα 
εμπορικά υποστρώματα MgO και CeO2 (W. C. Heraeus) και των μικτών οξειδίων 3.5%κ.β V2O5-
MgO-CeO2 και 5.0%κ.β. V2O5-MgO-CeO2 που προέκυψαν μετά από εναπόθεση V (NH4VO3) σε 
μηχανικό μίγμα MgO-CeO2 (70:30 %κ.β.) και πύρωσης του στους 600°C παρουσία αέρα για 3h. 

 

Επιπλέον, ο Radhika et al. παρατήρησαν στα περιθλασογράμματα στερεών x %κ.β. 

V2O5/CeO2 (x = 2, 4, 6, 8 και 10 %κ.β.) ότι αυξάνοντας τη φόρτιση σε V2O5 (6-10 %κ.β.) 

παρατηρούνται χαρακτηριστικές κορυφές που αντιστοιχούν σε CeVO4, ενώ δεν 

παρατηρούνται κορυφές που αντιστοιχούν σε V2O5. Οι ίδιοι ερευνητές απέδωσαν το 

φαινόμενο αυτό στην υψηλή διασπορά V στην επιφάνεια του CeO2. Επιπρόσθετα, έχει 

παρατηρηθεί ότι η κατεργασία του στερεού σε υψηλή θερμοκρασία (Τ=500-800oC) μπορεί 

να οδηγήσει σε σχηματισμό CeVO4 το οποίο προέρχεται από αντίδραση στη στερεά 

κατάσταση των V2O5 και CeO2 [25, 26]. 

5.2.3 Θερμοπρογραμματιζόμενη Εκρόφηση Η2 (TPD-H2) 

Η τεχνική της προσρόφησης αερίου H2 σε μια στερεή μεταλλική επιφάνεια 

ακολουθούμενη από θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση (βλ. Κεφ. 2.5.1), 

χρησιμοποιείται για τη μελέτη της ετερογένειας της επιφάνειας (αριθμό και είδος 

επιφανειακών μεταλλικών ενεργών κέντρων), για τη μελέτη της ισχύς του χημικού δεσμού 

μεταξύ προσροφημένου είδους και στερεής επιφάνειας καθώς και, για την εύρεση της 

διασποράς και μέσου μεγέθους των κρυσταλλιτών μετάλλου σε στηριζόμενους καταλύτες. 

Η τεχνική TPD-Η2, εφαρμόστηκε στους καταλύτες 0.2%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2 και 

0.2%κ.β. Pt/5.0%V2O5-70MgO-30CeO2 χρησιμοποιώντας τη συσκευή και τη μεθοδολογία 

που περιγράφεται στα Κεφ. 3.5 και 3.2.2, αντίστοιχα. 
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Σχήμα 5.2: Φάσματα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης Η2 (ΤPD-Η2) που λήφθηκαν στους 
καταλύτες 0.2%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/5.0%V2O5-70MgO-30CeO2. 

Στο Σχήμα 5.2 παρουσιάζονται φάσματα εκρόφησης Η2 που λήφθηκαν στους 

καταλύτες 0.2%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/5.0%V2O5-70MgO-30CeO2 μετά 

από προσρόφηση Η2 στους 25οC. Παρατηρείται ότι η κορυφή εκρόφησης υδρογόνου για 

το στερεό 0.2%κ.β. Pt/5.0%V2O5-70MgO-30CeO2 είναι μετατοπισμένη προς υψηλότερη 

θερμοκρασία εκρόφησης (ΤΜ=230οC) σε σύγκριση με την θερμοκρασία εκρόφησης 

(160οC) που παρατηρείται στο στερεό 0.2%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2. Το πιο πάνω αποτελεί 

πολύ σημαντική παρατήρηση καθότι η θερμοκρασία εκρόφησης σχετίζεται άμεσα με την 

ισχύ του δεσμού μεταξύ υδρογόνου και μεταλλικής επιφάνειας ΕPt-M. Η εκροφούμενη 

ποσότητα H2 βρέθηκε να είναι και 4.3 και 3.4 μmol/gcat για τους καταλύτες 0.2%κ.β. 

Pt/70MgO-30CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/5.0%V2O5-70MgO-30CeO2, αντίστοιχα. Η παρουσία 

5%κ.β. V2O5 φαίνεται να οδηγεί στη δημιουργία νέων κέντρων προσρόφησης και να 

ενισχύει το δεσμό Pt-Η (εκτενής συζήτηση πραγματοποιείται στην παράγραφο §5.6). 

5.2.4 Θερμοπρογραμματιζόμενη Εκρόφηση ΝΟ (TPD-NO) 

Όπως προαναφέρθηκε στο Κεφ. 3, η τεχνική ΤPD επιτρέπει τη λήψη σημαντικών 

πληροφοριών σχετικά με την ισχύ του δεσμού μεταξύ ΝO και μέταλλου (M-ΝO), 

σημαντική παράμετρο για την υποβοήθηση ερμηνείας της καταλυτικής συμπεριφοράς των 

στηριζόμενων καταλυτών 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/5%V2O5-MgO-CeO2 ως 

προς την αντίδραση H2-SCR. Επίσης, από τα φάσματα TPD-NO προσδιορίζεται ο αριθμός 

των ειδών προσροφημένου NO και η συγκέντρωση τους στην καταλυτική επιφάνεια.  

Στο Σχήμα 5.3 παρουσιάζονται φάσματα εκρόφησης NO και N2O που λήφθηκαν για 

τους καταλύτες 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/5%V2O5-MgO-CeO2 για μετά από 

προσρόφηση NO στους 25οC. Οι διακριτές κορυφές που παρουσιάζονται στα φάσματα 
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(μετά από αποσυνέλιξη) αντιστοιχούν στην ύπαρξη διαφορετικών ενεργών κέντρων 

προσρόφησης NO (ετερογένεια της επιφάνειας). Στα φάσματα εκρόφησης NO και των δυο 

στερεών παρατηρείται κορυφή στους 95oC που αντιστοιχεί σε ένα είδος προσροφημένου 

NO, το οποίο αποτελεί το μόνο είδος στην επιφάνεια του καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/MgO-

CeO2. Η παρουσία V στην επιφάνεια των εμπορικών οξειδίων MgO και CeO2 φαίνεται να 

έχει πολύ σημαντική επίδραση στη τροποποίηση της χημικής σύστασης του υποστρώματος 

και του οξεο-βασικών του ιδιοτήτων, όπως πιθανότατα και την τροποποίηση των 

ηλεκτρονιακών ιδιοτήτων του Pt, καθώς πέραν από την κορυφή στους 95oC παρουσιάζεται 

η δημιουργία άλλων 2 κορυφών εκρόφησης σε υψηλότερες θερμοκρασίες (Τ=160oC και 

240oC). Το τελευταίο υποδηλώνει την ύπαρξη περισσότερων του ενός ενεργών κέντρων 

για προσρόφηση NO (π.χ., NO2
-, ΝΟ3

-) ή διαφορετικού τρόπου χημικής προσρόφησης NO 

στο ίδιο ενεργό κέντρο. 

 

 

Σχήμα 5.3: Προφίλ θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης ΝΟ και N2O που λήφθηκαν στους 
καταλύτες 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/5%V2O5-MgO-CeO2 μετά από προσρόφηση 
ΝΟ στους 25οC.  
 

Στα φάσματα εκρόφησης Ν2Ο παρατηρείται η ύπαρξη 4 διαφορετικών κορφών 

εκρόφησης Ν2Ο οι οποίες οφείλονται στην διάσπαση διαφορετικών ειδών προσροφημένου 

NO, σύμφωνα με τα πιο κάτω στοιχειώδη βήματα: 
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NO s N s O s      (5.1) 

2NO s N s N O(g) 2s      (5.2) 

Με δείκτη s υποδηλώνεται το ενεργό κέντρο προσρόφησης στην επιφάνεια Pt ή και 

υποστρώματος. Για παράδειγμα, προσροφημένο NO στο υπόστρωμα ( 2NO , 3NO ) θα 

μπορούσε να διαχυθεί στο μέταλλο (Pt) και να αντιδράσει με N-s προς σχηματισμό N2O. 

Η παρουσία της βανάδιας φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην μείωση του 

ρυθμού παραγωγής N2O, αφού η εκροφούμενη ποσότητα είναι 180 μmol/g σε σχέση με το 

στερεό Pt/MgO-CeO2 (65 μmol/g). Το αποτέλεσμα αυτό εξηγεί πολύ καλά την μικρότερη 

SN2O (%) που παρατηρήθηκε στην αντίδραση H2-SCR.  

5.2.5 Φωτοηλεκτρονική Φασματοσκοπία Ακτίνων-Χ (X-Ray Photoelectron 

Spectroscopy, XPS) 

Με χρήση της φωτοηλεκτρονικής φασματοσκοπίας ακτίνων-X προσδιορίστηκε η 

επιφανειακή ατομική σύσταση και η οξειδωτική κατάσταση των επιφανειακών ατόμων των 

στερεών καταλυτών 0.2%κ.β. Pt/x%V2O5-MgO-CeO2 (x = 0, 3.5 και 5.0%κ.β. V2O5, 

MgO:CeO2 70:30 w/w) και 0.1%κ.β. Pt - y% Pd/MgO-CeO2 (y = 0.3 και 0.5%κ.β. Pd, 

MgO:CeO2 70:30 w/w)  

Στο Σχήμα 5.4 παρουσιάζονται φάσματα XPS V 2p που λήφθηκαν μετά από οξείδωση 

των στερεών 0.2%κ.β. Pt/3.5%V2O5-MgO-CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/5.0%V2O5-MgO-CeO2. 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.4, το φάσμα XPS V 2p αποτελείται από δύο κορυφές στα 517.4 

και 524.8 eV, που όπως είναι γνωστό, οφείλονται στο φαινόμενο spin – orbit [27]. Με βάση 

τη βιβλιογραφία [24, 25, 27, 28] το V μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα μεγάλο αριθμό 

οξειδωτικών καταστάσεων (0, +2, +3, +4 και +5) οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα εύρος 

ενεργειών σύνδεσης (Πίνακας 5.2). Η κορυφή στα 517.4 eV που παρουσιάζεται στο φάσμα 

XPS και των δυο στερεών, αφορά είδη V5+. Επιπλέον, το μικρό εύρος των κορυφών 

αντιστοιχεί σε μικρή κατανομή της οξειδωτικής κατάστασης ειδών VOx της επιφάνειας, που 

αντιστοιχούν κυρίως σε είδη V5+. Όμοια αποτελέσματα αναφέρονται από τον Duarte et al. 

[24] οι οποίοι μελέτησαν καταλύτες Pt/CeO2 με διαφορετική φόρτιση σε V (χημικό 

προωθητή), όπου παρατήρησαν ότι οι καταλύτες με χαμηλότερη φόρτιση από 12 %κ.β. σε 

V2O5 παρουσιάζουν μικρή κατανομή οξειδωτικών καταστάσεων V, με την V5+ να αποτελεί 

την κύρια οξειδωτική κατάσταση. ΓΙΩ
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Πίνακας 5.2: Εύρος ενεργειών σύνδεσης (binding energies, eV) στο οποίο παρατηρούνται 

κορυφές XPS V 2p3/2 που αντιστοιχούν σε διαφορετικές οξειδωτικές καταστάσεις V [24, 25, 

27, 28]. 

Οξειδωτική 
κατάσταση V 

Ενέργεια Σύνδεσης  

eV 

V5+ 517.5 - 518.2 

V4+ 516.5 - 517.1 

V3+ 515.2 - 515.9 

 

 

        

Σχήμα 5.4: Φάσματα XPS V 2p που λήφθηκαν μετά από οξείδωση (20% Ο2/He, 600°C) των 
στερεών (α) 0.2%κ.β. Pt/5.0%V2O5-MgO-CeO2 και (β) 0.2%κ.β. Pt/3.5%V2O5-MgO-CeO2.  

Στο Σχήμα 5.5α, β παρουσιάζονται φάσματα XPS Ce 3d που λήφθηκαν μετά από 

πύρωση (20% Ο2/He, 600°C) των στερεών 0.2%κ.β. Pt/3.5%V2O5-MgO-CeO2 και 0.2 %κ.β. 

Pt/5.0%V2O5-MgO-CeO2. Για σκοπούς σύγκρισης λήφθηκε επίσης φάσμα XPS Ce 3d του 

καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2 (Σχήμα 5.5γ). Με βάση τη βιβλιογραφία [29-33], το 

φάσμα XPS Ce 3d αποτελείται από τις κύριες μεταπτώσεις Ce 3d5/2 και Ce 3d3/2 και τις 

δορυφορικές κορυφές (satellites) λόγω του φαινομένου shake-up, shake-off και πολλαπλού 

διαχωρισμού (multiple splitting), οι οποίες σχετίζονται με την παρουσία διαφορετικών 

οξειδωτικών καταστάσεων Ce (Ce3+ και Ce4+). Συγκεκριμένα, παρατηρούνται 6 κορυφές XP 

του Ce4+ στα ενεργειακά επίπεδα Ce 3d5/2 (v, vʹʹ και vʹʹʹ) και Ce 3d3/2 (u, uʹʹ και uʹʹʹ), ενώ 
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επιπρόσθετα μπορεί να παρατηρηθεί και μια διπλή κορυφή (doublet, vʹ και uʹ) η οποία 

οφείλεται στην παρουσία του ανηγμένου είδους Ce3+ [29, 32]. Η παρουσία των κορυφών v 

και vʹʹ, και u και uʹʹ αποδίδεται στο φαινόμενο shake-down το οποίο δημιουργείται λόγω 

μεταφοράς ενός ή δυο ηλεκτρονίων από το O 2p τροχιακό στο 4f άδειο τροχιακό του Ce. Οι 

διπλές αυτές κορυφές είναι αποτέλεσμα της μίξης των τελικών ηλεκτρονιακών 

καταστάσεων Ce 3d94f2 και Ce 3d94f1 (Ce IV). Επιπλέον, οι κορυφές vʹʹʹ και uʹʹʹ οφείλονται 

αποκλειστικά στην τελική κατάσταση 3d94f0 (Ce4+), ενώ οι κορυφές vʹ και uʹ είναι οι 

μοναδικές δορυφορικές κορυφές οι οποίες αποδίδονται στο είδος Ce3+. 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το φάσμα Ce 3d παρουσιάζει κορυφές XP οι οποίες 

ανήκουν στα ενεργειακά επίπεδα Ce 3d5/2 και Ce 3d3/2 και συμβολίζονται με v και u, 

αντίστοιχα. Οι δορυφορικές κορυφές vʹ και uʹ αφορούν το είδος Ce3+. Εξετάζοντας 

προσεκτικά τις τελευταίες κορυφές (σκιασμένη περιοχή) παρατηρείται μια μικρή αύξηση 

του εμβαδού τους με αύξηση της φόρτισης V. Το τελευταίο, βρίσκεται σε συμφωνία με τη 

μελέτη του Duarte et al. [24] που αφορούσε τη χρήση V2O5 (0, 1, 6, 12 και 18 %κ.β.) σε 

στηριζόμενους καταλύτες Pt/CeO2. Στα φάσματα XP Ce 3d των στερεών καταλυτών με 

χαμηλή φόρτιση σε V2O5 (1 και 6 %κ.β.) δεν παρατήρησαν πρακτικές διαφορές σε σχέση με 

το φάσμα XP του καταλύτη Pt/CeO2. Σημαντικές διαφορές στο φάσμα XP των στερεών 

καταγράφηκαν σε υψηλότερες φορτίσεις V2O5 (>6%κ.β.), όπου βρέθηκε ότι αύξηση της 

%κ.β. φόρτισης σε V2O5 οδηγεί σε μείωση της έντασης της κορυφής XP στα 916 eV (uʹʹʹ), 

ενώ παράλληλα αυξάνεται η ένταση της κορυφής στα 885 eV (vʹ), γεγονός που υποδηλώνει 

την παρουσία ειδών Ce3+. Η παρουσία Ce3+ επιβεβαιώνεται επίσης και από τη μείωση της 

έντασης της κορυφής στα 888 eV (vʹʹ) και την εμφάνιση νέας κορυφής στα 885 eV (vʹ). Η 

τάση αυτή βρέθηκε να σχετίζεται με το σχηματισμό CeVO4 όπως παρατηρήθηκε επίσης στο 

περιθλασόγραμμα XRD των στερεών.  

Σύμφωνα με τους Rynkowski et al. [30] και Shyu et al. [34], με βάση την ένταση και το 

εμβαδό που περικλείει η διαχωρισμένη από το υπόλοιπο φάσμα κορυφή uʹʹʹ, η οποία 

αντιστοιχεί στο είδος Ce4+, μπορούν να εξαχθούν ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη 

συγκέντρωση των ειδών Ce3+ και Ce4+ στην επιφάνεια του στερεού. Όμοια, ο Wu et al. [32] 

μελέτησαν το λόγο του εμβαδού της κορυφής uʹʹʹ ως προς το εμβαδό ολόκληρου του XP 

φάσματος Ce 3d, και με χρήση πρότυπων ενώσεων που περιέχουν μόνο τη μια ή την άλλη 

οξειδωτική κατάσταση Ce (Ce3+, Ce4+), απέδωσαν μια ποσοτική εικόνα της συγκέντρωσης 

των ειδών Ce3+/Ce4+ στην επιφάνεια των στερεών. Στην παρούσα Δ.Δ., με βάση την κορυφή 

uʹʹʹ στα XP φάσματα Ce 3d των στερεών 0.2%κ.β. Pt/3.5%V2O5-MgO-CeO2 (Σχήμα 5.5α) 

και 0.2%κ.β. Pt/5%V2O5-MgO-CeO2 (Σχήμα 5.5β), πραγματοποιήθηκε σύγκριση των 
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λόγων εμβαδού της κορυφής uʹʹʹ προς το εμβαδό ολόκληρου του XP φάσματος Ce 3d και 

παρατηρήθηκε ότι αύξηση της φόρτισης V2O5 (3.5 σε 5 %κ.β.) οδηγεί σε ~6% μείωση του 

λόγου, γεγονός που υποδεικνύει τη μικρή αύξηση στη συγκέντρωση των ειδών Ce3+ στην 

επιφάνεια του στερεού με 5%κ.β. φόρτιση σε V2O5. 

Επίσης, ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι από τα φάσματα XPS Ce 3d παρατηρούνται 

είδη Ce3+ αν και προηγήθηκε οξείδωση των στερεών πριν από τη λήψη των φασμάτων XPS. 

Το τελευταίο μπορεί να αποδοθεί στην ισχυρή ηλεκτρονιακή αλληλεπίδραση που 

αναπτύσσεται μεταξύ V και υποστρώματος (CeO2). Σε αντίστοιχα συμπεράσματα κατέληξε 

ο Wong et al. [25] οι οποίοι μελέτησαν με φασματοσκοπία XPS την ανάπτυξη και 

ηλεκτρονική δομή στρώματος V2O5 σε CeO2. Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν ότι και απουσία 

οξυγόνου το CeO2 μέσω των ευκίνητων οξυγόνων που διαθέτει μπορεί να οξειδώσει άτομα 

V προς σχηματισμό V2O3 και V2O5 σύμφωνα με τις πιο κάτω εξισώσεις:  

o
2 2 3 2 36CeO  + 2V  V O  + 3Ce O  (ΔG  = -55 kJ/mol of V)  (5.3) 

o
2 2 5 2 310CeO  + 2V  V O  + 5Ce O  (ΔG  = +148 kJ/mol of V)  (5.4) 
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Σχήμα 5.5: Φάσματα XPS Ce 3d για τους καταλύτες: (α) 0.2%κ.β. Pt/3.5%V2O5-MgO-CeO2, (β) 
0.2%κ.β. Pt/5%V2O5-MgO-CeO2, και (γ) 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2. 

Στον Πίνακα 5.3 δίνονται οι ενέργειες σύνδεσης (binding energies, eV) των τροχιακών 

Pt 4d, Pd 3d, Ce 3d, Mg 2p, V 2p και Ο 1s για τα καταλυτικά συστήματα 0.2%κ.β. 

Pt/x%V2O5-MgO-CeO2 (x=0, 3.5 και 5.0%, MgO:CeO2 70:30 w/w), και 0.1%κ.β. Pt-y%κ.β. 

Pd/MgO-CeO2 (y = 0.3 και 0.5%κ.β., MgO:CeO2 70:30 w/w) μετά από οξείδωση (20% 

O2/He, 600°C).  
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Πίνακας 5.3: Ενέργειες σύνδεσης (eV) που μετρήθηκαν με φωτοηλεκτρονική 

μικροσκοπία ακτίνων-X (XPS) στα στερεά καταλυτικά συστήματα Pt/MgO-CeO2, Pt-

Pd/MgO-CeO2, και Pt/V2O5-MgO-CeO2 μετά από οξείδωση. 

Καταλυτικό Σύστημα Mg 2p 
Ce 

3d5/2
V 2p3/2 O 1s Pt 4d5/2 Pd 3d5/2 

0.2%Pt/MgO-CeO2 49.8 882.4 - 
529.8 (39) 
531.8 (61)

314.7 - 

0.1%Pt-0.3%Pd/ MgO-CeO2 49.9 882.5 - 
529.8 (35) 
531.7 (65)

314.9 
335.0 (45)
337.2 (55)

0.1%Pt-0.5%Pd/ MgO-CeO2 50.0 882.6 - 
529.9 (42) 
531.7 (58)

315.0 
335.0 (13)
337.4 (87)

0.1%Pt/3.5%V2O5- MgO-CeO2 49.9 882.4 517.3 
529.9 (43) 
531.7 (57)

314.9 
 
- 

0.1%Pt/5.0%V2O5- MgO-CeO2 49.9 882.5 517.4 
529.8 (39) 
531.6 (61)

314.8 
 
- 

 

Οι τιμές των ενεργειών σύνδεσης για Ce 3d5/2, Mg 2p και V 2p3/2 βρίσκονται σε πλήρη 

συμφωνία με τις αναμενόμενες τιμές για τα αντίστοιχα μεταλλοξείδια [24, 25, 27, 28, 35]. 

Επιπλέον, συμπεραίνεται ότι στους δύο υπό μελέτη στηριζόμενους καταλύτες 0.2%κ.β. 

Pt/3.5%V2O5-MgO-CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/5%V2O5-MgO-CeO2 το V βρίσκεται στην 

οξειδωτική κατάσταση V+5 (V 2p3/2 = 517.3 eV) [24]. Στην περίπτωση του Ο 1s 

εντοπίζονται δύο κορυφές XP στα 529.9 και 531.7 eV, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3. Με 

βάση τη βιβλιογραφία [24, 36], οι προηγούμενες ενέργειες σύνδεσης είναι 

χαρακτηριστικές των πλεγματικών οξυγόνων (Ο2-) και των προσροφημένων επιφανειακών 

ειδών που περιέχουν οξυγόνο (-ΟΗ), αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρουσία V ή Pd 

η ενέργεια σύνδεσης των πλεγματικών οξυγόνων παραμένει σταθερή. Ο Duarte et al. [24] 

παρατήρησαν ότι αύξηση της συγκέντρωσης V2O5 (>6%κ.β.) στον καταλύτη Pt/CeO2 

προκαλεί μετατόπιση προς υψηλότερες ενέργειες σύνδεσης. Τα προροφημένα επιφανειακά 

είδη οξυγόνου του Ο 1s είναι δυνατό να βρίσκονται στη μορφή προσροφημένων 

ανθρακικών ειδών (λόγω σχηματισμού του τελευταίου από το ατμοσφαιρικό διοξείδιο του 

άνθρακα ή υδροξυλομάδων (-OH) που προκύπτουν από μόρια νερού, ή/και είδη Οn- σε 

ατέλειες της δομής (CeOx, x<2) [24, 36]. Oι τιμές στις παρενθέσεις του Πίνακα 5.3 

αποδίδουν τα διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής των δύο ειδών οξυγόνου (πλεγματικά ή 

προσροφημένα επιφανειακά).  

Στον Πίνακα 5.4 δίνεται ο επιφανειακός ατομικός λόγος των στοιχείων που 

ανιχνεύθηκαν για κάθε υπό μελέτη στηριζόμενο καταλύτη Pt μετά από οξείδωση. Οι 

καταλύτες 0.1%κ.β. Pt-0.3%Pd/MgO-CeO2 και 0.1%κ.β. Pt/5.0%V2O5-MgO-CeO2 
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επιδεικνύουν τον υψηλότερο ατομικό λόγο Pt/Mg. Επίσης, είναι εμφανές ότι η σύσταση Pt 

στην επιφάνεια αυξάνεται μετά από προσθήκη 5%κ.β. V2Ο5 σε σχέση με 3.5%κ.β. V2Ο5 

στο υπόστρωμα MgO-CeO2. Αυτό είναι σημαντικό αποτέλεσμα το οποίο υποδεικνύει την 

αύξηση της διασποράς Pt παρουσία V στο υπόστρωμα MgO-CeO2, το οποίο πιθανότατα 

να ερμηνεύσει και την αύξηση της ενεργότητας του υπόψη καταλύτη όπως αναφέρεται στο 

Κεφ. 5.3. Η μικρή ποσότητα ανθρακικών που παρατηρείται και στις τρεις υπό μελέτη 

περιπτώσεις (Πίνακας 5.4) οφείλεται στην έκθεση του κάθε στερεού σε ατμόσφαιρα 

περιβάλλοντος κατά τη μεταφορά του στον αναλυτή ΧPS, η οποία δεν απομακρύνθηκε 

στις εφαρμοζόμενες συνθήκες προκατεργασίας 

Πίνακας 5.4: Ατομικοί λόγοι Ce/Mg, V/Mg, 2
3Ce  /Mg, Pt/Mg, και Pd/Mg όπως 

προσδιορίστηκαν με χρήση της τεχνικής XPS στα στερεά Pt/MgO-CeO2, Pt-Pd/MgO-

CeO2, και Pt/V2O5-MgO-CeO2 μετά από οξείδωση.  

Καταλυτικό Σύστημα 

 Ατομικό Κλάσμα 

 Ce/Mg V/Mg 
CO3

2-

/Mg 
Pt/Mg Pd/Mg 

0.1%Pt/MgO-CeO2 0.089 - 0.176 0.0014 - 

0.1%Pt-0.3%Pd/ MgO-CeO2 0.078 - 0.316 0.0014 0.0034 

0.1%Pt-0.5%Pd/ MgO-CeO2 0.017 - 0.068 0.0006 0.0025 

0.1%Pt/3.5%V2O5- MgO-CeO2 0.039 0.0184 0.076 0.0008 - 

0.1%Pt/5.0%V2O5- MgO-CeO2 0.062 0.0415 0.120 0.0013 - 

 

5.2.6 Φασματοσκοπία Raman 

Στο Σχήμα 5.6 παρουσιάζονται φάσματα Raman των πυρωμένων στερεών 

0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2, 0.2%κ.β. Pt/3.5%V2O5-MgO-CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/5.0%V2O5-

MgO-CeO2. Η φασματοσκοπία Raman μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες που 

αφορούν το περιβάλλον ένταξης και τα μήκη δεσμών V-O του V2O5 [37]. Όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 5.6, το φάσμα Raman των στερεών στην περιοχή 200-1200 cm-1 παρουσιάζει 

πολύ έντονη κορυφή απορρόφησης στους 461 cm-1, η οποία αποδίδεται στη δόνηση 

έκτασης του δεσμού Ce–O (T1g) [38, 39]. 
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Σχήμα 5.6: Φάσμα Raman των πυρωμένων στερεών 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2, 0.2%κ.β. 
Pt/3.5%V2O5-MgO-CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/5.0%V2O5-MgO-CeO2. 

 Από το Σχήμα 5.6 προκύπτει ότι στην περίπτωση του καταλύτη 0.2%κ.β. 

Pt/5.0%V2O5-MgO-CeO2 παρατηρούνται 5 κορυφές Raman (χαμηλής έντασης) στους 275, 

354, 790, 840, και 935 cm-1, οι οποίες απουσιάζουν από το φάσμα Raman των άλλων δυο 

στερεών. Οι κορυφές Raman στους 275, 354, 790 και 840 cm-1
 αντιστοιχούν στις ισχυρές 

κορυφές Raman που παρουσιάζει το στερεό CeVO4. Με βάση τη βιβλιογραφία [38-41], το 

στερεό CeVO4 παρουσιάζει κορυφές Raman στους 214, 260, 368, 460, 785, 798 και 841 

cm-1. Η κορυφή Raman που παρατηρείται στους 841 cm-1 αποδίδεται στην A1g συμμετρική 

δόνηση τάσης (v1), ενώ οι κορυφές Raman στους 798 και 785 cm-1 στις αντισυμμετρικές 

δονήσεις έκτασης των βαναδικών ειδών (v3) Eg και B2g, αντίστοιχα. 

Η κορυφή Raman στους 935 cm-1 αποδίδεται στην ενεργή δόνηση έκτασης V-O-V 

πολυμερικών ειδών βανάδιας [39, 41]. Οι χαρακτηριστικές ζώνες απορρόφησης Raman 

για τους τερματικούς δεσμούς V=O και V-O-V βρέθηκε να είναι ευαίσθητες στην 

ενυδάτωση της επιφάνειας, διαδικασία η οποία είναι αντιστρεπτή σε θερμοκρασία 300oC 

[42]. Σύμφωνα με τον Opara Krasovec et al. [38], κορυφές Raman που αντιστοιχούν σε 

δονήσεις του V2O5 παρατηρούνται μόνο για υψηλές συγκεντρώσεις V2O5, και στην 

προκειμένη περίπτωση για λόγο Ce/V ίσο με 2.  

5.2.7 Φασματοσκοπία UV-VIS/Διάχυτης Ανάκλασης (UV-Vis/Diffuse Reflectance 

Spectroscopy, DRS) 

Στο Σχήμα 5.7 παρουσιάζονται τα φάσματα UV-Vis DRS που λήφθηκαν για τα στερεά 

0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2, 0.2%κ.β. Pt/3.5%V2O5-MgO-CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/5.0%V2O5-

MgO-CeO2 μετά από οξείδωση (600°C, 20% Ο2/Ηe). Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.7, στο 
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φάσμα UV-Vis/DRS των στερεών παρατηρείται μια ισχυρή κορυφή απορρόφησης στα 350-

365 nm. Η κορυφή αυτή με αύξηση της %κ.β. φόρτισης σε V βρέθηκε να μετατοπίζεται 

προς υψηλότερα μήκη κύματος.  

 

Σχήμα 5.7: Φάσματα UV-Vis/DRS που λήφθηκαν στα στερεά 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2, 0.2%κ.β. 
Pt/3.5%V2O5-MgO-CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/5.0% V2O5-MgO-CeO2 μετά από οξείδωση. 

Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε πολύ καλή συμφωνία με τη βιβλιογραφία [24, 

40], όπου συγκεκριμένα, ο Daniel et al. [40] παρατήρησαν ότι για φόρτιση V2O5 μεγαλύτερη 

από 6%κ.β. λαμβάνεται ένα εντελώς διαφορετικό φάσμα του οποίου η μορφή όσο αυξάνεται 

η %κ.β. φόρτιση σε V2Ο5 πλησιάζει το φάσμα που παρουσιάζει το στερεό CeVO4. Αντίθετα, 

στη χαμηλή περιοχή φόρτισης σε V (<6 %κ.β.) το φάσμα των στερεών παρουσιάζει τα 

χαρακτηριστικά του φάσματος CeO2 και V2O5 ανάλογα με τη φόρτιση σε V. Επιπλέον, οι 

ίδιοι ερευνητές [40] παρατήρησαν ότι η μετατόπιση της παρατηρούμενης κορυφής UV-Vis 

DRS προς χαμηλότερα μήκη κύματος σχετίζεται με την υψηλή διασπορά των ειδών VOx 

στην επιφάνεια του φορέα. Η παρουσία V2O5 στον καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2 

φαίνεται να μειώνει το band gap του υποστρώματος (MgO-CeO2) από 2.64 σε 2.51eV. 

Αυτό το αποτέλεσμα είναι σημαντικό αφού μπορεί να εξηγήσει μια αυξημένη 

ηλεκτρονιακή μεταφορά φορτίου από το υπόστρωμα στο Pt με θετικό αποτέλεσμα στην 

καταλυτική συμπεριφορά. 
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5.3 Μελέτες Καταλυτικής Συμπεριφοράς (H2-SCR)  

5.3.1 Επίδραση Προσθήκης V στην XNO και SN2 (%) για τον Kαταλύτη 0.2%κ.β. 

Pt/MgO-CeO2 

Η προσθήκη βαναδίου (V) στην επιφανειακή δομή του καταλύτη έγινε στην 

προσπάθεια χημικής τροποποίησης της επιφάνειας του μεικτού μεταλλοξειδίου (MgO-

CeO2) - φορέα της ενεργούς φάσης (Pt) με στόχο τη βελτίωση της δραστικότητας και 

εκλεκτικότητας της αναγωγής του NO προς Ν2 με τη χρήση υδρογόνου στη χαμηλή 

θερμοκρασιακή περιοχή 120-180°C (H2-SCR).  

 

 

 

Σχήμα 5.8: Επίδραση της παρουσίας βανάδιας (προωθητή) στο μικτό εμπορικό υπόστρωμα 
MgO-CeO2 (70:30 %κ.β.) (α) στη μετατροπή (XNO, %) και (β) εκλεκτικότητα προς N2O (SN2Ο, %) 
της αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή (130-180oC) στον καταλύτη 0.2%κ.β. 
Pt/3.5%κ.β.V2Ο5-MgO-CeO2. Παρουσιάζεται επίσης για σκοπούς σύγκρισης η συμπεριφορά (XNO, 
SN2Ο, %) του καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Σύσταση τροφοδοσίας: 325ppm ΝΟ/2.5%Ο/ 
0.8%Η2/10%CΟ2/20%Η2Ο/Ηe, GHSV = 40,000  h-1 (Lgas/Lcat.bed/h), dMgO= 9 nm, dCeO2= 5 nm. 
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Στο Σχήμα 5.8 παρουσιάζεται η επίδραση της εναπόθεσης 3.5%κ.β. V2O5 (2%κ.β. V) 

στο υπόστρωμα MgO-CeO2 (70/30 w/w), πριν την εναπόθεση 0.2%κ.β. Pt, στη μετατροπή 

ΝΟ (ΧΝΟ, %) και εκλεκτικότητα προς N2O (SN2, %) στη θερμοκρασιακή περιοχή 130-

180oC μετά από 32 h αντίδρασης παρουσία των καταλυτών 0.2%κ.β. Pt/3.5%V2O5-MgO-

CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.8, είναι εμφανές ότι η 

χρήση του μικτού μεταλλοξειδίου 3.5%V2O5-MgO-CeO2 ως φορέα εναπόθεσης 0.2%κ.β. 

Pt οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της μετατροπής NO (XNO, %) και εκλεκτικότητας προς 

N2O (SN2O, %), ιδιαίτερα στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή (130-150oC), σε σύγκριση 

με χρήση του φορέα MgO-CeO2. Για παράδειγμα, στους 130oC η παρουσία βανάδιας στο 

υπόστρωμα οδήγησε σε αύξηση της μετατροπής NO (ΧΝΟ, %) από 20.5 σε 72.5% (αύξηση 

κατά ένα παράγοντα 3.5), ενώ στους 180oC από 60.0 σε 96.0% (αύξηση κατά ένα 

παράγοντα 1.6).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υψηλές μετατροπές NO (73.5-97.0%) που παρουσιάζονται 

για τον καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/3.5%V2O5-MgO-CeO2 στη θερμοκρασιακή περιοχή 130-

180oC λήφθηκαν κάτω από βιομηχανικές συνθήκες (π.χ., σύσταση τροφοδοσίας και 

GHSV). Από το Σχήμα 5.8β είναι έκδηλο ότι η παρουσία βανάδιας στο φορέα παρουσιάζει 

ιδιαίτερα σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση της εκλεκτικότητας προς N2O (SN2O, %). 

Συγκεκριμένα, στη θερμοκρασιακή περιοχή 160-180oC η παρουσία V2O5 οδηγεί σε 

σημαντική μείωση της εκλεκτικότητας προς N2O, χαμηλότερη από 10% (SN2O<10%). 

Μετά από μείωση της συγκέντρωσης ΝΟ στην τροφοδοσία (175 αντί 325 ppm NO) 

και διατηρώντας παράλληλα τις ίδιες συνθήκες αντίδρασης όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω 

(Σχήμα 5.9), παρατηρούνται πολύ υψηλές μετατροπές NO (85.0-98.7%) στη χαμηλή 

θερμοκρασιακή περιοχή 130-180oC, και παράλληλα χαμηλές εκλεκτικότητες προς N2O 

(10-20%). Για παράδειγμα, στους 130oC παρατηρείται αύξηση της μετατροπής ΝΟ (XNO, 

%) από 11.0 σε 85.0% (αύξηση κατά ένα παράγοντα 7.7), ενώ η εκλεκτικότητα προς Ν2Ο 

μειώνεται από 86 σε 20% (μείωση κατά ένα παράγοντα 5.7). 
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Σχήμα 5.9: Επίδραση βανάδιας (προωθητή) στο μικτό εμπορικό υπόστρωμα MgO-CeO2 (70:30 
%κ.β.) (α) στη μετατροπή (XNO, %) και (β) εκλεκτικότητα προς N2O (SN2Ο, %) της αντίδρασης H2-
SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή (130-180oC) στον καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/3.5%κ.β. V2Ο5-MgO-
CeO2. Παρουσιάζεται επίσης για σκοπούς σύγκρισης η XNO και SN2Ο (%) του καταλύτη 0.2%κ.β. 
Pt/MgO-CeO2. Σύσταση τροφοδοσίας: 175ppm ΝΟ/2.5%Ο/0.8%Η2/10%CΟ2/20%Η2Ο/Ηe, 
GHSV= 40,000 h-1 (Lgas/Lcat.bed/h), dMgO= 9 nm, dCeO2= 5 nm. 

 

5.3.2 Μελέτη Σταθερότητας Καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/x%κ.β. V2O5MgO-CeO2  

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί πιο πάνω, παρατηρήθηκε ότι η χημική τροποποίηση 

της επιφάνειας του μεικτού μεταλλοξειδίου MgO-CeO2 με προσθήκη βαναδίου (V) οδηγεί 

στη βελτίωση της ενεργότητας και εκλεκτικότητας του καταλυτικού συστήματος Pt/MgO-

CeO2 προς την αντίδραση H2-SCR. Μια άλλη επίσης σημαντική παράμετρος που προωθεί 

η παρουσία της βανάδιας στο υπόστρωμα είναι η αυξημένη σταθερότητα, όσον αφορά την 

ΧΝΟ (%) και SN2O (%), που παρουσιάζουν οι στηριζόμενοι καταλύτες Pt/V2O5-MgO-CeO2 

με το χρόνο αντίδρασης. Στο Σχήμα 5.10 παρουσιάζεται η μεγάλη σταθερότητα στη 

μετατροπή NO (XNO, %) και εκλεκτικότητα προς N2O (SN2O, %) που παρουσιάζει ο 
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καταλύτης 0.2%κ.β. Pt/3.5%V2O5-MgO-CeO2 μετά από 70 h συνεχούς αντίδρασης H2-

SCR στους 160oC σε σχέση με τον καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2 (απουσία V2O5). Για 

παράδειγμα, ο καταλύτης με 3.5%κ.β. φόρτιση σε V2O5 διατηρεί ουσιαστικά αμετάβλητη 

την αρχική υψηλή μετατροπή (ΧΝΟ>90%), ενώ ο αντίστοιχος καταλύτης απουσία βανάδιας 

οδηγείται σε σταδιακή απενεργοποίηση. Συγκεκριμένα, διατηρεί μόνο το 50% της αρχικής 

μετατροπής. Οι λόγοι που οδηγούν σε μια τέτοια συμπεριφορά δεν έχουν ακόμη 

εξακριβωθεί. Πιθανότατα, η παρουσία βανάδιας φαίνεται να διατηρεί το μέγεθος και 

μορφολογία των κρυσταλλιτών Pt (ενισχυτής δομής (structural promoter)) [43] παρουσία 

των υψηλών συγκεντρώσεων H2O στην τροφοδοσία.  

 

Σχήμα 5.10: Επίδραση παρουσίας βανάδιας (προωθητή) στο μικτό εμπορικό υπόστρωμα MgO-
CeO2 (70:30 %κ.β.) στην συμπεριφορά (XNO, SN2Ο, %) και σταθερότητα με το χρόνο αντίδρασης 
H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή (130-180oC) στον καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/3.5%κ.β.V2Ο5-
MgO-CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Σύσταση τροφοδοσίας: 175 ppm NO/2.5%O2/0.8% 
H2/10%CO2/20%H2O/He, GHSV = 40,000 h-1 (Lgas/Lcat.bed/h), dMgO= 9 nm, dCeO2= 5 nm. 

Η παρουσία βανάδιας πέρα από τη σημαντική ενίσχυση της ενεργότητας του 

καταλύτη φαίνεται να ενισχύει σημαντικά και τα δομικά χαρακτηριστικά των στερεών 

φάσεων οι οποίες τροφοδοτούνται ως δραστικές καταλυτικές φάσεις (π.χ., σχηματισμός 

ενεργών ειδών NOx). Η διατήρηση υψηλού ρυθμού αναγωγής των NOx προς N2 κατά την 

αντίδραση H2-SCR με το χρόνο αντίδρασης αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο στην 

προσπάθεια ανάπτυξης ενός βιομηχανικού καταλύτη. 

5.3.3 Επίδραση Διεργασίας Ενεργοποίησης του Καταλύτη 

Μια πολύ σημαντική παράμετρος που καθορίζει την καταλυτική συμπεριφορά (XNO, 

SN2O, %) του στερεού Pt/V2O5-MgO-CeO2 ως προς την αντίδραση H2-SCR είναι ο τρόπος 

με τον οποίο ενεργοποιείται ο καταλύτης πριν από την αντίδραση. Η ενεργοποίηση του 

ΓΙΩ
ΡΓ
ΟΣ

 Γ.
 Ο
ΛΥ
ΜΠ
ΙΟ
Υ



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ ΣΕ Pt/MgO-CeO2 ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Η2-SCR 

 

| 206  
 

καταλύτη περιλαμβάνει τα στάδια πύρωσης-οξείδωσης (χρήση μίγματος 20% O2/He) και 

αναγωγής (χρήση μίγματος H2/He ή καθαρού H2) για δεδομένη θερμοκρασία και χρόνο 

προκατεργασίας. Πειραματικά αποτελέσματα μελέτης της επίδρασης διαφορετικής 

προκατεργασίας του καταλύτη στη μετατροπή ΝΟ (XNO, %) και εκλεκτικότητα προς N2O 

(SN2O, %) για δεδομένο χρόνο αντίδρασης H2-SCR παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5 για 

τον καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/3.5%V2O5-70MgO-30CeO2. Με βάση τα αποτελέσματα του 

Πίνακα 5.5, το προφίλ της μετατροπής (XNO, %) και εκλεκτικότητας προς N2O (SN2O, %) 

με τη θερμοκρασία αντίδρασης παρουσιάζει ισχυρή εξάρτηση από τα συγκεκριμένα 

βήματα προκατεργασίας που ακολουθήθηκαν για την ενεργοποίηση του καταλύτη πριν 

από την αντίδραση H2-SCR.  

Πίνακας 5.5: Επίδραση των συνθηκών ενεργοποίησης του καταλύτη (0.2%κ.β. 

Pt/3.5%V2O5-70MgO-30CeO2) στη μετατροπή NO (ΧΝΟ, %) και εκλεκτικότητα προς N2O 

(SN2O, %). Τροφοδοσία: 192 ppm NO/0.8%H2/2.5%O2/10%CO2/20%H2O/He, GHSV = 

40,000 h-1 (L/Lcat.bed/h), χρόνος αντίδρασης 32 h. 

Προκατεργασία Καταλύτη 

14 h Αναγωγή 

(300oC, 12.5%H2/He, 100 
cc/min) 

1 h Οξείδωση  

(500oC, 10.0 %O2/He, 100 
cc/min) 

1 h Αναγωγή 

(250oC, 12.5%H2/He, 100 
cc/min) 

1h Οξείδωση 

(600oC, 10.0 %O2/He, 100 
cc/min) 

1 h Αναγωγή 

(250oC, 12.5%H2/He, 100 
cc/min) 

T (oC) XNO (%) SN2O (%) XNO (%) SN2 (%) XNO (%) SN2 (%) 

125 88.5 34.0 77.0 27.0 71.0 45.0 
130 92.4 29.0 85.0 20.0 78.7 37.8 
140 94.7 25.0 94.9 13.0 86.2 28.5 
150 97.0 20.0 97.6 10.0 90.2 21.6 
160 96.5 27.0 98.7 9.5 91.5 19.8 
170 96.0 37.0 98.3 10.0 90.4 24.6 
180 95.0 48.0 97.3 17.0 89.6 34.0 

 

Για παράδειγμα, πραγματοποίηση μόνο αναγωγής (300oC, 14 h) στο υπόψη 

καταλυτικό σύστημα είχε σαν αποτέλεσμα πολύ υψηλές τιμές μετατροπής NO (88.5-

97.0%) σε όλη τη θερμοκρασιακή περιοχή που μελετήθηκε (125-180oC), αλλά ταυτόχρονα 

και υψηλές τιμές εκλεκτικότητας προς N2O (20-34%). Αξίζει να σημειωθεί ότι 

προκατεργασία του καταλύτη η οποία περιελάμβανε οξείδωση (10%O2/He, 500oC/1h) 

ακολουθούμενη από αναγωγή (12.5%H2, 250oC/1h) βρέθηκε να οδηγεί σε σημαντική 
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μείωση της εκλεκτικότητας της αντίδρασης προς N2O. Συγκεκριμένα, στο εύρος 

θερμοκρασιών 140-170oC παρουσίασε 10-13% εκλεκτικότητα προς N2O (SN2O, %) σε 

σχέση με 25-37% που παρουσίασε ο καταλύτης στον οποίο έγινε μόνο αναγωγή, ενώ η 

μετατροπή του NO παραμένει πρακτικά αμετάβλητη με μικρή μείωση στους 125 και 

130oC. 

Αύξηση της θερμοκρασίας οξείδωσης στους 600oC και διατηρώντας παράλληλα τον 

ίδιο χρόνο και θερμοκρασία αναγωγής, παρατηρήθηκε μείωση της μετατροπής του NO 

(XNO, %) και παράλληλα αύξηση της εκλεκτικότητας προς N2O (SN2O, %) σε όλη τη 

θερμοκρασιακή περιοχή (125-180oC) σε σχέση με τον καταλύτη στον οποίο 

πραγματοποιήθηκε οξείδωση στους 500oC. Επιπλέον, οξείδωση του στερεού στους 600oC 

οδηγεί σε χαμηλότερη εκλεκτικότητα προς N2O (SN2O, %) στην περιοχή 160-180oC και 

υψηλότερη στην περιοχή 125-150oC, σε σχέση με τον καταλύτη όπου πραγματοποιήθηκε 

μόνο αναγωγή. Η μετατροπή του NO είναι χαμηλότερη σε όλη τη θερμοκρασιακή περιοχή 

που μελετήθηκε 125-180oC. Η κατεργασία του καταλύτη φαίνεται να διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην τελική ενεργότητα που παρουσιάζει ο καταλύτης. Συγκεκριμένα, 

ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας και χρόνου οξείδωσης/αναγωγής φαίνεται ότι 

διαμορφώνεται το μέγεθος και μορφολογία των φάσεων Pt, V2Ox και CeVO4, ώστε να 

επιτυγχάνεται η βέλτιστη αλληλεπίδραση τους η οποία οδηγεί στην εμφάνιση βελτιωμένης 

καταλυτικής ενεργότητας και εκλεκτικότητας.   

5.3.4 Επίδραση Φόρτισης σε Pt (%κ.β.) 

Η φόρτιση Pt (%κ.β.) στο υπόψη στερεό καταλυτικό σύστημα αποτελεί πολύ 

σημαντική παράμετρο η οποία καθορίζει όχι μόνο την καταλυτική συμπεριφορά (XNO, 

SN2O, %) του υπόψη στερεού ως προς την αντίδραση H2-SCR [44-47], αλλά και τα 

οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με τη δυνατότητα εφαρμογής της εν λόγω 

αντίδρασης στη βιομηχανία. Στο Σχήμα 5.11 παρουσιάζεται η μετατροπή ΝΟ (XNO, %) και 

εκλεκτικότητα προς N2O (SN2O, %) που λήφθηκαν κατά την αντίδραση H2-SCR παρουσία 

του καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/3.5%V2O5-MgO-CeO2 στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC. 

Από το Σχήμα 5.11 είναι εμφανές ότι παρά τη χαμηλή φόρτιση του καταλύτη σε Pt 

(0.1%κ.β.), o εν λόγω στηριζόμενος καταλύτης Pt ο οποίος ενισχύεται παρουσία 3.5% 

V2O5 παρουσιάζει εξαιρετική ενεργότητα ως προς την αντίδραση H2-SCR στη 

θερμοκρασιακή περιοχή 140-180oC, όπου παρουσιάζει μετατροπή NO μεγαλύτερη από 

90% και εκλεκτικότητα προς N2O μικρότερη από 10%. Ωστόσο, στη χαμηλή 

θερμοκρασιακή περιοχή 120-130oC παρουσιάζει μειωμένη XNO (%) και αυξημένη 

εκλεκτικότητα προς N2O (XNO=63-75%, SN2O=17-20%). Τα πιο πάνω αποτελέσματα 
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αναφέρονται για συνθήκες τροφοδοσίας 110 ppm NO/0.8%H2/2.5%O2/10%CO2/ 

20%H2O/He και GHSV = 40,000 h-1. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φόρτιση Pt (0.1%κ.β.) που 

χρησιμοποιήθηκε στον εν λόγω καταλύτη είναι η χαμηλότερη που έχει αναφερθεί ποτέ στη 

βιβλιογραφία όσον αφορά στηριζόμενους καταλύτες ευγενών μετάλλων (π.χ., Pt, Pd και 

Rh) ως προς την αντίδραση H2-SCR, και ιδιαίτερα σε βιομηχανικές συνθήκες 

τροφοδοσίας, παρουσία 20% H2O και 10% CO2. 

 

Σχήμα 5.11: Θερμοκρασιακό προφίλ καταλυτικής συμπεριφοράς (XNO, SN2Ο, %) που παρουσιάζει 
ο στηριζόμενος καταλύτης 0.1%κ.β. Pt/3.5%κ.β.V2Ο5-MgO-CeO2 ως προς την αντίδραση H2-SCR 
στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC. Σύσταση τροφοδοσίας: 110 ppm NO/2.5%O2/0.8% 
H2/10%CO2/20%H2O/He, GHSV = 40,000 h-1 (Lgas/Lcat.bed/h). MgO= 9 nm, CeO2 = 5 nm. 

5.3.5 Επίδραση Φόρτισης V 

Στο Σχήμα 5.12 παρουσιάζεται η επίδραση της φόρτισης του φορέα MgO-CeO2 σε 

βανάδια (%κ.β. V2O5) στη μετατροπή του NO (ΧΝΟ, %) και εκλεκτικότητα προς N2O 

(SN2O, %) της αντίδρασης H2-SCR παρουσία του στηριζόμενου καταλύτη 0.2%κ.β. 

Pt/x%V2O5-MgO-CeO2 (x = 3.5 και 5.0 %κ.β.). Παρατηρείται ότι αύξηση στην φόρτιση σε 

βανάδια από 3.5 σε 5 %κ.β. οδηγεί σε βελτίωση της μετατροπής του NO στις χαμηλές 

θερμοκρασίες αντίδρασης (125 - 140oC), ενώ δεν παρατηρείται ουσιαστική μεταβολή στις 

υψηλότερες θερμοκρασίες αντίδρασης. Από την άλλη, η εκλεκτικότητα N2O δεν φαίνεται 

να παρουσιάζει κάποια εξάρτηση από τη φόρτιση σε βανάδια. Από τις μελέτες Raman και 

XPS των στερεών καταλυτών με φόρτιση 3.5 και 5.0%κ.β. V2O5 βρέθηκε ότι η φάση της 

V2O5 παρουσιάζει υψηλή διασπορά στην επιφάνεια του φορέα, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι με αύξηση της φόρτισης V αυξάνει η διεπιφάνεια, και κατ’ επέκταση η αλληλεπίδραση 

μεταξύ των οξειδικών φάσεων V2O5 και MgO/CeO2 όπου πιθανότατα να στηρίζεται μέρος 

της εξήγησης του μηχανισμού προώθησης της καταλυτικής αντίδρασης H2-SCR από το V.  
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Σχήμα 5.12: Επίδραση της %κ.β. φόρτισης βανάδιας στο μικτό εμπορικό υπόστρωμα MgO-CeO2 
(70/30 w/w) στη μετατροπή του NO (XNO, %) και εκλεκτικότητα προς N2O (SN2Ο, %) της 
αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC στον καταλύτη 0.2%Pt/x%V2Ο5-
MgO-CeO2 (x = 3.5 και 5) Σύσταση τροφοδοσίας: 325 ppm NO/2.5%O2/0.8%H2/10%CO2/ 
20%H2O/He, GHSV = 40,000 h-1 (Lgas/Lcat.bed/h), dMgO= 9 nm, dCeO2= 5 nm. 

5.3.6 Επίδραση Συγκέντρωσης (vol%) Η2 στην Τροφοδοσία  

Στο Σχήμα 5.13 παρουσιάζεται η επίδραση σύστασης (vol%) H2 στην τροφοδοσία στη 

μετατροπή του NO (ΧΝΟ, %) και εκλεκτικότητα προς N2O (SN2O, %) της αντίδρασης H2-

SCR παρουσία του στηριζόμενου καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/3.5%V2O5-MgO-CeO2. 

Παρατηρείται ότι αύξηση της σύστασης H2 στην τροφοδοσία από 0.4 σε 0.8 %κ.ό. οδηγεί 

σε μετατόπιση του θερμοκρασιακού προφίλ μετατροπής προς υψηλότερες τιμές 

μετατροπής. Αντίθετα, το θερμοκρασιακό προφίλ εκλεκτικότητας προς N2O μετατοπίζεται 

προς χαμηλότερες τιμές. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το προφίλ τόσο της XNO όσο και της SN2O (%) για 

διαφορετικές τιμές τροφοδοσίας σε H2 παρουσιάζουν μικρές διαφορές μεταξύ τους. 

Συγκεκριμένα, στη θερμοκρασιακή περιοχή 150-180oC, η παρουσία 0.4%κ.ό. Η2 στην 

τροφοδοσία οδηγεί σε μείωση της τάξης 5-8 % μον. σε σχέση με 0.8%κ.ο. τροφοδοσία σε 
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H2. Με βάση τα πιο πάνω, η παρουσία V2O5 στο φορέα φαίνεται να οδηγεί σε σημαντική 

ενίσχυση της ενεργότητας του καταλύτη (XNO, SN2O, %) ακόμη και σε χαμηλές 

συγκεντρώσεις H2 στην τροφοδοσία. Το τελευταίο αποτελεί πολύ σημαντική παράμετρο 

αξιολόγησης του καταλύτη, καθώς όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, το υδρογόνο 

σχετίζεται άμεσα με τα οικονομικά λειτουργικά στοιχεία της H2-SCR διεργασίας 

 

 

Σχήμα 5.13: Επίδραση σύστασης (vol%) τροφοδοσίας σε H2 στη μετατροπή του NO (XNO, SN2, 
%) και εκλεκτικότητα προς N2O της αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC 

στον καταλύτη 0.2%κ.β. Pt/3.5% V2Ο5-MgO-CeO2. Σύσταση τροφοδοσίας: 500 ppm 
NO/5%O2/x%H2/10%CO2/20%H2O/He (x=0.4, 0.5 και 0.8), GHSV = 40,000 h-1 (Lgas/Lcat.bed/h), 
dMgO= 9 nm, dCeO2= 5 nm. 

5.3.7 Επίδραση Μεγέθους Σωματιδίων MgO-CeO2 

Στο Σχήμα 5.14 παρουσιάζεται η επίδραση της παρουσίας 2%κ.β.  V (3.5%κ.β. V2O5) 

στη μετατροπή NO (XNO, %) και εκλεκτικότητα προς N2 (SN2, %) της αντίδρασης H2-SCR 

στη θερμοκρασιακή περιοχή 110-180oC μετά από 10 h αντίδρασης παρουσία των στερεών 

0.1%κ.β. Pt/2%V-MgO-CeO2 και 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Σε αυτό το σημείο αξίζει να 

αναφερθεί ότι το μέσο μέγεθος σωματιδίων των δυο φάσεων του υποστρώματος MgO και 

CeO2 είναι 44 και 41 nm, αντίστοιχα, ενώ τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν 

ΓΙΩ
ΡΓ
ΟΣ

 Γ.
 Ο
ΛΥ
ΜΠ
ΙΟ
Υ



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ ΣΕ Pt/MgO-CeO2 ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Η2-SCR 

 

| 211  
 

προηγουμένως (Κεφ. 5.3.1-5.3.6) αφορούσαν υποστρώματα με μικρότερο μέγεθος 

σωματιδίων.  

Από το Σχήμα 5.14 επιδεικνύεται ότι η χρήση του 3.5%κ.β. V2O5-MgO-CeO2 ως 

φορέα για την εναπόθεση 0.1%κ.β. Pt οδήγησε σε καταλύτη που παρουσιάζει αυξημένη 

μετατροπή NO (XNO, %) απουσία και παρουσία 10 %κ.ό. CO2 στην τροφοδοσία (500 ppm 

NO/0.8%H2/x%CO2/5%O2/He, x = 0 και 10) σε σχέση με το μικτό οξείδιο MgO-CeO2. Για 

παράδειγμα, στους 130oC η μετατροπή του NO (%) αυξήθηκε από 15 σε 57% (αύξηση 

κατά ένα παράγοντα 3.8), ενώ στους 140 και 160oC αυξήθηκε κατά ένα παράγοντα 2.3 και 

1.7, αντίστοιχα. 

 

 

Σχήμα 5.14: Επίδραση 3.5%κ.β. φόρτισης V2O5 στο μικτό εμπορικό υπόστρωμα MgO-CeO2 
(50:50 %κ.β.) στη μετατροπή NO (XNO, %) και εκλεκτικότητα προς N2O (SN2, %) της αντίδρασης 
H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC στον καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/3.5%κ.β. V2Ο5-MgO-
CeO2. Σύσταση τροφοδοσίας: 500 ppm NO/5%O2/0.8% H2/x%CO2/He (x=0 και 10%), GHSV = 
40,000 h-1 (Lgas/Lcat.bed/h), dMgO= 44 nm, dCeO2= 41 nm. 

Όμοια αποτελέσματα με αυτά που δίδονται στο Σχήμα 5.14 λήφθηκαν για το στερεό 

για τις ίδιες συνθήκες αντίδρασης παρουσία 20 %κ.ό. H2O. Επίσης, σημαντικό είναι ότι η 

παρατηρούμενη μετατροπή NO σε όλο το θερμοκρασιακό εύρος 120-180oC διατηρείται σε 

υψηλά επίπεδα 80-100% κάτω από υψηλές βιομηχανικές ταχύτητες χώρου-χρόνου 
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αντιδραστήρα (GHSV=40.000 h-1), για μονάδες deNOx. Έχει βρεθεί ότι για ίδιες συνθήκες 

αντίδρασης μετά από μείωση στο μισό της GHSV=20,000 h-1 παρατηρείται βελτίωση της 

μετατροπής του NO κατά 5-12 εκ. μον. 

Στο Σχήμα 5.14β φαίνεται επίσης η επίδραση της φόρτισης V (2%κ.β.) στην 

εκλεκτικότητα προς N2 (SN2, %) που λήφθηκε για τα δύο στερεά 0.1%κ.β. Pt/ 2%κ.β. V-

MgO-CeO2 και 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. Έχει βρεθεί ότι στη χαμηλή θερμοκρασιακή 

περιοχή 110-130oC η παρουσία V οδηγεί σε αύξηση της SN2 και 6-15 εκ. μον., ενώ σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες παραμένει πρακτικά αμετάβλητη. Επιπλέον, σημαντικό είναι 

ότι η παρουσία CO2 στο ρεύμα τροφοδοσίας οδηγεί σε βελτίωση της SN2 (%) κατά 5-15 % 

μον.. Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, η προσρόφηση CO2 πρέπει να λαμβάνει 

χώρα σε μη εκλεκτικά κέντρα προσρόφησης NOx στον καταλύτη.  

 

Σχήμα 5.15: Επίδραση νανοκρυσταλλικού MgO και CeO2 (μέσο μέγεθος σωματιδίων < 10 nm) ως 
υπόστρωμα για την εναπόθεση V και Pt στη μετατροπή (XNO, %) και εκλεκτικότητα προς N2 (SN2, 
%) της αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC. Σύσταση τροφοδοσίας: 500 
ppm ΝΟ/0.7%Η2/3%Ο2/He, GHSV = 40,000 h-1 (Lgas/Lcat.bed/h), dMgO= 9 nm, dCeO2= 5 nm. 

Στο Σχήμα 5.15 παρουσιάζεται η επίδραση χρήσης νανοκρυσταλλικού MgO και CeO2 

(μέσο μέγεθος σωματιδίων < 10 nm) ως υπόστρωμα για την εναπόθεση V και Pt στη 

μετατροπή (XNO, %) και εκλεκτικότητα προς N2 (SN2, %) της αντίδρασης H2-SCR με 

σύσταση τροφοδοσία: 500 ppm ΝΟ/0.7%Η2/3%Ο2/He. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

τροφοδοσία σε ΝΟ είναι υψηλότερη από την τροφοδοσία που χρησιμοποιήθηκε 

προηγουμένως. Όπως φαίνεται από το Σχήμα 5.15, στο στερεό καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/8 

%κ.β.V-MgO-CeO2 παρατηρούνται υψηλές τιμές εκλεκτικότητας προς N2 (SN2≈88-90%) 

στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή 120-150oC, οι οποίες είναι 10 % μον. υψηλότερες από 

τις αντίστοιχες τιμές για τον καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 (απουσία V2O5). Είναι 

επίσης εμφανές ότι τα δυο στερεά παρουσιάζουν όμοιο προφίλ μετατροπής NO (2-3 % μον. 
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διαφορές). Στην περίπτωση όπου έχει χρησιμοποιηθεί υπόστρωμα MgO-CeO2 με μεγάλο 

μέγεθος σωματιδίων (44 και 41 nm, αντίστοιχα), η επίδραση του V ως “χημικού προωθητή” 

περιοριζόταν σε μικρή βελτίωση της SN2 (%) στους 180oC, σε αντίθεση με τη χρήση 

νανοκρυσταλικού υποστρώματος CeO2-MgO (Σχήμα 5.15).  

5.4 Επίδραση Προσθήκης Pd (Pt-Pd/MgO-CeO2) 

Με βάση τη βιβλιογραφία [2, 14-18], οι στηριζόμενοι καταλύτες Pd σε απλά και 

μικτά οξείδια (Al2O3, LaCoO3, MgO, TiO2, κ.ά.) έδειξαν σημαντική ενεργότητα (XNO, SN2, 

%) προς την αντίδραση H2-SCR του NO. Προηγούμενες μελέτες που έχουν διεξαχθεί στο 

Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης [19-21] έχουν δείξει ότι η παρουσία χαμηλής 

συγκέντρωσης Pd (<0.3%κ.β.) οδηγεί σε βελτίωση της εκλεκτικότητας του καταλύτη 

0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2. Με αυτά τα ευρήματα παρασκευάστηκαν διμεταλλικοί 

καταλύτες Pt-Pd σε μικτό εμπορικό οξειδικό υπόστρωμα MgO(M9)-CeO2(Ce1) (70:30w/w). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη της επίδρασης Pd πραγματοποιήθηκε στον εμπορικό 

καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2 ο οποίος παρουσίασε την καλύτερη συμπεριφορά 

[XNO, SN2 (%)]. Επίσης σημαντικό είναι να σημειωθεί εδώ ότι για όλα τα στερεά 

ακολουθήθηκε η ίδια συνθετική πορεία, η οποία αποτελείται από δύο στάδια υγρού 

εμποτισμού. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε προσθήκη Pt (0.1-0.15%κ.β., πρόδρομη 

ένωση H2PtCl6) και σε δεύτερο στάδιο προσθήκη Pd (0.15-0.5%κ.β., πρόδρομη ένωση 

Pd(NO3)2).  

5.4.1 Επίδραση Φόρτισης Pd 

Η επίδραση της φόρτισης (%κ.β.) Pd στις καταλυτικές ιδιότητες (XNO, SN2O, %) των 

διμεταλλικών καταλυτών Pt-Pd ως προς την αντίδραση H2/SCR μελετήθηκε στη σειρά 

καταλυτών y%Pt-x%Pd/70MgO-30CeO2 (όπου y=0.1 και 0.15; x =0, 0.1, 0.3 και 0.5) στη 

θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η 

πρώτη φορά που μελετάται η καταλυτική συμπεριφορά των πιο πάνω στερεών κάτω από 

βιομηχανικές συνθήκες αντίδρασης (παρουσία 10%κ.ό. CO2 και 20%κ.ό. H2O). 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.16α, αύξηση της φόρτισης του καταλύτη σε Pd (0.15-

0.5%κ.β.) οδηγεί σε αύξηση της μετατροπής NO (XNO, %) σε όλη τη θερμοκρασιακή 

περιοχή που μελετήθηκε, με βέλτιστη μετατροπή (XNO>85%) μετά από χρήση 0.5%κ.β. 

Pd. Εξαίρεση αποτελεί ο διμεταλλικός καταλύτης 0.15%Pt-0.15%Pd ο οποίος παρουσιάζει 

πολύ χαμηλή μετατροπή η οποία είναι μικρότερη και από το μονομεταλλικό καταλύτη 

0.1%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με πιθανή διαφοροποίηση της 

συνέργειας που μπορεί να αναπτύσσεται μεταξύ των δυο μεταλλικών φάσεων Pt-Pd και 
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υποστρώματος. Αξιόλογο είναι επίσης η υψηλή μετατροπή NO (XNO>80%) που 

παρουσιάζουν οι διμεταλλικοί καταλύτες 0.1%κ.β. Pt-x%κ.β. Pd/S (x = 0.3 και 0.5%κ.β. 

Pd, S=MgO-CeO2) σε σχέση με τον μονομεταλλικό καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/S, ιδιαίτερα στη 

χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή (120-140oC). Συγκεκριμένα, στους 120oC οι διμεταλλικοί 

καταλύτες Pt-Pd παρουσιάζουν 10 %μον. βελτίωση της XNO (%) σε σχέση με τον 

μονομεταλλικό καταλύτη Pt.  

 

 

 

Σχήμα 5.16: Επίδραση της φόρτισης (%κ.β.) Pd στη (α) μετατροπή NO (XNO, %) και (β) 
εκλεκτικότητα προς Ν2Ο (SN2O, %) συναρτήσει της θερμοκρασίας αντίδρασης για τα καταλυτικά 
συστήματα: 0.1%κ.β. Pt/70MgO-30CeO2, 0.1%κ.β. Pt - 0.1%κ.β. Pd/70MgO-30CeO2 και 0.1%κ.β. 
Pt-x %κ.β. Pd/70MgO-30CeO2 (x= 0.15, 0.3 και 0.5), όπου CeO2 (Ce1) και MgO (M9). Συνθήκες 
αντίδρασης: 130 ppm ΝΟ/0.8%Η2/2.5%Ο2/10%CΟ2/10%Η2Ο/Ηe, GHSV= 40,000 h-1, dMgO= 9 nm, 
dCeO2= 5 nm. 

Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξαν ο Costa et al. [19] οι οποίοι μελέτησαν την 

αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 σε μια σειρά καταλυτών x%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2 (όπου, x = 0.1, 

0.2, 0.3, 0.5, 1 και 2) στη θερμοκρασιακή περιοχή 100-400oC. Οι τελευταίοι παρατήρησαν 

ότι αύξηση της φόρτισης Pt έχει σαν συνέπεια την αύξηση του μεγέθους των 
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κρυσταλλιτών Pt αποτέλεσμα το οποίο οδηγεί σε μείωση του ρυθμού παραγωγής N2 με 

παράλληλη μείωση του παράθυρου θερμοκρασιακής λειτουργίας των αντίστοιχων 

καταλυτών. Η αύξηση του μέσου μεγέθους των κρυσταλλιτών Pt έχει σαν αποτέλεσμα τη 

μείωση της συνολικής διεπιεπιφάνειας μετάλλου-υποστρώματος παράμετρος η οποία όπως 

έχει αποδεικτεί από μηχανιστικές μελέτες με χρήση ισοτόπων είναι σημαντική για το 

σχηματισμό των ενδιάμεσων ενεργών ειδών NOx της αντίδρασης [48, 49]. 

Σημαντική επίδραση στους διμεταλλικούς καταλύτες Pt-Pd σημειώνεται ως προς τη 

χαμηλή εκλεκτικότητα N2O (SN2O %). Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.16β, όλοι οι 

διμεταλλικοί καταλύτες Pt-Pd παρουσιάζουν μειωμένη εκλεκτικότητα προς N2O (SN2O, %) 

σε σχέση με τον μονομεταλλικό καταλύτη Pt. Ιδιαίτερα χαμηλή τιμή παρουσίασαν οι 

στηριζόμενοι καταλύτες 0.1%κ.β. Pt-x%Pd (x = 0.3 και 0.5%κ.β. Pd) σε όλο το 

θερμοκρασιακό προφίλ που μελετήθηκε (120-180oC). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην υψηλή 

θερμοκρασιακή περιοχή τα δύο τελευταία στερεά παρουσίασαν 10 εκ. μον. βελτίωση της 

εκλεκτικότητας προς Ν2Ο σε σχέση με το μονομεταλλικό καταλύτη Pt. 

Από προηγούμενες μελέτες στο εργαστήριο ετερογενούς κατάλυσης έχει παρατηρηθεί 

η αυξημένη εκλεκτικότητα που παρουσίασαν στηριζόμενοι μονομεταλλικοί καταλύτες Pd 

[20, 21]. Ωστόσο, μειονέκτημα των τελευταίων αποτελεί η χαμηλή μετατροπή του NO 

(XNO ≈ 20%) που παρουσιάζουν στη θερμοκρασιακή περιοχή 100-200oC (Τροφοδοσία: 

1000 ppm NO/1%H2/5%O2/He). Επιπλέον, μελέτες στο εργαστήριο έχουν 

πραγματοποιηθεί και σε διμεταλλικούς καταλύτες 0.1%Pt-x%Pd χαμηλής φόρτισης (x= 

0.01-0.1%κ.β. Pd) στηριζόμενους σε μικτό υπόστρωμα MgO-CeO2 που παρασκευάστηκε 

με φυσική ανάμειξη ή με τη μέθοδο της ουρίας [20]. Σημαντικό συμπέρασμα που εξάγεται 

από τα πειράματα αυτά είναι το γεγονός ότι σημαντική μετατροπή ( max
NOX = 70%) 

καταγράφηκε για 0.1%κ.β. Pd, όπου αποτελεί την υψηλότερη φόρτιση σε Pd που 

μελετήθηκε, ενώ βρέθηκε ότι η εξάρτηση της εκλεκτικότητας προς N2 (SN2, %) με τη 

θερμοκρασία δεν επηρεάζεται από τη φόρτιση του στερεού σε Pd. 

5.4.2 Μελέτη Σταθερότητας Καταλύτη 0.1%κ.β. Pt - 0.3%κ.β. Pd/MgO-CeO2 με το 

Χρόνο Αντίδρασης  

Στο Σχήμα 5.17 παρουσιάζεται η επίδραση του χρόνου αντίδρασης στην καταλυτική 

συμπεριφορά του στερεού 0.1%κ.β. Pt - 0.3%κ.β. Pd/MgO-CeO2 όσον αφορά τη 

μετατροπή ΝΟ (XNO, %) και εκλεκτικότητα προς N2O (SN2O, %) ως προς την αντίδραση 

H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC. Ο καταλύτης μετά από πάροδο 55 h 

συνεχούς αντίδρασης κάτω από βιομηχανικές συνθήκες λειτουργίας (GHSV=40,000 h-1, 

παρουσία 20% Η2Ο και 10% CO2) βελτιώνει τη μετατροπή της αντίδρασης ενώ 
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παράλληλα μειώνεται η παραγωγή N2O. Συγκρίνοντας τη μετατροπή ΝΟ που παρουσιάζει 

ο στερεός καταλύτης στις 9 και 55 h αντίδρασης στη θερμοκρασιακή περιοχή 150-180oC, 

σημειώνεται μια σημαντική αύξηση 15-20 εκ. μον. Επιπλέον, παρατηρείται μείωση της 

εκλεκτικότητας προς N2O ιδιαίτερα στα δύο άκρα του θερμοκρασιακού παράθυρου 

λειτουργίας.  

Με βάση τη συμπεριφορά του καταλύτη που έχει αναφερθεί πιο πάνω και δεδομένου 

του μεγάλου χρόνου ζωής που πρέπει να διαθέτει ένας βιομηχανικός καταλύτης (>1 

χρόνο). Τίθεται το βασικό ερώτημα για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για 

τη διαμόρφωση συνθηκών σταθερής κατάστασης για τη λήψη αντιπροσωπευτικής εικόνας 

της ενεργότητας του καταλύτη. Επίσης, σημαντικό είναι ότι η υδροθερμική κατεργασία 

του στερεού με την ιδιαίτερα αυξημένη παρουσία H2O (20 %κ.ό.) στην τροφοδοσία 

μπορεί να αποτελεί ένα από τους πιθανούς λόγους εμφάνισης της πιο πάνω συμπεριφοράς.  

 

 

Σχήμα 5.17: Επίδραση παρουσίας Pd (προωθητή) στο μικτό εμπορικό υπόστρωμα MgO-CeO2 
(70:30 %κ.β.) στην καταλυτική συμπεριφορά (XNO, SN2Ο, %) και στη σταθερότητα με το χρόνο 
αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή (130-180oC) του στερεού 0.1%κ.β. Pt-0.3%κ.β. 
Pd/MgO-CeO2. Σύσταση τροφοδοσίας: 165ppm NO/2.5%O2/0.8%H2/10%CO2/20%H2O/He, 
GHSV = 40,000 h-1 (Lgas/Lcat.bed/h), dMgO= 9 nm, dCeO2= 5 nm. 
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Ο Costa et al. [46] μελέτησαν την επίδραση προκατεργασίας καταλύτη 0.1%κ.β. 

Pt/MgO-CeO2 κάτω από τις συνθήκες 10%Η2Ο/20%Ο2/He, 700oC/5h στην ενεργότητα του 

καταλύτη (XNO, SN2, %) ως προς την αντίδραση H2-SCR. Οι τελευταίοι παρατήρησαν ότι o 

καταλύτης παρουσίασε μια μικρή μόνο μείωση στη μετατροπή, ενώ παράλληλα αυξήθηκε 

κατά 5 εκ. μον. η εκλεκτικότητα προς N2. 

5.5 Επίδραση Προσθήκης V και Pd (Pt-Pd/MgO-CeO2) 

Στο Σχήμα 5.18 παρουσιάζεται η επίδραση της παρουσίας Pd και V (χημικοί 

προωθητές) στην εκλεκτικότητα (SN2) της αντίδρασης H2-SCR στο καταλυτικό σύστημα 

Pt/MgO-CeO2.Τα αποτελέσματα αναφέρονται στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου καταλυτικού 

συστήματος το οποίο προέκυψε από την εναπόθεση 0.1%κ.β Pt και 0.5%κ.β. Pd σε φορέα 

8%κ.β. V-MgO-CeO2 (MgO:CeO2 = 50:50 w/w).Το μέσο μέγεθος των σωματιδίων MgO 

και CeO2 είναι 44 και 41 nm, αντίστοιχα. Για σκοπούς σύγκρισης παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα για τα καταλυτικά συστήματα 0.1%κ.β Pt/8%κ.β. V-MgO-CeO2 και 0.1 %κ.β 

Pt/MgO-CeO2.  

 

Σχήμα 5.18: Σύγκριση εκλεκτικότητας προς N2 (SN2, %) που λήφθηκε κατά την αντίδραση H2-
SCR στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC στους στηριζόμενους καταλύτες 0.1%κ.β. 
Pt/MgO-CeO2, 0.1%κ.β. Pt/8%κ.β.V-MgO-CeO2 και 0.1%κ.β. Pt-0.05%κ.β. Pd/8%κ.β.V-MgO-
CeO2 (MgO-CeO2 70:30 w/w). Σύσταση τροφοδοσίας: 500ppm NO/ 2.5%O2/0.7%H2/He, GHSV = 
40,000 h-1 (Lgas/Lcat.bed/h), dMgO= 9 nm, dCeO2= 5 nm. 

Όπως φαίνεται από το Σχήμα 5.18, σημαντική βελτίωση στην εκλεκτικότητα SN2 (%) 

παρατηρείται στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-150oC και η οποία κυμαίνεται από 13 μέχρι 

26 εκ. μον. Συγκεκριμένα, στους 120oC, προσθήκη 0.05%κ.β. Pd και 8%κ.β. V στο 

καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 οδήγησε σε σημαντική αύξηση της SN2 (%) 

από 64 σε 90%. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-

160oC το στερεό Pt-Pd/V-MgO-CeO2 παρουσίασε επίσης μετατροπή ΝΟ υψηλότερη από 
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85%. Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι φόρτιση Pt και Pd μικρότερη του 0.5%κ.β. ή 

μεγαλύτερη από 2.0%κ.β. δεν οδήγησε στη βελτίωση της ενεργότητας και εκλεκτικότητας 

του συγκεκριμένου καταλύτη. Αναμένεται να υπάρχει μια βέλτιστη %κ.β. συγκέντρωση Pt, 

Pd και V στο φορέα MgO-CeO2 όπου να επιτυγχάνεται η μέγιστη συνέργεια μεταξύ των 

φάσεων που οδηγεί σε βέλτιστη μετατροπή NO και εκλεκτικότητα προς N2. 

5.6 Εξήγηση Προωθητικού Ρόλου V ή/και Pd στον Καταλύτη Pt/MgO-CeO2 στην 

Αντίδραση H2-SCR 

Η προσθήκη V ή/και Pd στην επιφανειακή δομή του καταλύτη έγινε με απώτερο 

στόχο τη χημική τροποποίηση της επιφάνειας του μεικτού μεταλλοξειδίου (MgO-CeO2) - 

φορέα της ενεργούς φάσης Pt προς βελτίωση της δραστικότητας και εκλεκτικότητας του 

υπόψη καταλύτη ως προς την αντίδραση H2-SCR. Γενικά, ένας χημικός προωθητής 

(chemical promoter) μπορεί να ενισχύσει την καταλυτική αντίδραση Η2-SCR μέσω της 

δημιουργίας διαφορετικών κέντρων προσρόφησης NOx στην καταλυτική επιφάνεια, 

αλλάζοντας έτσι τη συγκέντρωση και δραστικότητα των ενεργών προσροφημένων ειδών 

ΝΟx τα οποία ανάγονται στη συνέχεια με H2 προς σχηματισμό Ν2, Ν2Ο ή/και ΝΗ3. Ο 

χημικός προωθητής μπορεί επίσης να αλληλεπιδράσει άμεσα με τους κρυσταλλίτες Pt 

στην ίδια καταλυτική επιφάνεια μέσω ηλεκτρονικών αλληλεπιδράσεων. Η ηλεκτρονική 

αλληλεπίδραση του προωθητή με την δραστική καταλυτική επιφάνεια μπορεί να 

διαφοροποιήσει την καταλυτική ενεργότητα μέσω της μείωσης της ενέργειας 

προσρόφησης ή/και ενέργειας ενεργοποίησης του στοιχειώδους αργού ρυθμο-ρυθμιστικού 

βήματος της αντίδρασης.  

5.6.1 Προσθήκη Βαναδίου 

Οι στηριζόμενοι καταλύτες βανάδιας (V2O5) συνιστούν σήμερα τους κατ’ εξοχή 

βιομηχανικούς καταλύτες στη τεχνολογία NH3-SCR για την αντιμετώπιση των εκπομπών 

NOx από σταθερές πηγές ρύπανσης. Οι καταλύτες αυτοί παρουσιάζουν υψηλή ενεργότητα, 

εκλεκτικότητα και σταθερότητα παρουσία SO2 [2, 13, 50]. Με βάση τη χαμηλή φόρτιση 

σε V2O5 και την σχετικά υψηλή ειδική επιφάνεια TiO2 που συναντάται σε βιομηχανικούς 

SCR καταλύτες V2O5/TiO2, είναι εύκολο να υπολογιστεί ότι δεν σχηματίζεται 

μονοστοιβαδα V2O5 στην επιφάνεια του καταλύτη [50]. Το οξείδιο του βαναδίου βρέθηκε 

να διασπείρεται στην επιφάνεια του φορέα (TiO2-ανατάσης) σχηματίζοντας μια μη 

“συνεχή μονοστοιβάδα” με αυξημένη σταθερότητα, η οποία διακρίνεται κυρίως σε δυο 

διαφορετικές δομές ειδών V2O5: (α) τα απομονωμένα σύμπλοκα βαναδυλίου στα οποία 

έχει γίνει εκτεταμένη μελέτη χαρακτηρισμού τους με τη χρήση των φασματοσκοπιών IR 
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και Raman [51, 52], και (β) τα πολυμερικά είδη V2O5. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα είδη 

βαναδυλίου αποτελούν κυρίαρχα είδη σε αρκετά χαμηλές φορτίσεις V, ενώ τα πολυμερικά 

είδη σχηματίζονται σε υψηλότερες φορτίσεις V (Σχήμα 5.19). 

 

 
Σχήμα 5.19: Σχηματική απεικόνιση της δομής των σχηματιζόμενων μονομερών και πολυμερικών 
ειδών V στο υπόστρωμα TiO2 [51]. 

 

Στον Πίνακα 5.6 δίνονται οι τιμές της %κ.β. φόρτισης σε V2O5 (όπως καθορίζονται 

από τις παραμέτρους σύνθεσης που ακολουθήθηκαν), της επιφάνειας BET και της 

επιφανειακής συγκέντρωσης V2O5 (εκφρασμένη σε μmols V2O5 ανά m2) για το 

καταλυτικό σύστημα Pt/V2O5-MgO-CeO2. Με βάση τις τιμές του Πίνακα 5.6, αύξηση της 

φόρτισης V2O5 από 3.5 σε 5 %κ.β. οδηγεί σε περίπου διπλάσια επιφανειακή συγκέντρωση 

V2O5. Λαμβάνοντας υπόψη την επιφανειακή συγκέντρωση ομάδων V2O5 στο κρυσταλλικό 

στερεό της βανάδιας, είναι εμφανές ότι και στους δύο υπόψη στερεούς καταλύτες δεν 

παρατηρείται δημιουργία μονοστοιβάδας V2O5 στο υπόστρωμα (MgO-CeO2). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η αύξηση της %κ.β. V2O5 στον καταλύτη οδηγεί σε μείωση της επιφάνειας 

BET που ο ίδιος παρουσιάζει. Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με τη 

μελέτη των Went et al. [51] οι οποίοι πραγματοποίησαν ποσοτικές μελέτες των ειδών 

V2O5 στην επιφάνεια του στηριζόμενου καταλύτη V2O5/TiO2, όπου παρατήρησαν ότι για 

τη δημιουργία μονοστοιβάδας απαιτείται μεγαλύτερη από 9.8%κ.β. φόρτιση σε V2O5. 

Με βάση φασματοσκοπικές μελέτες Raman μπορούν να εξαχθούν σημαντικά 

συμπεράσματα όσον αφορά το είδος των βαναδικών ειδών στην επιφάνεια του 

υποστρώματος. Ο Went et al. [51] πραγματοποίησαν ποσοτικές μελέτες των διαφορετικών 

ειδών βαναδίου (μονομερών, πολυμερών και κρυσταλλιτών V2O5) που σχηματίζονται στην 

επιφάνεια TiO2 (δομή ανατάση) όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.6. 
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Πίνακας 5.6: Επίδραση της %κ.β. φόρτισης σε V2O5 στην ειδική επιφάνεια B.E.T. και 

επιφανειακή συγκέντρωση V2O5 σε στηριζόμενους καταλύτες 0.2%κ.β. Pt/3.5%V2O5-

MgO-CeO2 και 0.2%κ.β. Pt/5.0%V2O5-MgO-CeO2. 

Φόρτιση 

(%κ.β. V2O5
a) 

Ειδική επιφάνεια BET 

(m2/g) 

Επιφανειακή Πυκνότητα 

(μmols V2O5/m
2) 

3.5 78.2 2.46 

5.0 65.1 4.22 

V2O5
b - 7.97 

 

a καθορίστηκε από τη σύνθεση του στερεού καταλύτη.  
b με βάση το κρυσταλλικό επίπεδο (010) της V2O5 [51].  

 

Πίνακας 5.7: Ζώνες απορρόφησης Raman βαναδικών ειδών. 

% κ.β. 
Φόρτιση σε 

V2O5 

Μονομερές (cm-1) 
ν(V=O)α ν(V-O-V) 

Πολυμερές (cm-1) 

ν(V=O)b ν(V=O)c 

1.3 1030 - 915 - 

2.5 1030 840 920 - 

3.0 1032 850 930 - 

6.1 1032 850 940 960 

9.8 1028 830 955 960 

α V=O δόνηση έκτασης μονομερούς βαναδυλικού είδους. 

b V=O δόνηση έκτασης διόξο-βαναδικών ομάδων στα άκρα πολυμερικών ειδών. 

c V=O δόνηση έκτασης ειδών βαναδυλίου στο εσωτερικό πολυμερικών ειδών. 

 

Ο Went et al. [51] αναφέρουν επίσης ότι στην περιοχή 700-1000 cm-1 μπορούν να 

παρατηρηθούν κορυφές που αντιστοιχούν σε πολυμερικά βαναδικά είδη στην επιφάνεια 

του υποστρώματος (Πίνακας 5.7). Αύξηση του αριθμού των βαναδικών κέντρων 

αναμένεται να οδηγεί σε μείωση των τερματικών δεσμών V=O, λόγω του σχηματισμού 
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δεσμών V-O-V μεταξύ των βαναδικών ειδών. Το τελευταίο οδηγεί σε μετατόπιση της 

συχνότητας δόνησης που παρατηρείται στα εναπομείναντα κέντρα V=O (από ~ 900 προς 

1000 cm-1 [53]). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή αυτή δεν παρατηρούνται κορυφές 

οι οποίες αντιστοιχούν στο είδος CeVO4 [38-41].  

Από τα φάσματα Raman των πυρωμένων στερεών που μελετήθηκαν στην παρούσα 

Δ.Δ. (0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2, 0.2%κ.β. Pt/3.5%V2O5-MgO-CeO2 και 0.2%κ.β. 

Pt/5.0%V2O5-MgO-CeO2) η κορυφή Raman στο εύρος 900-1000 cm-1 παρατηρήθηκε 

μόνο στο φάσμα του στερεού με τη μεγαλύτερη φόρτιση σε V2O5 ( 935 cm-1). Το 

τελευταίο βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τη βιβλιογραφία [51] (Πίνακας 5.7). Με βάση 

τις τιμές στον Πίνακα 5.7, αντίστοιχη κορυφή μετατοπισμένη προς χαμηλότερους 

κυμματαριθμούς θα αναμενόταν να παρατηρηθεί και στο φάσμα του στερεού 0.2%κ.β. 

Pt/3.5%V2O5-MgO-CeO2.  

 

 

Σχήμα 5.20: Κατανομή των μονομερών, πολυμερικών και κρυσταλλικών ειδών V2O5 σαν 
συνάρτηση της επιφανειακής συγκέντρωσης V2O5 [51]. 

Πιθανή εξήγηση για την απουσία της εν λόγω κορυφής στο φάσμα Raman του 

στερεού μπορεί να αποτελεί το γεγονός ότι οι τιμές στον Πίνακα 5.7 αφορούν είδη V στην 

επιφάνεια TiO2, ενώ στα υπό μελέτη στερεά τα είδη V αναφέρονται στην επιφάνεια του 

μικτού οξειδίου MgO-CeO2. Επιπλέον, πιθανός είναι και ο σχηματισμός του είδους CeVO4 

το οποίο δεν παρουσιάζει κορυφή Raman στη περιοχή 900-1000 cm-1. Ο πιθανός 

σχηματισμός CeVO4 αναμένεται να οδηγήσει στη μείωση της συγκέντρωσης των 

επιφανειακών βαναδικών ειδών, οπότε και σε μείωση της έντασης της αντίστοιχης 

παρατηρούμενης κορυφής. Σημαντική είναι επίσης η προσπάθεια του Went et al. [51] οι 
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οποίοι μετά από αποσυνέλιξη των φασμάτων Raman απέδωσαν το ποσοστό 

εκπροσώπησης του κάθε βαναδικού είδους σε σχέση με την %κ.β. φόρτιση σε V2O5 

(Σχήμα 5.20). Με βάση τα αποτελέσματα αυτά και την πιο πάνω συζήτηση, αναμένεται ότι 

στην επιφάνεια των καταλυτών 0.2%κ.β. Pt/3.5%V2O5-MgO-CeO2 και 0.2%κ.β. 

Pt/5.0%V2O5-MgO-CeO2 το V2O5 εντοπίζεται στο μεγαλύτερο ποσοστό του (>70%) υπό 

μορφή μονομερών, και σε μικρότερο ποσοστό στη μορφή πολυμερικών ειδών, ενώ δεν 

μπορεί να αποκλειστεί η παράλληλη ύπαρξη του είδους CeVO4. 

Από τα φάσματα TPD-NO για τους καταλύτες 0.2%κ.β. Pt/MgO-CeO2 και 0.2%κ.β. 

Pt/5%V2O5-MgO-CeO2 μετά από προσρόφηση ΝΟ στους 25οC, είναι έκδηλο ότι η 

παρουσία κρυσταλλιτών βανάδιας στο μίγμα εμπορικών οξειδίων MgO-CeO2 (70-30 % 

κ.β.) φαίνεται να έχει πολύ σημαντική επίδραση στις οξεο-βασικές επιφανειακές ιδιότητες 

του υποστρώματος, καθώς προωθεί τη δημιουργία άλλων δύο ειδών NOx με ισχυρότερο 

δεσμό με την επιφάνεια (υψηλότερες θερμοκρασίες εκρόφησης). Στο αποτέλεσμα αυτό 

μπορεί να συμβάλει επίσης η μεγάλη διασπορά του V2O5 στην επιφάνεια του 

υποστρώματος, όπως αναφέρθηκε διεξοδικά πιο πάνω, η οποία μπορεί να επηρεάσει τόσο 

ηλεκτρονιακά όσο και γεωμετρικά (νέες θέσεις προσρόφησης στη διεπιφάνεια μετάλλου / 

υποστρώματος) τα κέντρα προσρόφησης ΝΟ στο υπόστρωμα.  

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία V2O5 στο καταλυτικό σύστημα 

Pt/MgO-CeO2 οδηγεί σε διεύρυνση του θερμοκρασιακού παράθυρου λειτουργίας (120-

180oC) με μικρές διακυμάνσεις στη μετατροπή και εκλεκτικότητα προς N2 της αντίδρασης 

H2-SCR. Το τελευταίο αποτελεί ένα μεγάλης σημασίας αποτέλεσμα για εφαρμογή των εν 

λόγω στερεών σε βιομηχανικές καταλυτικές τεχνολογίες deNOx, όπου η παρουσία 

εξώθερμων αντιδράσεων (όπως το δίκτυο αντιδράσεων στην H2-SCR τεχνολογία) πολύ 

δύσκολα μπορεί να διατηρήσουν ισοθερμοκρασιακές συνθήκες λειτουργίας του 

βιομηχανικού καταλυτικού αντιδραστήρα. Αυτή η συμπεριφορά ίσως να σχετίζεται με το 

σχηματισμό ενός αριθμού διαφορετικών ειδών NOx στην διεπιφάνεια των 

νανοκρυσταλλιτών Pt ή/και Pd με το υπόστρωμα (VOx, MgO και CeO2), όπως έχει 

παρατηρηθεί από μηχανιστικές μελέτες (SSITKA-DRIFTS και SSITKA-MS) που έχουν 

διεξαχθεί για το καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 [48, 49]. Επίσης υπάρχει η 

δυνατότητα σχηματισμού νανοκρυσταλλιτών κράματος Pd-Pt το οποίο μπορεί να ενισχύει 

το ρυθμό διάχυσης υδρογόνου (spillover) από το ευγενές μέταλλο στη διεπιφάνεια 

μετάλλου-υποστρώματος. Το τελευταίο, μέσα από προηγούμενες μηχανιστικές μελέτες [48, 

49], έχει δειχτεί ότι αποτελεί σημαντικό βήμα στο μηχανισμό της αντίδρασης H2-SCR στον 

καταλύτη Pt/MgO-CeO2. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί προηγούμενα, η επιφανειακή κάλυψη του υδρογόνου (θΗ) 

είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος η οποία καθορίζει τόσο την ενεργότητα όσο και την 

εκλεκτικότητα της αντίδρασης H2-SCR σε στηριζόμενους καταλύτες Pt. Η κατανάλωση 

του Η2 (XH2, %) καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αντίδραση καύσης του 

υδρογόνου (Εξ. 5.1), η οποία στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή (125-180oC) λαμβάνει 

χώρα αποκλειστικά στην επιφάνεια Pt. Πολύ σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της 

παραμέτρου θΗ έχει και το υπόστρωμα. Στην περίπτωση του καταλύτη Pt/MgO-CeO2, η 

φάση CeO2 θα μπορούσε να έχει τον καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της παραμέτρου θΗ. 

Όπως είναι γνωστό, το CeO2 λόγω της υψηλής συγκέντρωσης σε κενές θέσεις οξυγόνου, 

έχει την ικανότητα να αποθηκεύει οξυγόνο στη δομή του από την αέρια φάση (οξειδωτικές 

συνθήκες) και να το αποδίδει στη συνέχεια κάτω από αναγωγικές συνθήκες [54, 55]. Το 

γεγονός αυτό έχει άμεσο αποτέλεσμα στη ρύθμιση της επιφανειακής κάλυψης οξυγόνου 

στο Pt, και κατά συνέπεια, στο ρυθμό καύσης του υδρογόνου, σύμφωνα με την Εξ. 5.5. Τα 

παραγόμενα -ΟΗ οδηγούν τελικά στο σχηματισμό Η2Ο (Εξ. 5.6). 

 H-s + O-s  OH-s + s (5.5) 

 OH-s + H-s  H2O + 2s                   (5.6) 

Τα καταλυτικά συστήματα Pt/V2Ο5-MgO-CeO2 παρουσίασαν σημαντική ενεργότητα 

ακόμη και παρουσία 0.4 vol% H2 στην τροφοδοσία, σε αντίθεση με τους καταλύτες 

Pt/MgO-CeO2. H παρουσία διαθέσιμου υδρογόνου για την εκλεκτική αναγωγή των NOx 

χρησιμοποιώντας χαμηλές συγκεντρώσεις υδρογόνου στην τροφοδοσία (0.4 vs. 0.8 vol%) 

ίσως να σχετίζεται με την επίδραση του V2O5 στη μείωση του ρυθμού καύσης υδρογόνου 

στην επιφάνεια Pt. Τα προηγούμενα ενισχύονται από τα φάσματα TPD-H2 των καταλυτών 

Pt/V2Ο5-MgO-CeO2 και Pt/MgO-CeO2, όπου βρέθηκε ότι η παρουσία V2O5 ενισχύει το 

δεσμό υδρογόνου με την επιφάνεια Pt. 

Στο Σχήμα 6.21 παρουσιάζεται ένας πιθανός μηχανισμός που μπορεί να λαμβάνει 

χώρα στο στηριζόμενο καταλύτη Pt σε χημικά τροποποιημένο με V μικτό οξείδιο MgO-

CeO2. Στο μηχανισμό διακρίνεται η παρουσία της V2O5 οδηγεί στη δημιουργία νέων 

κέντρων προσρόφησης NOx στη διεπιφάνεια με τους κρυσταλλίτες του ευγενούς 

μετάλλου. 
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(α) 

 
 
(β) 

 
 
(γ) 

 
(δ) 

 
(ε) 

 
 

Σχήμα 5.21: Σχηματική απεικόνιση προτεινόμενου μηχανισμού αναγωγής NOx παρουσία 
στηριζόμενου καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/ 3.5%V2O5-MgO-CeO2. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ NO ME Η2  

(H2-SCR) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ  

Pt / Cex-Zr1-x-O2 

 

6.1 Εισαγωγή 

 Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον ανάπτυξης 

στερεών μικτών οξειδίων με βασικό δομικό στοιχείο το οξείδιο του δημητρίου (CeO2) [1]. 

Τα υλικά αυτά διαθέτουν αυξημένη θερμική σταθερότητα αλλά παράλληλα διατηρούν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του CeO2 (redox properties and oxygen mobility) και βρίσκουν 

ευρείας εφαρμογής σε ένα μεγάλο αριθμό τεχνολογικών εφαρμογών, όπως: κελία 

καυσίμου (fuel cells), ηλεκτρολύτες στερεάς κατάστασης (solid state electrolytes), 

ανιχνευτές αερίων (gas sensors), καταλυτικές διεργασίες, κ.ά. [1]. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η χρήση των τελευταίων στερεών ως υπόστρωμα στηριζόμενων καταλυτών, 

οι οποίοι βρέθηκε να προωθούν σημαντικές βιομηχανικές καταλυτικές αντιδράσεις, όπως: 

οξείδωση CO (CO Oxidation) [1-3], καταλυτική καύση μεθανίου (CH4 catalytic 

combustion) [1, 4, 5], απομάκρυνση CO/NO από καυσαέρια [6, 7], και deNOx τεχνολογίες 

[8]. 

 Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται και συζητούνται αποτελέσματα που προέκυψαν 

από τη μελέτη της αντίδρασης αναγωγής του μονοξειδίου του αζώτου (NO) με υδρογόνο 

παρουσία στηριζόμενων καταλυτών Pt/Cex-Zr1-x-O2, με στόχο την αντιμετώπιση σε 

συνθήκες περίσσειας οξυγόνου (Η2-SCR) εκπομπών NOx από σταθερές πηγές ρύπανσης. 

Συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή αφορά τη σύνθεση, το φυσικοχημικό χαρακτηρισμό και την 

αξιολόγηση της καταλυτικής συμπεριφοράς στηριζόμενων καταλυτών Pt (0.1 %κ.β.) σε 

μικτά οξείδια CexZr1-xO2 (x=0.4, 0.5 και 0.6). Στην περίπτωση των καταλυτών 0.1%κ.β. 

Pt/CexZr1-x-O2 πραγματοποιήθηκε ενδελεχής φυσικοχημικός χαρακτηρισμός με τη χρήση 

των τεχνικών BET, XRD, TPD-CO2, Raman, XPS και UV-Vis/DRS πριν και μετά από 

αντίδραση H2-SCR με σκοπό το συσχετισμό των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους με την 

καταλυτική τους ενεργότητα (μετατροπή NO, XNO, %) και εκλεκτικότητα προς N2 (SN2, 

%). 

Η καταλυτική συμπεριφορά (XNO, SN2, %) των στερεών Ce1-xZrxO2 μελετήθηκε ως 

προς την αντίδραση NO/H2/O2 στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-300oC, σύσταση 
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τροφοδοσίας 130ppm NO/2.5%O2/0.8%H2/He και ταχύτητα χώρου-χρόνου αντιδραστήρα, 

GHSV=33,000h-1. Πραγματοποιήθηκαν επίσης μελέτες της σταθερότητας του 

δραστικότερου καταλυτικού συστήματος όσον αφορά τη συμπεριφορά μετατροπής του 

NO (XNO, %) και εκλεκτικότητας προς N2 (SN2, %) με το χρόνο αντίδρασης (stability test).  

6.2 Σύνθεση Στερεών Καταλυτών 0.1%κ.β. Pt/Ce1-xZrxO2 

6.2.1. Σύνθεση Οξειδικών Υποστρωμάτων Ce1-xZrxO2 

Η σύνθεση των οξειδικών υποστρωμάτων Ce1-xZrxO2 (όπου x = 0.4, 0.5 και 0.6) που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνθεση καταλυτών που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6 της 

παρούσας Δ.Δ., πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας και 

Κατάλυσης του Παν. Βουκουρεστίου στα πλαίσια κοινού ερευνητικού προγράμματος με 

το Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης του Παν. Κύπρου με χρήση κιτρικής μεθόδου 

σύνθεσης. 

Σε συντομία, η συνθετική πορεία παρασκευής περιλαμβάνει την ανάμιξη κατάλληλης 

ποσότητας Ce(NO3)3 (Fluka) και ZrO(NO3)2 (Across), μαζί με κιτρικό οξύ (C6H8O7*H2O, 

Merck) σε απιονισμένο νερό. Έπειτα ακολούθησε θέρμανση του διαλύματος στους 60oC 

υπό κενό για την απομάκρυνση της υδατικής φάσης και τον τελικό σχηματισμό 

πηκτώματος (gel). Ακολούθως το πήκτωμα ξεπλένεται με ακετόνη και τοποθετείται σε 

υπερκρίσιμο υγρό CO2 (ScCO2) κάτω από υψηλή πίεση (180 atm) και θέρμανση (80 oC) 

όπου ολοκληρώνεται η ξήρανση του δείγματος. Τέλος τα στερεά πυρώθηκαν σε ειδικό 

φούρνο στους 500oC με χαμηλό ρυθμό θέρμανσης (0.5oC/min). 

6.2.2 Εναπόθεση Μετάλλου με τη Μέθοδο του Υγρού Εμποτισμού  

Η εναπόθεση της δραστικής φάσης 0.1%κ.β. Pt στα μικτά οξειδικά υποστρώματα  

Ce1-xZrxO2 (x=0.4, 0.5 και 0.6), πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Ετερογενούς 

Κατάλυσης του Παν. Κύπρου με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού όπως αυτή περιγράφεται 

στο Κεφ. 3.1. Χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένη ποσότητα διαλύματος (x%κ.β. Pt) 

H2PtIVCl6 (Aldrich) το οποίο προστέθηκε στο υδατικό διάλυμα του φορέα υπό συνεχή 

ανάδευση και σταθερή θερμοκρασία (70oC) μέχρι πλήρους εξάτμισης του διαλύτη. Το 

δείγμα στη συνέχεια αφέθηκε για ξήρανση στους 120oC για 8 h και ακολούθως πυρώθηκε 

στους 500oC για 2h. Αποτέλεσμα ήταν η σύνθεση στηριζόμενων καταλυτών 0.1%κ.β. 

Pt/Ce1-xZrxO2 (x=0.4, 0.5 και 0.6). 
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6.3 Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός Καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/CexZr1-xO2 

Οι οξειδοαναγωγικές και κατ’ επέκταση οι καταλυτικές ιδιότητες των μικτών οξειδίων 

Ce1-xZrxO2 έχει βρεθεί να εξαρτώνται άμεσα από τα δομικά χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζουν τα στερεά, όπως: το μέγεθος των σωματιδίων, η έκταση τροποποίησης της 

κρυσταλλική φάσης, ατέλειες της κρυσταλλικής δομής, και διαφοροποίηση της 

στοιχειομετρίας των χημικών στοιχείων της δομής (Ce/Zr ατομικός λόγος) [1]. Πιο κάτω 

παρατίθενται αποτελέσματα της ενδελεχούς μελέτης των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών 

των καταλυτικών συστημάτων με χρήση των τεχνικών BET, XRD, TPD-CO2, Raman, XPS 

και UV-Vis/DRS. 

6.3.1 Προσδιορισμός Ειδικής Επιφάνειας (BET) 

Στον Πίνακα 6.1 παρουσιάζονται τιμές ειδικής επιφάνειας BET (m2/g) και μέσης 

διαμέτρου πόρων (nm) των μικτών οξειδίων Ce0.4Zr0.6O2, Ce0.5Zr0.5O2 και Ce0.6Zr0.4O2 

(καταλυτικά υποστρώματα) μετά από πύρωσή τους στους 600oC για 3h σε κλίβανο 

(στατικά) και κατόπιν in situ (συσκευή BET) πύρωση-απαέρωση τους στους 200oC υπό ροή 

N2 για 2 h.  

Πίνακας 6.1: Τιμές ειδικής επιφάνειας BET (m2/g) και μέσης διαμέτρου πόρων (nm) για τα 

δείγματα οξειδίων Cex-Zr1-x-O2 μετά από πύρωσή τους στους 600oC για 3h σε κλίβανο 

(στατικά) και ακολούθως in situ πύρωση-απαέρωση στους 200oC υπό ροή N2 για 2 h. 

Δείγμα 

Ce-Zr-O 

BET 

(m2/g) 

Μέση Διάμετρος 

Πόρων, pd  (nm) 

Ce0.4Zr0.6O2 90.1 3.4 

Ce0.5Zr0.5O2 58.0 6.3 

Ce0.6Zr0.4O2 86.2 6.2 

 

Tο στερεό Ce0.5Zr0.5O2 παρουσιάζει εμφανές μειωμένη τιμή ειδικής επιφάνειας BET σε 

σχέση με αυτήν που παρουσιάζουν τα άλλα δυο στερεά (Πίνακας 6.1). Με βάση τον Πίνακα 

6.1 το μικτό μεταλλοξείδιο Ce0.4Zr0.6O2 διαθέτει την υψηλότερη τιμή ειδικής επιφάνειας 

αλλά παράλληλα και τη μικρότερη διάμετρο πόρων. Παρόλα αυτά δεν παρατηρείται κάποια 

συσχέτιση μεταξύ των ιδιοτήτων υφής των οξειδίων (BET, 
pd  ) με την % ατομική σύσταση 

του οξειδίου σε Ce και Zr. Συνοψίζοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα υπό μελέτη στερεά 

είναι μεσοπορώδη υλικά με μέση διάμετρο πόρων στην περιοχή 3.4-6.3 nm.  
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6.3.2 Φασματοσκοπία Περίθλασης Ακτίνων-Χ (XRD)  

Η μελέτη της κρυσταλλικής δομής, όπως και ο υπολογισμός του μέσου μεγέθους των 

κρυσταλλιτών στο μικτό οξείδιο CexZr1-xO2 πραγματοποιήθηκε με χρήση φασματοσκοπίας 

περίθλασης ακτίνων-Χ (XRD). Στο Σχήμα 6.1α παρουσιάζονται περιθλασογράμματα 

ακτίνων-X που λήφθηκαν για τα στερεά Ce0.4Zr0.6O2, Ce0.5Zr0.5O2 και Ce0.6Zr0.4O2 μετά από 

πύρωσή τους υπό ροή αέρα στους 750οC. Στο Σχήμα 6.1β παρουσιάζεται επίσης φάσμα 

XRD του καταλύτη 1%κ.β. Pt/Ce0.6Zr0.4O2 πριν και μετά από 5 h συνεχούς αντίδρασης στη 

θερμοκρασιακή περιοχή 120-300οC. Στα περιθλασογράμματα των στερεών υποστρωμάτων 

(Σχήμα 6.1α) εντοπίζονται έντονες κορυφές περίθλασης σε 2θ=29, 33, 48 και 57ο οι οποίες 

σύμφωνα με τη βάση δεδομένων XRD/ICDD αλλά και από δημοσιευμένα αποτελέσματα [9-

13] αντιστοιχούν στα κρυσταλλικά επίπεδα (111), (200), (220) και (311). Οι τελευταίες 

κορυφές αποτελούν χαρακτηριστικές κορυφές στερεού διαλύματος CeO2-ZrO2 με 

ψευδοκυβική δομή (δομή φθορίτη) [9-13], δομή που επιβεβαιώθηκε και από μελέτες Raman 

των στερεών (βλέπε §6.2.5). Τα τελευταία αποτελέσματα βρίσκονται σε συμφωνία με 

αντίστοιχες μελέτες των Vlaic et al. [14] οι οποίοι μελέτησαν με φασματοσκοπία XRD τη 

δομή μικτών οξειδίων Ce1-xZrxO2 (x ~0.5), όπου παρατήρησαν ότι τα στερεά έδωσαν 

φάσματα περίθλασης χαρακτηριστικά της κυβικής δομής (Fm3 m, cubic c phase) αλλά με το 

χαρακτηριστικό ότι παρουσιάζουν τετραγωνική συμμετρία (P42/nmc, tetragonal tʹʹ phase) 

λόγω της μετατόπισης των οξυγόνων του πλέγματος από την θέση ιδανικής δομής φθορίτη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιθλασόγραμμα XRD των μικτών οξειδίων Cex-Zr1-x-O2 είναι 

ευαίσθητο ιδιαίτερα στο υποπλέγμα των κατιόντων, με αποτέλεσμα οι φάσεις c και tʹʹ να 

αναφέρονται σαν κυβική φάση. 

Με βάση το διάγραμμα φάσεων του μικτού οξειδίου Ce1-xZrxO2, στους 25oC το CeO2 

διαθέτει κρυσταλλική δομή φθορίτη (ομάδα συμμετρίας Fm3m) ενώ το ZrO2 μονοκλινή 

δομή (ομάδα συμμετρίας P21/c). Δεδομένης της σημαντικής διαφοράς (13%) στις ιοντικές 

ακτίνες των δυο κατιόντων Ce4+ (0.097 nm) και Zr4+ (0.084 nm), αναμένεται ότι μόνο 

περιορισμένη σε έκταση διαλυτοποίηση τους είναι ικανή θα οδηγήσει σε ομοιογενές στερεό 

διάλυμα. Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι στη βιβλιογραφία αναφέρεται η ύπαρξη ακόμη μιας 

μετασταθούς τετραγωνικής δομής η οποία ανάλογα με την % ατομική φόρτιση σε Ce μπορεί 

να διακριθεί σε t (20-40 at.% Ce), tʹ (40-65 at.% Ce) και tʹʹ (65-80 at.% Ce) μετασταθή 

τετραγωνική φάση [11, 15, 16] (Πίνακας 6.2). 
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Πίνακας 6.2: Πιθανές κρυσταλλικές φάσεις που έχουν προταθεί για διαφορετική % ατομική 

σύσταση σε Ce4+ και Zr4+ στο στερεό διάλυμα Ce1-xZrxO2 [12]. 

Κρυσταλλική Φάση Ce1-xZrxO2 

Μονοκλινής (monoclinic, m) x > 0.8 

Τετραγωνική (tetragonal, t) 0.8 > x > 0.6 

Τετραγωνική (tetragonal, t΄) 0.6 > x > 0.35 

Τετραγωνική (tetragonal, t΄΄) 0.35 > x > 0.2 

Κυβική (cubic, c) x < 0.2 

 

Με την εισαγωγή κατιόντων Zr4+ στο κρυσταλλικό πλέγμα του CeO2, τα στερεά       

Ce1-xZrxO2 (x=0.6, 0.5 και 0.4) παρουσιάζουν κορυφές περίθλασης που είναι διευρυμένες 

και ελαφρώς μετατοπισμένες σε σχέση με τις κορυφές περίθλασης που αντιστοιχούν στα 

απλά οξείδια CeO2 και ZrO2. Συγκεκριμένα, συγκρίνοντας το φάσμα του απλού οξειδίου 

CeO2 με το φάσμα των μικτών οξειδίων Ce0.6Zr0.4O2, Ce0.5Zr0.5O2 και Ce0.4Zr0.6O2 η κύρια 

κορυφή στο φάσμα CeO2 (2θ=28.6o) εμφανίζεται μετατοπισμένη σε 2θ=28.9, 29.2 και 29.5ο 

στα τρία μικτά οξείδια, αντίστοιχα. Κατά ανάλογο τρόπο είναι μετατοπισμένες και οι 

υπόλοιπες κορυφές των οξειδίων προς μικρότερες γωνίες 2θ σε σχέση με το φάσμα XRD 

του CeO2. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της αύξησης των παραμέτρων πλέγματος 

δεδομένης της διαφοράς στις ιοντικές ακτίνες των Ce4+ (0.97 Å) και Zr4+ (0.84 Å). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι με την εισαγωγή μεταλλικών ιόντων τα οποία διαθέτουν μικρότερη ιοντική 

ακτίνα από το Ce4+ (π.χ., Zr4+ και Μg2+) επιτυγχάνεται αύξηση της θερμικής σταθερότητας 

του πλέγματος CeO2 έναντι συσσωμάτωσης [17]. Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά του 

φάσματος XRD των υπόψη στερεών αποδεικνύουν την ύπαρξη στερεού διαλύματος CexZr1-

xO2 (0.1 ≤ x ≤ 0.9) και βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τη βιβλιογραφία [12, 18, 19]. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Martinez-Arias et al. [15] η απουσία από το φάσμα XRD των 

μικτών στερεών κορυφών περίθλασης που αντιστοιχούν σε ομογενείς κρυσταλλικές φάσεις 

CeO2 και ZrO2 (τετραγωνική φάση) με μέγεθος πάνω από το όριο ανίχνευσης (>3.5 nm), 

αποτελεί επιπλέον ένδειξη ομοιόμορφης κατανομής Ce και Zr στο μικτό οξείδιο (Σχήμα 

6.1α). Παρόλα αυτά δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ύπαρξης μικροκρυσταλλιτών 

ομογενών φάσεων CeO2 και ZrO2 μέγεθους <3.5 nm και σε χαμηλή συγκέντρωση στο 

τελικό στερεό μη ανιχνεύσιμων με τη τεχνική XRD.  
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Από το εύρος των κορυφών στα περιθλασογράμματα (Σχήμα 6.1α) είναι δυνατό να 

υπολογιστεί το μέσο μέγεθος των πρωτογενών κρυσταλλικών σωματιδίων (primary crystal 

size) της στερεής φάσης. Το μέγεθος των σωματιδίων υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τις 

κορυφές περίθλασης στις γωνίες 2θ = 29.17, 29.30 και 29.22ο (κρυσταλλική έδρα (111)) 

για τα τρία υπόψη στερεά στην εξίσωση Scherrer. Το μέγεθος των πρωτογενών 

κρυσταλλικών σωματιδίων του στερεού διαλύματος Ce1-xZrxO2 για τρεις διαφορετικές 

συστάσεις μετά από πύρωση (750oC/2h) βρέθηκε να ισούται με 4.3, 5.7 και 4.3 nm για τα 

μικτά οξείδια Ce0.4Zr0.6O2, Ce0.5Zr0.5O2 και Ce0.6Zr0.4O2, αντίστοιχα. Από τις τιμές του 

μεγέθους (4.3-5.7 nm) των πρωτογενών κρυσταλλικών σωματιδίων υποδεικνύεται η 

ύπαρξη νανοκρυσταλλικών υλικών. 

 

 

 

Σχήμα 6.1: Περιθλασογράμματα ακτίνων-X στην περιοχή 2θ=10-80o (α) για τα φρέσκα στερεά 
Ce0.4Zr0.6O2, Ce0.5Zr0.5O2 και Ce0.6Zr0.4O2, (β) για το φρέσκο μεικτό οξείδιο Ce0.6Zr0.4O2 (υπόστρωμα) 
και τον καταλύτη 0.1%Pt/Ce0.6Zr0.4O2 μετά από 5 h αντίδρασης NO/H2/O2 (120-300 °C). 
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Φάσματα XRD λήφθηκαν επίσης για τον καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/Ce0.6Zr0.4O2 πριν και 

μετά από 5h αντίδραση H2/SCR (NO/H2/O2) στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-300oC. 

Όπως προκύπτει από τα περιθλασογράμματα του Σχήματος 6.1β, το υπόστρωμα του 

καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/Ce0.6Zr0.4O2 μετά από τη σύνθεση, προκατεργασία (οξείδωση/ 

αναγωγή) και αντίδραση παρουσιάζει κορυφές περίθλασης που είναι διευρυμένες και μη 

συμμετρικές σε σχέση με το φάσμα του φρέσκου οξειδικού υποσρώματος. Το τελευταίο 

υποδηλώνει τη μείωση του μεγέθους των σωματιδίων του καταλυτικού υποστρώματος 

μετά την προκατεργασία και την επακόλουθη αντίδραση NO/H2/O2 στο θερμοκρασιακό 

εύρος 120-300oC. 

Για τα πιο πάνω στερεά χρησιμοποιώντας την κορυφή περίθλασης που αντιστοιχεί 

στην κρυσταλλική έδρα (111) (~2θ=29.2ο) και την εξίσωση Scherrer, υπολογίστηκε το 

μέσο μέγεθος των πρωτογενών κρυσταλλικών σωματιδίων (primary crystal size) το οποίο 

βρέθηκε να είναι 4.3 nm (Pt/60Ce-40Zr-O) σε σύγκριση με 5.7 nm που υπολογίστηκε για 

το ίδιο το οξειδικό υπόστρωμα (5.7 nm). Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της 

αντίδρασης διατηρείται η νανοκρυσταλλική δομή του μικτού μεταλλοξειδίου η οποία 

φαίνεται να εμφανίζει ιδιαίτερη θερμική σταθερότητα κατά το στάδιο της σύνθεσης του 

στηριζόμενου καταλύτη όσο και μετά την προκατεργασία του (οξείδωση 500 °C/ αναγωγή 

300 °C) και αντίδραση NO/H2/O2. 

6.3.3 Θερμοπρογραμματιζόμενη Εκρόφηση Η2 (TPD-H2) 

Η τεχνική της προσρόφησης αερίου H2 σε μια στερεή επιφάνεια ακολουθούμενη από 

θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση (βλέπε Κεφ. 3.2.8), 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 Pt (D, %), καθώς και του μέσου μεγέθους 

των κρυσταλλιτών σε στηριζόμενους μεταλλικούς καταλύτες. Η τεχνική TPD-Η2 

εφαρμόστηκε στους καταλύτες 0.1%κ.β. Pt/Ce1-xZrxO2, (x= 0.6, 0.5, και 0.4) 

χρησιμοποιώντας τη συσκευή και τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο Κεφ. 3.2.8. 

Στο Σχήμα 6.2 παρουσιάζεται το θερμοκρασιακό προφίλ εκρόφησης υδρογόνου (H2-

TPD) που λήφθηκε για το στερεό 0.1%κ.β. Pt/Ce0.6Zr0.4O2 μετά από προσρόφηση Η2 στους 

25οC. Μετά από κατάλληλη αποσυνέλιξη του φάσματος TPD-H2 του στερεού προκύπτουν 

τρεις κορυφές εκρόφησης στους 90, 140 και 350oC. Τα προηγούμενα αποτελέσματα 

βρίσκονται σε συμφωνία με αντίστοιχες μελέτες των Fornasiero et al. [20] που αφορούσαν 
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μελέτες TPD-H2 σε στηριζόμενο καταλύτη Pt/Ce0.6Zr0.4Ο2/Al2O3, όπου παρατήρησαν 

επίσης το σχηματισμό τριών ειδών προσροφημένου ατομικού Η. 

 

 

Σχήμα 6.2: (α) Προφίλ θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης (H2-TPD) που λήφθηκε για το 
στερεό Ce0.60Zr0.40O2 μετά από αποσυνέλιξη. (β) Σύγκριση 2ης κορυφής εκρόφησης, μετά από 
αποσυνέλιξη για τα στερεά Ce0.40Zr0.60O2, Ce0.50Zr0.50O2 και Ce0.60Zr0.40O2. Συνθήκες προσρόφησης: 
0.8% H2/He, 25oC, 30 min, W=0.5 g, F=30 NmL/min. 

 

Στο Σχήμα 6.2 το πρώτο είδος Η εμφανίζεται σε χαμηλές θερμοκρασίες εκρόφησης 

(80-90 οC) και αντιστοιχεί σε αντιστρεπτή χημική προσρόφηση (ασθενής χημικός δεσμός 

με το μέταλλο), όπου το είδος αυτό μπορεί εύκολα να διαχυθεί στο υπόστρωμα με 

μηχανισμό spillover. Ο Fornasiero et al. [20] πραγματοποίησαν επίσης μελέτες 

ενεργοποιημένης χημικής προσρόφησης και ακολούθως θερμοπρογραμματιζόμενης 

εκρόφησης Η2 (TPD-H2) στους καταλύτες Pt/Al2O3 και Pt/Ce0.6Zr0.4Ο2/Al2O3, όπου 

παρατήρησαν ότι ο τελευταίος καταλύτης παρουσίασε σημαντικά υψηλότερη ποσότητα 
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εκροφούμενου H2. Η διαφορά αυτή αποδόθηκε στην εκρόφηση ειδών Η που προέρχονται 

από το υπόστρωμα (Ce0.6Zr0.4Ο2) μέσω μηχανισμού backspillover. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

στηριζόμενοι καταλύτες Pt βρέθηκαν ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες χημικής 

προσρόφησης H2 να προωθούν το φαινόμενο spillover [21], όπου o ρυθμός spillover ειδών 

Η στην επιφάνεια του υποστρώματος βρέθηκε να εξαρτάται άμεσα από τη φόρτιση Pt και 

κατ’ επέκταση του μεγέθους των κρυσταλλιτών Pt [22]. 

Το δεύτερο είδος προσροφημένου Η αντιστοιχεί σε ισχυρή χημική προσρόφηση 

(ισχυρός χημικός δεσμός με το μέταλλο) και το οποίο εκροφάται σε πιο υψηλές 

θερμοκρασίες (~140 oC) (Σχήμα 6.2). Μια τρίτη κορυφή εκρόφησης εμφανίζεται σε 

αρκετά υψηλότερη θερμοκρασία εκρόφησης (Τ=350 οC). Αυτό το είδος προσροφημένου 

ατομικού υδρογόνου αποδίδεται συνήθως σε Η της υδροξυλομάδας (-ΟΗ) στο υπόστρωμα 

(Ce0.6Zr0.4Ο2) [20]. Η παρουσία και η συγκέντρωση των τελευταίων καθίσταται σημαντική 

καθώς έχει βρεθεί ότι μέρος αυτού εμπλέκεται στο μηχανισμό της αντίδρασης NO/O2/H2. 

Συγκεκριμένα, από μηχανιστικές μελέτες SSITKA-MS και SSITKA-DRIFTS της 

αντίδρασης H2-SCR του NO στο στηριζόμενο καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 έχει 

βρεθεί ότι χημειοροφημένα είδη H του υποστρώματος που βρίσκονται σε μια μικρή ζώνη 

γύρω από τους κρυσταλλίτες Pt συμμετέχουν στο μηχανισμό της αντίδρασης [23, 24].  

 

Πίνακας 6.3: Διασπορά και μέση διάμετρος κρυσταλλιτών Pt που έχουν ληφθεί σε 

στηριζόμενους καταλύτες 0.1%κ.β. Pt/Ce1-xZrxO2 (x=0.4, 0.5 και 0.6) για διαφορετικές 

θερμοκρασίες χημικής προσρόφησης Η2. 

Κατάλύτης 

Pt/ Ce1-xZrxO2 

Θερμοκρασία 

προσρόφησης (οC) 

Διασπορά 

D (%) 

Μέση Διάμετρος 

Κρυσταλλιτών d (Å) 

0.1% Pt/Ce0.4Zr0.6Ο2 25 85 18.9 

0.1% Pt/Ce0.5Zr0.5Ο2 25 77 21.0 

0.1% Pt/Ce0.6Zr0.4Ο2 25 83 19.6 

 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες μελέτες 

TPD-H2 και για τα καταλυτικά συστήματα Ce0.4Zr0.6Ο2 και Ce0.5Zr0.5Ο2 τα οποία βρέθηκε 

να παρουσιάζουν όμοια προφίλ εκρόφησης Η2 (δεν παρουσιάζονται στην παρούσα 

Διατριβή). Σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τη σύγκριση των φασμάτων εκρόφησης 

των στερεών είναι ότι και τα τρία στερεά παρουσιάζουν παραπλήσιες τιμές εκροφούμενης 
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ποσότητας H (μmolΗ/gcat) (Πίνακας 6.3) οι οποίες αντιστοιχούν σε τρία είδη 

προσροφημένου Η. Επιπλέον, σημαντικό είναι ότι με αύξηση της % ατομικής σύστασης σε 

Ce στο μικτό οξείδιο (Ce1-xZrxO2) παρατηρείται μετατόπιση της κορυφής που αντιστοιχεί 

στο ενδιάμεσο προσροφημένο είδος H (Tmax140-153oC) προς χαμηλότερες θερμοκρασίες 

εκρόφησης. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ενίσχυση του δεσμού Pt-H με μείωση της % 

ατομικής σύστασης σε Ce η οποία αναμένεται να αυξάνει το διαθέσιμο υδρογόνο στην 

επιφάνεια Pt (θΗ) σε υψηλότερες θερμοκρασίες, η συγκέντρωση του οποίου είναι 

σημαντική για την εκλεκτική αντίδραση αναγωγής των NOx [25]. Το τελευταίο βρίσκεται 

σε συμφωνία με την παρατηρούμενη εκλεκτικότητα προς άζωτο (SN2, %) που 

παρουσιάζουν τα τρία στερεά ως προς την αντίδραση NO/H2/O2 (Σχήμα 6.14).  

Με βάση την εκροφούμενη ποσότητα H2 (μmol-H/gcat) από τα πειράματα TPD-H2 και 

τη φόρτιση του μετάλλου (0.1%κ.β. Pt), είναι εφικτός ο υπολογισμός της διασποράς και του 

μέσου μεγέθους των κρυσταλλιτών Pt, με την παραδοχή ότι τα σωματίδια Pt διατηρούν 

ημισφαιρική γεωμετρία [26]. Οι τιμές της διασποράς βρέθηκαν ίσες με 85, 77, 83% και του 

μέσου μεγέθους των σωματιδίων Pt 18.9, 21.0 και 19.6 Å, αντίστοιχα, για τους καταλύτες 

0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2, 0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2 και 0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2. 

6.3.4 Αποτελέσματα Θερμοπρογραμματιζόμενης Εκρόφησης CO2 (CO2-TPD) σε 

Στηριζόμενους Καταλύτες 0.1%κ.β. Pt/Ce1-xZrxO2 (x= 0.4, 0.5 και 0.6)  

Πειράματα CO2-TPD πραγματοποιήθηκαν μετά από εκλεκτική χημική προσρόφηση 

CO2 από το αέριο μίγμα 3%CO2/Ηe στους 25oC, ακολουθούμενη από 

θερμοπρογραμματιζόμενη εκρόφηση υπό ροή He (30 NmL/min). Στο Σχήμα 6.3α 

παρουσιάζονται θερμοκρασιακά προφίλ εκρόφησης CO2-TPD που λήφθηκαν για τα στερεά 

Ce0.40Zr0.60O2, Ce0.50Zr0.50O2 και Ce0.60Zr0.40O2 μετά από πύρωση στους 750oC για 2 h υπό 

ροή 20%O2/He. Όπως διαπιστώνεται από το Σχήμα 6.3α, όλα τα στερεά εμφανίζουν 

κορυφές εκρόφησης CΟ2 σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 400οC, και με μικρούς ρυθμούς 

εκρόφησης CO2 για Τ>400 °C. Στo φάσμα εκρόφησης CO2 του στερεού Ce0.50Zr0.50O2 

εμφανίζονται τρεις ευδιάκριτες κορυφές. Η πρώτη κορυφή παρουσιάζει μέγιστο στους 

100oC, η δεύτερη στους 150oC και η τρίτη στους 270oC. Το προφίλ εκρόφησης CO2 του 

στερεού Ce0.40Zr0.60O2 παρουσιάζει μια ευρεία κορυφή εκρόφησης με μέγιστο στους 100oC 

και ένα ευρύ ώμο στους 150oC. Μετά από κατάλληλη αποσυνέλιξη του φάσματος του 

στερεού Ce0.40Zr0.60O2 (Σχήμα 6.3β) προκύπτουν τρεις κορυφές (TM1=100oC, TM2=180oC, 

TM3=250oC) οι οποίες αντιστοιχούν σε τρία διαφορετικά είδη προσροφημένου CO2 όπως 

στην περίπτωση του στερεού Ce0.50Zr0.50O2. Το προφίλ εκρόφησης του στερεού 

Ce0.60Zr0.40O2 παρουσιάζεται διαφοροποιημένο ως προς την ποσότητα εκροφούμενου CO2, η 
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οποία εμφανίζεται πολύ μικρότερη, και την παρουσία μόνο δύο διαχωρισμένων κορυφών 

(TM1=100oC, TM2=180oC).  

 

 

Σχήμα 6.3: (α) Προφίλ θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης (CO2-TPD) που λήφθηκαν για τα 
υποστρώματα Ce1-xZrxO2 (x= 0.6, 0.5 και 0.4). Συνθήκες προσρόφησης: 3%CO2/He, 25oC, 30 min, 
W=0.5 g, F=30 NmL/min. (β) Φάσμα θερμοπρογραμματιζόμενης εκρόφησης (CO2-TPD) για το 
στερεό Ce0.60Zr0.40O2 μετά από αποσυνέλιξη. 

Πίνακας 6.4: Συγκέντρωση CΟ2 (μmol/gcat ή μmol/m2) που προσροφήθηκε στα μικτά 

οξείδια Ce1-xZrxO2 (x= 0.6, 0.5 και 0.4). 

Οξείδια 
Ποσότητα Εκροφούμενου  

CΟ2 (μmol/gcat) 

Ποσότητα Εκροφούμενου  

CΟ2 (μmol/m2) 

Ce0.4Zr0.6O2, 220.2 2.4 

Ce0.5Zr0.5O2 253.2 4.4 

Ce0.6Zr0.4O2 111.0 1.3 
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Η έντονη κορυφή εκρόφησης με μέγιστο στους 100οC παρατηρείται στο φάσμα όλων 

των στερεών και αφορά ασθενές επιφανειακό βασικό κέντρο Ο2- [27-30]. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία [27, 31, 32] το στερεό CeO2 διαθέτει βασικά κέντρα με χαμηλή και μέτρια 

ισχύ, ενώ το ZrO2 αποτελεί όξινο οξείδιο και η συγκέντρωση των επιφανειακών Zr4+ 

βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την οξύτητα που παρουσιάζει η τετραγωνική ή/και η 

μονοκλινής φάση του ZrO2 [28, 30, 31]. Η συγκέντρωση των βασικών κέντρων στερεών 

διαλυμάτων CeO2-ZrO2 μειώνεται με αύξηση της ποσότητας CeO2 [30]. Με βάση τα 

παραπάνω, αύξηση της περιεκτικότητας του υποστρώματος σε Zr4+ αναμένεται να οδηγεί σε 

αύξηση της συνολικής οξύτητας και ταυτόχρονα μείωση της βασικότητας του μεικτού 

οξειδίου Ce1-xZrxO2. Με βάση τα πιο πάνω και την ίδια ειδική επιφάνεια BET που 

παρουσιάζουν τα στερεά Ce0.4Zr0.6O2 και Ce0.6Zr0.4O2 (Πιν. 6.1), θα αναμενόταν την 

μεγαλύτερη ποσότητα εκροφούμενου CO2 να παρουσιάζει το μικτό οξείδιο Ce0.60Zr0.40O2 

και τη μικρότερη το Ce0.40Zr0.60O2. Παρόλα αυτά, από τον Πίνακα 6.4 παρατηρείται ότι τη 

μεγαλύτερη ποσότητα εκροφούμενου CO2 παρουσιάζει το στερεό Ce0.50Zr0.50O2 ενώ τη 

μικρότερη το στερεό Ce0.40Zr0.60O2. Εκφράζοντας την ποσότητα εκροφούμενου CO2 σε 

μmol/m2 φαίνεται ξεκάθαρα ότι το στερεό Ce0.50Zr0.50O2 παρουσιάζει συνολικά περίπου 

διπλάσια ποσότητα εκροφούμενου CO2 από το στερεό Ce0.40Zr0.60O2. 

Με βάση τη βιβλιογραφία [12, 33], έχει βρεθεί ότι το μικτό οξείδιο Ce0.50Zr0.50O2 

παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κενών θέσεων οξυγόνου για 0.2 <x< 0.8 οι οποίες 

μπορούν να οξειδωθούν παρουσία CO2, με αποτέλεσμα το στερεό να παρουσιάζει αυξημένη 

προσρόφηση CO2. Επιπλέον, από μελέτες [34] έχει βρεθεί ότι τα μεικτά οξείδια Ce1-xZrxO2 

με ατομική σύσταση σε Zr > 50% παρουσιάζουν μικρότερη ευκολία αναγωγής του 

οξυγόνου της δομής, και ως εκ τούτου μικρότερο αριθμό κενών θέσεων στις οποίες 

προσροφάται το CO2, και αφετέρου το ZrO2 προσροφά πολύ μικρές συγκεντρώσεις CO2. 

Τέλος, αναφέρεται το CΟ2 αλληλεπιδρά με τα ΟΗ- της επιφάνειας των στερεών διαλυμάτων 

CexZr1-xO2 με αυξημένη % ατομική συγκέντρωση σε Ce προς σχηματισμό HCO3
- 

(διττανθρακικό είδος) [35, 36]. Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι με βάση τα 

αποτελέσματα του Σχ. 6.3α, η ύπαρξη αυξημένης συγκέντρωσης κενών θέσεων οξυγόνου 

στο στερεό Ce0.5Zr0.5O2 φαίνεται να αυξάνει την ισχύ των βασικών επιφανειακών κέντρων 

του στερεού. 

6.3.5 Φασματοσκοπία Raman 

Από τα περιθλασογράμματα ακτίνων-X (βλέπε §6.2.2) μπορούν να ληφθούν δομικές 

πληροφορίες όσον αφορά το υποπλέγμα (sublattice) των κατιόντων μετάλλου. Επιπλέον 

δομικές πληροφορίες μπορούν να ληφθούν με χρήση φασματοσκοπίας Raman με την οποία 
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δίνεται δυνατότητα μελέτης των δονήσεων του πλεγματικού οξυγόνου. Οι τελευταίες 

βρέθηκε να παρουσιάζουν αυξημένη ευαισθησία στις αλλαγές της συμμετρίας της 

κρυσταλλικής δομής πολυοξειδικών συστημάτων, και αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη 

μελέτη της έκτασης της πλεγματικής παραμόρφωσης [9, 37]. Ο Yoshimura και οι 

συνεργάτες του [13, 38] μελέτησαν εκτεταμένα την κρυσταλλική δομή του συστήματος Ce-

Zr-O και βρήκαν ότι η κρυσταλλική δομή που υιοθετεί το μικτό οξείδιο εξαρτάται από την 

% επιμέρους σύσταση του σε Ce4+ και Zr4+ (Πίνακας 6.2). 

    

Σχήμα 6.4: (α) Δομή CeO2 (φθορίτη). Τα κατιόντα (μικροί μαύροι κύκλοι) καταλαμβάνουν κάθε 
δεύτερη ενδοπλεγματική θέση στην κυβική κυψελίδα που σχηματίζουν τα ανιόντα οξυγόνων 
(ανοικτοί κύκλοι). Το υποπλέγμα των κατιόντων σχηματίζει τετραεδρικά και οκταεδρικά κέντρα, ένα 
από τα οποία αναπαρίσταται στο Σχήμα. (β) Ατέλειες οξυγόνου στη δομή φθορίτη. Μερικά από τα 
ανιόντα οξυγόνου καταλαμβάνουν ενδοπλεγματικές οκταεδρικές θέσεις δημιουργώντας παράλληλα 
ατέλειες στις τετραεδρικές θέσεις στην κατεύθυνση <110> (δεν παρουσιάζεται στο Σχήμα) [39]. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [9, 10], το φάσμα Raman του στερεού διαλύματος       

Ce1-xZrxO2 παρουσιάζει τρεις ευρείες κορυφές στους 625, 460 και 315 cm-1, με την 

τελευταία να παρατηρείται σε στερεά με υψηλό περιεχόμενο σε Ce (x>0.50). Στο Σχήμα 6.5 

παρουσιάζονται φάσματα Raman που λήφθηκαν μετά από διέγερση στα 514 nm των μικτών 

οξειδίων Ce0.4Zr0.6O2, Ce0.5Zr0.5O2 και Ce0.6Zr0.4O2 στην περιοχή 150-850 cm-1, όπου τα 

στερεά είχαν πυρωθεί στους 600οC για 2 h. Στο φάσμα Raman των στερεών παρατηρούνται 

δυο ευδιάκριτες κορυφές απορρόφησης στους 470 (ισχυρή) και 640 cm-1 (ασθενής), και δυο 

πολύ ασθενείς κορυφές στους 304 και 241 cm-1. Σημειώνεται ότι η τελευταία κορυφή λόγω 

της χαμηλής της έντασης και του υψηλού θορύβου ήταν δύσκολο να παρατηρηθεί. Σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία [13, 40], το τετραγωνικής συμμετρίας ZrO2 (P42/nmc) παρουσιάζει έξι 

ενεργές δονήσεις Raman: A1g + 3Eg + 2B1g ενώ η κυβική δομή φθορίτη (F2g) παρουσιάζει 

μόνο μια ενεργή δόνηση Raman (~ 490 cm-1). Επιπλέον, το καθαρό οξείδιο CeO2 διαθέτει 

ομάδα συμμετρίας F2g (δομή φθορίτη) και παρουσιάζει μια ενεργή δόνηση Raman στους 

465 cm-1. Με βάση τα πιο πάνω, η παρουσία κορυφών Raman στους 640, 465 και 304 cm-1 
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υποδηλώνει ότι τα στερεά διαθέτουν ψευδοκυβική tʹʹ (τετραγωνική) δομή [12]. Η δομή αυτή 

χαρακτηρίζεται από το κατιονικό υπόπλεγμα δομής φθορίτη, ενώ το ανιονικό υπόπλεγμα 

έχει υποστεί διατάραξη (Σχήμα 6.4).  

Στο Σχήμα 6.5 παρατηρείται ότι η κορυφή απορρόφησης Raman στους 465 cm-1 

βρέθηκε να αυξάνεται και να γίνεται πιο οξεία με αύξηση της % ατομικής σύστασης του 

στερεού Ce1-xZrxO2 σε Ce. Η τελευταία κορυφή απορρόφησης Raman αντιστοιχεί στην 

επιτρεπτή συμμετρική δόνηση Raman (F2g) έκτασης των οξυγόνων του πλέγματος 

τοποθετημένων γύρω από το κεντρικό μεταλλοκατιόν στην κυβική δομή φθορίτη [9, 10, 12, 

41]. Επιπλέον, στο φάσμα Raman των στερεών παρατηρείται και δεύτερη ευρεία κορυφή 

χαμηλότερης έντασης, εντοπισμένη στους ~610 cm-1. Η τελευταία κορυφή βρέθηκε να 

αντιστοιχεί σε μικρά σωματίδια CeO2 και αποτελεί έμμεση απόδειξη της ύπαρξης κενών 

θέσεων οξυγόνου στο πλέγμα του μικτού οξειδίου [9, 12]. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

Cabanas et al. [10] συσχέτισαν την έκταση της διαπλάτυνσης της κορυφής στους 465 cm-1 

με την αντικατάσταση στο πλέγμα του μικτού οξειδίου των κατιόντων Ce4+ με Zr4+, ενώ ο 

Ergami et al. [19, 39] πρότειναν ότι η εισαγωγή Zr4+ στο πλέγμα CeO2 οδηγεί στη 

δημιουργία ατελειών τύπου Frenkel. Κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα μετακίνηση 

των ατόμων οξυγόνου από τις τετραεδρικές (δομή φθορίτη) σε οκταεδρικές θέσεις με 

αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών των παραμέτρων του πλέγματος λόγω του μεγαλύτερου 

μεγέθους της οκταεδρικής κοιλότητας. 

 

Σχήμα 6.5: Φάσματα Raman των στερεών Ce1-xZrxO2 (0.4, 0.5 και 0.6) μετά από πύρωση στους 
600oC για 2 h. 

Στο Σχήμα 6.6 παρουσιάζονται φάσματα ex situ Raman που λήφθηκαν στα 514 nm 

στην περιοχή 150-850 cm-1 για τον καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/Ce0.6Zr0.4O2 που παρασκευάστηκε 

με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού, μετά από πύρωση (600οC/2 h), αναγωγή (300οC/2 h) 
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και αντίδραση NO/H2/O2 για 5 h. Στο φάσμα του στερεού καταλύτη τόσο πριν όσο και μετά 

από την αντίδραση παρατηρείται ισχυρή κορυφή στους 465 cm-1, η οποία όπως αναφέρθηκε 

πιο πάνω, αποδίδεται στην F2g συμμετρική δόνηση Raman, χαρακτηριστική δόνηση της 

δομής φθορίτη που παρουσιάζει το μικτό οξείδιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με το 

φάσμα του φρέσκου στερεού παρατηρείται μείωση στην ένταση της εν λόγω κορυφής μετά 

από αντίδραση (Σχήμα 6.6), και η οποία βρέθηκε να σχετίζεται με δομικές αλλαγές 

(κρυσταλλικότητα) του οξειδικού υποστρώματος, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να ανιχνευτούν 

με την τεχνική XRD [12]. Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξαν ο Fornasiero et al. [12] οι 

οποίοι μελέτησαν τη δομή στερεών διαλυμάτων Ce1-xZrxO2 μετά από διαδοχικούς κύκλους 

αναγωγής/οξείδωσης, όπου βρήκαν ότι η ένταση και η μετατόπιση της κορυφής Raman 

στους 465 cm-1 σχετίζονται άμεσα με τη θέση των οξυγόνων στο πλέγμα, και κατ’ επέκταση 

την κρυσταλλική δομή του μικτού οξειδίου. Ανάλογα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν 

και από τη μελέτη της κορυφής στους 610 cm-1. 

 

Σχήμα 6.6: Φάσματα Raman του στηριζόμενου καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2 μετά από 
πύρωση (600οC/2 h), αναγωγή (300οC/2 h) και αντίδραση NO/H2/O2 για 5 h. 

6.3.6 Φωτοηλεκτρονική Φασματοσκοπία Ακτίνων-Χ (XPS) 

Η ατομική σύσταση της επιφάνειας και η οξειδωτική κατάσταση των επιφανειακών 

ατόμων των υπό μελέτη στερεών Ce1-xZrxO2 προσδιορίστηκε με χρήση της 

φωτοηλεκτρονικής φασματοσκοπίας ακτίνων-X. Στο Σχήμα 6.7 παρουσιάζονται φάσματα 

XPS Pt 4f που λήφθηκαν για τα στερεά 0.1%κ.β. Pt/Ce1-xZrxO2 (x=0.6, 0.5 και 0.4) μετά από 

5 h αντίδρασης (NO/H2/O2), ενώ για σκοπούς σύγκρισης λήφθηκε και το φάσμα του 

στερεού 0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2 (φρέσκο) πριν από την αντίδραση. Με βάση τη 

βιβλιογραφία, στο φάσμα XPS Pt 4f παρατηρούνται κορυφές στα 71.2, 72.2 και 74.8 eV οι 

οποίες αποδίδονται στις οξειδωτικές καταστάσεις Pto (4f5/2), Pt2+ (4f7/2) και Pt4+ (4f7/2) [42-
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44], αντίστοιχα. Από τα XPS φάσματα των στερεών γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι σε όλα τα 

στερεά ο λευκόχρυσος βρίσκεται κυρίως στην οξειδωμένη του μορφή, Pt2+ και Pt4+. Το 

τελευταίο είναι αναμενόμενο αφού πραγματοποιήθηκε ex situ ανάλυση των στερεών 

δειγμάτων, οπότε η επιφάνεια των κρυσταλλιτών Pt οξειδώθηκε μετά από έκθεσή της στην 

ατμόσφαιρα. 

 

 

Σχήμα 6.7: Φάσματα XPS Pt 4f που λήφθηκαν στην περιοχή ενεργειών σύνδεσης 68-80 eV για τα 
στερεά: 0.1%κ.β. Pt/Ce0.40Zr0.60O2 (used), 0.1%κ.β. Pt/Ce0.50Zr0.50O2 (used) και 0.1%κ.β. 
Pt/Ce0.60Zr0.40O2 (used) μετά από 5 h αντίδρασης (ΝΟ/Η2/Ο2) στο θερμοκρασιακό εύρος 120-300oC, 
και για το φρέσκο καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2 (fresh). 

Στο Σχήμα 6.8 παρουσιάζονται φάσματα XPS Ce 3d που λήφθηκαν ex situ μετά από 5h 

αντίδρασης NO/H2/O2 στο θερμοκρασιακό εύρος 120-300oC των καταλυτικών συστημάτων 

0.1%κ.β. Pt/Ce1-xZrxO2, (x=0.4, 0.5 και 0.6). Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την 

αντίδραση προηγήθηκε οξείδωση (600oC/2 h) και αναγωγή (300oC, 2 h) των δειγμάτων. Για 

σκοπούς σύγκρισης λήφθηκε επίσης το φάσμα XPS Ce 3d του φρέσκου στερεού 

0.1%κ.β.Pt/Ce0.5Zr0.5O2 (ξήρανση 120oC/12 h) (Σχήμα 6.9). Με βάση τη βιβλιογραφία [45-

49], το φάσμα XPS Ce 3d αποτελείται από τις κύριες μεταπτώσεις Ce 3d5/2 και Ce 3d3/2 και 

δορυφορικές κορυφές (satellites) λόγω του φαινομένου shake-up, shake-off και πολλαπλού 

διαχωρισμού (multiple splitting) που σχετίζονται με την παρουσία των διαφορετικών 

οξειδωτικών καταστάσεων Ce (Ce3+ και Ce4+). Συγκεκριμένα, παρατηρούνται 6 κορυφές XP 

του Ce4+ στα ενεργειακά επίπεδα Ce 3d5/2 (v, vʹʹ και vʹʹʹ) και Ce 3d3/2 (u, uʹʹ και uʹʹʹ), ενώ 

επιπρόσθετα μπορεί να παρατηρηθεί μια διπλή κορυφή (doublet, vʹ και uʹ) η οποία οφείλεται 
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στην παρουσία του ανηγμένου είδους Ce3+ [45, 48]. Η παρουσία των κορυφών v και vʹʹ, και 

u και uʹʹ αποδίδεται στο φαινόμενο shake-down το οποίο δημιουργείται λόγω μεταφοράς 

ηλεκτρονιακού φορτίου από το O 2p στο Ce 4f. Οι διπλές αυτές κορυφές είναι αποτέλεσμα 

της μίξης των τελικών ηλεκτρονιακών καταστάσεων Ce 3d94f2 και Ce 3d94f1 (Ce IV). 

Επιπλέον, οι κορυφές vʹʹʹ και uʹʹʹ οφείλονται αποκλειστικά στην τελική κατάσταση 3d94f0 

(Ce4+), ενώ οι vʹ και uʹ είναι οι μοναδικές δορυφορικές κορυφές οι οποίες αποδίδονται στο 

είδος Ce3+.  

 

Σχήμα 6.8: Φάσματα XPS Ce 3d που λήφθηκαν στην περιοχή ενεργειών σύνδεσης 924 - 876 eV 
για τα στερεά 0.1%κ.β. Pt/Ce0.40Zr0.60O2, 0.1%κ.β. Pt/Ce0.50Zr0.50O2 και 0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2 
μετά από 5 h αντίδραση (ΝΟ/Η2/Ο2) στο θερμοκρασιακό εύρος 120-300oC. 

Στο Σχήμα 6.8 οι κορυφές XP οι οποίες αφορούν το ενεργειακό επίπεδο Ce 3d5/2 είναι 

οι v (882.7 eV), vʹ (885.1 eV), vʹʹ (889.1eV) και vʹʹʹ (898.3eV), ενώ οι u (901.3eV), uʹ (904.0 

eV), uʹʹ (907.2 eV) και uʹʹʹ (916.2 eV) ανήκουν στο Ce 3d3/2 [45-49]. Όμοια φάσματα ΧPS 

Ce 3d αναφέρονται και στη βιβλιογραφία για στερεά διαλύματα CeO2-ZrO2 [9, 11, 48, 50]. 

Οι εντάσεις των κορυφών Ce που αντιστοιχούν στα ενεργειακά επίπεδα 3d5/2 και 3d3/2 

βρέθηκε να αυξάνουν με αύξηση της % ατομικής συγκέντρωσης του Ce στο μικτό οξείδιο, 

γεγονός το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία [11, 51] καθώς η ένταση και το 

εμβαδό των επιμέρους XP κορυφών είναι ανάλογο της επιφανειακής συγκέντρωσης Ce. Η 

διαφορά μεταξύ των ενεργειακών επιπέδων Ce 3d5/2 (u) και 3d3/2 (v) βρέθηκε να παραμένει 

σταθερή στα φάσματα των τριών στερεών και ίση με 18.6 eV, ενώ παράλληλα παρατηρείται 

μικρή μετατόπιση των φασμάτων προς υψηλότερες ενέργειες δέσμευσης (0.3-0.4eV) με 

αύξηση της συγκέντρωσης Ce (atom%) στο στερεό διάλυμα Ce1-xZrxO2, αποτελέσματα που 

συνάδουν με αυτά του Nelson et al. [45]. Οι τελευταίοι συσχέτισαν τη μικρή μετατόπιση της 
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ενέργειας σύνδεσης σε μικρές αλλαγές που παρατηρούνται στην ηλεκτρονική δομή της 

επιφάνειας και όχι σε αλλαγή της οξειδωτικής κατάστασης του Ce.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [11, 52], ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη 

συγκέντρωση των ειδών Ce4+ και Ce3+ στην επιφάνεια μικτού οξειδίου Ce-Zr-O μπορεί να 

ληφθούν μέσω σύγκρισης των εμβαδών που παρουσιάζουν χαρακτηριστικές XP κορυφές 

του Ce4+ (uʹʹʹ, vʹʹʹ) και Ce3+ (uʹ, vʹ). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι XP κορυφές uʹʹʹ και vʹʹʹ 

αντιστοιχούν στη βασική ηλεκτρονική κατάσταση 3d104f0 του Ce4+ ενώ οι XP κορυφές uʹ 

και vʹ αντιστοιχούν στη βασική ηλεκτρονική κατάσταση 3d104f1 του Ce3+. Λόγω όμως της 

πολυπλοκότητας που εμφανίζει το XPS φάσμα Ce 3d η λήψη ποσοτικών αποτελεσμάτων 

προϋποθέτει την κατάλληλη αποσυνέλιξη του φάσματος στις επιμέρους κορυφές XP. Σε 

ανάλογες μελέτες ο Wu et al. [48] για την ποσοτικοποίηση των ειδών Ce3+ επέλεξαν την 

κορυφή uʹʹʹ (Ce4+) η οποία έχει αυξημένη ένταση και δεν παρουσιάζει επικάλυψη με άλλη 

κορυφή, όπου μελέτησαν το λόγο του εμβαδού της κορυφής uʹʹʹ προς το εμβαδό ολόκληρου 

του XP φάσματος Ce 3d. Επιπρόσθετα, στην ίδια μελέτη πραγματοποιήθηκε επίσης 

σύγκριση με στερεά που διαθέτουν στη δομή τους Ce μόνο στην οξειδωτική κατάσταση 

Ce3+ (CeAlO3/Al2O3) και Ce4+ (Ce(OH)4).  

Ανάλογη μελέτη πραγματοποιήθηκε και για τα τρία υπό μελέτη στερεά Ce1-xZrxO2 

(x=0.4, 0.5 και 0.6). Στον Πίνακα 6.5 παρουσιάζεται ο λόγος του εμβαδού της κορυφής uʹʹʹ 

ως προς τη συνολική επιφάνεια του φάσματος XPS Ce 3d για τα στερεά: 

0.1%κ.β.Pt/Ce0.40Zr0.60O2 (μετά από αντίδραση), 0.1%κ.β. Pt/Ce0.50Zr0.50O2 (μετά από 

αντίδραση), 0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2 (πριν και μετά από αντίδραση) και των στερεών 

CeAlO3/Al2O3 και Ce(OH)4 για σκοπούς σύγκρισης. Με βάση το λόγο του εμβαδού που 

παρουσιάζει η κορυφή uʹʹʹ (Ce4+) προς τη συνολική επιφάνεια στο φάσμα Ce 3d των 

πρότυπων στερεών CeAlO3/Al2O3 και Ce(OH)4, υπολογίστηκε η % ατομική σύσταση σε 

(atom%) Ce3+ των στερεών 0.1%κ.β. Pt/Ce1-xZrxO2 (x=0.6, 0.5 και 0.4) η οποία βρέθηκε να 

είναι 16.7, 15.0 και 17.4, αντίστοιχα. Από τις τιμές αυτές είναι έκδηλο ότι πρακτικά η 

συγκέντρωση Ce3+ παραμένει ανεξάρτητη της % ατομικής προσθήκης Zr στη δομή του 

μικτού οξειδίου στο εύρος 40-60 % atom Ce που μελετήθηκε. Εντούτοις, τα στερεά 

0.1%κ.β. Pt/Ce0.6Zr0.4O2 και 0.1%κ.β. Pt/Ce0.4Zr0.6O2 παρουσιάζουν ελαφρώς αυξημένη 

συγκέντρωση (atom %) Ce3+ από το στερεό 0.1%κ.β. Pt/Ce0.50Zr0.50O2. Τα αποτελέσματα 

συνάδουν με αντίστοιχα του Nelson et al. [11] οι οποίοι μελέτησαν μια σειρά μικτών 

οξειδίων Ce-Zr-O στο εύρος 0-100 % atom Ce. Με βάση τη βιβλιογραφία, η παρουσία Ce3+ 

στη δομή φθορίτη συνδέεται άμεσα με τη συγκέντρωση κενών θέσεων οξυγόνου, καθώς οι 
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τελευταίες δημιουργούνται για να διατηρηθεί η ισορροπία των ηλεκτροστατικών δυνάμεων 

στο οξείδιο σύμφωνα με το πιο κάτω μηχανισμό [53]: 

4+ 2- 3+ -
2Ce + O  Ce + e /  + 1 2O   (6.1) 

Όπου,  συμβολίζεται η κενή θέση οξυγόνου που προκύπτει από την απομάκρυνση ενός 

ανιόντος Ο2-. 

Πίνακας 6.5: % αναλογία εμβαδού XPS κορυφής uʹʹʹ (Ce4+) προς συνολικό εμβαδό 

φάσματος Ce 3d, και της % ατομική σύσταση σε Ce3+ (atom%) των στερεών 0.1%κ.β. 

Pt/Ce0.40Zr0.60O2 (μετά από αντίδραση), 0.1%κ.β. Pt/Ce0.50Zr0.50O2 (μετά από αντίδραση), 

0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2 (πριν και μετά από αντίδραση), CeAlO3/Al2O3 και Ce(OH)4.  

Δείγμα 
uʹʹʹ  

(area, %) 

Ce3+ 

(atom%) 
Αναφορά 

0.1%Pt/Ce0.40Zr0.60O2 (a) 10.3 16.7 Π.Μ. 

0.1%Pt/Ce0.50Zr0.50O2 (a) 10.6 15.0 Π.Μ. 

0.1%Pt/Ce0.60Zr0.40O2 (a) 10.2 17.4 Π.Μ. 

0.1%Pt/Ce0.60Zr0.40O2 (f) 6.4 42.4 Π.Μ. 

Ce(OH)4 12.4 100 [54] 

CeAlO3/Al2O3 0 0 [54] 

(a) Μετά από αντίδραση, (f) φρέσκο δείγμα, Π.Μ. παρούσα μελέτη. 

Συγκρίνοντας τα φάσματα XPS Ce 3d που λήφθηκαν για τον καταλύτη     0.1%κ.β.Pt/ 

Ce0.60Zr0.40O2 φρέσκου και μετά από 5 h ώρες αντίδρασης NO/H2/O2 στο θερμοκρασιακό 

εύρος 120-300oC (Σχήμα 6.9), διαπιστώνεται ότι οι κορυφές XP στα 885.6 (vʹ) και 903.4 eV 

(uʹ) μειώνονται μετά από αντίδραση, υποδηλώνοντας ότι μέρος των ειδών Ce3+ οξειδώνεται 

προς Ce4+. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται και από το λόγο του εμβαδού της κορυφής 

uʹʹʹ ως προς τη συνολική επιφάνεια του φάσματος XPS Ce 3d, ο οποίος αντιστοιχεί σε 42.4 

% παρουσία Ce3+, σε αντίθεση με 17.4 % στο δείγμα μετά από αντίδραση. Το τελευταίο 

βρίσκεται σε συμφωνία με αποτελέσματα των Wu et al. [48] οι οποίοι παρατήρησαν ~ 90% 

μείωση της συγκέντρωσης Ce3+ στο μικτό οξείδιο Ce-Zr-O μετά από γήρανση (1000oC/20h). 

Η αυξημένη παρουσία ειδών Ce3+ στη δομή του φρέσκου στερεού σχετίζεται με πιθανές 

ατέλειες στη δομή του στερεού κατά το στάδιο της σύνθεσης (Εξ. 6.1) [53]. Η 
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προκατεργασία και η επακόλουθη αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 σε οξειδωτικές συνθήκες φαίνεται 

να οδηγούν στην οξείδωση των ειδών Ce3+ προς Ce4+, και παράλληλα αύξηση της 

κρυσταλλικότητας του μικτού οξειδίου, καθώς τα είδη Ce3+ σχετίζονται με ατέλειες της 

κρυσταλλικής δομής. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με αντίστοιχα των Rynkowski et al. 

[46] οι οποίοι έδειξαν ότι κατά την αναγωγή του Ce4+ σε Ce3+ προκύπτει μείωση της 

έντασης των κορυφών vʹʹʹ και uʹʹʹ και αύξηση των vʹ και uʹ.  

 

 

Σχήμα 6.9: Φάσματα XPS Ce 3d που λήφθηκαν στην περιοχή ενεργειών σύνδεσης 924-876 eV για 
τα στερεά 0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2 πριν (fresh sample) και μετά (used sample) από 5 h αντίδραση 
(ΝΟ/Η2/Ο2) στο θερμοκρασιακό εύρος 120-300oC. 

Στο Σχήμα 6.10 παρουσιάζονται φάσματα XPS Zr 3d που λήφθηκαν μετά από 5h 

αντίδραση (NO/H2/O2) στο θερμοκρασιακό εύρος 120-300oC, των καταλυτικών 

συστημάτων 0.1%κ.β. Pt/Ce1-xZrxO2 (x=0.4, 0.5 και 0.6). Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από 

την αντίδραση προηγήθηκε οξείδωση (600oC, 2 h) και αναγωγή (300oC, 2 h) των δειγμάτων. 

Με βάση τη βιβλιογραφία, το φάσμα XPS Zr 3d αποτελείται από 2 κύριες κορυφές οι οποίες 

παρατηρούνται στα 180.7-181.2 και 183.1-183.6 eV και αντιστοιχούν στα ενεργειακά 

επίπεδα Zr 3d3/2 και 3d5/2 [11, 48]. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ένταση και το εμβαδό των 

τελευταίων βρίσκεται σε συμφωνία με την % ατομική συγκέντρωση Zr στο μικτό οξείδιο. 

Επιπλέον, αύξηση της % ατομικής συγκέντρωσης Zr (40-60 %atom) στο μικτό οξείδιο δεν 

οδηγεί σε μετατόπιση της ενέργειας σύνδεσης όπου εντοπίζονται οι δυο κορυφές (181.7 και 

183.1 eV ), ενώ παράλληλα παρατηρείται σταθερή διαφορά στην ενέργεια σύνδεσης μεταξύ 

των ενεργειακών επιπέδων Zr 3d3/2 και 3d5/2 και στα τρία στερεά.  
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Σχήμα 6.10: Φάσματα XPS Zr 3d που λήφθηκαν στην περιοχή ενεργειών σύνδεσης 195-170eV για 
τα στερεά 0.1%κ.β. Pt/Ce0.40Zr0.60O2, 0.1%κ.β. Pt/Ce0.50Zr0.50O2 και 0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2 μετά 
από 5 h αντίδραση (ΝΟ/Η2/Ο2) στο θερμοκρασιακό εύρος 120-300oC. 

Τα τελευταία αποτελέσματα συνάδουν με αντίστοιχα αποτελέσματα των Nelson et al. 

[11] οι οποίοι μελέτησαν μια σειρά από μικτά οξείδια Ce1-xZrxO2 (x=0.25-1.00), όπου 

παρατήρησαν ότι σημαντική μετατόπιση (0.9 eV) των κορυφών στο φάσμα XPS λαμβάνει 

χώρα μόνο στα στερεά με 80 και 90 %atom συγκέντρωση σε Ce. Οι ίδιοι ερευνητές 

παρατήρησαν επίσης ότι διατηρείται σταθερή διαφορά στην ενέργεια σύνδεσης μεταξύ των 

ενεργειακών επιπέδων Zr 3d3/2 και 3d5/2, όπου πρότειναν ότι η οξειδωτική κατάσταση Zr 

είναι ανεξάρτητη της %atom συγκέντρωσης σε Zr στο μικτό οξείδιο. 

Στο Σχήμα 6.11 παρουσιάζονται φάσματα XPS O 1s που λήφθηκαν για τα στερεά 

0.1%Pt/Ce1-xZrxO2 (x=0.6, 0.5 και 0.4) μετά από 5 h αντίδραση NO/H2/O2. Με βάση τη 

βιβλιογραφία [42, 48], το φάσμα XPS O 1s των μικτών μεταλλοξειδίων Ce-Zr-Ο 

παρουσιάζει δύο χαρακτηριστικές κορυφές XP οι οποίες συμβολίζονται Olatt και Oads. Η 

κύρια κορυφή Olatt παρατηρείται στο εύρος ενέργειας σύνδεσης 529.4-529.7 eV και αποτελεί 

χαρακτηριστική κορυφή για το ιόν οξυγόνου (O2-) στο πλέγμα του μικτού οξειδίου Ce-Zr-O, 

ενώ η δεύτερη κορυφή Oads παρατηρείται στο εύρος ενέργειας σύνδεσης 531.6-532.2 eV και 

οφείλεται στην παρουσία μοριακά προσροφημένου οξυγόνου, H2O ή υδροξυλίων στην 

επιφάνεια του μεταλλοξειδίου [11, 48]. Στα φάσματα XPS O 1s που λήφθηκαν για τα 

στερεά παρατηρείται μόνο η κύρια κορυφή στα 529.6 eV η οποία αντιστοιχεί στο 

πλεγματικό ιόν O2- (Σχήμα 6.11). Αξίζει να σημειωθεί ότι η κορυφή στο φάσμα XPS του 

φρέσκου καταλύτη 0.1%Pt/Ce0.60Zr0.40O2 παρουσιάζει μικρή μετατόπιση (~0.5 eV) προς 

υψηλότερες ενέργειες σύνδεσης σε σχέση με το φάσμα του στερεού μετά από αντίδραση. 
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Μετατόπιση της εν λόγο κορυφής παρατήρησαν και σε ανάλογες μελέτες ο Wu et al. [48]. 

Συγκεκριμένα, οι τελευταίοι παρατήρησαν ότι η γήρανση (οξείδωση, t > 20 h) στηριζόμενου 

καταλύτη Pt σε μικτό υπόστρωμα Ce-Zr-Al-O οδήγησε σε μετατόπιση της κορυφής Oads σε 

υψηλότερη ενέργεια σύνδεσης κατά ~0.4eV. Η μετατόπιση αυτή βρέθηκε να έχει άμεση 

σχέση με την αναγωγή των ειδών Ce4+ σε Ce3+. Το τελευταίο βρίσκεται σε συμφωνία με τα 

φάσματα XPS Ce 3d που λήφθηκαν στην παρούσα Δ.Δ., όπου παρατηρήθηκε αυξημένη 

παρουσία της % συγκέντρωσης του ανηγμένου είδους Ce3+ (Πίνακας 6.5). 

 

 

Σχήμα 6.11: Φάσματα XPS O 1s που λήφθηκαν στην περιοχή ενεργειών σύνδεσης 545-515 eV για 
τα στερεά: 0.1%κ.β. Pt/Ce0.40Zr0.60O2 (used), 0.1%κ.β. Pt/Ce0.50Zr0.50O2 (used) και          0.1%κ.β. 
Pt/Ce0.60Zr0.40O2 (used) μετά από 5 h αντίδραση (ΝΟ/Η2/Ο2) στο θερμοκρασιακό εύρος 120-300oC, 
και για το φρέσκο καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2 (fresh). 

6.3.7 Φασματοσκοπία UV-Vis Διάχυτης Ανάκλασης (UV-Vis Diffuse Reflectance 

Spectroscopy, DRS) 

Η φασματοσκοπία UV-Vis/DRS έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα για τη μελέτη υλικών 

με κύριο δομικό συστατικό το Ce καθώς και άλλα μέταλλα μετάπτωσης (π.χ., στηριζόμενο 

οξείδιο Cr) [55-57] με στόχο τη λήψη σημαντικών πληροφοριών για τη χημεία ένταξης και 

την οξειδωτική κατάσταση των μεταλλικών ιόντων. Με τη φασματοσκοπία UV-Vis/DRS 

καθίσταται δυνατή η μελέτη των d-d και f-d μεταπτώσεων καθώς και των φασμάτων 

μεταφοράς φορτίου οξυγόνου-μετάλλου. Μειονέκτημα της συγκεκριμένης τεχνικής αποτελεί 

η πολυπλοκότητα και το μεγάλο εύρος που παρουσιάζουν οι παρατηρούμενες κορυφές που 

καθιστούν δύσκολη την ανάλυση των φασμάτων.  

Με βάση τη βιβλιογραφία, το κρυσταλλικό CeO2 διαθέτει band gap στα 2.8-3.1eV και 

παρουσιάζει μεγάλη απορρόφηση στην υπεριώδη περιοχή (λ=400 nm) [58]. Το m-ZrO2 
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παρουσιάζει εντελώς διαφορετική εικόνα με δύο interband μεταπτώσεις στα 5.93 και 5.17 

eV και παρουσιάζει απορρόφηση σε λ ≤ 240 nm [59]. Η άλλη φάση t-ZrO2 διαθέτει band 

gap στα 4.5-5.1 eV και απορρόφηση στα 240 nm [60]. Με βάση τα πιο πάνω καθίσταται 

σαφές ότι υπάρχει η δυνατότητα ταυτοποίησης των πιθανών κρυσταλλικών φάσεων στα 

στερεά Ce-Zr-O με χρήση του UV εύρους της UV-Vis/DRS φασματοσκοπίας.  

Στο Σχήμα 6.12 παρουσιάζονται φάσματα UV-Vis/DRS που λήφθηκαν στους 

καταλύτες 0.1%κ.β. Pt/Ce0.4Zr0.6O2, 0.1%κ.β. Pt/Ce0.5Zr0.5O2 και 0.1%κ.β. Pt/Ce0.6Zr0.4O2 

μετά από 5 h αντίδραση (NO/H2/O2) στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-300oC. Όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 6.12, στο φάσμα των στερεών παρατηρούνται 4 κορυφές απορρόφησης: 

208, 250, 300 και 340 nm. Στον Πίνακα 6.6 παρουσιάζονται οι σημαντικότερες ζώνες 

απορρόφησης στην UV-Vis περιοχή του φάσματος που παρουσίασαν τα μικτά οξείδια   Ce1-

xZrxO (x=0.4, 0.5 και 0.6) της παρούσας Δ.Δ., καθώς και οι ζώνες απορρόφησης 

αντίστοιχων στερεών από τη βιβλιογραφία [56-59, 61]. 

Με βάση τη βιβλιογραφία [58], οι κορυφές απορρόφησης στα 250 και 297 nm που 

παρουσιάζονται στο φάσμα των στερεών διαλυμάτων Ce-Zr-O εντοπίζονται και στο φάσμα 

UV-Vis του CeO2 αλλά με ενισχυμένη ένταση. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι το CeO2 με 

δομή φθορίτη όσο και το στερεό διάλυμα Ce-Zr-O (τροποποιημένη δομή φθορίτη) 

παρουσιάζουν όμοιο προφίλ απορρόφησης στην περιοχή UV-Vis, με χαρακτηριστικές 

κορυφές απορρόφησης στα 250 και 297 nm και οι οποίες αντιστοιχούν στις Ce3+ ← O2- και 

Ce4+ ← O2- μεταπτώσεις μεταφοράς φορτίου [56, 57]. Η προσθήκη κατιόντων Zr4+ στο 

κρυσταλλικό πλέγμα του CeO2 οδηγεί σε παραμόρφωση και αύξηση των ατελειών του 

πλέγματος που σχετίζονται με την παρουσία στο πλέγμα κατιόντων χαμηλής ένταξης (μη 

στοιχειομετρική δομή φθορίτη) [19, 39].  

Η παρουσία ατελειών πλέγματος στα στερεά που μελετήθηκαν επιβεβαιώθηκε από τις 

μελέτες XRD και Raman (βλέπε § 6.2.2 ). Με βάση τα ποιο πάνω, η παρουσία των 

κορυφών απορρόφησης στα 250 και 297 nm μπορεί να αποδοθεί σε φάσματα μεταφορά 

φορτίου O-Ce απομονωμένων κέντρων που εντοπίζονται στις ατέλειες της δομής. Οι 

χαμηλής έντασης κορυφές που παρατηρούνται στην περιοχή 208-218 nm βρέθηκε να 

σχετίζονται με την μετάπτωση 4f→5d των κατιόντων Ce3+ εντοπισμένων στο κρυσταλλικό 

πλέγμα του ZrO2 [58]. Η ευρεία κορυφή (ώμος) που εντοπίζεται στην περιοχή 320-340 nm 

του φάσματος UV-Vis/DRS των στερεών μπορεί να οφείλεται σε interband μεταπτώσεις 

Zr4+ ← O2- στο υποκατεστημένο πλέγμα φθορίτη (Πίνακας 6.6). Αξίζει να σημειωθεί ότι 

στα φάσματα UV-Vis/DRS μηχανικών μιγμάτων των στερεών CeO2 και ZrO2 δεν 

παρατηρήθηκαν οι δύο έντονες κορυφές [56-58].  
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Πίνακας 6.6: Σημαντικότερες ζώνες απορρόφησης στην UV-vis περιοχή του φάσματος που 

παρουσίασαν τα μικτά οξείδια Ce1-xZrxO (x=0.4, 0.5 και 0.6) της παρούσας Δ.Δ., καθώς και 

οι ζώνες απορρόφησης αντίστοιχων στερεών από τη βιβλιογραφία [59-59,61]. 

Φύση χημικού είδους 

και μετάπτωση 

Βιβλιογραφική Αναφορά Παρούσα 

Μελέτη 
[56] [57] [61] [59] [58] 

LC επιφάνεια Ce3+-O2- 

Ce3+ ← O2- 
265 250-350 - - 250 250 

LC επιφάνεια Ce4+ - O2- 

Ce4+ ← O2- 
280 250-350 - - 297 300 

Ζεύγος Ce3+ / Ce4+  

Ce3+ → Ce4+ 
588 - 588 - - - 

f → d μεταπτώσεις Ce3+ - - 200-300 - 208-218 208 

Interband μεταπτώσεις  

στο CeO2 
325, 350 320-350 - - 320-340 320-340 

LC επιφάνεια t-ZrO2 

Zr4+ ← O2- 
- - - 320-325 325 - 

Interband μεταπτώσεις 

στο m-ZrO2 
- - - 209, 240 218, 228 - 

 

Επιπλέον σημαντική πληροφορία που εξάγεται από τα φάσματα UV-Vis/DRS των 

στερεών (Σχήμα 6.12) είναι ότι αυξανόμενης της % ατομικής σύστασης σε Ce παρατηρείται 

μετατόπιση του φάσματος προς υψηλότερα μήκη κύματος (ερυθρά μετατόπιση). Οι Zhang 

και Lin [62] μελέτησαν με φασματοσκοπία UV-Vis/DRS το τετραγωνικής συμμετρίας 

στερεό διάλυμα CexZr1-xO2 (x= 0.1, 0.2 και 0.3) και πρότειναν ότι, για να διατηρηθεί η 

αρχική συμμετρία του οξειδίου μετά την προσθήκη Ce3+, προϋποθέτει την παρουσία όξο- 

γεφυρωτά προσδεδεμένων ειδών ZrVI-O-CeIII. Γενικότερα, τα οξο-διμεταλλικά συστήματα 

(TiIV-O-FeII, TiIV-O-MnIII) βρέθηκε να παρουσιάζουν φάσματα μεταφοράς φορτίου 

μετάλλου - μετάλλου (metal-to-metal charge transfer, MMCT) στην ορατή ή/και στην εγγύς 

υπέρυθρη περιοχή του φάσματος [62-64]. Με βάση την υφιστάμενη γνώση, οι Zhang και 

Lin [62] πρότειναν ότι η ερυθρά μετατόπιση του φάσματος προέρχεται από την επιπρόσθετη 

απορρόφηση που προκαλείται από τις MMCT μεταπτώσεις (ZrVI-O-CeIII → ZrVI-O-CeIV). 
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Σχήμα 6.12: Φάσμα UV-Vis/DRS για τους τρεις στερεούς καταλύτες 0.1%κ.β. Pt/Ce1-xZrxO2 
(x=0.4, 0.5 και 0.6) στην περιοχή 200-800 nm. 

6.4 Καταλυτική Συμπεριφορά Στηριζόμενων Καταλυτών Pt/Ce-Zr-O 

6.4.1 Επίδραση Χημικής Σύστασης Υποστρώματος  

 Στα Σχήματα 6.13α και β παρουσιάζονται τα θερμοκρασιακά προφίλ (T=120-300oC) 

της μετατροπής του ΝΟ (XNO, %) και της εκλεκτικότητας προς N2 (SN2, %) που λήφθηκαν 

κατά την αντίδραση H2-SCR του NO παρουσία των στερεών 0.1%κ.β. Pt/Ce1-xZrxO2, 

(x=0.4, 0.5 και 0.6) , σύσταση τροφοδοσίας 130ppm NO/0.6%H2/2.5%O2/He και ταχύτητα 

χώρου-χρόνου, GHSV = 33,000 h-1. Τα τρία στερεά στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-

300oC που μελετήθηκε παρουσιάζουν παρόμοια προφίλ XNO, (%), τύπου ηφαιστείου 

(volcano type), από τα οποία είναι εμφανές η μεγάλη εξάρτηση της XNO (%) από τη 

θερμοκρασία αντίδρασης. Ιδιαίτερα αυξημένη μετατροπή (XNO>80%) παρουσιάζουν και 

τα τρία στερεά στη θερμοκρασιακή περιοχή 200-260oC με μέγιστο στους 220oC (XNO = 93 

%). Όπως φαίνεται και από το Σχήμα 6.13α, ο καταλύτης 0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2 

επιδεικνύει τις υψηλότερες τιμές μετατροπής NO σε ολόκληρο το υπό μελέτη 

θερμοκρασιακό εύρος σε σχέση με τους άλλους δυο καταλύτες. Στους 180oC επιτυγχάνεται 

76% μετατροπή NO με τη χρήση του καταλυτικού συστήματος 0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2, 

ενώ μόλις 47% με χρήση 0.1%κ.β. Pt/Ce0.50Zr0.50O2 ή 0.1%κ.β. Pt/Ce0.40Zr0.60O2. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ο καταλύτης 0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2 παρουσιάζει XNO>40% σε 

θερμοκρασίες υψηλότερες των 160oC, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα στερεά όπου απαιτούνται 
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θερμοκρασίες υψηλότερες των 180oC (Σχήμα 6.13α). Επιπλέον, είναι έκδηλο ότι η 

δραστικότητα που παρουσιάζουν τα πιο πάνω καταλυτικά συστήματα παρουσιάζει άμεση 

συσχέτιση με τη δομή του υποστρώματος και συγκεκριμένα με την % ατομική σύσταση του 

μικτού υποστρώματος σε Ce και Zr. Με βάση τα φάσματα XRD και Raman (βλέπε § 6.2.2 

και 6.2.5) έχει βρεθεί ότι η παρουσία Zr4+ οδηγεί σε παραμόρφωση του κρυσταλλικού 

πλέγματος του CeO2 το οποίο διαφοροποιεί τις ηλεκρονιακές ιδιότητες της δομής και κατ’ 

επέκταση της επιφάνειας[65]. Είναι πιθανόν η ηλεκτρονιακή αλληλεπίδραση των 

κρυσταλλιτών Pt ( < 2 nm) οι οποίοι εναποτίθενται στα υπόψη στερεά, με αποτέλεσμα μια 

πιθανή μεταβολή των χημειοροφιτικών τους ιδιοτήτων (π.χ., ισχύς δεσμού Pt-H ή/και Pt-

ΝΟ). 

Οι τρεις καταλύτες παρουσιάζουν επίσης όμοια προφίλ εκλεκτικότητας προς N2, (SN2, 

%) στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-300oC που μελετήθηκε, τα οποία όμως διαφέρουν 

σημαντικά από τα προφίλ XNO (%) που καταγράφηκαν. Από το Σχήμα 6.13β φαίνεται ότι η 

SN2 (%) εξαρτάται σε μικρότερο βαθμό από τη θερμοκρασία αντίδρασης καθώς σε όλα τα 

στερεά παρατηρείται μια σχετικά μικρή διακύμανση (20-30%) στις τιμές της SN2 (%) σε 

όλο το θερμοκρασιακό εύρος που μελετήθηκε. Επιπλέον, τα προφίλ της SN2 (%) ως προς 

τη θερμοκρασία αντίδρασης για τα υπό μελέτη στερεά χαρακτηρίζονται από δύο μέγιστα 

που εντοπίζονται στη χαμηλή (Τ≤120oC) και υψηλή θερμοκρασιακή περιοχή (T>180oC). 

Συγκεκριμένα, στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-160oC όλα τα υπό μελέτη στερεά 

παρουσίασαν υψηλές τιμές SN2 (%) στους 120oC, οι οποίες στη συνέχεια μειώνονται, με τη 

μικρότερη τιμή εκλεκτικότητας να παρατηρείται στους 160oC. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι ενώ το πρώτο μέγιστο φαίνεται να εντοπίζεται και για τα τρία στερεά σε 

Τ≤120oC, ενώ η θερμοκρασία στην οποία εντοπίζεται το δεύτερο μέγιστο βρέθηκε να 

εξαρτάται από τη σύσταση του υποστρώματος. Συγκεκριμένα, στη θερμοκρασιακή 

περιοχή 180–220oC παρατηρείται αύξηση της SN2 (%) με τον καταλύτη 0.1%κ.β. 

Pt/Ce0.60Zr0.40O2 να επιδεικνύει την υψηλότερη τιμή (80%) στους 180oC, τον καταλύτη 

0.1%κ.β. Pt/Ce0.50Zr0.50O2 στους 220oC (SN2=78%), ενώ ο καταλύτης 0.1%κ.β. 

Pt/Ce0.40Zr0.60O2 για θερμοκρασίες αντίδρασης Τ>160oC παρουσιάζει πρακτικά σταθερή 

εκλεκτικότητα προς N2 (SN2>70%). 
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Σχήμα 6.13: Επίδραση της θερμοκρασίας αντίδρασης (Τ=120-300oC) στην ΧΝΟ (%) (α) και SN2 

(%) (β) της αντίδρασης H2-SCR για το καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. Pt/Ce1-xZrxO2 (x=0.4, 0.5 και 
0.6). Τροφοδοσία: 130ppm NO/0.6%H2/2.5%O2/He και ταχύτητα χώρου-χρόνου αντιδραστήρα 
GHSV=33,000 h-1. 

6.4.2 Σύγκριση με το Καταλυτικό Σύστημα 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 (patent 

catalyst)  

Στα πλαίσια βιομηχανικής εφαρμογής της τεχνολογίας H2-SCR για την αντιμετώπιση 

εκπομπών NOx από σταθερές πηγές ρύπανσης, το ενδιαφέρων εστιάζεται στην ανάπτυξη 

νέων καινοτόμων στερεών καταλυτών με αυξημένη ενεργότητα [XNO (%) και SN2 (%) 

>90%] στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή (Τ=120-200oC) (βλέπε Κεφ. 4). Στο Σχήμα 

6.14 παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσματα της καταλυτικής συμπεριφοράς (XNO, SN2, 

%) των στερεών 0.1%κ.β. Pt/Ce1-xZrxO2, (x=0.4, 0.5 και 0.6) και 0.1%κ.β. Pt/50MgO-

50CeO2 (patent) [66] στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή (Τ=120-200oC).  
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Σχήμα 6.14: Επίδραση της θερμοκρασίας αντίδρασης (Τ=120-200oC) στην ΧΝΟ (%) και SN2 (%) 
της αντίδρασης H2-SCR για τα καταλυτικά συστήματα 0.1%κ.β. Pt/Ce1-xZrxO2 (x=0.4, 0.5 και 0.6) 
και 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2. Τροφοδοσία: 130ppm NO/0.6%H2/ 2.5%O2/He,   
GHSV=33,000h-1. 
 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι ο στηριζόμενος καταλύτης 0.1%κ.β. 

Pt/50MgO-50CeO2 αποτελεί καινοτόμο καταλύτη που αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο 

Ετερογενούς Κατάλυσης, καλύπτεται από ένα αριθμό διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

και τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται ενδελεχής μελέτη σε συνεργασία με την εταιρία 

Linde (Γερμανίας) για εφαρμογή του στην αντιμετώπιση των εκπομπών NOx από σταθερές 

πηγές ρύπανσης (βλέπε Κεφ. 4 και 5) [66]. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις NH3 οι οποίες έδειξαν χαμηλή παραγωγή NH3 

συγκέντρωσης μικρότερης από 10ppm (SNH3<8%). 

 Σε σύγκριση του στηριζόμενου καταλύτη Pt σε μικτά οξείδια Ce1-xZrxO2 με τον 

κατοχυρωμένο με διπλώματα ευρεσιτεχνίας καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2, είναι 

εμφανής η σημαντική διαφορά τόσο στη μετατροπή του NO όσο και στην εκλεκτικότητα 

προς N2 που παρουσιάζει στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή 120-200oC. Αξίζει να 

ΓΙΩ
ΡΓ
ΟΣ

 Γ.
 Ο
ΛΥ
ΜΠ
ΙΟ
Υ



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ H2-SCR - ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Pt/Ce-Zr-O 

 

| 257  
 

σημειωθεί όμως η σημαντική ενεργότητα των στερεών αυτών σε πιο υψηλές θερμοκρασίες 

200-300oC. Επίσης σημαντικό αποτελεί η χαμηλή φόρτιση του καταλύτη σε ευγενές 

μέταλλο και η δυνατότητα σε ένα βαθμό καθορισμό των φυσικοχημικών του 

χαρακτηριστικών μέσου του ατομικού λόγου Ce/Zr στο στερεό. 

6.4.3 Σταθερότητα XNO(%) και SN2(%) με το Χρόνο Αντίδρασης 

Στο Σχήμα 6.15 παρουσιάζεται η συμπεριφορά των XNO (%) και SN2 (%) για τον 

καταλύτη 0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2 και για τροφοδοσία αντίδρασης 150 ppm 

NO/0.8%Η2/2.5%Ο2/He στους 180oC, GHSV=33,000 h-1. Από το Σχήμα 6.15 

παρατηρείται ότι η καταλυτική ενεργότητα (XNO, %) μειώνεται ~ 10 εκατοστιαίες μονάδες 

με την πάροδο 8 h αντίδρασης. Αντίθετα, η εκλεκτικότητα προς N2 (SN2, %) που 

καταγράφηκε μετά από 8 h αντίδρασης παρουσίασε μείωση μόνο 5 εκατοστιαίων μονάδων 

από τη μέγιστη τιμή της (80 %). Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκλεκτικότητα ως προς N2 (SN2, 

%) παρουσιάζει αύξηση (14 εκ. μον.) τις πρώτες 2 h αντίδρασης σε σύγκριση με την 

αρχική τιμή. Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ σημαντικά και υποδεικνύουν ότι δεν 

μπορεί να αξιολογηθεί σωστά η καταλυτική συμπεριφορά ενός στερεού μόνο από την 

ενεργότητα (π.χ., μετατροπή NO).  

 

 

Σχήμα 6.15: Επίδραση του χρόνου αντίδρασης στις παραμέτρους ΧΝΟ (%) και SN2 (%) της 
αντίδρασης NO/H2/O2 στους 180oC για το καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. Pt/Ce0.60Zr0.40O2. 
Τροφοδοσία: 150ppmNO/0.8%H2/2.5%O2/He και GHSV=33,000 h-1. 
 

Για να γίνει δυνατή η καταγραφή των ρυθμών παραγωγής N2 και N2O κάτω από 

συνθήκες σταθερής κατάστασης (steady state) απαιτείται η αποκατάσταση σταθερών 

συγκεντρώσεων σε όλα τα ενεργά ενδιάμεσα είδη της αντίδρασης που βρίσκονται στο 

Τ=180 °C 
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μηχανιστικό δρόμο αναγωγής του NO προς N2 και N2O. Απαιτείται επίσης η 

αποκατάσταση σταθερής σύστασης στην ίδια την επιφανειακή δομή του καταλύτη. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι το ποιοτικό προφίλ της SN2 (%) με το χρόνο αντίδρασης, δεδομένης της 

χαμηλής εκλεκτικότητας προς NH3 (<10ppm), αποτελεί ακριβώς το αντίθετο προφίλ της 

SN2 (%) ως προς το χρόνο αντίδρασης. Δηλαδή η βελτίωση της SN2 (%) αντιστοιχεί στη 

συνεχή μείωση της συγκέντρωσης του παραγόμενου N2O (ppm).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την παρούσα Διδακτορική Διατριβή συνοψίζονται 

ως ακολούθως: 

7.1. Εκλεκτική Καταλυτική Αναγωγή NO με H2 (H2-SCR) Παρουσία Στηριζόμενων 

Καταλυτών Pt/MgO-CeO2 

1. Το καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 (νανοσωματίδια Pt, d~1.5 nm) 

βρέθηκε να διαθέτει τα απαραίτητα εκείνα χαρακτηριστικά που καθιστούν πολύ 

πιθανή τη μελλοντική εφαρμογή του στη βιομηχανία σε τεχνολογίες αντιμετώπισης 

των εκπομπών NOx με χρήση υδρογόνου σαν αναγωγικού (H2-SCR) και σε 

χαμηλές θερμοκρασίες (T<200oC). Ο καταλύτης έδειξε σημαντική σταθερότητα 

κάτω από υδροθερμικές συνθήκες (1-20 vol% H2O) και παρουσία CO2 (10-12 

vol%) στο ρεύμα τροφοδοσίας. 

2. Τα αποτελέσματα μελέτης του καινοτόμου καταλυτικού συστήματος          

0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 ως προς την αντίδραση H2-SCR στη χαμηλή 

θερμοκρασιακή περιοχή 120-200oC υποδεικνύουν ότι η τελευταία τεχνολογία 

μπορεί να ανταγωνιστεί την επικρατούσα σήμερα τεχνολογία NH3-SCR για 

εφαρμογές στην αντιμετώπιση εκπομπών NOx από βιομηχανικές μονάδες, όπου 

απαιτούνται μεγαλύτερες από 90% μετατροπές NO και εκλεκτικότητες προς N2 σε 

υψηλές ταχύτητες χώρου-χρόνου αντιδραστήρα (GHSV=40,000 h-1). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι επί του παρόντος το καταλυτικό σύστημα 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 

επιδεικνύει SN2 ≈ 80%. 

3. Η παρουσία Ο2 (2-10 vol%) στην τροφοδοσία δεν επηρεάζει τη χημική δομή τόσο 

των ενεργών όσο και των μη ενεργών ειδών NOx (spectator species) της 

αντίδρασης H2-SCR. Παρόλα αυτά επηρεάζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τη 

συγκέντρωση των μη ενεργών και σε πολύ μικρότερο βαθμό των ενεργών ειδών 

NOx.  

4. Η εκλεκτικότητα προς N2 (SN2, %) της αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή 

περιοχή 120-180oC βρέθηκε να εξαρτάται σημαντικά από τη συγκέντρωση του 

οξυγόνου στην τροφοδοσία (2-10 vol%), ενώ σε μικρότερο βαθμό η μετατροπή του 

NO. 

5. Η παρουσία CO2 στην τροφοδοσία (0-12 vol%) βρέθηκε να έχει αρνητική 

επίδραση στη μετατροπή του NO (XNO, %) αλλά θετική επίδραση στην 

εκλεκτικότητα προς N2 (SN2, %) για την αντίδραση H2-SCR στη χαμηλή 
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θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC παρουσία του στηριζόμενου καταλύτη 

0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2. 

6. Κάτω από ισχυρά οξειδωτικές συνθήκες αντίδρασης (>2 vol% O2) και παρουσία 

υψηλών συγκεντρώσεων CO2 (10 vol%) και H2O (10-20 vol%) δε μπορεί να 

ληφθεί αντιπροσωπευτική εικόνα της εκλεκτικότητας του καταλύτη προς Ν2Ο πριν 

την πάροδο τουλάχιστο 20 h αντίδρασης. Σε αυτή τη χρονική περίοδο 

παρατηρήθηκε μέχρι και 30-40% βελτίωση της εκλεκτικότητας προς Ν2.   

7. Οι στηριζόμενοι καταλύτες Pt (0.1-0.2 %κ.β.) σε μικτά εμπορικά οξείδια MgO και 

CeO2 τα οποία είναι διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες και τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε καταλυτικές βιομηχανικές διεργασίες, παρουσίασαν 

σημαντική ενεργότητα και εκλεκτικότητα ως προς την αντίδραση H2-SCR. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η αυξημένη ενεργότητα των τελευταίων 

παρατηρήθηκε κάτω από ισχυρά οξειδωτικές συνθήκες (>2 vol% O2) και παρουσία 

10-12 vol% CO2 και 10-20 vol% Η2Ο (βιομηχανικές συνθήκες), γεγονός που 

υποδηλώνει τη δυνατότητα εφαρμογής της εν λόγω τεχνολογίας σε πρακτικές 

βιομηχανικές εφαρμογές.  

8. Η καταλυτική ενεργότητα και εκλεκτικότητα (SN2, %) στηριζόμενων καταλυτών Pt 

σε εμπορικά οξείδια MgO και CeO2 ως προς την αντίδραση H2-SCR φαίνεται να 

σχετίζεται άμεσα με φυσικοχημικά τους χαρακτηριστικά, όπως: επιφανειακή 

συγκέντρωση, επιφανειακή βασικότητα, μέσο μέγεθος σωματιδίων Pt και 

οξειδικών φάσεων υποστρώματος. 

9. Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη μελέτη της αντίδρασης H2-SCR παρουσία στερεών 

καταλυτών 0.1%κ.β. Pt/50MgO-50CeO2 στη μορφή σφαιρικών τεμαχιδίων 

(spherical pellets) διαμέτρου d=2.0-3.1 mm, στη χαμηλή θερμοκρασιακή περιοχή 

και σε βιομηχανικές συνθήκες καυσαερίου. Οι μορφοποιημένοι στερεοί καταλύτες 

παρουσίασαν αυξημένη μετατροπή NO και χαμηλή εκλεκτικότητα προς N2O ως 

προς την αντίδραση H2-SCR, ιδιαίτερα στη χαμηλή θερμοκρασία αντίδρασης, 

Τ=140oC όπου βρέθηκε η συμπεριφορά αυτή να εξαρτάται σημαντικά από τις 

παραμέτρους σύνθεσης και ενεργοποίησης του καταλύτη. 

10. Ο δραστικότερος μορφοποιημένος καταλύτης (pellets) παρουσίασε εφάμιλλη 

ενεργότητα με τον ίδιο καταλύτη σε μορφή σκόνης (d 0.2-0.3 mm), 

επιβεβαιώνοντας έτσι την απουσία εσωτερικών φαινομένων μεταφοράς μάζας στις 

υπόψη συνθήκες λειτουργίας της αντίδρασης H2-SCR. 
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11. Ο μορφοποιημένος καταλύτης που επέδειξε την καλύτερη ενεργότητα 

εφαρμόστηκε με επιτυχία σε πιλοτική μονάδα για την αντιμετώπιση εκπομπών 

NOx, SO2 και στερεών σωματιδίων από καυσαέριο το οποίο παράγεται από 

μηχανές εσωτερικής καύσης σε πλοία. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα διευρύνεται ο 

ορίζοντας των πιθανών εφαρμογών της τεχνολογίας H2-SCR πέραν από τη 

δυνατότητα εφαρμογής της για την αντιμετώπιση εκπομπών NOx από σταθερές 

πηγές ρύπανσης. 

 
7.2. Επίδραση Προωθητών V και Pd στο Καταλυτικό Σύστημα Pt/MgO-CeO2 στην 

Αντίδραση H2-SCR 

1. Η τροποποίηση της επιφάνειας του μικτού οξειδίου MgO-CeO2 με χρήση 

βαναδίου, V (χημικού προωθητή) οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της 

δραστικότητας και εκλεκτικότητας προς Ν2 του στερεού καταλύτη              

0.1%κ.β. Pt/V2O5-MgO-CeO2 κατά την αντίδραση H2-SCR, ιδιαίτερα στη χαμηλή 

θερμοκρασιακή περιοχή (120-140oC) σε σχέση με το καταλυτικό σύστημα 

0.1%κ.β. Pt/V2O5-MgO-CeO2. 

2. Η παρουσία βαναδίου βρέθηκε να προωθεί επίσης σημαντικά τη σταθερότητα της 

καταλυτικής συμπεριφοράς με το χρόνο αντίδρασης. Η βελτίωση αυτή είναι 

ιδιαίτερα σημαντική στις χαμηλές θερμοκρασίες αντίδρασης. 

3. Αύξηση της %κ.β. φόρτισης V (3.5-5.0 %κ.β. V2O5) στο υπόστρωμα οδηγεί σε 

μικρή περεταίρω βελτίωση της δραστικότητας και εκλεκτικότητας αναγωγής του 

NO προς Ν2. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις δυο φορτίσεις V2O5 (3.5 και 5.0 

%κ.β.) η κάλυψη της επιφάνειας σε είδη VOx είναι μικρότερη της μονομοριακής 

(θVOx<1).  

4. Η συγκέντρωση Η2 στην τροφοδοσία (0.4-0.8 vol%) βρέθηκε να έχει επίδραση 

τόσο στη μετατροπή του NO (XNO, %) όσο και στην εκλεκτικότητα προς N2 της 

αντίδρασης H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 120-180oC. Στη χαμηλότερη 

συγκέντρωση τροφοδοσίας H2 (0.4 vol%) και παρουσία V2O5 στο μικτό οξείδιο 

MgO-CeO2, oι στηριζόμενοι καταλύτες Pt διατηρούν υψηλή ενεργότητα και 

χαμηλή εκλεκτικότητα σε N2O στη θερμοκρασιακή περιοχή 150-180oC (XNO>80%, 

SN2O< 17%). 

5. H προσθήκη Pd (χημικός προωθητής) στα στερεά καταλυτικά συστήματα  

0.1%κ.β. Pt/MgΟ-CeO2 και 0.1%κ.β. Pt/V-MgΟ-CeΟ2 οδήγησε σε περεταίρω 

σημαντική μείωση της SN2O (%). 
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6. Η παρουσία και των δυο προωθητών (V2O5 και  Pd) στη σύσταση του καταλύτη 

Pt/MgO-CeO2 οδήγησαν στη σύνθεση στηριζόμενου καταλύτη με αυξημένη 

ενεργότητα και χαμηλή εκλεκτικότητα προς N2O με σημαντική επίσης 

σταθερότητα με το χρόνο αντίδρασης (XNO>90% για t>100 h).  

7. H ανάπτυξη του καινοτόμου καταλυτικού συστήματος (Pt/V2O5-MgO-CeO2) ως 

προς την αντίδραση H2-SCR σε Τ<200oC με χρήση εμπορικά διαθέσιμων 

μεταλλοξειδίων υποστρώματος, και η πραγματοποίηση της αντίδρασης H2-SCR 

παρουσία H2O και CO2 στην τροφοδοσία, είναι ένα ακόμη βήμα προς την επιτυχή 

προσπάθεια αντικατάστασης της υφιστάμενης NH3-SCR τεχνολογίας για σταθερές 

βιομηχανικές πηγές ρύπανσης NOx.  

 

7.3 Εκλεκτική Καταλυτική Αναγωγή NOx με H2 (H2-SCR) Παρουσία Στηριζόμενων 

Καταλυτών Pt/Ce1-xZrxO2 

1. Η αντίδραση H2-SCR βρέθηκε να λαμβάνει χώρα επιτυχώς σε νέους 

στηριζόμενους καταλύτες Pt (0.1 %κ.β.) σε μικτά οξείδια Ce1-xZrxO2 στη 

θερμοκρασιακή περιοχή 200-300oC, σε αντίθεση με το καταλυτικό σύστημα 

0.1%κ.β. Pt/MgΟ-CeΟ2 που παρουσιάζει σημαντικά καλύτερη συμπεριφορά σε 

T<200oC. Ιδιαίτερα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η χρήση χαμηλής φόρτιση 

Pt (0.1 %κ.β) οδηγεί και σε  μια σταθερή καταλυτική συμπεριφορά (XNO, SN2, %) 

με το χρόνο αντίδρασης. 

2. Από πειράματα TPD-H2 βρέθηκε ότι με μείωση της  % ατομικής σύστασης σε Ce 

στο στερεό υπόστρωμα Ce1-xZrxO2  (x=0.4, 0.5 και 0.6) παρατηρείται ενίσχυση του 

δεσμού Pt-H, η οποία αναμένεται να αυξάνει τη συγκέντρωση του προσροφημένου 

Η στην επιφάνεια Pt (θΗ) σε υψηλότερες θερμοκρασίες αντίδρασης, η 

συγκέντρωση του οποίου είναι σημαντική για τη εκλεκτική αντίδραση αναγωγής 

του NΟ. 

3. Με χρήση των φασματοσκοπικών τεχνικών Raman, XPS και in situ UV-Vis/DRS 

πραγματοποιήθηκε μια εις βάθος μελέτη των ατελειών της δομής των μικτών 

οξειδίων Ce1-xZrxO2  οι οποίες βρέθηκε να σχετίζονται άμεσα με το λόγο Ce3+/Ce4+ 

στο πλέγμα του στερεού και την καταλυτική ενεργότητα του στερεού Pt/Ce1-xZrxO2  

ως προς την αντίδραση H2-SCR. 
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ως μελλοντική εργασία για την επέκταση της ερευνητικής αυτής εργασίας θα μπορούσε να 

αναφερθούν τα εξής:  

- Περαιτέρω βασική μελέτη για την κατανόηση του μηχανισμού μέσω του οποίου η 

παρουσία V (χημικός προωθητής) στο μικτό οξείδιο MgO-CeO2 και Pd στο καταλυτικό 

σύστημα Pt/MgO-CeO2 προωθούν την εκλεκτική καταλυτική αναγωγή του NO προς N2 

(αντίδραση H2-SCR). Χρήση ισοτοπικών τεχνικών (SSITKA-MS και SSITKA-DRIFTS) 

και άλλων ισοτοπικών και μη δυναμικών πειραμάτων στα οποία το Εργαστήριο 

Ετερογενούς Κατάλυσης του Πανεπιστημίου Κύπρου πρωτοπορεί κρίνονται απαραίτητα.  

- Περαιτέρω μελέτη της καταλυτικής συμπεριφοράς στηριζόμενων καταλυτών Pt σε 

μικτά οξείδια Ce1-xZrxO2 ως προς την αντίδραση H2-SCR στη θερμοκρασιακή περιοχή 

100-300oC, καθώς και εξακρίβωση της επίδρασης της επιμέρους σύστασης της 

τροφοδοσίας (vol%) σε Η2, O2 και CO2 στη μετατροπή του ΝΟ και εκλεκτικότητα προς 

N2.  

- Μελέτη της συνέργειαs που αναπτύσσεται μεταξύ των οξειδικών φάσεων MgO και 

CeO2 και η οποία οδηγεί στην ενισχυμένη καταλυτική συμπεριφορά που παρουσιάζει το 

στερεό 0.1%κ.β. Pt/MgO-CeO2 ως προς την αντίδραση H2-SCR. Προς αυτή την 

κατεύθυνση μπορούν να διεξαχθούν πειράματα οξείδωσης NO (ΝΟ/Ο2/Ηe) και αναγωγής 

NO2 (NO2/H2/O2/He) σε στηριζόμενους καταλύτες Pt/MgO, Pt/CeO2 και Pt/MgO-CeO2. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Υπολογισμός Συγκέντρωσης Παραγόμενης NH3 

Συλλογή συμπυκνώματος για συγκεκριμένο χρόνο (Δt =…. min). Από τον όγκο του 

συμπυκνώματος (ml) και λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση του ψύκτη (95%) μπορεί να 

επιβεβαιωθεί και η συγκέντρωση H2O στην τροφοδοσία. 

 

Σχήμα 1: Δοχείο στο ψύκτη όπου συλλέγεται το υγρό κλάσμα των προϊόντων της 

αντίδρασης. 
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