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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

H αληίδξαζε Water-Gas Shift (WGS, CO+H2OCO2+H2, ΓH
o
= -41 KJ/mol) απνηειεί 

ζεκαληηθό κέξνο ηνπ δηθηύνπ ησλ αληηδξάζεσλ βηνκεραληθήο παξαγσγήο H2 κέζσ 

αλακόξθσζεο πδξνγνλαλζξάθσλ. Σν αέξην πξντόλ, πινύζην ζε Η2 είλαη δπλαηό λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε θπςειίδεο θαπζίκνπ (CO < 10 ppm) γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη ζεξκόηεηαο. Οη ζπκβαηηθνί θαηαιύηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

αληίδξαζε WGS (Fe3O4/Cr2O3 θαη Cu/ZnO/Al2O3) ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο, αθνύ 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα, όπσο ππξνθνξηθόηεηα θαη κεγάιν ρξόλν 

ελεξγνπνίεζεο. 

Η παξνύζα Γ.Γ. αθνξά ηε ζύλζεζε θαη ραξαθηεξηζκό λέσλ θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ 

θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS, όπσο θαη ηε 

κειέηε ηνπ κεραληζκνύ ηεο ελ ιόγσ αληίδξαζεο. Μειεηήζεθαλ ηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα: 

Pt/Ce1-xLaxO2-δ, Pt/Ce1-xTixO2-δ, Pt/Ce0.8La0.2O2-δ/CNT θαη Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (όπνπ, CNT: 

Carbon Nano-Tubes, x = 0.0-1.0). Πξαγκαηνπνηήζεθε ελδειερήο θπζηθνρεκηθόο 

ραξαθηεξηζκόο ησλ ζηεξεώλ κε ηε ρξήζε ησλ ηερληθώλ: BET, in situ XRD, SAED, SEM, 

FE-SEM, HRTEM, HAADF-STEM, in situ Raman, in situ UV-Vis/DRS, in situ DRIFTS, 

θαζκαηνζθνπία Mössbauer, XPS, OSC, TPD-NH3, TPD-CO2, H2-TPR, TPD-CO θαη 

TPD-H2 κε απώηεξν ζηόρν ην ζπζρεηηζκό ησλ θπζηθνρεκηθώλ ηδηνηήησλ ησλ ζηεξεώλ κε 

ηελ θαηαιπηηθή ηνπο ελεξγόηεηα. Απνδείρζεθε ε ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ αηνκηθνύ ιόγνπ 

Ce/La, Ce/Ti θαη Ce-La-Ο/CNT θαζώο θαη ηεο θόξηηζεο Fe ζηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο 

ησλ θαηαιπηώλ απηώλ, θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ θαηαιπηηθή ηνπο ελεξγόηεηα σο πξνο ηελ 

αληίδξαζε WGS. 

Με ρξήζε ηεο ηερληθήο SSITKA-DRIFTS, SSITKA-MS θαζώο θαη άιισλ δπλακηθώλ 

ηζνηνπηθώλ πεηξακάησλ κειεηήζεθε ν κεραληζκόο ησλ ελ ιόγσ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ 

Pt. πγθεθξηκέλα, εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηεο εηζαγσγήο θαηηόλησλ La
3+

, Ti
4+

 θαη Zr
4+

 ζην 

πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ, θαζώο θαη ε επίδξαζε ηεο κεζόδνπ ζύλζεζεο ηνπ 

ππνζηξώκαηνο ζε ζεκαληηθέο θηλεηηθέο θαη κεραληζηηθέο παξακέηξνπο ηεο αληίδξαζεο 

WGS ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (250-300
ν
C). Με ρξήζε ηεο ηερληθήο SSITKA-MS 

απνδείρζεθε ε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ρεκηθήο θύζεο ηνπ θαηηόληνο (Zr
4+

, La
3+

 θαη Ti
4+

), 

αιιά θαη ηεο κεζόδνπ ζύλζεζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο, ζηε ζπγθέληξσζε ησλ ελεξγώλ 

ελδηακέζσλ εηδώλ πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα (C-pool) θαη πδξνγόλν (H-pool), θαζώο θαη ζην 

εύξνο (Γx, Å) ηεο δξαζηηθήο δώλεο γύξσ από ηα ζσκαηίδηα Pt, εληόο ηεο νπνίαο 

ζρεκαηίδεηαη ε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε απηώλ ησλ ελεξγώλ εηδώλ. Δπηπιένλ, 

δηαπηζηώζεθε πνιύ θαιή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο δξαζηηθόηεηαο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ 
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εηδώλ C-pool κε ηνλ θηλεηηθό ξπζκό ηεο αληίδξαζεο WGS. Ο κεραληζκόο πνπ πξνηείλεηαη 

γηα ηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα Pt/Ce1-xΜxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 1.0, M = La
3+

, Ti
4+

 θαη 

Zr
4+

) ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-300
ν
C είλαη ν νμεηδν-αλαγσγηθόο (redox 

mechanism) παξάιιεια κε ηνλ ζπλδπαζηηθό κεραληζκό νμεηδν-αλαγσγήο ηνπ 

ππνζηξώκαηνο κέζσ ζρεκαηηζκνύ θνξκηθώλ/θαξβνμπιηθώλ εηδώλ (associative 

formate/carboxyl with –OH regeneration mechanism). Η έθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε 

κεραληζκνύ ζηνλ θηλεηηθό ξπζκό ηεο αληίδξαζεο WGS βξέζεθε λα εμαξηάηαη από ηε 

ρεκηθή θύζε ηνπ θαηηόληνο πνπ εηζάγεηαη ζην πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ. 
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ABSTRACT 

The Water-Gas Shift reaction (WGS, CO+H2OCO2+H2, ΓH
o
= -41 KJ/mol) is an 

important part of the reaction network for the industrial production of hydrogen through 

the steam reforming of hydrocarbons. The product gas rich in hydrogen can be used in fuel 

cells (CO < 10 ppm) to produce electricity and heat. The conventional catalysts used for 

the WGS reaction (Fe3O4/Cr2O3 and Cu/ZnO/Al2O3) need replacement, because they are 

pyrophoric and require long time period for activation.     

The present Doctoral Thesis work concerns the synthesis and characterization of novel 

catalytic systems and evaluation of their behavior towards the WGS reaction. In addition, 

in-depth mechanistic studies were performed where rival mechanisms were examined. The 

following catalytic systems were investigated: Pt/Ce1-xLaxO2-δ, Pt/Ce1-xTixO2-δ, 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ/CNT and Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (where, CNT: Carbon Nano-Tubes, x = 0.0-

1.0). A suite of techniques, such as: BET, in situ XRD, SAED, SEM, FE-SEM, HRTEM, 

HAADF-STEM, in situ Raman, in situ UV-Vis/DRS, in situ DRIFTS, Mössbauer 

Spectroscopy, XPS, OSC, TPD-NH3, TPD-CO2, H2-TPR, TPD-CO and TPD-H2 were used 

in an attempt to correlate the physicochemical properties of the solids with their catalytic 

activity. The atom ratio Ce/La and Ce/Ti, the Ce-La-O/CNT ratio, and the Fe loading were 

found to affect various important physicochemical properties of the catalysts, and finally 

the catalytic activity towards the WGS reaction. 

SSITKA-DRIFTS, SSITKA-MS and other advanced transient kinetic experiments 

were used to investigate the mechanism of WGS reaction over CeO2-based supported Pt 

catalyst. In particular, the effect of doping of ceria with La
3+

, Ti
4+

 and Zr
4+

 cations, and 

also the synthesis method of support were investigated towards important kinetic and 

mechanistic aspects of the LT-WGS reaction (250-300
o
C). The SSITKA-MS technique 

allowed to reveal the significant effect of the chemical nature of dopant (La
3+

, Ti
4+

 and 

Zr
4+

) but also the synthesis method of support on the concentration of the active 

intermediate species (C-pool) and (H-pool) and the extent (Γx, Å) of the reactive zone 

formed around each Pt nanoparticle. A very good correlation was found between the active 

C-pool and the specific WGS reaction rate. The proposed mechanism for the catalytic 

system Pt/Ce1-xΜxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 1.0, M = La
3+

, Ti
4+

 and Zr
4+

) in the 250-300
o
C 

range is the “redox” in parallel to the “associative formate/carboxyl with –OH 

regeneration” mechanism. The extent of participation of each mechanism to the overall 

kinetic rate of the WGS was found to depend on the dopant used. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Κιείλνληαο έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα θεθάιαηα ηεο δσήο κνπ, ληώζσ ηελ αλάγθε λα 

επραξηζηήζσ ηα άηνκα πνπ κε βνήζεζαλ, ν θαζέλαο κε ην δηθό ηνπ ηξόπν, λα θέξσ εηο 

πέξαο απηή ηελ ζεκαληηθή εξεπλεηηθή εξγαζία. 

Πξώηα από όινπο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή κνπ θ. Άγγειν Μ. 

Δπζηαζίνπ κε ηνλ νπνίν είρα ηε ηηκή λα ζπλεξγαζηώ. Σνλ επραξηζηώ ηδηαίηεξα γηα ηελ 

εκπηζηνζύλε πνπ έδεημε ζην πξόζσπό κνπ αλαζέηνληάο κνπ ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο 

Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαζνδήγεζε θαη ηελ άξηζηε 

ζπλεξγαζία καο όια απηά ηα ρξόληα. Αλακθίβνια, ε ζπκβνιή ηνπ ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα 

ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο παξνύζαο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. Δπηπιένλ, ηνλ επραξηζηώ 

γηα ηε ζπλερή παξνπζία θαη θαζνδήγεζε ηνπ ζην εξγαζηήξην, ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο, 

όπσο θαη γηα ην ρξόλν πνπ δηέζεζε ζηε δηόξζσζε ηνπ θεηκέλνπ απηήο ηεο Γηαηξηβήο.  

Δπραξηζηώ ηδηαίηεξα ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Ισάλλε Παζραιίδε θαη ηνλ 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Αλαζηάζην Σαζηόπνπιν ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε όιεο ηηο κέρξη ηώξα επηζηεκνληθέο κνπ 

αμηνινγήζεηο, θαζώο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο εξγαζίαο απηήο κέζσ ησλ 

επνηθνδνκεηηθώλ ζπδεηήζεώλ καο θαη ησλ εύζηνρσλ παξαηεξήζεσλ θαη ππνδείμεσλ ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ. 

Δπραξηζηώ ζεξκά ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Γεκήηξην Κνληαξίδε ηνπ Σκήκαηνο 

Υεκηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ γηα ηελ επγεληθή απνδνρή θαη ηελ 

ηδηαίηεξε ηηκή πνπ κνπ έθαλε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ εμεηαζηηθή κνπ επηηξνπή θαη λα 

ζπλεηζθέξεη κε ηηο πνιύηηκεο γλώζεηο ηνπ ζηε βειηίσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο Γηαηξηβήο. 

Έλα κεγάιν επραξηζηώ νθείισ ζηελ Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Κπξηαθή 

Πνιπρξνλνπνύινπ ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Khalifa University of 

Science, Technology and Research γηα ηελ απιόρεξε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαη ηηο 

ελζαξξπληηθέο παξνηξύλζεηο ηεο ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κνπ. Σελ 

επραξηζηώ ηδηαίηεξα γηα ην ζπλερέο ηεο ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξεπλεηηθή κνπ πνξεία. Σέινο, 

ηελ επραξηζηώ γηα ηελ επγεληθή απνδνρή ηεο θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή πνπ κνπ έθαλε λα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ εμεηαζηηθή κνπ επηηξνπή θαη λα ζπλεηζθέξεη κε ηηο πνιύηηκεο γλώζεηο 

ηεο ζηε βειηίσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο Γηαηξηβήο.  

Δπραξηζηώ ηνλ Γξ. Κσλζηαληίλν Γηαλλαθόπνπιν από ην Ιλζηηηνύην Δπηζηήκεο 

Τιηθώλ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Δ.Κ.Δ.Φ.Δ.) 

΄΄ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ΄΄ γηα ηα απνηειέζκαηα SAED. 
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Δπραξηζηώ ηνλ Γξ. Mika Huuhtanen από ην Κέληξν Μηθξνζθνπίαο θαη 

Ναλνηερλνινγίαο ζην Oulu ηεο Φηλιαλδίαο γηα ηηο εηθόλεο FE-SEM θαη TEM. 

Δπραξηζηώ ηνλ Καζεγεηή J.L.G. Fierro από ην Ιλζηηηνύην Καηάιπζεο θαη 

Πεηξνρεκηθώλ ICP/CSIC (Μαδξίηε/Ιζπαλία) γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία θαη ηηο κεηξήζεηο 

HAADF-STEM θαη XPS. 

Δπραξηζηώ ηδηαίηεξα ηνλ Καζεγεηή νγνκόλ Μπνγνζηάλ ηνπ Σκήκαηνο Υεκηθώλ 

Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ γηα ηελ πνιύ θαιή ζπλεξγαζία καο ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ηεο θαζκαηνζθνπίαο Raman ζηελ παξνύζα Γηαηξηβή.  

Σνλ Γξ. Eamon Devlin από ην Ιλζηηηνύην Δπηζηήκεο Τιηθώλ ζην Δζληθό Κέληξν 

Έξεπλαο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Δ.Κ.Δ.Φ.Δ.) ΄΄ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ΄΄ επραξηζηώ ηδηαίηεξα γηα 

ηα απνηειέζκαηα ηεο θαζκαηνζθνπίαο Mössbauer. 

Δπραξηζηώ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ζην Δξγαζηήξην Δηεξνγελνύο Καηάιπζεο, Γξ. 

ηαύξε Υξίζηνπ, Γξ. Γηώξγν Οιπκπίνπ, θαη Γξ. Υξίζην Καιακαξά γηα ηελ πνιύ θαιή 

ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαη ην άξηζην θιίκα ζην εξγαζηήξην. Σνπο εύρνκαη θάζε επηηπρία 

ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. Δπίζεο, ζέισ λα θαινζσξίζσ κε ηε 

ζεηξά κνπ ηνπο λένπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηεο νκάδαο, ηνλ Μηράιε Βαζηιεηάδε θαη 

ηε Μαξία Μαθξή, θαη λα ηνπο επρεζώ θαιή ζηαδηνδξνκία. Δπραξηζηώ ηε παηδηθή κνπ 

θίιε Άλλα θαη ηε θίιε κνπ Γήκεηξα γηα ηε ζηήξημε θαη ηελ ππνκνλή ηνπο.  

Ιδηαίηεξα επραξηζηώ ηνπο γνλείο κνπ Υξίζην θαη Άληξε γηα όια ηα ρξόληα απηνζπζίαο 

θαη ζπλερνύο ζπκπαξάζηαζεο. Σνλ αδειθό κνπ Κπξηάθν, ηελ αδειθή κνπ Βαζηιηθή, ηνλ 

ζύδπγό ηεο Γιαύθν θαη ηνλ κηθξό Κσλζηαληίλν ηνπο επραξηζηώ όινπο πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ ζηηγκέο ραιάξσζεο θαη μεγλνηαζηάο. Σνλ αγαπεκέλν κνπ Γηώξγν πνπ ήηαλ 

ππνκνλεηηθά δίπια κνπ πξνζθέξνληάο κνπ ζηήξημε θαη αγάπε. 
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σήμα 2.8: Κξπζηαιιηθή δνκή CeO2 ζε (α) νμεηδσηηθέο θαη (β) αλαγσγηθέο ζπλζήθεο (Vo 
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700
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σήμα 2.26: Κειί (εκπνξηθήο πξνέιεπζεο) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θαζκαηνζθνπία 

δηάρπηεο αλάθιαζεο ππεξηώδνπο-νξαηνύ. 

σήμα 2.27: Γηαθνξεηηθνί ηύπνη κεηαπηώζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

UV-Vis-NIR. 

σήμα 2.28: Γηάγξακκα (αhv)
1/2

 πξνο ηελ ελέξγεηα ηνπ θσηνλίνπ (hv) γηα έκκεζα 

επηηξεπόκελεο κεηαπηώζεηο. 

σήμα 3.1: Πεηξακαηηθή δηάηαμε δηεμαγσγήο δπλακηθώλ πεηξακάησλ (transient 

experiments). 

σήμα 3.2: ύζηεκα αληηδξαζηήξα-θνύξλνπ: (1) αληηδξαζηήξαο, (2) ζεξκνζηνηρείν, (3) 

θαηαιπηηθή θιίλε, (4) παινβάκβαθαο, (5) έμνδνο αληηδξαζηήξα, (6) θνύξλνο 

αληηδξαζηήξα, (7) είζνδνο ζεξκνζηνηρείνπ, θαη (8) είζνδνο αεξίσλ. 

σήμα 3.3: ύζηεκα ξνήο αεξίσλ κε ρξήζε θειίνπ UV-vis/DRS. 

σήμα 3.4: ρεκαηηθή απεηθόληζε δηάδνζεο ηεο αθηηλνβνιίαο UV-Vis-NIR από ην 

θαζκαηόκεηξν ζην θειί DRS θαη εζηίαζή ηεο ζηνλ αληρλεπηή. 

σήμα 3.5: πζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα θαηαιπηηθά πεηξάκαηα θαη γηα ηα 

πεηξάκαηα SSITKA-MS ηεο αληίδξαζεο WGS, όπνπ: (1) νζόλε αθήο, (2) κεηξεηήο πίεζεο, 

(3) ξνόκεηξν θπζαιίδαο, (4) ξπζκηζηήο ζεξκνθξαζίαο hot box, (5) ξπζκηζηήο 

ζεξκνθξαζίαο αληηδξαζηήξα, (6) ζάιακνο αλάκημεο, (7) βαιβίδεο ειέγρνπ αεξίνπ, (8) 

βαιβίδα ςύθηε, (9) θνύξλνο αληηδξαζηήξα, (10) θνξεζηέο, (11) ειεθηξνληθόο κεηξεηήο 

πίεζεο θνξεζηώλ θαη (12) ξπζκηζηήο ζεξκνθξαζίαο ζεξκηθνύ καλδύα θνξεζηή. 

σήμα 4.1: (α) Πεξηζιαζνγξάκκαηα XRD ησλ ζηεξεώλ Ce1-xTixO2-δ (x=0.0, 0.2, 0.5, 0.8 

θαη 1.0) κεηά από πύξσζή ζηνπο 600
o
C γηα 10 h. (Α) CeO2, (Β) Ce0.8Ti0.2O2-δ, (Γ) 

Ce0.5Ti0.5O2-δ, (Γ) Ce0.2Ti0.8O2-δ θαη (Δ) TiO2. (β) Πεξηζιαζνγξάκκαηα in situ XRD γηα ην 

ζηεξεό Ce0.8Ti0.2O2-δ πνπ ιήθζεθαλ ππό ην κίγκα 20 %θ.ό. H2/Ar ζηε ζεξκνθξαζηαθή 

πεξηνρή 200-600
o
C. ( ): TiO2-αλαηάζε, (▲): TiO2-ξνπηπιίνπ; (●): TiO2-κπξνπθίηε; (■): 

ζηεξεό δηάιπκα Ce-Ti-O. 

σήμα 4.2: (α) Φσηνγξαθίεο HR-TEM θαη (β) θαηαλνκή κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ Pt ζηνλ 

θαηαιύηε 0.5 wt% Pt/TiO2. 

σήμα 4.3: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο πδξνγόλνπ γηα ηνπο θαηαιύηεο 

(α) 0.5 %θ.β. Pt/TiO2, (β) 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ θαη (γ) 0.5 %θ.β. Pt/CeO2. W=0.5 g, 

FHe=30 NmL/min, β=30
o
C/min. 

σήμα 4.4: Δπίδξαζε ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο ζηε κεηαηξνπή CO (XCO, 

%) ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xTixO2-

δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 1.0). Πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο: ύζηαζε ηξνθνδνζίαο: 3 % CO/10 % 

H2O/He, GHSV = 40,000 h
-1

, mcat= 0.5 g, ζπλνιηθή ξνή = 200 NmL min
-1

. 
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σήμα 4.5: Δπίδξαζε ηεο θόξηηζεο Pt (0.1 θαη 0.5 %θ.β.) ζηε κεηαηξνπή ηνπ CO (XCO, 

%) θαη ζηνλ νιηθό θηλεηηθό ξπζκό αλά γξακκάξην Pt (κmol CO gPt
-1

 s
-1

) ζπλαξηήζεη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο γηα ηνπο θαηαιύηεο y %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ (y = 0.1 θαη 0.5). 

Πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο: ύζηαζε ηξνθνδνζίαο: 3 % CO/10 % H2O/He, GHSV = 40,000 

h
-1

, mcat= 0.5 g, ζπλνιηθή ξνή = 200 NmL min
-1

. 

σήμα 4.6: Δπίδξαζε ηεο ηαρύηεηαο ρώξνπ αληηδξαζηήξα (GHSV, h
-1

) ζηε κεηαηξνπή ηνπ 

CO (XCO, %) ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ. 

σήμα 4.7: Δπίδξαζε ηνπ ιόγνπ PCO/PH2O ζηε κεηαηξνπή ηνπ CO (XCO, %) ζπλαξηήζεη 

ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ. 

σήμα 4.8: (α) Μειέηε θαηαιπηηθήο ζηαζεξόηεηαο ησλ ζηεξεώλ 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-

δ θαη 0.5 %θ.β. Pt/TiO2 σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS ζηνπο 325
o
C. (β) 

Πεξηζιαζνγξάκκαηα XRD ησλ ζηεξεώλ Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ θαη Pt/TiO2 κεηά από 50 h 

αληίδξαζεο WGS ζηνπο 325
o
C. R: TiO2-ξνπηύιην, S: ζηεξεό δηάιπκα Ce-Ti-O.  

σήμα 4.9: Φσηνγξαθίεο SEM ησλ ζηεξεώλ (α) Ce0.8Ti0.2O2-δ-fresh (κεηά από πύξσζε 

ζηνπο 600
ν
C), (β) TiO2-fresh (κεηά από πύξσζε ζηνπο 600

ν
C), (γ) 0.5 wt% Pt/Ce0.8Ti0.2O2-

δ-used (κεηά από 50 h αληίδξαζεο) θαη (δ) 0.5 wt% Pt/TiO2-used (κεηά από 50 h 

αληίδξαζεο). 

σήμα 4.10: (α) Πξνθίι He-TPSR πνπ ιήθζεθε ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ 

κεηά από 50 h αληίδξαζεο WGS ζηνπο 325
o
C, θαη (β) πξνθίι TPO (2 %θ.ό. Ο2 / He) πνπ 

ιήθζεθε κεηά ην πείξακα He-TPSR (α). 

σήμα 4.11: Φάζκαηα Raman πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 300
o
C ππό ξνή N2 ζηα ζηεξεά (α) 

Pt/TiO2 θαη (β) Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ κεηά από 50 h αληίδξαζεο WGS ζηνπο 325
o
C.  

σήμα 4.12: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο αλαγσγήο ησλ ζηεξεώλ Ce1-xTixO2-δ 

(x=0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8).  

σήμα 4.13: Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή (α, γ) 2250-1800 cm
-1 

θαη (β, δ) 1800-1200 cm
-1 

κεηά από πξνθαηεγξαζία ησλ ζηεξεώλ κε ηα αέξηα κίγκαηα: (A) 

3% CO/10% H2O/Ar, (B) 3% CO/10% H2O/40% H2/Ar, θαη (Γ) 3% CO/10% H2O/40% 

H2/10% CO2/Ar γηα 30 min ζηνπο 325
ν
C ζηνπο θαηαιύηεο 0.5 wt% Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ (α, β) 

θαη 0.5 wt% Pt/TiO2 (γ, δ).   

σήμα 5.1: Πεξηζιαζνγξάκκαηα XRD ησλ ζηεξεώλ Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8) 

κεηά από πύξσζή ζηνπο 600
ν
C γηα 10 h. (α) CeO2, (β) Ce0.8La0.2O2-δ, (γ) Ce0.5La0.5O2-δ θαη 

(δ) Ce0.2La0.8O2-δ. 
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σήμα 5.2: Πεξηζιαζνγξάκκαηα Ηιεθηξνλίσλ Δπηιεγκέλεο Πεξηνρήο (SAED) γηα ηα 

ζηεξεά (α) Ce0.8La0.2O2-δ θαη (β) Ce0.2La0.8O2-δ. 

σήμα 5.3: Φσηνγξαθίεο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο (SEM) πνπ ιήθζεθαλ 

ζηα ζηεξεά (α) CeO2, (β) Ce0.8La0.2O2-δ θαη (γ) Ce0.2La0.8O2-δ κεηά από πύξσζή ηνπο ζηνπο 

600
ν
C γηα 10 h. 

σήμα 5.4: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο Η2 ηνπ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. 

Pt/CeO2 κεηά από ρεκηθή πξνζξόθεζε (α) 1 % Η2/He ζηνπο 150
o
C, (β) 1 % Η2/He ζηνπο 

25
o
C θαη (γ) 0.3 % Η2/He ζηνπο 25

o
C.  

σήμα 5.5: (α θαη β) Δηθόλεο HAADF/STEM θαη (γ) θαηαλνκή κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ Pt 

πνπ ιήθζεθαλ ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/CeO2 κεηά από νμείδσζε (20% Ο2/He) ζηνπο 

600
ν
C γηα 2 h θαη αλαγσγή (H2, 1 bar) ζηνπο 300

o
C γηα 2 h. 

σήμα 5.6: (α θαη β) Δηθόλεο HAADF/STEM θαη (γ) θαηαλνκή κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ Pt 

πνπ ιήθζεθαλ ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/La2O3 κεηά από νμείδσζε (20% Ο2/He) ζηνπο 

600
ν
C γηα 2 h θαη αλαγσγή (H2, 1 bar) ζηνπο 300

o
C γηα 2 h. 

σήμα 5.7: Δπίδξαζε ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο ζηε κεηαηξνπή CO 

ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο (WGS) ζε θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xLaxO2-δ 

(x = 0.0, 0.2, 0.5, 0.8 θαη 1.0). Πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο: mcat = 0.5 g, GHSV = 40,000 h
-1

, 

ζύζηαζε ηξνθνδνζίαο: 3 %θ.ό. CO/10 %θ.ό. H2O/87 %θ.ν. He.   

σήμα 5.8: Κακπύιεο δπλακηθήο απόθξηζεο CO2 πνπ ιήθζεθαλ θαηά ην πείξακα TPO 

ζηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.2La0.8O2-δ κεηά από 4 h 

αληίδξαζεο WGS (3%CO/10%H2O/He, GHSV = 40,000 h
-1

) ζηνπο 325
o
C.  

σήμα 5.9: Μειέηε ζηαζεξόηεηαο ησλ θαηαιπηώλ 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 

%θ.β. Pt/CeO2 γηα 70 h ππό ην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS (3%CO/10%H2O/He, GHSV = 

40,000 h
-1

) ζηνπο 325
o
C.  

σήμα 5.10: (α) Γπλακηθέο απνθξίζεηο Η2 θαη CO2 πνπ ιήθζεθαλ ζηνλ θαηαιύηε 0.5 

%θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαηά ην πείξακα TPSR κεηά από 70 h αληίδξαζε WGS. (β) 

Γπλακηθέο απνθξίζεηο CO θαη CO2 πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο TPO 

ζε θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. Pt/CeO2 κεηά ην πείξακα TPSR. 

σήμα 5.11: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο αλαγσγήο κε πδξνγόλν (H2-TPR) ησλ 

ζηεξεώλ Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8).  

σήμα 5.12: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο ακκσλίαο (TPD-NH3) ησλ 

ζηεξεώλ Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8).  

σήμα 5.13: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο CO2 (TPD-CO2) ησλ ζηεξεώλ 

Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8).  
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σήμα 5.14: Γπλακηθέο απνθξίζεηο CO, CO2 θαη H2 πνπ ιήθζεθαλ ζην πείξακα TPD-CO 

ζηνπο θαηαιύηεο (α) 0.5 %θ.β. Pt/CeO2, (β) 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ, (γ) 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ θαη (δ) 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.2La0.8O2-δ. (ε) Γπλακηθή απόθξηζε CO2 πνπ 

ιήθζεθε ζην πείξακα TPO ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.2La0.8O2-δ κεηά από TPD-CO. 

πλζήθεο πξνζξόθεζεο: 2%CO/He (150
o
C, 30 min) → ςύμε ππό ξνή 2%CO/He (25

o
C, 

15 min) → He (25
o
C, 5 min) → TPD ζε He κέρξη ηνπο 800

o
C (β = 30

ν
C min

-1
).  

σήμα 5.15: (α) Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 25
ν
C ππό ξνή Ar ζηνπο 

θαηαιύηεο (Α) 0.5 %θ.β. Pt/CeO2, (Β) 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη (Γ) 0.5 %θ.β. 

Pt/La2O3 κεηά από πξνζξόθεζε 3 %θ.ό. CO/He ζηνπο 25
ν
C γηα 30 min. (β) Φάζκαηα in 

situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ κεηά από πξνζξόθεζε 3 %θ.ό. CO/He ζηνπο 25
ν
C γηα 30 min 

αθνινπζνύκελε από αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (25-400
ν
C) ππό ξνή Ar (TPD-CO) ζηνλ 

θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. 

σήμα 5.16: Φάζκαηα UV-vis/DRS πνπ ιήθζεθαλ (α) ζηα ζηεξεά Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 

%θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ κεηά από in situ νμείδσζε (600
ν
C, 1 h) θαη αλαγσγή (300

ν
C, 1 h). 

(β) ζηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xLaxO2-δ (x=0.0, 0.2 θαη 0.8) κεηά από in situ 

νμείδσζε ζηνπο 600
ν
C γηα 1 h. (γ) Παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο ππνινγηζκνύ ηνπ 

ελεξγεηαθνύ ράζκαηνο ησλ ζηεξεώλ CeO2, Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ 

κεηά από νμείδσζε θαη αλαγσγή. 

σήμα 5.17: Φάζκαηα in situ Raman πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 300
ν
C ππό ξνή Ν2 ζηα ζηεξεά 

CeO2 θαη Ce0.8La0.2O2-δ. 

σήμα 5.18: Πνζόηεηεο (α) OSC θαη (β) OSCC (κmol O gcat
-1

) πνπ κεηξήζεθαλ κε ρξήζε 

ηεο ηερληθήο παικώλ Η2/Ο2 γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xLaxO2-δ (x=0.0, 0.2, 0.5, 

0.8 θαη 1.0) ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-550
ν
C. 

σήμα 5.19: Γπλακηθέο απνθξίζεηο C
16

Ο2, C
16

Ο
18

Ο θαη C
18

Ο2 πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 

θαηαιύηεο (α) 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη (β) 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.2La0.8O2-δ θαηά ηελ 

ελαιιαγή ηεο ηξνθνδνζίαο ζην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 250
o
C. (γ) ζύγθξηζε 

δπλακηθώλ απνθξίζεσλ  C
18

Ο2 ησλ δπν θαηαιπηώλ, αθνύ πξνεγήζεθαλ νη βεκαηηθέο 

ελαιιαγέο : 20%
16

O2/He (600
o
C, 2 h)   Ar (600

o
C, 20 min)  10%

18
O2/Ar (600

o
C, 20 

min) ςύμε ππό ξνή Ar (80
o
C)  H2 (1 atm, 80

o
C, 20 min)  Ar (250

o
C)  

3%CO/10%H2O/Ar (250
o
C, t). 

σήμα 5.20: Γπλακηθέο απνθξίζεηο 
16

Ο2, 
16

Ο
18

Ο θαη 
18

Ο2 πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηελ 

ελαιιαγή Ar → 10 %θ.ό. 
18

O2/Ar ζηνπο 600
o
C ζηνπο θαηαιύηεο (α) 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη (β) 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.2La0.8O2-δ. 
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σήμα 5.21: Γπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ (α) αg(t) θαη (β) f34(t) πνπ ππνινγίζηεθαλ θαηά 

ηελ ελαιιαγή Ar → 10 %θ.ό. 
18

O2/Ar ζηνπο 600
o
C ζηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.2La0.8O2-δ (βιέπε ρ. 5.20). 

σήμα 6.1: (α) Πεξηζιαζνγξάκκαηα αθηίλσλ-Υ ησλ ζηεξεώλ (Α) CeO2 (CA), (Β) 

Ce0.5La0.5O2-δ (U), (C) Ce0.5La0.5O2-δ (CA), (D) Ce0.5La0.5O2-δ (OA) θαη (Δ) Ce0.5La0.5O2-δ 

(P). (β) Σηκέο 2ζ θαη παξάκεηξνο πιέγκαηνο ηνπ ζηεξενύ δηαιύκαηνο Ce1-xLaxO2-δ όπσο 

πξνζδηνξίζηεθαλ από ην επίπεδν (111) ζπλαξηήζεη ηεο κεζόδνπ ζύλζεζεο ηνπ ζηεξενύ 

Ce0.5La0.5O2-δ (Ce:La = 1:1). Γίλνληαη νη ηηκέο γηα ην CeO2 γηα ζύγθξηζε. 

σήμα 6.2: Φσηνγξαθίεο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο (SEM) πνπ ιήθζεθαλ 

ζηα ζηεξεά (α) Ce0.5La0.5O2-δ (CA), (b) Ce0.5La0.5O2-δ (P), (c) Ce0.5La0.5O2-δ (ΟΑ) θαη (d) 

Ce0.5La0.5O2-δ (U) κεηά από πύξσζή ζηνπο 600
ν
C γηα 10 h. 

σήμα 6.3: (α) Φάζκαηα in situ Raman πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 450
o
C ππό ξνή N2 ζηα 

ζηεξεά (Α) CeO2 (CA), (Β) Ce0.5La0.5O2-δ (CA), (C) Ce0.5La0.5O2-δ (OA), (D) Ce0.5La0.5O2-δ 

(P) θαη (Δ) Ce0.5La0.5O2-δ (U). (β) Η θνξπθή F2g ( ) θαη ν ιόγνο ησλ εληάζεσλ ID/IF2g ( ) 

γηα ηα ζηεξεά Ce0.5La0.5O2-δ πνπ ζπληέζεθαλ κε δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο. Η θνξπθή F2g γηα 

ην CeO2 (CA) ( ) παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα γηα ζύγθξηζε. 

σήμα 6.4: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο Η2 ησλ θαηαιύησλ 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (P, U) κεηά από πξνζξόθεζε πδξνγόλνπ (0.3 % Η2/He) ζηνπο 25
o
C.  

σήμα 6.5: Δπίδξαζε κεζόδνπ ζύλζεζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο Ce0.5La0.5O2-δ ζηε κεηαηξνπή 

ηνπ CO (XCO, %) ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-350
o
C γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (νλνκαζηηθή ζύζηαζε: Ce:La=1:1). Πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο: ύζηαζε 

ηξνθνδνζίαο: 3 % CO/10 % H2O/He, GHSV = 40,000 h
-1

, mcat= 0.5 g, ζπλνιηθή ξνή = 200 

NmL min
-1

. 

σήμα 6.6: Δπίδξαζε ηεο κεζόδνπ ζύλζεζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο Ce0.5La0.5O2-δ ζηνλ 

εγγελή θηλεηηθό ξπζκό ηεο αληίδξαζεο WGS (α) αλα γξακκάξην θαηαιύηε, rCO (κmol g
-1

 s
-

1
) θαη (β) αλα κήθνο δηεπηθάλεηαο Pt-Ce0.5La0.5O2-δ (Io, cm g

-1
), RCO (κmol cm

-1
 s

-1
) ζηε 

ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-350
o
C. (γ) Γηάγξακκα ινγαξηζκηθνύ θηλεηηθνύ ξπζκνύ (ln 

rCO) ηεο αληίδξαζεο WGS σο πξνο ηελ αληίζηξνθε ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο (1/Σ, Κ
-1

). 

σήμα 6.7: Φάζκαηα in situ DRIFTS θαηαγξάθεθαλ ππό ην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS 

(3 %θ.ό. CO/10 %θ.ό. H2O/He/Ar) ζηνπο 250
o
C ζηελ πεξηνρή (α) 3000-2750 θαη (β) 2150-

1900 cm
-1 

ζηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ πνπ ζπλζέζεθαλ κε ηε κέζνδν 

ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνύ νμέσο (CA) θαη κε ηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε 

νπξία (U). 
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σήμα 6.8: Δπίδξαζε κεζόδνπ ζύλζεζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο Ce0.5La0.5O2-δ ζηελ (α) 

επηθαλεηαθή βαζηθόηεηα (κmol g
-1

 ή κmol m
-2

), θαη (β) επηθαλεηαθή νμύηεηα (κmol g
-1

 ή 

κmol m
-2

). 

σήμα 6.9: Μεηξήζεηο OSC (κmol O gcat
-1

) ζηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ 

πνπ ζπληέζεθαλ κε ηελ ηξνπνπνηεκέλε κεζνδν ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνύ 

νμέσο (CA) θαη κε ηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U) ζπλαξηήζεη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. 

σήμα 6.10: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο αλαγσγήο ησλ ζηεξεώλ Ce0.5La0.5O2-δ (U 

θαη P). 

σήμα 6.11: Πξνθίι ηζνζεξκνθξαζηαθήο ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 

%θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) ζηνπο 600
ν
C κε ρξήζε ηνπ ηζνηνπηθνύ κίγκαηνο 10 %θ.ό. 

18
O2/Αr. 

σήμα 7.1: Πεηξάκαηα SSITKA-MS γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ 

εηδώλ H-pool ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 300
o
C ζε θαηαιύηεο (α) 0.5 %θ.β. Pt/CeO2 θαη 

(β) 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. Βεκαηηθή αιιαγή: 3 % CO/10 %  H2O/Ar/Kr (30 min)  3 

% CO/10 % D2O/Ar. 

σήμα 7.2: Γπλακηθέο απνθξίζεηο H2 θαη HD πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 300
ν
C θαηά ηε 

βεκαηηθή ελαιιαγή: 10 % Η2O/Ar (30 min) → Ar (10 min) → x % D2/Ar (t) ζηνπο 

θαηαιύηεο (α) Pt/CeO2 (x=0.75), (β) Pt/TiO2 (x=0.25), (γ) Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ (x=0.42) θαη (δ) 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ (x=0.5). 

σήμα 7.3: Γπλακηθέο απνθξίζεηο HD πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηα ηε δηάξθεηα ησλ 

βεκαηηθώλ ελαιιαγώλ: 3 % CO/10 % H2O/Ar/Kr (2 h, 300
o
C) → 3 % CO/10 % D2O/Ar 

(300
o
C, t) (ελαιιαγή SSITKA) ή x % D2/Ar (300

o
C, t) ή 3 % CO/x % D2/Ar (300

o
C, t) ή 

10 % D2O/Ar (300
o
C, t) ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0.5). Wcat=0.05 g 

(αλάκημε ηνπ θαηαιύηε κε SiC, 9:1) θαη FT = 100 Nml/min. 

σήμα 7.4: Καλνληθνπνηεκέλεο δπλακηθέο απνθξίζεηο Η2 πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηα ηε 

δηάξθεηα ησλ βεκαηηθώλ ελαιιαγώλ: 3 % CO/10 % H2O/Ar/Kr (2 h, 300
o
C) → 0.5 %θ 

D2/Ar (300
o
C, t) ή 3 % CO/0.5 % D2/Ar (300

o
C, t) ή 10 % D2O/Ar (300

o
C, t) ζηνλ 

θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. Wcat=0.05 g (αλάκημε ηνπ θαηαιύηε κε SiC, 9:1), FT 

= 100 Nml/min. 

σήμα 7.5: Πείξακα SSITKA-MS γηα πνζνηηθνπνίεζε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ C-

pool ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 250
o
C ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. 

Βεκαηηθή αιιαγή: 3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar/He (30 min)  3 % 
13

CO/10 % Η2O/Ar (t). 
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σήμα 7.6: Πείξακα SSITKA-MS γηα πνζνηηθνπνίεζε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ C-

pool ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 300
o
C ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/CeO2. Βεκαηηθή 

αιιαγή: 3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar/He (30 min)  3 % 
13

CO/10 % Η2O/Ar (t). 

σήμα 7.7: Δμάξηεζε ηνπ C-pool από ηε κάδα ηνπ θαηαιύηε ζηνπο 300
ν
C γηα ηνπο 

θαηαιύηεο (α) 0.5 %θ.β. Pt/CeO2 θαη (β) 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ. 

σήμα 7.8: Γπλακηθέο απνθξίζεηο H2, 
12

CO2 θαη 
13

CO2 πνπ θαηαγξάθεθαλ κε 

θαζκαηνγξάθν κάδαο κεηά ηε βεκαηηθή ελαιιαγή: 3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar (250
o
C, 30 

min) → 3 % 
12

CO/Ar (250
o
C, 10 min) → 3 % 

13
CO/Ar (250

o
C, 10 min) → 10 % H2O/Ar 

(250
o
C, t) γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. 

σήμα 7.9: Γπλακηθέο απνθξίζεηο H2, 
12

CO2 θαη 
13

CO2 πνπ θαηαγξάθεθαλ κε 

θαζκαηνγξάθν κάδαο κεηά ηε βεκαηηθή ελαιιαγή: 3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar (300
o
C, 30 

min) → 3 % 
12

CO/Ar (300
o
C, 10 min) → 3 % 

13
CO/Ar (300

o
C, 10 min) → 10 % H2O/Ar 

(300
o
C, t). 

σήμα 7.10: Δπίδξαζε ηνπ είδνπο ησλ θαηηόλησλ (Zr
4+

, La
3+

 θαη Ti
4+

) ζην πιέγκα ηνπ 

CeO2 ζηε ζπγθέληξσζε (α) ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ C-pool, θαη (β) ησλ ελεξγώλ 

ελδηακέζσλ εηδώλ H-pool. (γ) πζρέηηζε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ C-pool κε ηνλ 

εγγελή θηλεηηθό ξπζκό ηεο αληίδξαζεο WGS αλα γξακκάξην θαηαιύηε (rCO, κmol g
-1

 s
-1

). 

Δπίζεο δίλεηαη ην εύξνο ηεο δξαζηηθήο δώλεο (Γx, nm) εληόο ηεο νπνίαο ζρεκαηίδνληαη ηα 

ελεξγά ελδηάκεζα είδε ηεο αληίδξαζεο WGS (H-poolLL θαη C-poolA). 

σήμα 7.11: ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ εύξνπο (Γx, Å) ηεο δξαζηηθήο δώλεο γύξσ από ηα 

λαλνζσκαηίδηα Pt ζηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xMxO2-δ. 

σήμα 7.12: Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ πεξηνρή (α) 3050-2750, 

(β) 2250-1800 θαη (γ) 1800-1200 cm
-1 

ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θάησ από 

κόληκεο ζπλζήθεο αληίδξαζεο: 3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar/He θαη 3 % 
13

CO/10 % Η2O/Ar, 

T= 250
o
C. 

σήμα 7.13: Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή (α) 3050-2750, (β) 

2250-1800 θαη (γ) 1800-1200 cm
-1 

ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ θάησ από 

κόληκεο ζπλζήθεο αληίδξαζεο: 3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar/He θαη 3 % 
13

CO/10 % Η2O/Ar, 

T=300
o
C. 

σήμα 7.14: Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή (α) 3050-2750, (β) 

2250-1800 θαη (γ) 1800-1200 cm
-1 

ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/CeO2 θάησ από κόληκεο 

ζπλζήθεο αληίδξαζεο: 3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar/He θαη 3 % 
13

CO/10 % Η2O/Ar, T=300
o
C. 

σήμα 7.15: Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή (α) 2250-1800 θαη (β) 

1800-1200 cm
-1 

ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/TiO2 θάησ από κόληκεο ζπλζήθεο αληίδξαζεο: 

3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar/He θαη 3 % 
13

CO/10 % Η2O/Ar, T=300
o
C. 
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σήμα 7.16: Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ ζηνπο 250
o
C ππό ξνή 10 % Η2O/Ar ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε βεκαηηθή 

ελαιιαγή: 3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar (250
o
C, 30 min) → 3 % 

12
CO/Ar (250

o
C, 10 min) → 3 

% 
13

CO/Ar (250
o
C, 10 min) → 10 % H2O/Ar (250

o
C, t). 

σήμα 7.17: Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ ζηνπο 300
o
C ππό ξνή 10 % Η2O/Ar ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε βεκαηηθή 

ελαιιαγή: 3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar (300
o
C, 30 min) → 3 % 

12
CO/Ar (300

o
C, 10 min) → 3 

% 
13

CO/Ar (300
o
C, 10 min) → 10 % H2O/Ar (300

o
C, t). 

σήμα 7.18: (α) Κακπύιεο δπλακηθήο απόθξηζεο 
16

Ο2, 
16

Ο
18

Ο θαη 
18

Ο2 πνπ ιήθζεθαλ 

θαηά ηελ ελαιιαγή Ar → 10 % 
18

O2/Ar ζηνπο 600
o
C. (β) Κακπύιεο δπλακηθήο απόθξηζεο 

ησλ C
16

Ο2, C
16

Ο
18

Ο θαη C
18

Ο2 πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηελ ελαιιαγή ζην κίγκα ηεο 

αληίδξαζεο WGS ζηνπο 250
o
C. (γ) Κακπύιεο δπλακηθήο απόθξηζεο ησλ C

16
Ο2, C

16
Ο

18
Ο 

θαη C
18

Ο2 πνπ ιήθζεθαλ ππό ην κίγκα C
16

O2/Ar ζηνπο 250
o
C, αθνύ πξνεγήζεθαλ νη 

βεκαηηθέο ελαιιαγέο : 10%
18

O2/Ar (600
o
C, t) ςύμε ππό ξνή He (80

o
C)  H2 (1 atm, 

80
o
C, 20 min)  He (250

o
C)  985 ppm C

16
O2/Ar (250

o
C, t). 

σήμα 7.19: Φάζκαηα DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ 

ζηελ πεξηνρή 3000-2750 cm
-1

 θαηά ηελ ελαιιαγή ζην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 

250
o
C, αθνύ πξνεγήζεθαλ νη βεκαηηθέο ελαιιαγέο : 20%

16
O2/He (600

o
C, 2 h)   Ar 

(600
o
C, 20 min)  10%

18
O2/Ar (600

o
C, t)  ςύμε ππό ξνή He (80

o
C)  H2 (1 atm, 80

o
C, 

20 min)  He (250
o
C)  3%CO/10%H2O/He (250

o
C). 

σήμα 7.20: Πεηξάκαηα SSITKA-MS γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ 

εηδώλ H-pool ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 250
o
C ζε θαηαιύηεο (α) 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U), θαη (β) 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA). Βεκαηηθή αιιαγή: 3 % 

CO/10 % H2O/Ar/Kr (30 min)  3 % CO/10 % D2O/Ar (t). 

σήμα 7.21: (α) Γπλακηθέο απνθξίζεηο HD πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηα ηε δηάξθεηα ησλ 

βεκαηηθώλ ελαιιαγώλ: 3 % CO/10 % H2O/Ar/Kr (2 h, 250
o
C) → 3 % CO/10 % D2O/Ar 

(250
o
C, t) (SSITKA) ή 0.2 % D2/Ar (250

o
C, t) ή 3 % CO/0.2 % D2/Ar (250

o
C, t) ή 10 % 

D2O/Ar (250
o
C, t) ζηνλ θαηαιύηε 0.5 % θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U).  (β) Γπλακηθέο 

απνθξίζεηο SSITKA γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 % θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA).  

σήμα 7.22: Γπλακηθέο απνθξίζεηο H2, 
12

CO2 θαη 
13

CO2 πνπ θαηαγξάθεθαλ κε 

θαζκαηνγξάθν κάδαο ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) κεηά ηε βεκαηηθή 

ελαιιαγή: 3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar (250
o
C, 2h) → 3 % 

12
CO/Ar (250

o
C, 10 min) → 3 % 

13
CO/Ar (250

o
C, 10 min) → 10 % H2O/Ar (250

o
C, t). 

σήμα 7.23: Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή 2125-1870 cm
-1

 ζηνλ 

θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) θάησ από κόληκεο ζπλζήθεο αληίδξαζεο (3 % 
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12
CO/10 % H2O/He/Ar (κπιέ ρξώκα) θαη 3 % 

13
CO/10 % H2O/Ar (θόθθηλν ρξώκα) ζηνπο 

250
o
C. 

σήμα 7.24: Φάζκαηα DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή (α) 3000-2750 cm
-1

 θαη (β) 

2150-1850 cm
-1

 γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) κεηά ηε βεκαηηθή 

ελαιιαγή αεξίσλ: 3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar (250
o
C, 2h) → 3 % 

12
CO/Ar (250

o
C, 10 min) 

→ 3 % 
13

CO/Ar (250
o
C, 10 min) → 10 % H2O/Ar (250

o
C, t). 

σήμα 7.25: Πξνηεηλόκελνο νμεηδν-αλαγσγηθόο κεραληζκόο (redox mechanism) ηεο 

αληίδξαζεο WGS ζηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα Pt/Ce1-xΜxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 1.0, M 

= Ti
4+

, La
3+

). 

σήμα 7.26: Πξνηεηλόκελνο ζπλδπαζηηθόο κεραληζκόο νμεηδν-αλαγσγήο ηνπ 

ππνζηξώκαηνο κέζσ ζρεκαηηζκνύ θνξκηθώλ/θαξβνμπιηθώλ εηδώλ (associative 

formate/carboxyl with –OH regeneration mechanism) ηεο αληίδξαζεο WGS ζηα 

θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα Pt/Ce1-xΜxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 1.0, M = Ti
4+

, La
3+

). 

σήμα 8.1: Πεξηζιαζνγξάκκαηα in situ XRD ησλ ζηεξεώλ 1-x %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x 

%θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 32.5, 44.1, 100). Σα πεξηζιαζνγξάκκαηα ιήθζεθαλ ζε 

νμεηδσηηθέο ζπλζήθεο (20 %θ.ό. O2/He) ζηνπο 300
ν
C. (α) CNT, (β) 55.9% Ce0.8La0.2O2-δ - 

44.1% CNT, (γ) 67.5% Ce0.8La0.2O2-δ - 32.5% CNT, (δ) 79.5% Ce0.8La0.2O2-δ - 20.5% 

CNT, (ε) 92.5% Ce0.8La0.2O2-δ- 7.5% CNT, (ζη) Ce0.8La0.2O2-δ (CNT: , Ce1-xLaxO2-δ: , 

LaOx(CO3)y: , CeOx(CO3)y: ). 

σήμα 8.2: Φάζκαηα in situ Raman πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 200
o
C ππό ξνή 20%Ο2/N2 ζηα 

ζηεξεά (α) Ce0.8La0.2O2-δ, (β) 92.5 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 7.5 %θ.β. CNT, (γ) 79.5 %θ.β. 

Ce0.8La0.2O2-δ - 20.5 %θ.β. CNT, (δ) 67.5 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 32.5 %θ.β. CNT θαη (ε) 

55.9 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1 %θ.β. CNT. 

σήμα 8.3: Φάζκαηα in situ Raman ζηελ πεξηνρή 1700-1200 cm
-1

 πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 

200
o
C θαη 400

ν
C ππό ξνή 20%Ο2/N2 ζηα ζηεξεά (α) 92.5 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 7.5 %θ.β. 

CNT, θαη (β) 79.5 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 20.5 %θ.β. CNT. 

σήμα 8.4: Γηάγξακκα ηνπ ιόγνπ εληάζεσλ ID/IG σο πξνο ην %θ.β. πνζνζηό CNT πνπ 

ιήθζεθαλ ζηνπο 200
o
C (κπιέ ρξώκα) θαη 400

ν
C (θόθθηλν ρξώκα) ππό ξνή 20%Ο2/N2 ζηα 

ζηεξεά (1-x) %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 32.5, 44.1). 

σήμα 8.5: Φσηνγξαθίεο FE-SEM ησλ ζηεξεώλ (α) 92.5% Ce0.8La0.2O2-δ - 7.5% CNT θαη 

(β) 67.5% Ce0.8La0.2O2-δ - 32.5% CNT.  

σήμα 8.6: Φάζκαηα ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο πδξνγόλνπ πνπ ιήθζεθαλ 

ζηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/(1-x) %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 32.5, 

44.1) κεηά από πξνζξόθεζε 1 % H2/He ζηνπο 25
ν
C.  
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σήμα 8.7: (α) Δηθόλα HR-TEM γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/CNT θαη (β) αληίζηνηρε 

θαηαλνκή κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ Pt κεηά από αλαγσγή (Η2, 1 bar) ζηνπο 300
ν
C. 

σήμα 8.8: Δπίδξαζε ηνπ ιόγνπ CeLa/CNT ζηε κεηαηξνπή ηνπ CO ζε CO2 ζπλαξηήζεη 

ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο WGS ζε θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/(1-x) %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 

x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 44.1 θαη 100). Πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο: mcat = 0.5 g, GHSV 

= 40,000 h
-1

, ζύζηαζε ηξνθνδνζίαο = 3 % CO/10 % H2O/He.   

σήμα 8.9: Γηαγξάκκαηα κεηαηξνπήο CO (XCO) ζπλαξηήζεη ηνπ ιόγνπ W/F
o
CO γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ θηλεηηθνύ ξπζκνύ ηεο αληίδξαζεο ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-325
ν
C 

γηα ηνπο θαηαιύηεο (α) 0.5 %θ.β. Pt/79.5 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 20.5 %θ.β. CNT θαη (β) 0.5 

%θ.β. Pt/55.9 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1 %θ.β. CNT. 

σήμα 8.10: Γηάγξακκα ινγαξίζκνπ ηνπ θηλεηηθνύ ξπζκνύ (ln rCO) ηεο αληίδξαζεο WGS 

σο πξνο ηελ αληίζηξνθε ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο (1/Σ, Κ
-1

) γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. 

Pt/79.5 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 20.5 %θ.β. CNT θαη 0.5 %θ.β. Pt/55.9 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 

44.1 %θ.β. CNT. 

σήμα 8.11: Γηάγξακκα ινγαξίζκνπ ηνπ θηλεηηθνύ ξπζκνύ (ln rCO) ηεο αληίδξαζεο WGS 

(α) σο πξνο ηoλ ινγάξηζκν ηεο κεξηθήο πίεζεο CO (ln PCO) θαη (β) σο πξνο ηoλ ινγάξηζκν 

ηεο κεξηθήο πίεζεο H2O (ln PH2O) γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/55.9 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ 

- 44.1 %θ.β. CNT. 

σήμα 8.12: Φάζκαηα ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο αλαγσγήο πδξνγόλνπ (Η2-TPR) πνπ 

ιήθζεθαλ ζηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/(1-x) %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 

20.5, 32.5 θαη 44.1). 

σήμα 8.13: Φάζκαηα ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο CO κεηά από πξνζξόθεζε 

2 % CO/He ζηνπο 25
ν
C γηα ηνπο θαηαιύηεο (α) Pt/Ce0.8La0.2O2-δ, (β) Pt/92.5 %θ.β. 

Ce0.8La0.2O2-δ - 7.5 %θ.β. CNT, (γ) Pt/55.9 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1 %θ.β. CNT, θαη (δ) 

θάζκα ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο νμείδσζεο γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5% θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ 

κεηά από ην πείξακα ΣPD-CO. 

σήμα 8.14: Φάζκαηα XPS Pt 4f πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο θαηαιύηεο (α) 0.5 %θ.β. 

Pt/55.9%Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1%CNT θαη (β) 0.5 %θ.β. Pt/CNT κεηά από νμείδσζε ζηνπο 

300
ν
C.  

σήμα 9.1: Πεξηζιαζνγξάκκαηα XRD ζηελ πεξηνρή 20-80
ν
 γηα ηνπο ζηεξηδόκελνπο 

θαηαιύηεο (α) 10 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ, (β) 15 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ, (γ) 20 %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ θαη (δ) 30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ. 

σήμα 9.2: Πεξηζιαζνγξάκκαηα αθηίλσλ-Υ πνπ ιήθζεθαλ κεηά από in situ 

πξνθαηεξγαζία ησλ ζηεξεώλ κε 10 % Η2/Αr ζηελ πεξηνρή 200-800
ν
C γηα ηνπο 
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ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο: (α) 10 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ θαη (β) 20 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-

δ. Ce1-xLaxO2-δ: , Fe2O3:  θαη Fe
o
: . 

σήμα 9.3: Φσηνγξαθίεο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ δηέιεπζεο (ΣΔΜ) πνπ ιήθζεθαλ 

κεηά από νμείδσζε ζηνπο 600
ν
C γηα 2 h ησλ θαηαιπηώλ (α) 15 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ, (β) 

20 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ θαη (γ) 30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ. 

σήμα 9.4: Φάζκαηα Mössbauer (α) ζηνπο 300 Κ θαη (β)   200 K γηα ηνλ θαηαιύηε 30 

%θ.β Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (np’s = λαλνζσκαηίδηα, θαη SP = ππεξπαξακαγλεηηθά). 

σήμα 9.5: Φάζκαηα Mössbauer ζηνπο 300 Κ γηα ηνπο θαηαιύηεο (α) 10 %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ, (β) 15 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ, (γ) 20 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ θαη (δ) 30 

%θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ. 

σήμα 9.6: Δπίδξαζε ηεο θόξηηζεο Fe (α) ζηελ εηδηθή επηθάλεηα Β.Δ.Σ θαη (β) ζηνλ εηδηθό 

όγθν πόξσλ θαη ζηε κέζε δηάκεηξν πόξσλ ησλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ x %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 θαη 30). 

σήμα 9.7: Δπίδξαζε ηεο θόξηηζεο Fe ζηε κεηαηξνπή CO ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο 

αληίδξαζεο WGS ζε θαηαιύηεο x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 θαη 30). 

Πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο: mcat = 0.5 g, GHSV = 40,000 h
-1

, ζύζηαζε ηξνθνδνζίαο = 3 % 

CO/10 % H2O/He.   

σήμα 9.8: Φάζκαηα UV-Vis/DRS πνπ ιήθζεθαλ ζηα ζηεξεά x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x 

= 0, 10, 15, 20 θαη 30) κεηά από νμείδσζε (10 % O2/Ar) ζηνπο 600
o
C γηα 1 h. 

σήμα 9.9: Τπνινγηζκόο ηνπ ελεξγεηαθνύ ράζκαηνο ηνπ ζηεξενύ 30 %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ κεηά από νμείδσζε (10 % O2/Ar) ζηνπο 600
o
C γηα 1 h. 

σήμα 9.10: Πνζόηεηεο (α) OSC θαη (β) OSCC (κmol Ο gcat
-1

) πνπ κεηξήζεθαλ κε ρξήζε 

ηεο ηερληθήο παικώλ Η2/Ο2 γηα ηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x 

= 0, 10, 15, 20 θαη 30) ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 300-700
ν
C. 

σήμα 9.11: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο αλαγσγήο κε πδξνγόλν (H2-TPR) πνπ 

ιήθζεθαλ ζηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 θαη 

30). 

σήμα 9.12: Πξνθίι TPD-CO2 πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο x %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 θαη 30). πλζήθεο πξνζξόθεζεο: 5 % CO2/He, 25
o
C, 

30 min, W = 0.3 g, F = 30 Nml/min. 

σήμα 9.13: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο (α) CO2 θαη (β) CO πνπ 

ιήθζεθαλ ζηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 θαη 30) 

κεηά από ρεκηθή πξνζξόθεζε CO ζηνπο 25
ν
C. πλζήθεο πξνζξόθεζεο: 2%CO/He, 30 

min, W = 0.2 g, F = 30 Nml/min. 
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σήμα 9.14: Φάζκαηα in situ DRIFTS ζε κνλάδεο K-M πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή 

1700-970 cm
-1

 κεηά από πξνζξόθεζε 3%CO/He ζηνπο 50
ν
C ζηνπο θαηαιύηεο x %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 θαη 30). 

σήμα 9.15: Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή 1700-970 cm
-1

 κεηά 

από πξνζξόθεζε 3%CO/He ζηνπο 50
ν
C αθνινπζνύκελε από αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

(50-600
ν
C) ππό ξνή 10%Η2Ο/Ar ζηνλ θαηαιύηε 30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ. 

σήμα ΠΑ1: Γξαζηηθή δώλε εύξνπο Γx πνπ δεκηνπξγείηαη γύξσ από θάζε λαλνζσκαηίδην 

Pt, ζηελ  νπνία ζρεκαηίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο WGS ηα ελεξγά 

ελδηάκεζα είδε: OH/H, CO3
2-

, CO, HCOO- θαη –COOH.  

σήμα ΠΑ2: Κξπζηαιιηθό πιέγκα CeO2 κε επηθάλεηα ίζε κε 6α
2
. 

σήμα ΠΑ3: Υεκηθή δνκή ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ ηεο αληίδξαζεο WGS (θόθθηλν 

νμπγόλν: πιεγκαηηθό νμπγόλν ηνπ ππνζηξώκαηνο). 

σήμα ΠA4: ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γx θαη ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζσκαηηδίνπ Pt. 

σήμα ΠΒ1: Δηθόλα ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο δηέιεπζεο (TEM) γηα ην πιηθό Ros1-

E13. 

σήμα ΠΒ2: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο ζπζθεπήο εθθέλσζεο ηόμνπ γηα ηε ζύλζεζε 

λαλνζσιήλσλ άλζξαθα.  
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ 

 

Πίνακαρ 1.1: Καηαιπηηθά ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζην CeO2 ηα νπνία κειεηήζεθαλ σο 

πξνο ηελ αληίδξαζε  WGS. 

Πίνακαρ 1.2: Υξήζε CNT σο ππόζηξσκα ζε θαηαιπηηθέο αληηδξάζεηο. 

Πίνακαρ 1.3: Σάμε αληίδξαζεο πξνο CO, H2O, CO2 θαη Η2. 

Πίνακαρ 2.1: Δλεξγεηαθά ράζκαηα δηαθόξσλ εκηαγσγώλ. 

Πίνακαρ 2.2: Υεκηθό είδνο θαη πεξηνρή απνξξόθεζεο IR ησλ πξνζξνθεκέλσλ εηδώλ CO. 

Πίνακαρ 2.3: Υεκηθό είδνο θαη πεξηνρή απνξξόθεζεο IR ηνπ πξνζξνθεκέλνπ H2O. 

Πίνακαρ 2.4: Υεκηθό είδνο θαη πεξηνρή απνξξόθεζεο IR κεηά από πξνζξόθεζε ηνπ CO2 

ζηελ επηθάλεηα κεηαιινμεδίσλ.  

Πίνακαρ 2.5: Άιινη ηύπνη κεηαπηώζεσλ ηνπ θεληξηθνύ αηόκνπ ηνπ κεηάιινπ. 

Πίνακαρ 4.1: Πξσηνγελέο κέγεζνο θξπζηάιισλ (dc, nm), ελδνπιεγκαηηθή απόζηαζε γηα 

ην επίπεδν (111) (d(111), Å), παξάκεηξνο πιέγκαηνο (α, Å), όγθνο θπςειίδαο (α
3
, Å

3
) θαη 

θάζεηο ησλ ζηεξεώλ Ce1-xTixO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5, 0.8 θαη 1.0) πνπ αληρλεύζεθαλ. 

Πίνακαρ 4.2: Eηδηθή επηθάλεηα BET (SSA, m
2
 g

-1
), εηδηθόο όγθνο πόξσλ (Vp, cm

3
 g

-1
), θαη 

κέζε δηάκεηξνο πόξσλ (dp, nm) ησλ ππνζηξσκάησλ Ce1-xTixO2-δ (x=0.0, 0.2, 0.5, 0.8 θαη 

1.0). 

Πίνακαρ 4.3: Γηαζπνξά (D, %) θαη κέζν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt (dPt, nm) γηα ηνπο 

θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xTixO2-δ όπσο πξνζδηνξίζηεθαλ από ηηο ηερληθέο 

HAADF/STEM, HR-TEM θαη TPD-H2. Γίλεηαη επίζεο ν εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο ηεο 

αληίδξαζεο WGS αλα γξακκάξην θαηαιύηε, rCO (κmol g
-1

 s
-1

) θαη  αλα κήθνο δηεπηθάλεηαο 

Pt-Ce1-xTixO2-δ (Io, cm g
-1

), RCO (κmol cm
-1

 s
-1

) ζηνπο 200
o
C. 

Πίνακαρ 4.4: πλνιηθή ζπγθέληξσζε (κmol g
-1

) ησλ βαζηθώλ θαη όμηλσλ ζέζεσλ ησλ 

ζηεξεώλ Ce1-xTixO2-δ (x=0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8) πνπ πξνζδηνξίζηεθε από ηηο κεζόδνπο TPD-

CO2 θαη TPD-NH3. Γίλνληαη ηα κέγηζηα ησλ θνξπθώλ εθξόθεζεο (TM, 
o
C).  

Πίνακαρ 5.1: Μέγεζνο πξσηνγελώλ θξπζηάιισλ (dC, nm), ελδνπιεγκαηηθή απόζηαζε 

(d(111), Å), παξάκεηξνο πιέγκαηνο (α, Å), όγθνο θπςειίδαο (Å
3
) θαη παξακόξθσζε ηνπ 

θξπζηαιιηθνύ πιέγκαηνο (ε, %) ησλ ζηεξεώλ Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8) κεηά 

από πύξσζή ζηνπο 600
ν
C γηα 10 h.  

Πίνακαρ 5.2: Σηκέο εηδηθήο επηθάλεηαο (SSA, m
2
 g

-1
), εηδηθνύ όγθνπ πόξσλ (Vp, cm

3
 g

-1
) 

θαη κέζεο δηακέηξνπ ησλ πόξσλ (dp, nm) ησλ ζηεξεώλ Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5, 0.8, 

1.0). 

Πίνακαρ 5.3: Λόγνο H/Pt, δηαζπνξά Pt (D, %) θαη κέζν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt (dPt, nm) 

όπσο ππνινγίζηεθαλ από ηηο ηερληθέο TPD-H2 θαη HAADF/STEM. 
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Πίνακαρ 5.4: Δπίδξαζε ηνπ ιόγνπ Ce/La ζηνλ εηδηθό θηλεηηθό ξπζκό αλά γξακκάξην 

θαηαιύηε, rCO (κmol gcat
-1

 s
-1

) θαη αλά κήθνο δηεπηθάλεηαο Pt-Ce1-xLaxO2-δ (Io, cm gcat
-1

), 

RCO (κmol cm
-1

 s
-1

) ζηνπο 250
o
C (PCO=0.03 bar, PH2O=0.1 bar, PHe=0.87 bar). 

Πίνακαρ 5.5: Πνζόηεηεο CO, CO2 θαη H2 (Ni, κmol g
-1

 ) θαη κέγηζηα ζεξκνθξαζηώλ 

εθξόθεζεο (TM, 
o
C) όπσο πξνζδηνξίζηεθαλ από πεηξάκαηα TPD-CO ζηα θαηαιπηηθά 

ζπζηήκαηα 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5, 0.8 θαη 1.0). 

Πίνακαρ 6.1: Πξσηνγελέο κέγεζνο θξπζηάιισλ (dc, nm), παξακόξθσζε ηνπ 

θξπζηαιιηθνύ πιέγκαηνο (ε, %), εηδηθή επηθάλεηα BET (SSA, m
2
 g

-1
), εηδηθόο όγθνο πόξσλ 

(Vp, cm
3
 g

-1
), θαη κέζε δηάκεηξνο πόξσλ (dp, nm) ησλ ππνζηξσκάησλ Ce0.5La0.5O2-δ πνπ 

παξαζθεπάζηεθαλ κε δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο. Δπηπιένλ δίλεηαη ε δηαζπνξά (D, %) θαη ην 

κέζν κέγεζνο Pt (dPt, nm) ησλ θαηαιπηώλ 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ, όπσο 

πξνζδηνξίζηεθε από ηε ηερληθή HAADF-STEM θαη TPD-H2. 

Πίνακαρ 7.1: Μέζν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt (dPt, nm) ησλ θαηαιπηώλ 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-

xMxO2-δ (Μ= Zr
4+

, La
3+

 θαη Ti
4+

, x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 1.0), όπσο πξνζδηνξίζηεθαλ από ηηο 

ηερληθέο HAADF/STEM, HR-TEM θαη TPD-H2. Γίλεηαη ν εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο ηεο 

αληίδξαζεο WGS αλα γξακκάξην θαηαιύηε, rCO (κmol g
-1

 s
-1

) θαη  αλα κήθνο ηεο 

δηεπηθάλεηαο Pt-Ce1-xΜxO2-δ (Io, cm g
-1

), RCO (κmol cm
-1

 s
-1

) ζηνπο 300
o
C. 

Πίνακαρ 7.2: πγθέληξσζε (κmol gcat
-1

) θαη επηθαλεηαθή θάιπςε (ζ) ησλ ελεξγώλ 

ελδηακέζσλ εηδώλ πνπ πεξηέρνπλ πδξνγόλν (Η-pool) ησλ θαηαιπηώλ 0.5 wt% Pt/Ce1-

xMxO2-δ (M = Ti
4+

, La
3+

, x = 0.0, 0.2, 1.0) ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 250 θαη 300
ν
C. 

Πίνακαρ 7.3: πγθέληξσζε (κmol gcat
-1

) θαη επηθαλεηαθή θάιπςε (ζ) ησλ ελεξγώλ 

ελδηακέζσλ εηδώλ πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα (C-pool) ησλ θαηαιπηώλ 0.5 wt% Pt/Ce1-

xMxO2-δ (M = Ti
4+

, La
3+

, x = 0.0, 0.2, 1.0) ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 250 θαη 300
ν
C. 

Πίνακαρ 7.4: πλνιηθή πνζόηεηα (mmol 
16

O gcat
-1

) ηνπ ελαιιάμηκνπ 
16

O ηεο επηθάλεηαο 

θαη ηεο θύξηαο δνκήο (bulk) ηνπ ζηεξενύ (ΣIIE) θαζώο θαη ε πνζόηεηα επθίλεησλ εηδώλ 

18
O πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληίδξαζε WGS ζηνπο 300

ν
C γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 wt% 

Pt/Ce1-xTixO2-δ (x = 0.0, 0.2 θαη 1.0). 

Πίνακαρ 7.5: Μέζν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt (dPt, nm) ησλ θαηαιπηώλ 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA, U) όπσο πξνζδηνξίζηεθε από ηε ηερληθή TPD-H2. Γίλεηαη ν εγγελήο 

θηλεηηθόο ξπζκόο ηεο αληίδξαζεο WGS αλα γξακκάξην θαηαιύηε, rCO (κmol g
-1

 s
-1

) θαη 

αλα κήθνο δηεπηθάλεηαο Pt-Ce0.5Μ0.5O2-δ (Io, cm g
-1

), RCO (κmol cm
-1

 s
-1

) ζηνπο 250
o
C. 

Πίνακαρ 7.6: πγθέληξσζε (κmol gcat
-1

) θαη επηθαλεηαθή θάιπςε (ζ) ησλ ελεξγώλ εηδώλ 

H-pool θαη C-pool ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 250
o
C θαζώο θαη ην εύξνο (Γx, Å) ηεο 

δξαζηηθήο δώλεο γύξσ από ηα ζσκαηίδηα Pt γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ 

(U, CA). 
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Πίνακαρ 8.1: Πξσηνγελέο κέγεζνο θξπζηάιισλ (dC, nm), εηδηθή επηθάλεηα (SSA, m
2
 g

-1
), 

εηδηθόο όγθνο πόξσλ (VP, cm
3
 g

-1
) θαη κέζε δηάκεηξνο πόξσλ (dP, nm) ησλ ζηεξεώλ (1-x) 

% θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x % θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 32.5, 44.1, 100). 

Πίνακαρ 8.2: Πνζόηεηα αηνκηθνύ πδξνγόλνπ πνπ εθξνθήζεθε (NH, κmol H g
-1

), 

δηαζπνξά ηεο κεηαιιηθήο θάζεο (D, %), κέζν κέγεζνο θξπζηαιιηηώλ Pt (dPt, nm) θαη 

ζεξκνθξαζίεο εκθάληζεο κεγίζηνπ εθξόθεζεο H2 (TM
(i)

, 
ν
C) γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. 

Pt/1-x %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ/x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 32.5, 44.1). 

Πίνακαρ 8.3: πλνιηθή πνζόηεηα θαηαλαιηζθόκελνπ Η2 θαη ζεξκνθξαζίεο εκθάληζεο 

κέγηζηνπ ξπζκνύ θαηαλάισζεο Η2 (ΣΜ, 
ν
C) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο H2-TPR 

ζηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/(1-x) %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 

32.5 θαη 44.1). 

Πίνακαρ 8.4: Δθξνθνύκελεο πνζόηεηεο Ni (κmol gcat
-1

) H2, CO θαη CO2 θαη ζεξκνθξαζίεο 

εκθάληζεο ηνπ κέγηζηνπ ξπζκνύ εθξόθεζεο ζηα πεηξάκαηα TPD-CO γηα ηνπο θαηαιύηεο 

0.5 %θ.β. Pt/(1-x) %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 32.5, 44.1). Νi (κmol g
-

1
): πνζόηεηεο CO, CO2 θαη H2 πνπ εθξνθήζεθαλ κέρξη ηνπο 800

ν
C. 

Πίνακαρ 8.5: Δλέξγεηεο ζύλδεζεο (eV) πνπ κεηξήζεθαλ κε θσηνειεθηξνληθή 

κηθξνζθνπία αθηίλσλ-Υ (XPS) ζηα ζηεξεά θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα 0.5 %θ.β. Pt/(1-x) 

%θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 32.5, 44.1, 100) κεηά από νμείδσζε 

θαη αλαγσγή ηνπο. 

Πίνακαρ 8.6: Αηνκηθή επηθαλεηαθή ζύζηαζε (atom-%) ησλ θαηαιπηώλ 0.5 %θ.β. Pt/(1-x) 

%θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 32.5, 44.1, 100) κεηά από νμείδσζε 

θαη αλαγσγή όπσο πξνζδηνξίζηεθε κε ρξήζε ηεο ηερληθήο XPS. 

Πίνακαρ 9.1: Μέζν κέγεζνο πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ α-Fe2O3 θαη Ce0.8La0.2O2-δ γηα ηα 

ζηεξεά x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10. 15, 20 θαη 30). 

Πίνακαρ 9.2: Σηκέο ησλ παξακέηξσλ Mössbauer ζηνπο 300 Κ γηα ηνπο θαηαιύηεο x %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 10, 15, 20 θαη 30). 

Πίνακαρ 9.3: Σηκέο ησλ παξακέηξσλ Mössbauer ζηνπο 200 Κ γηα ηνπο θαηαιύηεο 30 

%θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ θαη 20 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ. 

Πίνακαρ 9.4: πλνιηθή πνζόηεηα θαηαλαιηζθόκελνπ Η2 (ΝΗ2, κmol gcat
-1

) ζηα πεηξάκαηα 

H2-TPR γηα ηνπο θαηαιύηεο x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 θαη 30). 

Πίνακαρ 9.6: Πνζόηεηεο CO θαη CO2 (Ni, κmol gcat-1) πνπ εθξνθήζεθαλ ζην πείξακα 

TPD-CO από ηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x=0, 10, 15, 20 θαη 30). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

                                           ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

 

1.1. Βηνκεραληθή Αληίδξαζε Water-Gas Shift 

Η ακηίδναζδ Water-Gas Shift ακαθένεδηε βζα πνώηδ θμνά ημ 1888 [1]. Σήιενα 

απμηεθεί έκα ζδιακηζηό ημιιάηζ ημο δζηηύμο ηςκ ακηζδνάζεςκ ηδξ βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο Η2 ιέζς αλακόξθσζεο θοζζημύ αενίμο, οδνμβμκακενάηςκ, ηαζ δζαθόνςκ 

αθημμθώκ ιε πνήζδ αηιμύ (steam reforming) [2-7]. Σηδκ ακηίδναζδ WGS ημ ιμκμλείδζμ 

ημο άκεναηα ακηζδνά ιε κενό (οδναηιό) ζπδιαηίγμκηαξ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ 

οδνμβόκμ: 

CO + H2O CO2 + H2                           1.41298  

  KJ/mol                                 (1.1) 

Τμ 1888 δζαπζζηώεδηε όηζ ιε πνήζδ ενοενμπονςιέκςκ οθζηώκ ημ ιμκμλεζδίμο ημο 

άκεναηα ηαζ μζ οδναηιμί ιεηαηνέπμκηαζ ζε δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ οδνμβόκμ [1]. Τμ 

1914, μζ Bosch ηαζ Wild [8] ανήηακ όηζ ηα μλείδζα ημο ζζδήνμο ηαζ πνςιίμο ιπμνμύκ κα 

ιεηαηνέρμοκ ημ CO ζε CO2 ζηδ εενιμηναζζαηή πενζμπή 400-500
μ
C. Με πνήζδ 

πμθθαπθώκ ηθζκώκ επζηεύπεδηε ιείςζδ ημο CO ζε ~1 %η.ό. Οζ ηαηαθύηεξ αοημί 

ελαημθμοεμύκ ιέπνζ ζήιενα κα απμηεθμύκ ηδ αάζδ ηςκ αζμιδπακζηώκ ηαηαθοηώκ ηδξ 

ακηίδναζδξ WGS δ μπμία δζελάβεηαζ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ. Ακηίεεηα, ζε παιδθέξ 

εενιμηναζίεξ, μ ηαηαθύηδξ ιε αάζδ ημ Fe είκαζ θζβόηενμ δναζηζηόξ. Γζα κα επζηεοπεεί 

ορδθή ιεηαηνμπή CO ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ (190-250
μ
C), έκαξ δεύηενμξ πζμ εκενβόξ 

ηαηαθύηδξ (CuΟ/ZnO) ακαπηύπεδηε ημ 1931 [9]. Ο ηαηαθύηδξ όιςξ αοηόξ δεκ 

πνδζζιμπμζήεδηε θόβς ηδξ εοαζζεδζίαξ ημο ζε θαζκόιεκα ζοζζςιάηςζδξ. Τμ πνόαθδια 

αοηό ακηζιεηςπίζηδηε ιε πνήζδ Al2O3, όπμο δ ιδπακζηή ακημπή ηςκ ηειαπζδίςκ ημο 

ηαηαθύηδ ηαζ επμιέκςξ μ πνόκμξ γςήξ ημο αολήεδηακ ζδιακηζηά.  

Οζ πμθθαπθέξ ηαηαθοηζηέξ ηθίκεξ, όπςξ ακαθένεδηε πζμ πακς, ιεηά ηδ δεηαεηία ημο 

’60 ακηζηαηαζηάεδηακ από δύμ λεπςνζζηέξ ηθίκεξ, από ηζξ μπμίεξ δ ιζα πενζθάιαακε 

ηαηαθύηδ Fe3O4/Cr2O3 ηαζ δ άθθδ ηαηαθύηδ Cu/ZnΟ/Al2O3 [2, 10]. Τμ οδνμβόκμ πμο  

πανάβεηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδ ζύκεεζδ αιιςκίαξ ηαζ ηδκ επελενβαζία ημο 

πεηνεθαίμο (hydro-treating of petroleum stock) [2, 10]. Τα ηεθεοηαία πνόκζα όιςξ, ιε ημ 

εκδζαθένμκ πμο οπάνπεζ βζα ηδκ παναβςβή οδνμβόκμο ςξ ηαύζζιμ από ακακεώζζιεξ πδβέξ 

εκένβεζαξ, όπςξ δ αζμιάγα, δ ακηίδναζδ ακαιόνθςζδξ έπεζ ακαδεζπεεί ςξ δ ηύνζα 

ακηίδναζδ παναβςβήξ ημο, θαιαάκμκηαξ ηονίανπδ εέζδ ζηoκ ημιέα ηδξ πενζααθθμκηζηήξ 
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ηαηάθοζδξ [11-13]. Η ζοβηεηνζιέκδ ακηίδναζδ πνδζζιμπμζείηαζ επεζδή εεςνείηαζ ςξ δ πζμ 

μζημκμιζηή αθθά ηαζ απμδμηζηή δζενβαζία παναβςβήξ οδνμβόκμο. Τα θύξηα βήκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αοηήξ πανμοζζάγμκηαζ ζημ Σπήια  1.1 [10]:  

1. Kαεανζζιόξ ηαζ πνμεημζιαζία ηδξ πνώηδξ ύθδξ ακάθμβα ιε ηδκ ηεπκμθμβία πμο εα 

πνδζζιμπμζδεεί (feedstock purification). Σοβηεηνζιέκα, απμιαηνύκμκηαζ ηάπμζα ζημζπεία 

ηα μπμία ιπμνεί κα δνάζμοκ ςξ δδθδηήνζα ηςκ ηαηαθοηώκ, όπςξ βζα πανάδεζβια, εεζμύπεξ 

εκώζεζξ (π.π. H2S), πθςνζμύπεξ, ηηθ.  

2. H ακηίδναζδ ακαιόνθςζδξ ημο αζμηαοζίιμο ιε οδναηιό, ζύιθςκα ιε ηδ 

ζημζπεζμιεηνία [14, 15]: 

  22
2

Hk
m

nnCOOHknOHC kmn 







                          ΓΗ>0                         (1.2) 

Σημ αένζμ νεύια ελόδμο ημο ακηζδναζηήνα ακαιόνθςζδξ οπάνπεζ ζδιακηζηή πμζόηδηα 

CO (~10 % η.ό.) [11].  

3. H αληίδξαζε Water Gas Shift, πμο ζημπό έπεζ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο CO, ημ μπμίμ 

απμηεθεί «δδθδηήνζμ» βζα ηα δθεηηνόδζα Pt ηςκ ζημζπείςκ ηαοζίιμο ηύπμο PEM, αθθά 

ηαζ ηδκ επζπθέμκ παναβςβή οδνμβόκμο (Δλ. 1.3) [16]. 

222 HCOOHCO                                41298  

  KJ/mol                                 (1.3) 

Η ακηίδναζδ πναβιαημπμζείηαζ ζε δύμ ζηάδζα: ημ πνώημ ζε ορδθή εενιμηναζία, ηαζ ημ 

δεύηενμ ζε παιδθή εενιμηναζία. Τμ αένζμ νεύια ζηδκ έλμδμ ημο ακηζδναζηήνα ορδθήξ 

εενιμηναζίαξ πενζέπεζ 3-5 %η.ό. CO, εκώ ζηδκ έλμδμ ημο ακηζδναζηήνα παιδθήξ 

εενιμηναζίαξ, ημ CO ηοιαίκεηαζ από 0.5-1 %η.ό. [11, 13].  

4. Απμιάηνοκζδ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ιέζς πνμζνόθδζδξ ημο ζε ζηενεμύξ 

πνμζνμθδηέξ, όπςξ είκαζ ημ CaO [17]. 

5. Η ακηίδναζδ ιεεακίςζδξ (Δλ. 1.4) ή μλείδςζδξ (Δλ. 1.5) ημο CO, ιε απμηέθεζια κα 

επζηοβπάκεηαζ ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο ζε επζεοιδηά επίπεδα (<10 ppm). 

OHCHHCO 2423                             molKJH o /206298                                 (1.4) 

22
2

1
COOCO                                        molKJH o /284298                                  (1.5) 

Τμ αένζμ νεύια οδνμβόκμο, απαθθαβιέκμ από ημ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα, μδδβείηαζ ζηδκ 

ηορεθίδα ηαοζίιμο βζα κα παναπεεί δθεηηνζηή εκένβεζα ηαζ εενιόηδηα [10-13]. 
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ρήκα 1.1: Τα ηύνζα αήιαηα ηδξ αζμιδπακζηήξ δζαδζηαζίαξ παναβςβήξ οδνμβόκμο. 

 

1.1.1.  Κπςειίδεο θαπζίκνπ κε κεκβξάλεο αληαιιαγήο πξσηνλίσλ (PEM Fuel Cells) 

Οζ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο είκαζ ειεθηξνρεκηθά ζπζηήκαηα όπμο δ πδιζηή εκένβεζα ημο 

ηαοζίιμο (π.π. οδνμβόκμο) ιεηαηνέπεηαζ ζε δθεηηνζηή εκένβεζα, πςνίξ ημ εκδζάιεζμ 

ζηάδζμ παναβςβήξ εενιόηδηαξ [18-21]. Ακηίεεηα, ζηζξ ιδπακέξ εζςηενζηήξ ηαύζδξ δ 

πδιζηή εκένβεζα ιεηαηνέπεηαζ ζε εενιζηή ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζε ηζκδηζηή εκένβεζα. 

Οζ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο (Σπήια 1.2) απμηεθμύκηαζ από δομ δθεηηνόδζα ηα μπμία 

δζαπςνίγμκηαζ από ιζα ιειανάκδ (πμθοιενζημύ ηύπμο), πμο έπεζ νόθμ δθεηηνμθύηδ [20, 

21]. Μεηαλύ ηδξ ιειανάκδξ ηαζ ηςκ δθεηηνμδίςκ οπάνπεζ έκα ζηνώια ηαηαθύηδ. Τμ 

οδνμβόκμ ηνμθμδμηεί ηδκ άκμδμ ηδξ ηορεθίδαξ (εεηζηά θμνηζζιέκμ δθεηηνόδζμ, μλείδςζδ 

Η2), ημ μπμίμ ενπόιεκμ ζε επαθή ιε ημκ ηαηαθύηδ δζαπςνίγεηαζ ζε εεηζηά θμνηζζιέκα 

ζόκηα οδνμβόκμο (Η
+
) ηαζ δθεηηνόκζα (e

-
). Τα δθεηηνόκζα ιεηαθένμκηαζ ιέζς ελςηενζημύ 

δθεηηνζημύ ηοηθώιαημξ πνμξ ηδκ ηάεμδμ, δδιζμονβώκηαξ δθεηηνζηό νεύια, αθμύ δ 

ιειανάκδ απμηνέπεζ ηδ δζέθεοζδ ημοξ ιέζς αοηήξ [20, 21]. Τα εεηζηά θμνηζζιέκα ζόκηα 

οδνμβόκμο δζαπενκμύκ ηδ ιειανάκδ ηαζ εκώκμκηαζ ιε ημ μλοβόκμ ημ μπμίμ ηνμθμδμηείηαζ 

ζηδκ ηάεμδμ (ανκδηζηά θμνηζζιέκμ δθεηηνόδζμ, ακαβςβή Ο2), όπμο πανάβεηαζ κενό. Τα 

δομ ζηνώιαηα ημο ζηδνζγόιεκμο ηαηαθύηδ (θεπηό ζηνώια θεοημπνύζμο (Pt) ζε επζθάκεζα 

άκεναηα) πνδζζιεύμοκ ζηδκ αύλδζδ ηδξ ηαπύηδηαξ ηςκ ακηζδνάζεςκ δζάζπαζδξ ημο 

ιμνίμο ημο οδνμβόκμο ηαζ ηδξ ακηίδναζδξ ηςκ ηαηζόκηςκ οδνμβόκμο ιε ημ μλοβόκμ βζα 

δδιζμονβία κενμύ, ζηδκ άκμδμ ηαζ ζηδκ ηάεμδμ, ακηίζημζπα. Τμ ιεβαθύηενμ πμζμζηό 

κενμύ πμο ζπδιαηίγεηαζ ρύπεηαζ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ζημ ζύζηδια, εκώ έκα ιένμξ 

εθεοεενώκεηαζ ζηδκ αηιόζθαζνα οπό ιμνθή οδναηιώκ. Τμ ηαύζζιμ Η2 ηαζ μ αέναξ 

εζζένπμκηαζ ζηδκ ηορεθίδα ηαοζίιμο ιε ηδ αμήεεζα δζπμθζηώκ πθαηώκ (dipolar plates) 

[18-21].  
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ρήκα 1.2: Ανπή θεζημονβίαξ ηορεθίδςκ ηαοζίιμο ηύπμο PEM.  

 

1.2. Θεξκνδπλακηθή ηεο Αληίδξαζεο WGS 

Η ακηίδναζδ WGS είκαζ ακηζζηνεπηή ηαζ ιεηνίςξ ελώεενιδ (ΓH
μ
<0) [2, 3, 10]. Όπςξ 

θαίκεηαζ ζημ Σπήια 1.3, δ ιεηααμθή ηδξ εθεύεενδξ εκένβεζαξ Gibbs (ΓG
μ
) αολάκεηαζ ιε 

αύλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ. Τμ ΓG
μ
 βίκεηαζ εεηζηό βζα εενιμηναζίεξ πάκς από 794

μ
C [22]. 

Έηζζ, ορδθέξ ιεηαηνμπέξ CO είκαζ εθζηηέξ ιόκμ ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ (ΓG
μ
<0).   

 

 
 

ρήκα 1.3: Μεηααμθή ηδξ εθεύεενδξ εκένβεζαξ Gibbs (ΓG
o
) ηδξ ακηίδναζδξ WGS ζοκανηήζεζ ηδξ 

εενιμηναζίαξ. 

 

Η ιεηααμθή ημο 
o

TRG ,  ηδξ ακηίδναζδξ ζοκδέεηαζ ιε ηδ ζηαεενά ζζμννμπίαξ, Κeq 

ιέζς ηδξ ζπέζδξ (1.6) [3]: 
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Φνδζζιμπμζώκηαξ ηδκ Δλ. (1.6) ηαηαζηεοάγεηαζ ημ δζάβναιια ζηαεενά ζζμννμπίαξ Keq 

ζοκανηήζεζ ηδξ εενιμηναζίαξ (Σπήια 1.4), όπμο δ ζηαεενά ζζμννμπίαξ εθαηηώκεηαζ 

ζδιακηζηά ιε αύλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ [2, 3]. Έηζζ, δ ηζκδηζηή ηδξ ακηίδναζδξ εοκμείηαζ 

ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ [23].  

 

 

ρήκα 1.4: Μεηααμθή ζηαεενάξ ζζμννμπίαξ, Keq ηδξ ακηίδναζδξ WGS ζοκανηήζεζ ηδξ 

εενιμηναζίαξ [23]. 

 

Με αάζδ ηδ ζηαεενά ζζμννμπίαξ, Keq (Δλ. 1.7) ηαζ ηδκ Δλ. (1.6) ιπμνεί κα 

οπμθμβζζηεί, βζα δεδμιέκδ ζύζηαζδ ηνμθμδμζίαξ, δ ιέβζζηδ εενιμδοκαιζηά επζηνεπόιεκδ 

ιεηαηνμπή CO (Φeq) ζε ηάεε εενιμηναζία. 

 

COOH

HCO
eq

PP

PP
K

2

22                    (1.7) 

Από ηζξ Δλξ. (1.6) – (1.7) θαιαάκεηαζ δ Δλ. (1.8) [24]: 

 
   



















33.4
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exp

22

2

TXyyXyy

Xy

eq

in

OH

in

OHeq

in

CO

in

CO

eq

in

CO
                                                 (1.8) 

 

όπμο, yCO
in

 ημ ιμνζαηό ηθάζια CO ζηδκ ηνμθμδμζία, yH2O
in

 ημ ιμνζαηό ηθάζια H2O ζηδκ 

ηνμθμδμζία, ηαζ Xeq δ ιέβζζηδ ιεηαηνμπή CO ζε ηάεε εενιμηναζία. Σημ Σπήια 1.5 

δίκεηαζ δ ιέβζζηδ ιεηαηνμπή CO ζοκανηήζεζ ηδξ εενιμηναζίαξ ακηίδναζδξ βζα ζύζηαζδ 

ηνμθμδμζίαξ 3%CO/10%H2O/He (yCO
in

 = 0.03 ηαζ yH2O
in

 = 0.1), ίδζα ιε αοηή πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε ζε ιεβάθμ ααειό ζηδκ πανμύζα Γ.Γ. Η ιεηαηνμπή ημο CO ζε ζοκεήηεξ 

ζζμννμπίαξ (Xeq) ζηδκ εενιμηναζζαηή πενζμπή 200-600
μ
C θαιαάκεζ ηζιέξ από 99.8 ιέπνζ 
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86.7%. Όπςξ θαζκεηαζ από ηδκ Δλ. (1.8), δ ζύζηαζδ ημο αενίμο ιίβιαημξ επδνεάγεζ ηδκ 

ηαιπύθδ εενιμδοκαιζηήξ ζζμννμπίαξ (Φeq).  

 

 

ρήκα 1.5: Μέβζζηδ ιεηαηνμπή CO ζοκανηήζεζ ηδξ εενιμηναζίαξ ακηίδναζδξ βζα ζύζηαζδ 

ηνμθμδμζίαξ 3%CO/10%H2O/87%He. 

 

Δλαζηίαξ ηςκ πζμ πάκς πενζμνζζιώκ, δ ακηίδναζδ WGS ζηδ αζμιδπακία 

πναβιαημπμζείηαζ ζε δύν αδηαβαηηθά ζηάδηα βζα επίηεολδ κέγηζηεο κεηαηξνπήο CO:  

(α) ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (350-450
o
C, HT-WGS) βζα βνήβμνδ ηαζ πμζμηζηή ιεηαηνμπή 

ημο CO ζε ζοβηεκηνώζεζξ 3-5 %η.ό., ηαζ  

(α) ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο (180-250
o
C, LT-WGS) βζα ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ 

CO ζε επίπεδα ιζηνόηενα ημο 1 %η.ό. 

Σημ ηάεε ζηάδζμ πνδζζιμπμζείηαζ δζαθμνεηζηόξ αζμιδπακζηόξ ηαηαθύηδξ (Fe3O4/Cr2O3 ηαζ 

Cu/ZnO/Al2O3) [25].  

 

1.3. ηεξηδόκελνη Καηαιύηεο Pt γηα ηελ Αληίδξαζε Water-Gas Shift Χακειήο 

Θεξκνθξαζίαο 

1.3.1. Εηζαγσγή  

Οζ ζοιααηζημί (conventional) αζμιδπακζημί ηαηαθύηεξ ηδξ ακηίδναζδξ Water- Gas 

Shift δεκ ιπμνμύκ κα πνδζζιμπμζδεμύκ ζε εθανιμβέξ βζα ηζκδηέξ (mobile) ηαζ ιζηνήξ έςξ 

ιέηνζαξ ηθίιαηαξ ηορεθίδεξ ηαοζίιμο (small-to-medium-scale fuel cells) βζα παναβςβή 

εκένβεζαξ, ηονίςξ ελαζηίαξ ημο όβημο, ημο αάνμοξ, ηαζ ημο ηόζημοξ πμο απαζηείηαζ [26]. 

Δπζπθέμκ, μζ ηαηαθύηεξ Fe3O4/Cr2O3 ηαζ Cu/ZnO/Al2O3 είκαζ πονμθμνζημί (pyrophoric) 

ηαζ πνέπεζ κα απμιμκώκμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα πμο ημ ζύζηδια είκαζ εηηόξ θεζημονβίαξ 

ηαζ οπάνπεζ νμή αενίμο ζ’ αοηό. Δπζπθέμκ, ηα δομ είδδ ηαηαθοηώκ (HTS, LTS) απαζημύκ 

πνμζεηηζηή εκενβμπμίδζδ πνζκ πνδζζιμπμζδεμύκ ιε απμηέθεζια κα πνεζάγμκηαζ ανηεηά 
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ζηάδζα πνμεημζιαζίαξ [26]. Οζ πνμζπάεεζεξ θμζπόκ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκόηδηαξ 

ζοβηεκηνώκμκηαζ ζηδκ ακάπηολδ κέςκ ηαηαθοηώκ ιε ηα ελήξ ηύνζα παναηηδνζζηζηά: (α) 

ορδθή εκενβόηδηα ηαζ ζηαεενόηδηα ζε εονεία πενζμπή εενιμηναζζώκ, (α) κα ιδκ 

απαζηείηαζ ελεζδζηεοιέκδ εκενβμπμίδζδ ημο ηαηαθύηδ πνζκ ηδ πνήζδ ημο, ηαζ (β) κα ιδκ 

πανμοζζάγεζ πονμθμνζηόηδηα [26, 27]. 

Η ακηίδναζδ WGS έπεζ ιεθεηδεεί ζε ζηδνζγόιεκμοξ ηαηαθύηεξ ιεηάθθςκ, όπςξ Pt 

[26, 28, 29], Rh [26, 28-30], Ru [26, 28, 31], Pd [26, 28, 32], Au [28, 33-36], Re [28], Os 

[28], Ir [28, 37], Ag [35], Cu [28, 35, 38], Ni [28, 32, 38], Fe [28, 32], ηαζ Co [28, 32] 

ζηδνζβιέκςκ ζε μλείδζα ή ιεζηηά μλείδζα ιεηάθθςκ. Έπεζ δζαπζζηςεεί από πμθθμύξ 

ενεοκδηέξ όηζ μζ ζηδνζγόιεκμζ ηαηαθύηεξ Pt έπμοκ ορδθόηενδ εκενβόηδηα από άθθμοξ 

ιεηαθθζημύξ ζηδνζγόιεκμοξ ηαηαθύηεξ [26, 39, 40]. Σοβηεηνζιέκα, αημθμοεείηαζ δ ελήξ 

ζεζνά δναζηζηόηδηαξ:  Pt>Rh>Ru>Pd [26, 39]. Δπίζδξ, ζύιθςκα ιε ημοξ Jacobs et al. [40] 

ζε ζηδνζγόιεκμοξ ηαηαθύηεξ M/CeO2 δ ηαηαθοηζηή εκενβόηδηα αημθμοεεί ηδ ζεζνά: 

Pt>Ni>Fe>Cu, Au>Co. Ακάιεζα ζε όθα ηα ηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα πμο έπμοκ ιεθεηδεεί 

ιέπνζ ζήιενα, μζ ηαηαθύηεξ Pt ζηδνζγόιεκμζ ζημ CeO2 ηαζ ζε οπμζηνώιαηα ααζζζιέκα 

ζημ μλείδζμ ημο δδιδηνίμο, παναηηδνίγμκηαζ από ορδθή εκενβόηδηα ζε παιδθέξ 

εενιμηναζίεξ ακηίδναζδξ, ηαζ ειθακίγμκηαζ οπμζπόιεκμζ βζα πνμώεδζδ ηδξ ακηίδναζδξ 

LT-WGS [39, 40]. Ωζηόζμ, ιεθέηεξ [41] έδεζλακ όηζ ακ πνδζζιμπμζδεεί ςξ ηνμθμδμζία ημ 

αένζμ ιίβια από ηδκ έλμδμ ημο ακηζδναζηήνα ακαιόνθςζδξ, μζ ηαηαθύηεξ εοβεκώκ 

ιεηάθθςκ ζηδνζγόιεκμζ ζε CeO2 ειθακίγμοκ ζηαδζαηή απεκενβμπμίδζδ. Η 

απεκενβμπμίδζδ αοηή πζεακό κα μθείθεηαζ ζηδ ιδ ακηζζηνεπηή ακαβςβή ημο 

οπμζηνώιαημξ [41] ηαζ/ή ζε δμιζηέξ αθθαβέξ ηαζ ζοζζςιάηςζδ ηςκ ηνοζηάθθςκ ημο 

ιεηάθθμο [42, 43]. 

   

1.3.2. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγόηεηα ηεο αληίδξαζεο LT-WGS  

1.3.2.1. Επίδξαζε θόξηηζεο θαη κεγέζνπο θξπζηαιιηηώλ Pt 

Ο Jacobs et al. [44] ιεθέηδζακ ημοξ ηαηαθύηεξ CeO2, 0.5%Pt/CeO2, 1.0%Pt/CeO2, 

2.5%Pt/CeO2 ηαζ 5%Pt/CeO2 (dPt=1-2 nm) ιε ζηόπμ ηδ ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ ηδξ 

θόνηζζδξ ημο ιεηάθθμο ζηδκ ηαηαθοηζηή εκενβόηδηα. O ηαηαθύηδξ ιε ηδ ιεβαθύηενδ 

θόνηζζδ (5 %η.α. Pt) επζδεζηκύεζ ηδ ιεβαθύηενδ ιεηαηνμπή CO (Σπήια 1.6) ηαηά ηδκ 

ακηίδναζδ WGS ζηδ εενιμηναζζαηή πενζμπή 250-350
o
C βζα ηνμθμδμζία CO/H2O/H2/N2. 

Ο ηαηαθύηδξ πςνίξ ιέηαθθμ πανμοζζάγεζ ιδδεκζηή εκενβόηδηα. Η ιεηαηνμπή ημο CO 

αολάκεηαζ ιε αύλδζδ ηδξ θόνηζζδξ Pt θόβς ηδξ ιενζηήξ ακαβςβήξ ημο CeO2 ζε παιδθή 

εενιμηναζία, ιε απμηέθεζια ηδκ αύλδζδ ηδξ ποηκόηδηαξ ηςκ εκενβώκ οδνμλοθμιάδςκ 

πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ μλεζδςηζηή ηαηάζηαζδ Ce
3+

, όπςξ ανέεδηε απμ πεζνάιαηα XANES 
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(X-ray Absorption Near-Edge Spectroscopy) ηαζ H2-TPR. Υπάνπμοκ δομ ηνόπμζ 

παναβςβήξ ηςκ οδνμλοθμιάδςκ [44]: (α) ημ H2 πνμζνμθάηαζ δζαζπαζηζηά ζημκ Pt
μ
 ηαζ 

ιέζς ημο θαζκμιέκμο spillover δζαπέεηαζ ζημ CeO2 (πθεβιαηζηά μλοβόκα) ιε απμηέθεζια 

κα ζπδιαηίγμκηαζ εκενβέξ οδνμλοθμιάδεξ ΟΗ ηαζ Ce
3+

, ηαζ (α) ημ Η2 ή CO ακηζδνμύκ ιε 

ηα μλοβόκα ημο οπμζηνώιαημξ (ζπδιαηίγμκηαξ Η2Ο ηαζ CO2) ιε απμηέθεζια κα 

δδιζμονβμύκηαζ ηεκέξ εέζεζξ μλοβόκμο ηαζ Ce
3+

. Σηδ ζοκέπεζα, ημ Η2Ο δζαζπάηαζ ζηζξ 

ηεκέξ εέζεζξ ζπδιαηίγμκηαξ ΟΗ ζηδκ επζθάκεζα ημο οπμζηνώιαημξ. Από πεζνάιαηα in situ 

DRIFTS (Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy) ανέεδηε όηζ ημ 

CO ακηζδνά ιε ηζξ εκενβέξ ΟΗ πνμξ παναβςβή θμνιζηώκ εζδώκ. Δπίζδξ δζαπζζηώεδηε όηζ 

μ ηαηαθύηδξ ιε ηδ ιεβαθύηενδ θόνηζζδ επζηαπύκεζ ημ νοειό δζάζπαζδξ ηςκ θμνιζηώκ 

εζδώκ. Σοκεπώξ, ημ ιέηαθθμ (Pt) ζοιιεηέπεζ ζημ ιδπακζζιό ηδξ ακηίδναζδξ, αολάκμκηαξ 

ημ νοειό δζάζπαζδξ ηςκ επζθακεζαηώκ θμνιζηώκ εζδώκ, οπμδεζηκύμκηαξ πζεακή εεηζηή 

ζοκεζζθμνά ζηδκ ηαηαθοηζηή εκενβόηδηα ακά εκενβό ηέκηνμ. Σύιθςκα ιε ιεθέηεξ [44-47] 

πμο ελεηάγμοκ ηδκ επίδναζδ ηδξ θόνηζζδξ ιεηάθθμο, έπεζ ανεεεί όηζ  νόθμξ ημο ιεηάθθμο 

(π.π. Pt) είκαζ κα πνμςεεί ηδκ επζθακεζαηή ακαβςβή ημο μλεζδίμο ημο δδιδηνίμο ηαζ κα 

δδιζμονβεί βεθονςηέξ οδνμλοθμιάδεξ ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ [46, 47], όπςξ επίζδξ κα 

επζηαπύκεζ ηδ δζάζπαζδ ηςκ θμνιζηώκ εζδώκ. 

 

 
ρήκα 1.6: Μεηαηνμπή CO ζακ ζοκάνηδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ βζα ηαηαθύηεξ ιε δζαθμνεηζηή 

θόνηζζδ: (α) CeO2, (α) 0.5%Pt/CeO2, (β) 1.0%Pt/CeO2, (δ) 2.5%Pt/CeO2 ηαζ (ε) 5%Pt/CeO2 [44]. 

 

Οζ Panagiotopoulou ηαζ Kondarides ιεθέηδζακ ηδκ ακηίδναζδ WGS ζε ηαηαθύηεξ 

Pt/TiO2 [47] ηαζ Pt/CeO2 [39] ιε θμνηίζεζξ ζηδκ πενζμπή 0.1-5 %η.α. Η ζύζηαζδ ημο 

αενίμο ηνμθμδμζίαξ ήηακ 3%CO/10%H2O/87%He. Mε αύλδζδ ηδξ θόνηζζδξ Pt από 0.1 

ζε 5.0 %η.α. δζαπίζηςζακ αύλδζδ ηδξ ιεηαηνμπήξ ημο CO. Η εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ ηαζ 
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μ ανζειόξ ακαζηνμθήξ (TOF, s
-1

) ανέεδηακ κα ιδ ελανηώκηαζ από ηδ θόνηζζδ ή από ημ 

ιέβεεμξ ηςκ ηνοζηαθθζηώκ Pt ζηδ πενζμπή 1.2-16.2 nm. Όιμζα απμηεθέζιαηα θήθεδηακ 

από ημοξ Kalamaras et al. [48] ζηδ ιεθέηδ ημοξ ζε ζηδνζγόιεκμοξ ηαηαθύηεξ Pt/CeO2 

θόνηζζδξ 0.1-2.0 %η.α. Σηδ ιεθέηδ αοηή [48], βζα πνώηδ θμνά, μ εββεκήξ ηζκδηζηόξ 

νοειόξ ηδξ ακηίδναζδξ WGS εηθνάζηδηε αλά κήθνο δηεπηθάλεηαο ιεηάθθμο-

οπμζηνώιαημξ (RCO, ιmol cm
-1

 s
-1

). Βνέεδηε ιζα βναιιζηή ζπέζδ ιεηαλύ αοημύ ημο 

ηζκδηζημύ νοειμύ ηαζ ημο ιέζμο ιεβέεμοξ ζςιαηζδίςκ Pt (Σπήια 1.7). Τμ πζμ πάκς έδεζλε 

όηζ ηα άημια Pt ζηδκ δζεπζθάκεζα ιεηάθθμο-οπμζηνώιαημξ επζδνμύκ ιε δζαθμνεηζηό ηνόπμ 

ζημ οπόζηνςια (ελάνηδζδ δθεηηνμκζηήξ ποηκόηδηαξ αηόιςκ Pt από ημ ιέβεεμξ ηςκ 

ζςιαηζδζςκ Pt). 

 

 

ρήκα 1.7: Δββεκήξ ηζκδηζηόξ νοειόξ ηδξ ακηίδναζδξ WGS ακά ιήημξ δζεπζθάκεζαξ Pt-CeO2 

(RCO, ιmol cm
-1

 s
-1

) ζοκανηήζεζ ημο ιέζμο ιεβέεμοξ ηςκ ζςιαηζδίςκ Pt (dPt, nm) [48].  

 

Αολάκμκηαξ ηδ θόνηζζδ Pt αολάκεηαζ ζδιακηζηά ημ ηόζημξ ζηδνζγόιεκςκ ηαηαθοηώκ 

Pt, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ηαείζηακηαζ εθηοζηζημί βζα αζμιδπακζηέξ εθανιμβέξ. Η εύνεζδ 

κέςκ ηαηαθοηζηώκ ζοζηδιάηςκ ρακειήο θόξηηζεο Pt πμο κα έπμοκ ορδθή εκενβόηδηα 

απμηεθεί πνόηθδζδ βζα ημοξ επζζηήιμκεξ ηδξ εηενμβεκμύξ ηαηάθοζδξ. Έπεζ απμδεζπεεί 

[39] όηζ μζ ζηδνζγόιεκμζ ηαηαθύηεξ Pt θόνηζζδξ 0.5 %η.α. πανμοζζάγμοκ ορδθόηενδ 

εκενβόηδηα όηακ ζακ οπόζηνςια πνδζζιμπμζείηαζ επθόισο αλαγώκελν νμείδην (π.π. CeO2, 

TiO2, La2O3) ζε ζπέζδ ιε ηα ιδ ακαβώιεκα μλείδζα (π.π. Al2O3, MgO, SiO2). Δπζπθέμκ, 

έπεζ ακαθενεεί [49-63] όηζ δ πνμζεήηδ πνμςεδηώκ ζημ CeO2 αολάκεζ ηδκ ηζκδηζηόηδηα 

ημο πθεβιαηζημύ μλοβόκμο ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηδκ ηαηαθοηζηή εκενβόηδηα ςξ πνμξ ηδκ 

ακηίδναζδ WGS (αθέπε § 1.3.2.2). 
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1.3.2.2. Επίδξαζε ρεκηθήο θύζεο ππνζηξώκαηνο ζηελ θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα  

Οζ Panagiotopoulou et al. [49] ιεθέηδζακ ηδκ επίδναζδ δζαθόνςκ πνμςεδηώκ ζημ 

CeO2. Σοβηεηνζιέκα, ελέηαζακ ηα ηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα 0.5 %η.α. Pt/Ce0.9M0.1O2-δ 

(M=Ca
2+

, La
3+

, Mg
2+

, Zn
2+

, Zr
4+

, Yb
3+

, Y
3+

, Gd
3+

) ζηδ εενιμηναζζαηή πενζμπή 100-550
μ
C 

ηαζ ηνμθμδμζία 3%CO/10%H2O/87%He. Τα απμηεθέζιαηα έδεζλακ όηζ δ ιεηαηνμπή ημο 

CO ελανηάηαζ από ημ είδμξ ημο πνμςεδηή πμο πνδζζιμπμζείηαζ, όπμο ζημοξ 250
o
C 

ανέεδηε κα αημθμοεεί ηδ ζεζνά: Yb>Gd>Zr>Mg>La>CeO2 (undoped) >Ca>Y>Zn (Σπήια 

1.8). Γζαπίζηςζακ επίζδξ όηζ δεκ οπάνπεζ ζπέζδ ηδξ εζδζηήξ επζθάκεζαξ (ΒΔΤ) ή ημο 

ιεβέεμοξ ηςκ ζςιαηζδίςκ ημο CeO2 (XRD) ή ηδξ δζαζπμνάξ ημο ιεηάθθμο (H2-TPD) ιε 

ηδκ εκενβόηδηα ηδξ ακηίδναζδξ WGS. Έηζζ ηαηέθδλακ ζημ ζοιπέναζια όηζ δ ηαηαθοηζηή 

εκενβόηδηα έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδ ρεκηθή θύζε ησλ πξνσζεηώλ ηαζ όπζ ιε ηα ιμνθμθμβζηά ή 

δμιζηά παναηηδνζζηζηά ημο οπμζηνώιαημξ. 

 

 

ρήκα 1.8: Μεηαηνμπή CO ζε ζπέζδ ιε ηδ εενιμηναζία βζα ημοξ ηαηαθύηεξ 0.5 %η.α. 

Pt/Ce0.9M0.1O2-δ [49]. 

 

Οζ Jeong et al. [50] δζαπίζηςζακ όηζ μ ηαηαθύηδξ 1 %η.α. Pt/Ce0.8Zr0.2O2-δ 

πανμοζζάγεζ ορδθόηενδ εκενβόηδηα ζε ζύβηνζζδ ιε ημκ ηαηαθύηδ 1%η.α. Pt/Ce0.2Zr0.8O2-

δ, ελαζηίαξ ηδξ ιεβαθύηενδξ δζαζπμνάξ Pt, ηδξ ιεβαθύηενδξ ζηακόηδηαξ ακαβςβήξ ημο, ηαζ 

ηδξ ζηακόηδηαξ απμεήηεοζδξ μλοβόκμο (OSC). Οζ πζμ πάκς ζδζόηδηεξ μθείθμκηαζ ζηδ 

πδιζηή ζύζηαζδ ημο οπμζηνώιαημξ Ce0.8Zr0.2O2-δ. Η ιεθέηδ ηδξ ακηίδναζδξ WGS έβζκε 

ζηδ εενιμηναζζαηή πενζμπή 200-350
o
C ιε ηνμθμδμζία CO/CO2/CH4/H2/H2O/N2. 
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Πίλαθαο 1.1: Καηαθοηζηά ζοζηήιαηα ααζζζιέκα ζημ CeO2 ηα μπμία ιεθεηήεδηακ ςξ πνμξ ηδκ 

ακηίδναζδ  WGS. 

 

Καηαιπηηθό ζύζηεκα εηξά θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο Βηβιηνγξαθία 

1%Pt/CeO2, 

1%Pt/Ce75Sm25O2-δ, 

1%Pt/Ce75La25O2-δ, 

1%Pt/Ce1-xZrxO2-δ  

(x=0.25, 0.40, 0.50, 0.75) 

Pt/Ce0.75Zr0.25O2-δ>Pt/CeO2> 

Pt/Ce0.75Sm0.25O2-δ > Pt/Ce0.75La0.25O2-δ, 

Pt/Ce0.75Zr0.25O2-δ> Pt/Ce0.60Zr0.40O2-δ> 

Pt/Ce0.50Zr0.50O2-δ> Pt/Ce0.25Zr0.75O2-δ 

[55]
(α)

 

0.5%Pt/TiO2, 

0.5%Pt/CeO2 ηαζ 

0.5%Pt/6.6%CeO2/TiO2 

Pt/6.6%CeO2/TiO2>Pt/TiO2> 

Pt/CeO2 

[56]
(α)

 

0.5%Pt/TiO2, 

0.5%Pt/CeO2 ηαζ 

0.5%Pt/6.6%CeO2/TiO2 

Pt/TiO2>Pt/6.6%CeO2/TiO2> 

Pt/CeO2 

[57]
(β)

 

1%Pt/x%V2O5-CeO2 

x=1, 6, 12, 18 

Pt/6%V2O5-CeO2>Pt/12%V2O5-

CeO2>Pt/1%V2O5-CeO2>Pt/18%V2O5-

CeO2>Pt/CeO2 

[58]
(α)

 

1%Pt/Ce1-xZrxO2-δ 

x=0.0, 0.4, 1.0 

Pt/Ce0.6Zr0.4O2-δ>Pt/CeO2>Pt/ZrO2 [59]
(β)

 

1%Pt/1.4%MgO/CeO2 (I) 

(ειπμηζζιόξ) 

1%Pt/1.4%MgO/CeO2 (P) 

1%Pt/CeO2, 1%Pt/MgO 

(ιέεμδμξ ζοβηαηααύεζζδξ) 

Pt/1.4%MgO/CeO2 (I) 

> Pt/1.4%MgO/CeO2 (P)> Pt/CeO2> 

Pt/MgO 

 

[60]
(α)

 

1%Pt/Ce1-xZrxO2-δ 

x=0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 

1.0 

Pt/CeO2~Pt/Ce0.8Zr0.2O2-δ 

>Pt/Ce0.6Zr0.4O2-δ> 

Pt/Ce0.4Zr0.6O2-δ> 

Pt/Ce0.2Zr0.8O2-δ>Pt/ZrO2 

[61]
(α)

 

1%Pt/Ce1-xZrxO2-δ Pt/Ce1-xZrxO2-δ> Pt/CeO2>Pt/ZrO2 [53]
(α)

, [62]
(α)

 

0.5%Pt/Ce1-xTixO2-δ  

0.5%Pt/Ce1-xZrxO2-δ  

0.5%Pt/Ti1-xZrxO2-δ  

Pt/Ce0.5Ti0.5O2-δ> Pt/Ce0.5Zr0.5O2-δ ~ 

Pt/CeO2> Pt/Ce0.2Ti0.8O2-δ > 

Pt/Ce0.8Zr0.2O2-δ > Pt/Ti0.5Zr0.5O2-δ> 

Pt/ZrO2 

[63]
(β)

 

(α)
: ιίβια CO/CO2/H2/H2O/He, 

(α)
: CO/CO2/CH4/H2O/H2/He, 

(β)
: CO/H2O/He. 
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Δλεηάζηδηε μ ηαηαθύηδξ 0.5 %η.α. Pt/Ce1-xCaxO2-δ (x=0.0, 0.1, 0.25, 0.5) ιε αένζμ 

ιίβια CO/H2O/H2/N2/He ζημοξ 200-300
o
C [51]. Η ηαηαθοηζηή εκενβόηδηα ανέεδηε κα 

αημθμοεεί ηδ ζεζνά: Pt/Ce0.5Ca0.5O2-δ > Pt/Ce0.75Ca0.25O2-δ > Pt/Ce0.9Ca0.1O2-δ > Pt/CeO2 > 

Pt/CaO. Η αύλδζδ ηδξ εκενβόηδηαξ μθείθεηαζ ζε αύλδζδ ηδξ ηζκδηζηόηδηαξ ηςκ μλοβόκςκ 

ημο οπμζηνώιαημξ ηαζ ηδξ ζηακόηδηαξ ακαβςβήξ θόβς ηδξ ελαζεέκζζδξ ημο δεζιμύ Ce-O. 

Από ιεηνήζεζξ in situ DRIFTS έπεζ δζαπζζηςεεί όηζ μ ιεβαθύηενμξ νοειόξ δζάζπαζδξ ηςκ 

θμνιζηώκ εζδώκ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ιεβαθύηενδ ηζκδηζηόηδηα ηςκ μλοβόκςκ ζημοξ 

ηαηαθύηεξ ιε πνήζδ πνμςεδηή. Η ίδζα μιάδα ενεοκδηώκ [52] ιεθέηδζε ημοξ ηαηαθύηεξ 

0.5 %η.α. Pt/Ce0.5M0.5O2-δ (Μ=Ba
2+

, Hf
4+

, La
3+

, Y
3+

, Zn
2+

). Γζαπίζηςζακ όηζ δ ηαηαθοηζηή 

εκενβόηδηα αημθμοεεί ηδ ζεζνά: Pt/Ce0.5Ba0.5O2-δ > Pt/Ce0.5Y0.5O2-δ > Pt/Ce0.5Hf0.5O2-δ > 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ > Pt/CeO2 > Pt/Ce0.5Zn0.5O2-δ. Η πνμζεήηδ Ba
2+

, Y
3+

, Hf
4+

 ηαζ La
3+

 

αολάκεζ ηδκ ζηακόηδηα ακαβςβήξ ημο Ce0.5M0.5O2-δ ηαζ ημ νοειό δζάζπαζδξ ηςκ θμνιζηώκ 

εζδώκ (εκδζάιεζα είδδ ηδξ ακηίδναζδξ).  

Eπίζδξ, έπεζ δζαπζζηςεεί [53, 54] όηζ δ πνήζδ ιζηηώκ μλεζδίςκ δδιδηνίμο Pt/Ce1-

xZrxO2-δ δζεοημθύκεζ ηδ δζάζπαζδ ηςκ θμνιζηώκ εζδώκ (εκδζάιεζα εκενβά είδδ), ελαζηίαξ 

ηςκ εοηίκδηςκ μλοβόκςκ ημο οπμζηνώιαημξ. Σημκ Πίκαηα 1.1 δίκμκηαζ ζηδνζγόιεκμζ 

ηαηαθύηεξ Pt ζε οπμζηνώιαηα ααζζζιέκα ζημ μλείδζμ ημο δδιδηνίμο πμο ιεθεηήεδηακ ςξ 

πνμξ ηδκ ακηίδναζδ WGS. 

 

1.3.2.3. Επίδξαζε κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ ππνζηξώκαηνο θαη εηδηθήο επηθάλεηαο ζηελ 

θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα  

Η επίδναζδ ημο ιεβέεμοξ ηςκ ζςιαηζδίςκ ημο οπμζηνώιαημξ ηαζ ηδξ εζδζηήξ 

επζθάκεζα ζηδκ ηαηαθοηζηή εκενβόηδηα ηδξ ακηίδναζδξ WGS ελεηάζηδηε ζε ηαηαθύηεξ 

0.5 %η.α. Pt/TiO2, όπμο πνδζζιμπμζήεδηακ ηέζζενα δζαθμνεηζηά ειπμνζηά οπμζηνώιαηα 

TiO2 [47, 64]. Η ακηίδναζδ WGS ιεθεηήεδηε ζηδ εενιμηναζζαηή πενζμπή 150-550
μ
C ιε 

αένζμ ιίβια 3%CO/10%H2O/87%He. Βνέεδηε όηζ μ νοειόξ ηδξ ακηίδναζδξ WGS 

αεθηζώκεηαζ ζδιακηζηά όηακ μ Pt δζαζπείνεηαζ ζημ TiO2 ιε ημ ιζηνόηενμ ιέβεεμξ 

ζςιαηζδίςκ ή ιε ηδ ιεβαθύηενδ εζδζηή επζθάκεζα. Σοβηεηνζιέκα, μ νοειόξ ακά 

επζθακεζαηό άημιμ Pt αολάκεηαζ πάκς από δομ θμνέξ ιε ιείςζδ ημο ιεβέεμοξ ηςκ 

ηνοζηάθθςκ TiO2 από 35 ζε 16 nm, ή αύλδζδ ηδξ εζδζηήξ επζθάκεζαξ από 8 ζε 71 m
2
/g, ιε 

πανάθθδθδ ιείςζδ ηδξ εκένβεζαξ εκενβμπμίδζδξ από 16.9 ζε 11.9 kcal/mol. Τα πζμ πάκς 

απμηεθέζιαηα μθείθμκηαζ ζηδκ αύλδζδ ηδξ ζηακόηδηα ακαβςβήξ ημο TiO2 ιε αύλδζδ ηδξ 

εζδζηήξ επζθάκεζαξ ημο ηαηαθύηδ, ή ιε ιείςζδ ημο ιεβέεμοξ ηςκ πνςημβεκώκ ζςιαηζδίςκ 

ημο οπμζηνώιαημξ (ΤiO2) [64].  
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Η ίδζα μιάδα ενεοκδηώκ ζε ιζα άθθδ ιεθέηδ ημοξ [39] ελέηαζακ ημκ ηαηαθύηδ 

Pt/CeO2 μ μπμίμξ πονώεδηε ζε εενιμηναζίεξ ιεηαλύ 450 ηαζ 600
o
C έηζζ ώζηε ημ ιέβεεμξ 

ηςκ πνςημβεκώκ ηνοζηάθθςκ ημο CeO2 κα ηοιαίκεηαζ από 10 έςξ 32 nm, ηαζ δ εζδζηή 

επζθάκεζα ημο από 3.3 έςξ 57 m
2
/g. Παναηήνδζακ όηζ μ ανζειόξ ακαζηνμθήξ (TOF) ημο 

ηαηαθύηδ Pt/CeO2 δεκ ελανηάηαζ από ημ ιέβεεμξ ηςκ πνςημβεκώκ ηνοζηάθθςκ (10-32 

nm) ή ηδκ εζδζηή επζθάκεζα (3.3-57 m
2
/g) ημο CeO2. Τα απμηεθέζιαηα αοηά είκαζ ακηίεεηα 

ιε αοηά πμο έπμοκ ανεεεί βζα ημκ ηαηαθύηδ Pt/TiO2 [47]. Η δζαθμνά ιεηαλύ ηςκ δομ 

αοηώκ ηαηαθοηζηώκ ζοζηδιάηςκ πζεακό κα μθείθεηαζ ζημ βεβμκόξ όηζ ημ μλείδζμ ημο 

δδιδηνίμο παναηηδνίγεηαζ από ορδθή ζηακόηδηα ακαβςβήξ. Η αθθαβή ζηδκ ζηακόηδηα 

ακαβςβήξ ιε ιείςζδ ημο ιεβέεμοξ ηςκ ηνοζηάθθςκ δεκ είπε ζδιακηζηή επίδναζδ ζηδκ 

ηαηαθοηζηή εκενβόηδηα βζα ηζξ ζοκεήηεξ πμο ιεθεηήεδηακ. Γζαπζζηώεδηε όηζ μ ανζειόξ 

ακαζηνμθήξ (TOF) ημο ηαηαθύηδ Pt/CeO2 δεκ ελανηάηαζ από ηδκ εζδζηή ημο επζθάκεζα. 

 

1.3.2.4. Επίδξαζε λαλνζσιήλσλ θαη λαλντλώλ άλζξαθα σο ππνζηξώκαηα ζηελ 

θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα  

Η πνήζδ κακμζςθήκςκ (CNT = carbon nanotubes) ηαζ κακμσκώκ άκεναηα (CNF = 

carbon nanofibers) ςξ οπμζηνώιαηα ζε ζηδνζγόιεκμοξ ηαηαθύηεξ έπεζ αολδεεί ζδιακηζηά 

ηα ηεθεοηαία πνόκζα [65, 66]. Έκα από ηα ζδιακηζηά πθεμκεηηήιαηα ηςκ CNT ηαζ CNF 

είκαζ όηζ ιε ηαύζδ ηςκ ιεηαθθζηώκ ζηδνζγόιεκςκ ηαηαθοηώκ ημοξ (π.π. Μ/CNT, M=Pt, Ni 

ηηθ.), ιπμνεί κα ακαηηδεεί ημ ιέηαθθμ (π.π. Pt) [67]. Τα CNT ηαζ CNF ιπμνμύκ κα 

πνδζζιμπμζδεμύκ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ιεβάθδξ δζαζπμνάξ (dispersing agent) ιεζηηώκ 

μλεζδίςκ ιεηάθθμο (π.π. Μ1Μ2Οx/CNT, M1=Ce
4+

, M2=Zr
4+

) ιε απμηέθεζια κα ιεζώκεηαζ μ 

ααειόξ ζοζζςιάηςζήξ ημοξ, κα αολάκεηαζ δ εηηζεέιεκδ επζθάκεζα ημο ιεηάθθμο, ηαζ 

ηαηά ζοκέπεζα μ ανζειόξ ηςκ εκενβώκ ηέκηνςκ ημο. Έπεζ ακαθενεεί όηζ ηα CNF 

πνμζνμθμύκ ηαζ εκενβμπμζμύκ ηα ακηζδνώκηα ιόνζα δζαθόνςκ ακηζδνάζεςκ [68, 69].  

Οζ πνώηεξ ιεθέηεξ όπμο πνδζζιμπμζήεδηακ κακμζςθήκεξ ηαζ κακμσκεξ άκεναηα ςξ 

οπόζηνςιαηα δδιμζζεύηδηακ ημ 1994. Οζ Rodriguez et al. [70] ιεθέηδζακ ημοξ ηαηαθύηεξ 

FeCu/CNF ςξ πνμξ ηδκ ακηίδναζδ οδνμβόκςζδξ ημο αζεεκίμο (ethene hydrogenation). Ο 

ηαηαθύηδξ FeCu/CNF είπε ορδθόηενδ εκενβόηδηα ελαζηίαξ ηςκ ιμκαδζηώκ 

αθθδθεπζδνάζεςκ FeCu ιε CNF. Δπίζδξ, μζ Planeix et al. [71] δδιμζίεοζακ ιεθέηεξ ημοξ 

ζε ηαηαθύηεξ Ru/CNT ςξ πνμξ ηδκ ακηίδναζδ οδνμβόκςζδξ ηδξ ηζκκαιαθδεΰδδξ 

(hydrogenation cinnamaldehyde). Ο ηαηαθύηδξ αοηόξ πανμοζίαζε ηδκ ορδθόηενδ 

εκενβόηδηα ηαζ εηθεηηζηόηδηα. Σημκ Πίκαηα 1.2 δίκμκηαζ ιενζηέξ εθανιμβέξ ηςκ CNT ηαζ 

CNF ςξ οπμζηνώιαηα βζα ακηζδνάζεζξ εηηόξ ηδξ WGS [72-93]. Ωζηόζμ, μζ εθανιμβέξ 

αοηώκ ςξ πνμξ ηδκ ακηίδναζδ WGS είκαζ αηόια πενζμνζζιέκεξ.  
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Οζ Huber et al. [67] ιεθέηδζακ ημοξ ηαηαθύηεξ Cu0.23Ce0.54Zr0.23Ο2-δ, 

Cu0.23Ce0.54Zr0.23Ο2-δ/7.2 %η.α. CNF, Cu0.23Ce0.54Zr0.23Ο2-δ/13.4 %η.α. CNF ηαζ 

Cu0.23Ce0.54Zr0.23Ο2-δ/23.6 %η.α. CNF ιε δομ δζαθμνεηζηέξ ηνμθμδμζίεξ: CO/H2O/N2 ηαζ 

CO/Η2Ο/CO2/H2/N2 ζηδ εενιμηναζζαηή πενζμπή 165-350
μ
C. Γζαπίζηςζακ όηζ μ 

ηαηαθύηδξ ιε 13.4 %η.α. CNF πανμοζίαζε ηδκ ορδθόηενδ ιεηαηνμπή ζε ζύβηνζζδ ιε 

ημοξ ηαηαθύηεξ πμο πενζείπακ CNF ηαζ πανόιμζα ιεηαηνμπή ιε αοηή ημο ιζηημύ μλεζδίμο 

πςνίξ CNF. Ο ηαηαθύηδξ ιε 23.6 %η.α. CNF πανμοζίαζε ηδ ιζηνόηενδ ιεηαηνμπή CO. Οζ 

ηαηαθύηεξ ιε 13.4 %η.α. CNF ηαζ πςνίξ CNF πανμοζζάγμοκ όιμζα ζηαεενόηδηα, εκώ μ 

ηαηαθύηδξ ιε 23.6 %η.α. CNF πανμοζζάγεζ ηδ πεζνόηενδ. Οζ ενεοκδηέξ πζζηεύμοκ όηζ ηα 

CNF είκαζ έκα αδνακέξ ιέζς δζαζπμνάξ ηςκ ιζηηώκ μλεζδίςκ ηα μπμία αεθηζώκμοκ ηδ 

ζοβηαηααύεζζδ ηςκ πνόδνμιςκ εκώζεςκ ημο ιεηάθθμο. Τμ ιέβεεμξ ηαζ μζ επζθακεζαηέξ 

ζδζόηδηεξ ηςκ CNF επζδνμύκ επμιέκςξ ζηδκ ηαηααύεζζδ ηςκ ηαηαθοηζηώκ θάζεςκ [94]. 

Μζα πνόζθαηδ ιεθέηδ ηςκ Zugic et al. [95] ελεηάγεζ ημοξ ηαηαθύηεξ 1 %η.α. Pt/CNT, 

1 %η.α. Pt/CNT (ε), 1 %η.α. Pt/0.7%Na-CNT ηαζ 1 %η.α. Pt/0.3%Na-CNT (ε) ιε ιίβια 

ηνμθμδμζίαξ CO/H2O/He ζηδ εενιμηναζζαηή πενζμπή 200-400
o
C. Σημοξ 

πμθοζηνςιαηζημύξ κακμζςθήκεξ άκεναηα πνμδβήεδηε ηαηενβαζία ιε κζηνζηό μλύ πνζκ 

ηδκ εκαπόεεζδ Pt ιε ζημπό κα εζζαπεμύκ επζθακεζαηέξ μιάδεξ μλοβόκμο. Σημοξ 

ηαηαθύηεξ ιε πανέκεεζδ (ε) έβζκε εενιζηή ηαηενβαζία βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ημο άιμνθμο 

άκεναηα ηαζ ηςκ επζθακεζαηώκ μλοβόκςκ πνζκ ηδκ εκαπόεεζδ Pt. Η ηαηαθοηζηή 

εκενβόηδηα ανέεδηε κα αημθμοεεί ηδ ζεζνά: Pt/0.3%Na-CNT (ε) > Pt/0.7%Na-CNT > 

Pt/CNT. Ακηίεεηα, μ ηαηαθύηδξ Pt/CNT (ε) πανμοζίαζε πναηηζηά ιδδεκζηή εκενβόηδηα.  

Οζ Buitrago et al. [96] ελέηαζακ ηδ πνήζδ ημο εκενβμπμζδιέκμο άκεναηα ςξ 

οπόζηνςια. Σοβηεηνζιέκα, ιεθέηδζακ ημοξ ζηδνζγόιεκμοξ ηαηαθύηεξ 1 %η.α. Pt/CeO2 

(Ac), 1 %η.α. Pt/C (Ac), 1 %η.α. Pt/x %η.α. CeO2/C (x=20, 30, 40, Ac), 1 %η.α. Pt/40 

%η.α. CeO2/C (Aq), 1 %η.α. Pt/40 %η.α. CeO2/C (Et) ιε ηνμθμδμζία CO/H2/H2O/He 

ζημοξ 200-350
μ
C. Ωξ πνόδνμιδ έκςζδ Pt πνδζζιμπμζήεδηε [Pt(NH3)4(NO3)2], ηαζ ςξ 

δζαθύηδξ αηεηόκδ (Ac), κενό (Aq), ή αζεακόθδ (Et). Ο ηαηαθύηδξ 1 %η.α. Pt/C (Ac) 

πανμοζζάγεζ ιδδεκζηή εκενβόηδηα. Τα οπμζηνώιαηα x %η.α. CeO2/C (Ac) (πςνίξ Pt) 

δίκμοκ ιεηαηνμπέξ CO ηάης από 5%. Γζα ημοξ ηαηαθύηεξ Pt/x %η.α. CeO2/C (x = 20, 30, 

40) δ εκενβόηδηα ανέεδηε κα αολάκεζ ιε αύλδζδ ημο %η.α. CeO2. Ο ηαηαθύηδξ Pt/CeO2 

ανέεδηε κα είκαζ πζμ εκενβόξ από ημκ ηαηαθύηδ Pt/40 %η.α. CeO2/C (Ac) ζε Τ<300
μ
C. 

Σοβηνίκμκηαξ ημοξ ηαηαθύηεξ ιε δζαθμνεηζηό δζαθύηδ αημθμοεείηαζ δ ελήξ ζεζνά 

δναζηζηόηδηαξ: Pt/40 %η.α. CeO2/C (Aq)>Pt/40 %η.α. CeO2/C (Ac)>Pt/40 %η.α. CeO2/C 

(Et). Μεθεηήεδηε επίζδξ δ ζηαεενόηδηα ημο πζμ εκενβμύ ηαηαθύηδ, Pt/40 %η.α. CeO2/C 
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(Aq), όπμο ανέεδηε κα ιδκ απεκενβμπμζείηαζ ιεηά από 120 h ζημ ιίβια ηδξ ακηίδναζδξ 

WGS ζημοξ 300
o
C. 

 

Πίλαθαο 1.2: Φνήζδ CNT ςξ οπόζηνςια ζε ηαηαθοηζηέξ ακηζδνάζεζξ. 

Καηαιπηηθό ύζηεκα Εθαξκνγή Βηβιηνγξαθία 

Ni/CNF Υδνμβόκςζδ ηςκ αθηεκίςκ [72] 

Pd/CNF Υβνήξ θάζδξ ακηζδνάζεζξ οδνμβόκςζδξ  [73-75] 

Cu-ZnO-Al2O3/CNT Σύκεεζδ ιεεακόθδξ  [76] 

Ni/CNT, Ni/CNF Γζάζπαζδ ημο αζεοθεκίμο [77]  

M/CNT (M=Ni, Cu, Co, Fe) Γζάζπαζδ ημο αζεοθεκίμο [78] 

Pt/CeO2/CNT Ηθεηηνμ-μλείδςζδ ηδξ ιεεακόθδξ [79] 

CoMo/CNT Υδνμαπμεείςζδ (hydrodesulfurization) [70] 

Pt/CeO2/CNT Ολείδςζδ αθημμθώκ ηαζ CO [81-86] 

CoCu/CNT Σύκεεζδ αθημμθώκ (C2-4-alcohols) ηαζ 

δζιεεοθαζεένα 

[87] 

Pt/ZrO2/CNT Ηθεηηνμ-μλείδςζδ ηδξ ιεεακόθδξ [88] 

CeO2/CuO/CNT Ολείδςζδ ημο CO  [89] 

Pt/CeO2/CNT Αθοδνμβόκςζδ ημο αζεοθεκμαεκγμθίμο [90] 

Pt/CeO2/CNT Ολείδςζδ ημο CO [91] 

CeO2-TiO2/CNT Φςημηαηαθοηζηή δζάζπαζδ ηςκ αβνμ-

αζμιδπακζηώκ απμαθήηςκ 

[92] 

Pd/CNT Υδνμβόκςζδ ημο κζηνμηοηθμελακίμο [93] 

 

1.3.2.5. Επίδξαζε ηνπ ιόγνπ H2O/CO/CO2/H2 ζηελ θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα 

Οζ Luengnaruemitchai et al. [97] ελέηαζακ ηδκ επίδναζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ Η2Ο ζηδκ 

ηνμθμδμζία ζηδκ ηαηαθοηζηή εκενβόηδηα ημο ζηενεμύ Pt/CeO2 ςξ πνμξ ηδκ ακηίδναζδ 

WGS, αολάκμκηαξ ηδ ζοβηέκηνςζή ημο από 2.6 ζε 20 % η.ό. ιε ζηαεενή ζοβηέκηνςζδ 

CO (4 % η.ό.). Παναηήνδζακ όηζ δ ηαηαθοηζηή εκενβόηδηα αολάκεηαζ ιε αύλδζδ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ημο κενμύ. Σοβηεηνζιέκα, δ ιεηαηνμπή CO αολάκεηαζ από 18% (2.6% 

Η2Ο/4%CO/Ηe) ζε 85% (20%Η2Ο/4%CO/He) ζημοξ 360
μ
C. Η επίδναζδ ημο Η2Ο 

ελδβείηαζ από ηδκ επακμ-μλείδςζδ ημο CeO2 από ημ κενό. Τμ κενό παίγεζ ζδιακηζηό νόθμ 

ζακ μλεζδςηζηό ζηδκ ακηίδναζδ WGS, ζπδιαηίγμκηαξ οδνμλοθμιάδεξ [98]. Δπζπθέμκ, 

ιεθέηδζακ ηδκ επίδναζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ CO ζηδκ ηαηαθοηζηή εκενβόηδηα ηδξ 

ακηίδναζδξ βζα ημκ ηαηαθύηδ Pt/CeO2, αολάκμκηαξ ηδ ζοβηέκηνςζή ημο CO από 0.5 ζε 

4.0 % η.ό. ιε ζηαεενή ζοβηέκηνςζδ Η2Ο (2.6 % η.ό.) [97]. Γζαπίζηςζακ όηζ δ ιεηαηνμπή 
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CO ιεζώκεηαζ ιε αύλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζήξ ημο ζηδκ ηνμθμδμζία. Η ιεηαηνμπή ημο CO 

αολάκεηαζ από 18% (2.6% Η2Ο/4%CO/He) ζε 95% (2.6%Η2Ο/0.5%CO/He) ζημοξ 360
μ
C. 

Αοηό πζεακό κα μθείθεηαζ ζε θαζκόιεκα δδθδηδνίαζδξ ημο Pt επαβόιεκα από ημ CO. 

Οζ ενεοκδηέξ Shido ηαζ Iwasawa [45, 99] ηαεώξ ηαζ Jacobs et al. [44] ιεθέηδζακ ημ 

ιδπακζζιό ηδξ ακηίδναζδξ WGS βζα ημκ ηαηαθύηδ Pt/CeO2, όπμο ηαηαθοηζηά εκενβά είδδ 

ανέεδηε κα είκαζ μζ βεθονςηέξ (bridging) οδνμλοθμιάδεξ [45, 98-101] ημο ιενζηώξ 

ακδβιέκμο οπμζηνώιαημξ (CeO2), ημ μπμίμ ακηζδνά ιε ημ CO ζπδιαηίγμκηαξ ζηδκ 

επζθάκεζα θμνιζηά είδδ. Ο νοειόξ ηδξ ακηίδναζδξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζηαεενόηδηα ηςκ 

θμνιζηώκ εζδώκ [44]. Σδιακηζηό νόθμ ζηδκ ακηίδναζδ έπεζ ημ H2O, ημ μπμίμ πνμςεεί ημκ 

νοειό δζάζπαζδξ ηςκ επζθακεζαηώκ θμνιζηώκ ζε Η2 ηαζ ιμκμδμκηζηά ακεναηζηά 

(unidentate carbonate) [44, 45, 99] ηα μπμία δζαζπώκηαζ ηεθζηά ζε CO2 (Σπήια 1.9) [102].  

 

 

ρήκα 1.9: Μδπακζζιόξ ηδξ ακηίδναζδξ WGS βζα ημκ ηαηαθύηδ Pt/CeO2 [44]. 

 

Σε ιζα άθθδ δδιμζίεοζδ [103] πμο αθμνά ημ ηαηαθοηζηό ζύζηδια Pt/TiO2 

ιεθεηήεδηε δ επίδναζδ ηδξ ιενζηήξ πίεζδξ ηςκ ακηζδνώκηςκ (CO, H2O) ηαζ ηςκ 

πνμσόκηςκ (CO2, H2) ζημ νοειό ηδξ ακηίδναζδξ WGS ζηδ εενιμηναζζαηή πενζμπή 210-

270
μ
C (ηνμθμδμζία: 0.05-9.0 % CO/3.0-20.0 % H2O/0-18.0% CO2/0-50% H2/He). 

Βνέεδηε όηζ ιε αύλδζδ ηδξ ιενζηήξ πίεζδξ CO από 0.05 ζε 0.06 atm αολάκεηαζ μ νοειόξ 

ηδξ ακηίδναζδξ ηαηά ηνεζξ θμνέξ ζηδκ οπό ιεθέηδ εενιμηναζζαηή πενζμπή. Με αύλδζδ 

ηδξ ιενζηήξ πίεζδξ Η2Ο από 0.06 ζε 0.19 atm ζημοξ 230-250
μ
C, ανέεδηε όηζ μ νοειόξ 

αολάκεηαζ ηαηά ηέζζενζξ θμνέξ. Δπζπθέμκ, δζαπίζηςζακ όηζ μ νοειόξ ηδξ ακηίδναζδξ δεκ 

επδνεάγεηαζ από ηδ ιενζηή πίεζδ ημο CO2. Ακηίεεηα, δ πνμζεήηδ Η2 ζηδκ ηνμθμδμζία, 

αηόια ηαζ ζε παιδθή ζοβηέκηνςζδ, μδδβεί ζε ζδιακηζηή ιείςζδ ημο νοειμύ ηδξ 

ακηίδναζδξ WGS. Ωζηόζμ, ζε ορδθέξ ιενζηέξ πζέζεζξ Η2 (0.1-0.5 atm) δ ανκδηζηή 

Κλ
ειτ
ώ Χ

. Π
ετα
λλ
ίδο
υ



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ                   

             
ΚΛΔΙΤΩ Φ. ΠΔΤΑΛΛΙΓΟΥ                                                                                                                            17 

επίδναζή ημο ζημκ ηζκδηζηό νοειό είκαζ θζβόηενμ έκημκδ. Από ηα πζμ πάκς απμηεθέζιαηα 

οπμθμβίζηδηε δ ηάλδ ακηίδναζδξ ηαζ ανέεδηε εεηζηήξ ηάλδξ ςξ πνμξ ημ CO ηαζ Η2Ο, 

ιδδεκζηήξ ηάλδξ ςξ πνμξ ημ CO2, ηαζ ανκδηζηήξ ηάλδξ ςξ πνμξ ημ H2 (Πίκαηαξ 1.3).  

Σύιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία [104], δ ιείςζδ ημο ηζκδηζημύ νοειμύ ηδξ ακηίδναζδξ 

WGS πανμοζία ημο Η2 ζημ αένζμ νεύια ηνμθμδμζίαξ μθείθεηαζ: (α) ζηδκ ακηαβςκζζηζηή 

πνμζνόθδζδ CO ηαζ H2 ζηδκ επζθάκεζα ημο ιεηάθθμο, (α) ζηδκ ακηαβςκζζηζηή μλεζδμ-

ακαβςβή ημο CeO2 από ημ Η2Ο ηαζ Η2, ηαζ (β) ζηδκ αύλδζδ ημο ηζκδηζημύ νοειμύ RWGS. 

Οζ Phatak et al. [105] δδιμζίεοζακ ανκδηζηή ηάλδ ςξ πνμξ ημ Η2 (Πίκαηαξ 1.3) ελαζηίαξ 

ηδξ ακηαβςκζζηζηήξ πνμζνόθδζδξ ιε ημ CO. Οζ Azzam et al. [106] ακαθένμοκ όηζ δ 

ιείςζδ ημο ηζκδηζημύ νοειμύ πανμοζία Η2 μθείθεηαζ ζηδκ πανειπόδζζδ ημο ζπδιαηζζιμύ 

–ΟΗ ζημ οπόζηνςια, αθμύ δ ακηίδναζδ ηςκ οδνμλοθμιάδςκ ιε πνμζνμθδιέκμ CO ζημ 

Pt απμηεθεί νοειμ-νοειζζηζηό αήια ηδξ ακηίδναζδξ WGS. Η πανμοζία CO2 ζημ αένζμ 

ιίβια ηδξ ηνμθμδμζίαξ θαίκεηαζ κα ιδκ επδνεάγεζ ημ νοειμ-νοειζζηζηό αήια. Βνέεδηε 

ιδδεκζηή ηάλδ ακηίδναζδξ ςξ πνμξ CO2 θόβς ηδξ πμθύ βνήβμνδξ εηνόθδζδξ CO2 από ημ 

οπόζηνςια ή ηδξ αζεεκμύξ αθθδθεπίδναζδξ ιε ημ ιέηαθθμ [105, 106]. 

Σημκ Πίκαηα 1.3 δίκεηαζ δ ελίζςζδ ημο ηζκδηζημύ νοειμύ (r), δ ηάλδ ακηίδναζδξ ςξ 

πνμξ ημ CO, H2O, CO2 ηαζ Η2, ηαεώξ ηαζ δ εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ, όπςξ έπεζ 

οπμθμβζζηεί ζε δζάθμνα ηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα [103-110]. Σημκ Πίκαηα 1.3 ημ k είκαζ δ 

εζδζηή εββεκήξ ηαπύηδηα ημο νοειμύ, Pi δ ιενζηή πίεζδ ημο i (i = CO, H2O, CO2 ηαζ Η2), a, 

b, c ηαζ d δ ηάλδ ακηίδναζδξ ςξ πνμξ ημ CO, H2O, CO2 ηαζ Η2, ακηίζημζπα, Α μ 

πνμεηεεηζηόξ πανάβμκηαξ, R δ παβηόζιζα ζηαεενά ηςκ αενίςκ, Τ δ εενιμηναζία 

ακηίδναζδξ, ηαζ α o ααειόξ πνμζέββζζδξ ζηδκ ζζμννμπία: 
OHCOequil

HCO

PPK

PP

2

22 .  
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Πίλαθαο 1.3: Τάλδ ακηίδναζδξ πνμξ CO, H2O, CO2 ηαζ Η2. 

Καηαιύηεο Εμίζσζε Ρπζκνύ Σάμε αληίδξαζεο Εa (kcal mol
-1

) Βηβιηνγξαθία 

  CO H2O CO2 H2    

Pt/TiO2 d

CO

c

H

b

OH

a

CO PPPPkr 222 ....  0.5 1.0 0.0 -0.7 10.8 [103] 

Pd/CeO2 d

CO

c

H

b

OH

a

CO PPPPkr 222 ....  0 0.5 -0.5 -1 - [104] 

Rh/CeO2 b

OH

a

CO PPkr 2..  0 1 - - - [107] 

Pt/Al2O3 b

OH

a

CO PPkr 2..  -0.21 0.75 - - 19.6±1.3 [108] 

Pt/SiO2 b

OH

a

CO PPkr 2..  -0.08 0.69 - - 19.1±0.8 [108] 

Pt-CeO2-ZrO2 
         






 
 1....

.
exp. 222

dcba
HCOOHCO

TR

Ea
Ar  

0.07 0.67 -0.16 -0.57 17.0 [109] 

Pt-Re/CeO2-ZrO2 
         






 
 1....

.
exp. 222

dcba
HCOOHCO

TR

Ea
Ar  

-0.05 0.85 -0.05 -0.32 17.0 [109] 

Pt/Al2O3           1.... 222

dcba

f HCOOHCOkr  0.1 1.1 -0.07 -0.44 20.1 [105] 

Pt/CeO2           1.... 222

dcba

f HCOOHCOkr  -0.03 0.44 -0.09 -0.38 17.9 [105] 

Pt/C b

OH

a

CO PPkr 2..  0.13 0.35 - - 25.5±1.4 [108] 

Pt/CeO2   1..... 222

d

CO

c

H

b

OH

a

CO PPPPkr  0.14 0.66 -0.54 -0.08 21.7 [110] 

Pt/TiO2   1..... 222

d

CO

c

H

b

OH

a

CO PPPPkr  0.3 0.85 -0.67 0 14.1 [110] 

Pt-Re/TiO2   1..... 222

d

CO

c

H

b

OH

a

CO PPPPkr  0.0 

0.4 

0.8 

0.7 

-0.5 

-0.4 

0.0 

0.0 

7.2 

 

[106]
(α)

 

[106]
(α)

 

(α)
: βζα ορδθή ζοβηέκηνςζδ CO ηαζ παιδθή CO2 

(α)
: βζα ορδθή ζοβηέκηνςζδ CO2 ηαζ παιδθή CO.Κλ
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1.3.2.6. Απελεξγνπνίεζε θαη ζηαζεξόηεηα θαηαιπηώλ 

Τμ θαζκόιεκμ ηδξ ιείςζδξ ηδξ δναζηζηόηδηαξ εκόξ ηαηαθοηζημύ ζοζηήιαημξ 

μκμιάγεηαζ απεκενβμπμίδζδ [111]. Δίκαζ πμθύ ζδιακηζηό κα ηαηακμδεμύκ μζ ηνόπμζ 

απεκενβμπμίδζδξ βζαηί έηζζ εα οπάνλεζ δ δοκαηόηδηα κα ακαπηοπεμύκ πζμ ακεεηηζημί 

ηαηαθύηεξ ηαζ ηαηάθθδθεξ ιέεμδμζ ακαβέκκδζδξ ημοξ.  

Οζ ηύνζεξ αζηίεξ απεκενβμπμίδζδξ ηαηαθοηώκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ακηίδναζδξ είκαζ 

μ ζπδιαηζζιόξ άκεναηα ζηδκ επζθάκεζα ημο ηαηαθύηδ (coking), δ πανμοζία ζημζπείςκ 

ζηδκ ηνμθμδμζία ηα μπμία δνμοκ ςξ δδθδηήνζα ημο ηαηαθύηδ (εκώζεζξ εείμο ηαζ 

πθςνίμο), δ ζοζζςιάηςζδ ηςκ ηνοζηαθθζηώκ ημο ιεηάθθμο (sintering), δ ηαηάννεοζδ ηδξ 

δμιήξ ημο οπμζηνώιαημξ (support degradation), ηαζ δ απώθεζα ιεηάθθμο θόβς 

ζπδιαηζζιμύ πηδηζηώκ εκώζεςκ ιε άθθα ζημζπεία (π.π., PtΟ2, NiCl2) [111]. 

Η απεκενβμπμίδζδ ζηδνζγόιεκςκ ηαηαθοηώκ έπεζ ακαθενεεί από πμθθμύξ ενεοκδηέξ 

[60, 112-114]. Η ιεθέηδ ηςκ Phatak et al. [115] έπεζ δείλεζ όηζ δ πνμζεήηδ ααζζηώκ 

μλεζδίςκ ζημκ ηαηαθύηδ Pt/Al2O3 ειπμδίγεζ ημ ζπδιαηζζιό οδνμβμκακενάηςκ ηαζ αολάκεζ 

ημ νοειό ηδξ ακηίδναζδξ WGS. Οζ Duarte de Farias et al. [60] έδεζλακ όηζ δ πανμοζία 

MgO ζημκ ηαηαθύηδ Pt/CeO2 εοκμεί ηδ δζάζπαζδ ημο θμνιζημύ είδμοξ, πανάβςκηαξ CO2 

ηαζ H2. Ο παιδθόξ νοειόξ ηδξ ακηίδναζδξ πμο πανμοζζάγεζ μ ηαηαθύηδξ Pt/MgO δείπκεζ 

όηζ δεκ είκαζ ανηεηό από ιόκμ ημο ημ MgO κα δζαζπάζεζ ηα θμνιζηά είδδ αθθά απαζηείηαζ 

μ ζοκδοαζιόξ Pt, MgO ηαζ CeO2 [60]. 

Σηζξ πνώηεξ ώνεξ θεζημονβίαξ εκόξ ηαηαθύηδ παναηδνείηαζ ιζα ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ 

δναζηζηόηδηαξ ημο, αημθμύεςξ μ νοειόξ παναιέκεζ ζε ιζα ζηαεενή ηαηάζηαζδ βζα πμθύ 

ιεβάθμ πνμκζηό δζάζηδια, ιέπνζ ηδκ ηεθζηή απεκενβμπμίδζή ημο [111]. Οζ Duarte de 

Farias et al. [60] ελέηαζακ ηδ ζηαεενόηδηα ηςκ ηαηαθοηώκ 1%Pt/CeO2 ηαζ 1%Pt/MgO-

CeO2 ζημοξ 300
o
C ςξ πνμξ ηδκ ακηίδναζδ WGS (ηνμθμδμζία: 6 %CO/16 %H2/1.6 

%CO2/60 %H2O/0.4 %CH4). Μεηά από 70 ώνεξ ακηίδναζδξ παναηήνδζακ ιείςζδ ηδξ 

ιεηαηνμπήξ ημο CO από 45 ζε 30% βζα ημκ ηαηαθύηδ Pt/CeO2. Ακηίεεηα, ζημκ ηαηαθύηδ 

πμο οπάνπεζ MgO δε δζαπζζηώεδηε ιείςζδ ηδξ δναζηζηόηδηάξ ημο. Η αζηία 

απεκενβμπμίδζδξ ηςκ ηαηαθοηώκ οπό αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ ακηίδναζδξ μθείθεηαζ ζημ 

ζπδιαηζζιό ζηαεενώκ ακεναηζηώκ εζδώκ [114]. Πεζνάιαηα FTIR δείπκμοκ ηδκ πανμοζία 

ακεναηζηώκ εζδώκ (1624, 1532, 1359 cm
-1

) ζηδκ επζθάκεζα ημο ηαηαθύηδ Pt/CeO2. Οζ 

ημνοθέξ αοηέξ είκαζ πανμύζεξ ηαζ ζηα θάζιαηα ημο δείβιαημξ Pt/MgO-CeO2, όιςξ έπμοκ 

παιδθόηενδ έκηαζδ, οπμδεζηκύμκηαξ ηδ παιδθόηενδ ζοβηέκηνςζδ ακεναηζηώκ ζηδκ 

επζθάκεζά ημο. 

H ίδζα μιάδα ενεοκδηώκ ζε ιζα άθθδ ημοξ ιεθέηδ [55] ελέηαζακ ηδ ζηαεενόηδηα ημο 

ηαηαθύηδ 1%Pt/CeO2 ηαζ ηςκ ζηδνζγόιεκςκ ηαηαθοηώκ ζε ιζηηά μλείδζα 1%Pt/MeO2-
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CeO2 (Me=Zr
4+

, Sm
3+

, La
3+

) ζημοξ 300
o
C (ηνμθμδμζία: 5.49 %CO/9.71 %H2/4.10 

%CO2/30.75 %H2O). Μεηά από 20 ώνεξ ακηίδναζδξ παναηδνήεδηε ιείςζδ ηδξ 

ηαηαθοηζηήξ εκενβόηδηαξ. Ο νοειόξ απεκενβμπμίδζδξ επδνεάγεηαζ από ηδ πδιζηή 

ζύζηαζδ ημο ιεζηημύ μλεζδίμο (Σπήια 1.10α). Τμ δείβια Pt/Ce0.5Zr0.5Ο2-δ ειθακίγεζ ηδκ 

ηαθύηενδ απόδμζδ αθμύ δίκεζ ηδ ιεβαθύηενδ ιεηαηνμπή CO ηαζ ηδ ιζηνόηενδ ιείςζδ 

ζηδκ εκενβόηδηα. Ακηίεεηα, μ ηαηαθύηδξ Pt/Ce0.75La0.25Ο2-δ είκαζ πμθύ επζννεπήξ ζηδκ 

απεκενβμπμίδζδ ηαζ πανμοζζάγεζ ιείςζδ ζηδκ εκενβόηδηα ημο ηαηά 35%. Ο ηαηαθύηδξ 

Pt/Ce0.75Sm0.25Ο2-δ θηάκεζ ζε ζηαεενή ηαηάζηαζδ (steady state) ιεηά από ηέζζενζξ ώνεξ 

ακηίδναζδξ. Η ακαβέκκδζδ ηςκ ηαηαθοηώκ έβζκε ιε 20%Ο2/Ν2 ιε ζηόπμ ηδκ 

απμιάηνοκζδ επζθακεζαηώκ ακεναηζηώκ εζδώκ (Σπήια 1.10α). Λήθεδηακ δομ εονείεξ 

ημνοθέξ ζηδκ πενζμπή 260-330
o
C ηαζ 490-515

o
C, πμο οπμδεζηκύμοκ ηδκ ύπανλδ 

ακεναηζηώκ εζδώκ ζηδκ επζθάκεζα ηςκ ηαηαθοηώκ. Τα απμηεθέζιαηα αοηά οπμδεζηκύμοκ 

ηδ δδιζμονβία δομ δζαθμνεηζηώκ εζδώκ ακεναηζηώκ ιε λεπςνζζηή εενιζηή ζηαεενόηδηα. 

Ακηίεεηα, δ ζοκμθζηή πμζόηδηα CO2 πμο εηνμθάηαζ ηαηά ηδκ ακαβέκκδζδ ηςκ ηαηαθοηώκ 

ελανηάηαζ από ηδ ζύζηαζδ ημο ιζηημύ μλεζδίμο. Τα απμηεθέζιαηα αοηά δείπκμοκ όηζ δ 

δδιζμονβία ακεναηζηώκ εζδώκ ζηδκ επζθάκεζα ημο ηαηαθύηδ είκαζ ιζα από ηζξ ααζζηέξ 

αζηίεξ απεκενβμπμίδζδξ ηςκ ηαηαθοηώκ αοηώκ. Ακηίζημζπα απμηεθέζιαηα έπμοκ θδθεεί 

ηαζ από άθθεξ μιάδεξ ενεοκδηώκ [116-118]. 

 

 

ρήκα 1.10: (α) Μεηαηνμπή ημο CO ζε ζπέζδ ιε ημ πνόκμ ακηίδναζδξ ζημοξ 300
μ
C. (α) Πνμθίθ 

TPO ηςκ ηαηαθοηώκ ιεηά από ακηίδναζδ [55]. 
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1.4. Αληίδξαζε HT-Water-Gas Shift ζε Ομείδηα ηδήξνπ 

Η ακηίδναζδ WGS ζε μλείδζα ζζδήνμο πνμπςνά ιέζς ηδξ μλείδςζδξ ημο CO από ηα 

πθεβιαηζηά μλοβόκα ημο μλεζδίμο (π.π. Fe3O4) μδδβώκηαξ ζημ ζπδιαηζζιό FeOx. Σηδ 

ζοκέπεζα ημ κενό επακμλεζδώκεζ ημ FeOx ηαζ ηαοηόπνμκα πανάβεηαζ οδνμβόκμ. Οζ πζμ 

ηάης ακηζδνάζεζξ (1.9-1.10) πενζβνάθμοκ ηα αήιαηα βζα ηδκ παναβςβή οδνμβόκμο ηαζ 

CO2 ζε ηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα ζζδήνμο [119, 120].   

 

(4-3x) CO + Fe3O4 ↔ (4-3x) CO2 + 3FeOx                                                                      (1.9) 

(4-3x) H2O + 3FeOx ↔ (4-3x) H2 + Fe3O4                                                                     (1.10) 

 

Η ηαηαθοηζηή απόδμζδ εκόξ ηέημζμο ηαηαθοηζημύ ζοζηήιαημξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

ζηακόηδηα ημο οθζημύ κα δεζιεύεζ ηαζ κα απεθεοεενώκεζ άημια μλοβόκμο [119]. Η 

απεκενβμπμίδζδ ηςκ ηαηαθοηώκ μθείθεηαζ ζηδ ιείςζδ ηδξ ζηακόηδηαξ εκαθθαβήξ ηςκ 

μλοβόκςκ ημο μλεζδίμο ημο ζζδήνμο ιε ημ πνόκμ ακηίδναζδξ, ηαζ δ μπμία πνμένπεηαζ από 

ηδ ζοζζςιάηςζδ (sintering) ημο οθζημύ. Η ζοζζςιάηςζδ είκαζ ιζα ιδ ακηζζηνεπηή 

δζαδζηαζία [121]. 

Οζ Otsuka et al. [122] ιεθέηδζακ  ηδκ επίδναζδ δζαθόνςκ ιεηάθθςκ ζηζξ μλεζδμ-

ακαβςβζηέξ ζδζόηδηεξ ημο μλεζδίμο ημο ζζδήνμο. Βνέεδηε όηζ ημ Al, Mo ηαζ Ce 

πνμζηαηεύμοκ ημ μλείδζμ ημο ζζδήνμο ηαζ ειπμδίγμοκ ηδ ιείςζδ ηδξ δναζηζηόηδηάξ ημο. 

Δπζπθέμκ, δζαπζζηώεδηε μηζ δ εζζαβςβή Rh ή Ir αολάκεζ ημ νοειό μλείδςζδξ ηδξ 

επζθάκεζαξ ημο ηαηαθύηδ από ημ κενό. 

Οζ Galvita et al. [119] ιεθέηδζακ ηα ηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα Fe2O3-CeO2, Fe2O3-La2O3 

ηαζ Fe2O3-Ce0.5Zr0.5O2-δ ςξ πνμξ ηδκ ακηίδναζδ WGS ζηδ εενιμηναζζαηή πενζμπή 475-

750
μ
C. Σε όθα ηα πεζνάιαηα πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ ανπή ακαβςβή ημο ηαηαθύηδ ιε ημ 

ιίβια 20% CO/40% H2/He ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μλείδςζδ ιε ημ ιίβια 75% Η2Ο/Ηe. Η πζμ 

πάκς δζαδζηαζία επακαθαιαακόηακ ανηεηέξ θμνέξ. Γζαπίζηςζακ όηζ μζ ηαηαθύηεξ Fe2O3-

CeO2 ηαζ Fe2O3-La2O3, ιεηά από 10 μλεζδμ-ακαβςβζημύξ ηύηθμοξ απεκενβμπμζμύκηαζ 

ελαζηίαξ ημο ζπδιαηζζιμύ ιζαξ κέαξ θάζδξ CeFeO3 ή LaFeO3 ιε ιζηνόηενμ OSC. 

Ακηίεεηα, μ ηαηαθύηδξ Fe2O3-Ce0.5Zr0.5O2-δ πανμοζίαζε ηδ ιζηνόηενδ απεκενβμπμίδζδ ηαζ 

ηδκ ορδθόηενδ ηαηαθοηζηή εκενβόηδηα. 

Η ίδζα μιάδα ενεοκδηώκ ελέηαζε ηδκ επίδναζδ ηδξ θόνηζζδξ Fe2O3 ζηα ηαηαθοηζηά 

ζοζηήιαηα x %η.α. Fe2O3-Ce0.5Zr0.5O2-δ (x = 30, 60, 80, 90 ηαζ 100) [119]. Η ηαηαθοηζηή 

εκενβόηδηα ανέεδηε κα αολάκεηαζ ιε αύλδζδ ημο Fe2O3 από 30 ζε 80 %η.α. Ακηίεεηα, 

πάκς από 80 %η.α. Fe2O3 δ ηαηαθοηζηή εκενβόηδηα ανέεδηε κα ιεζώκεηαζ. Βέθηζζηδ 

ηαηαθοηζηή εκενβόηδηα πανμοζζάζε ημ δείβια 80 %η.α. Fe2O3-Ce0.5Zr0.5O2-δ. 
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Με πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ DRIFTS δζαπζζηώεδηε δ ύπανλδ ακεναηζηώκ εζδώκ ζηδκ 

επζθάκεζα ημο ηαηαθύηδ 80 %η.α. Fe2O3-Ce0.5Zr0.5O2-δ ηαηά ηδκ πνμηαηενβαζία ημο ιε ημ 

ιίβια 20% CO/40% H2/He [120]. Με πνήζδ ζζμηόπμο C
18

O έπεζ δεζπεεί όηζ δ ακηίδναζδ 

Boudouard (Δλ. 1.11) θαιαάκεζ πώνα ζε εενιμηναζίεξ πάκς από ημοξ 350
μ
C. Ο άκεναηαξ 

πμο εκαπμηίεεηαζ ζημκ ηαηαθύηδ ηαηά ηδκ ηαηενβαζία ημο ιε ημ ιίβια CO/H2 ιέζς ηδξ 

ακηίδναζδξ Boudouard μδδβεί ζημ ζπδιαηζζιό CO ηαζ οδνμβόκμο ηαηά ηδκ επακμλείδςζδ 

(Δλ. 1.12): 

2 CO ↔ C + CO2                                                                                                            (1.11) 

C + H2O ↔ CΟ + H2                                                                                                       (1.12) 

Οζ Mahadevaiah et al. [123] ιεθέηδζακ ημοξ ηαηαθύηεξ Ce0.65Fe0.33Pt0.02O2-δ, 

Ce0.67Fe0.33O2-δ ηαζ 2% Pt/Ce0.67Fe0.33O2-δ ζηδ εενιμηναζζαηή πενζμπή 100-550
μ
C ιε ιίβια 

ηνμθμδμζίαξ 2% CO/30% H2O/68%N2. Γεκ πνμδβήεδηε πνμηαηενβαζία ηςκ ζηενεώκ 

Ce0.65Fe0.33Pt0.02O2-δ ηαζ Ce0.67Fe0.33O2-δ, εκώ ζημκ ζηδνζγόιεκμ ηαηαθύηδ Pt έβζκε ακαβςβή 

ιε Η2 ζημοξ 200
μ
C. Τα απμηεθέζιαηα δείπκμοκ (Σπήια 1.11) όηζ ημ ζηενεό δζάθοια 

Ce0.67Fe0.33O2-δ ιπμνεί κα πνδζζιμπμπμζδεεί ςξ ηαηαθύηδξ ηδξ ακηίδναζδξ WGS ζε 

ιέηνζεξ εενιμηναζίεξ πςνίξ κα είκαζ ακαβηαία δ πανμοζία εοβεκμύξ ιεηάθθμο (π.π. Pt). 

Παναηήνδζακ επίζδξ πθήνδ ιεηαηνμπή ημο CO από ημοξ 400 ιέπνζ ημοξ 550
μ
C. Να 

ζδιεζςεεί όηζ μ ηαηαθύηδξ Ce0.65Fe0.33Pt0.02O2-δ ιεηαηνέπεζ πθήνςξ ημ CO από ημοξ 285 

ιέπνζ ημοξ 550
μ
C (Σπήια 1.11). Οζ ηαηαθύηεξ αοημί πανμοζίαζακ 100% εηθεηηζηόηδηα ζε 

H2. Ο ζηδνζγόιεκμξ ηαηαθύηδξ Pt/Ce0.67Fe0.33O2-δ είπε πθήνδ ιεηαηνμπή ζημοξ 330
μ
C, εκώ 

ζε ορδθόηενεξ εενιμηναζίεξ δ ιεηαηνμπή ανπίγεζ κα ιεζώκεηαζ. Σημοξ 500
μ
C δ 

ιεηαηνμπή ημο CO ήηακ 60%, εκώ βζα Τ>375
μ
C ακζπκεύεδηε ιεεάκζμ. Αοηό οπμδεζηκύεζ 

όηζ μ ζηδνζγόιεκμξ ηαηαθύηδξ Pt ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ πνμηαθεί δζάζπαζδ ημο CO 

μδδβώκηαξ ζημκ ζπδιαηζζιό CH4. Η αολδιέκδ ηαηαθοηζηή εκενβόηδηα ηςκ ζηενεώκ 

Ce0.65Fe0.33Pt0.02O2-δ ηαζ Ce0.67Fe0.33O2-δ μθείθεηαζ ζηδ ζοκδοαζιέκδ αθθδθεπίδναζδ ηςκ 

ζόκηςκ Ce
4+

/Ce
3+

, Fe
3+

/Fe
2+

 ηαζ/ή Pt
4+

/Pt
2+

/Pt
0
. Οζ ενεοκδηέξ πνμηείκμοκ ηα αηόθμοεα 

ιδπακζζηζηά αήιαηα βζα ημοξ ηαηαθύηεξ Ce0.65Fe0.33Pt0.02O2-δ ηαζ Ce0.67Fe0.33O2-δ [123]: 

CO + Olattice → CO2 + Vo
2-

             (1.13) 

Vo
2-

 + H2O → Olattice + H2              (1.14) 

όπμο, Olattice ηα πθεβιαηζηά μλοβόκα, ηαζ Vo
2-

 μζ ηεκέξ εέζεζξ μλοβόκμο ημο οπμζηνώιαημξ. 

Tμ CO μλεζδώκεηαζ από ηα μλοβόκα ημο οπμζηνώιαημξ ζε CO2 δδιζμονβώκηαξ ηεκέξ 

εέζεζξ μλοβόκμο. Σηδ ζοκέπεζα, ημ Η2Ο πνμζνμθάηαζ ζηζξ ηεκέξ εέζεζξ πανάβμκηαξ Η2.  
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ρήκα 1.11: Σοβηέκηνςζδ (%) ημο CO, CO2 ηαζ H2 ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακηίδναζδξ WGS ζε 

ηαηαθύηεξ Ce0.67Fe0.33O2-δ ηαζ Ce0.65Fe0.33Pt0.02O2-δ [123].   

 

1.5. Μεραληζκόο ηεο Αληίδξαζεο Water-Gas Shift 

1.5.1. Εηζαγσγή 

Η ιεθέηδ ημο ιδπακζζιμύ ηδξ ακηίδναζδξ WGS είκαζ πμθύ ζδιακηζηή αθμύ επζηνέπεζ 

ημ ζπεδζαζιό εκόξ απμδμηζηόηενμο ηαηαθοηζημύ ζοζηήιαημξ. Η ακηίδναζδ WGS 

ιεθεηάηαζ βζα πμθθά πνόκζα, ςζηόζμ, μ ιδπακζζιόξ ηδξ ακηίδναζδξ ελαημθμοεεί κα είκαζ 

οπό ζογήηδζδ. Οζ δομ ιδπακζζηζημί δνόιμζ πμο έπμοκ πνμηαεεί βζα ζηδνζγόιεκμοξ 

ηαηαθύηεξ Pt ζε CeO2 είκαζ: (α) μ μλεζδμακαβςβζηόξ (redox) [124-132] ηαζ (α) o 

ζοκδοαζηζηόξ (associative) ιδπακζζιόξ ιε ζπδιαηζζιό θμνιζηώκ, ακεναηζηώκ ή 

ηαναμλοθζηώκ εζδώκ [124, 125, 128-130, 133-138]. 

Σύιθςκα ιε ημκ μλεζδμ-ακαβςβζηό ιδπακζζιό, ημ CO πνμζνμθάηαζ ζημ ιέηαθθμ (π.π. 

Pt) ηαζ μλεζδώκεηαζ από μλοβόκμ ημο οπμζηνώιαημξ ζηδ δζεπζθάκεζα ιεηάθθμο-

οπμζηνώιαημξ, δδιζμονβώκηαξ ιζα ηεκή εέζδ μλοβόκμο. Σηδ ζοκέπεζα, ημ κενό δζαζπάηαζ 

ζηζξ ηεκέξ εέζεζξ μλοβόκμο, μλεζδώκμκηαξ ηδκ επζθάκεζα ημο οπμζηνώιαημξ ηαζ 

ζπδιαηίγμκηαξ ηαοηόπνμκα οδνμβόκμ. Ακηίεεηα, ζύιθςκα ιε ημκ ζοκδοαζηζηό ιδπακζζιό, 

μζ οδνμλοθμιάδεξ πμο ζπδιαηίγμκηαζ από ηδ δζαζπαζηζηή πνμζνόθδζδ ημο Η2Ο ζημ 

οπόζηνςια ακηζδνμύκ ιε ημ πνμζνμθδιέκμ CO ζηδ δζεπζθάκεζα ιεηάθθμο-οπμζηνώιαημξ, 

πνμξ ζπδιαηζζιό θμνιζηώκ, ακεναηζηώκ ή ηαναμλοθζηώκ εζδώκ. Σηδ ζοκέπεζα ηα είδδ 

αοηά δζαζπώκηαζ πνμξ παναβςβή CO2(g) ηαζ Η2(g). 

 

1.5.2. Μεραληζηηθέο κειέηεο ζε ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο κεηάιισλ ζε ππνζηξώκαηα 

βαζηζκέλα ζην CeO2 

Οζ ζηδνζγόιεκμζ ηαηαθύηεξ ιεηάθθςκ ζε CeO2 ή ιζηηά μλείδζά ημο έπμοκ ιεθεηδεεί 

εηηεκώξ ελαζηίαξ ηδξ ζηακόηδηαξ ημο οπμζηνώιαημξ κα απμεδηεύεζ ηαζ κα απεθεοεενώκεζ 

άημια μλοβόκμο ηάης από μλεζδςηζηέξ ηαζ ακαβςβζηέξ ζοκεήηεξ, ακηίζημζπα. Έπμοκ 

πνμηαεεί πμθθμί ιδπακζζιμί πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πζμ πάκς ζδζόηδηα (Ce
4+

 → Ce
3+

). 
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Οζ Shido ηαζ Iwasawa [45, 99] ιε πνήζδ θαζιαημζημπίαξ IR ιεθέηδζακ ηα εκδζάιεζα 

πνμζνμθδιέκα είδδ ζημκ ηαηαθύηδ Rh/CeO2 ηαζ ζημ οπόζηνςια (απμοζία Rh). Οζ 

ενεοκδηέξ πνόηεζκακ ημκ ζοκδοαζηζηό ιδπακζζιό ιέζς θμνιζηώκ εζδώκ. Τα θμνιζηά είδδ 

ζπδιαηίγμκηαζ από ηδκ ακηίδναζδ ημο CO ιε ηζξ εκενβέξ οδνμλοθμιάδεξ ημο ιενζηώξ 

ακδβιέκμο οπμζηνώιαημξ. Δλέηαζακ ηδκ ακηίδναζδ ηςκ εκδζαιέζςκ πνμζνμθδιέκςκ 

εζδώκ ιε ημ κενό, όπμο δζαπίζηςζακ όηζ ζημ CeO2 ηα θμνιζηά είδδ δεκ ακηζδνμύκ ιε ημ 

κενό, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ ηαηαθύηδ Rh/CeO2. Ο νοειόξ δζάζπαζδξ ηςκ θμνιζηώκ εζδώκ 

βζα ημ ηάεε ζηενεό ανέεδηε κα ζπεηίγεηαζ ιε ημ νοειό ηδξ ακηίδναζδξ WGS. Έηζζ, 

ηαηέθδλακ ζημ ζοιπέναζια όηζ ημ νοειμ-νοειζζηζηό αήια ηδξ ακηίδναζδξ απμηεθεί δ 

δζάζπαζδ ημο δεζιμύ C-H ηςκ θμνιζηώκ εζδώκ. Η  εκένβεζα εκενβμπμίδζδξ βζα ηδκ 

ακηίδναζδ δζάζπαζδξ ηςκ θμνιζηώκ πανμοζία αηιμύ ανέεδηε κα είκαζ 193 kJ mol
-1

 βζα ημ 

CeO2 ηαζ 33.3 kJ mol
-1

 βζα ημ Rh/CeO2.  

Η ύπανλδ ηςκ εκενβώκ οδνμλοθμιάδςκ ζηδκ επζθάκεζα ημο CeO2 δζαπζζηώεδηε από 

ημοξ Binet et al. [139], Fallah et al. [140] ηαζ Jacobs et al. [44, 102, 141] ιε ηδ πνήζδ 

θαζιαημζημπίαξ IR. Έπεζ πνμηαεεί [44, 102, 141] μ ζοκδοαζηζηόξ ιδπακζζιόξ ιέζς 

θμνιζηώκ εζδώκ, όπμο δ δζάζπαζδ ημο δεζιμύ C-H ηςκ θμνιζηώκ απμηεθεί νοειμ-

νοειζζηζηό αήια ηδξ ακηίδναζδξ WGS.  

Οζ Yeung et al. [142] παναζηεύαζακ ηαζκμηόια ηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα Pt/CeO2 ηαζ 

Pt/Au/CeO2 ιε ηδ ιέεμδμ ιζηνμ-βαθαηηώιαημξ (microemulsion method), όπμο μζ 

ηαηαθύηεξ αοημί πανμοζίαζακ ιδδεκζηή εηθεηηζηόηδηα ζημ CH4, ημ μπμίμ ζοκοπήνπε ζημ 

ιίβια ηδξ ακηίδναζδξ WGS. Σε ιζα άθθδ δδιμζίεοζδ [143] ιε πνήζδ θαζιαημζημπίαξ 

DRIFTS παναηήνδζακ όηζ δεκ ζπδιαηίγμκηαζ θμνιζηά είδδ ηαζ βεθονςιέκεξ 

οδνμλοθμιάδεξ. Έηζζ, ηαηέθδλακ ζημ ζοιπέναζια όηζ ηα θμνιζηά είδδ δεκ απμηεθμύκ 

εκενβά εκδζάιεζα είδδ ζηα οπόρδ ηαηαθοηζηά ζοζηήιαηα. 

Οζ Meunier et al. [144, 145] ήηακ μζ πνώημζ πμο οπμθόβζζακ ηδκ επζθακεζαηή 

ζοβηέκηνςζδ (ιmol g
-1

) ηςκ θμνιζηώκ εζδώκ ζε ζοκεήηεξ ακηίδναζδξ WGS ζε ηαηαθύηεξ 

Au/Ce(La)O2 ζηδ εενιμηναζζαηή πενζμπή 155-200
μ
C. Σηόπμξ ηδξ ιεθέηδξ αοηήξ ήηακ μ 

οπμθμβζζιόξ ηδξ ηζκδηζηήξ ζηαεενάξ (k, s
-1

) ηδξ ακηίδναζδξ δζάζπαζδξ ηςκ θμνιζηώκ 

εζδώκ πνμξ CO2 ηαζ δ ζύβηνζζδ ηδξ ιε ηδκ ηζκδηζηή ζηαεενά ηδξ ακηίδναζδξ WGS. 

Παναηήνδζακ όηζ δ ηζκδηζηή ζηαεενά δζάζπαζδξ ηςκ θμνιζηώκ εζδώκ πνμξ CO2 είκαζ 

πμθύ ιζηνή ζε ζύβηνζζδ ιε ηδκ ηζκδηζηή ζηαεενά ηδξ ακηίδναζδξ WGS. Έηζζ, ηαηέθδλακ 

ζημ ζοιπέναζια όηζ ηα θμνιζηά είδδ δεκ απμηεθμύκ εκενβά εκδζάιεζα είδδ ηδξ 

ακηίδναζδξ.  Να ζδιεζςεεί όιςξ όηζ δ ηζκδηζηή ακάθοζδ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ πμθύ 

απθή, όπμο δεκ θήθεδηε ηαεόθμο οπόρδ δ ζοιιεημπή ημο ιεηάθθμο ζηδ δζάζπαζδ ηςκ 

θμνιζηώκ εζδώκ.   
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Οζ Hwang et al. [146] ελέηαζακ ηδκ επίδναζδ ηδξ πνμζεήηδξ ζόκηςκ Na ζε ηαηαθύηεξ 

Pt/CeO2. Οζ ενεοκδηέξ παναηήνδζακ αύλδζδ ημο ηζκδηζημύ νοειμύ ηδξ ακηίδναζδξ ηαζ 

ιείςζδ ηδξ εκένβεζαξ εκενβμπμίδζδξ από 77.3 ζε 71.4 kJ mol
-1

, ιε εζζαβςβή Na ζηα 

ζηενεά. Δπζπθέμκ, παναηήνδζακ όηζ δ πνμζεήηδ Na πνμηαθεί αθθαβή ηςκ δθεηηνμκζαηώκ 

ζδζμηήηςκ ημο Pt ηαζ ιεζώκεζ ηαηά πμθύ ηδκ ζηακόηδηα ακαβςβήξ ημο οπμζηνώιαημξ. Με 

αάζδ ημ ηεθεοηαίμ, ηαζ ζε ζοκδοαζιό ιε πεζνάιαηα in situ DRIFTS, πνόηεζκακ ημκ 

ζοκδοαζηζηό ιδπακζζιό ιε ζπδιαηζζιό θμνιζηώκ εζδώκ. Θεώνδζακ όηζ μ νόθμξ ημο Na 

είκαζ κα ζπδιαηίγεζ οδνμλοθμιάδεξ ζημ οπόζηνςια ηαζ πανάθθδθα κα αολάκεζ ηδκ 

δθεηηνμκζαηή ποηκόηδηα ημο Pt, πνμςεώκηαξ έηζζ ηδκ πνμζνόθδζδ ημο CO.        

Οζ Hilaire et al. [32] ιεθέηδζακ ημ ιδπακζζιό ηδξ ακηίδναζδξ WGS ζε ηαηαθύηεξ 

Pd/CeO2 ιε πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ παθιώκ ηαζ θαζιαημζημπίαξ DRIFTS. Καηέθδλακ ζημ 

ζοιπέναζια όηζ μ ιδπακζζιόξ ηδξ ακηίδναζδξ είκαζ μ μλεζδμ-ακαβςβζηόξ ιδπακζζιόξ. 

Δπζπθέμκ, ημ CeO2 ανέεδηε κα απμεδηεύεζ ιεβάθεξ ζοβηεκηνώζεζξ ακεναηζηώκ εζδώκ, 

πμο πζεακόκ κα πενζμνίγμοκ ημ νοειό ηδξ ακηίδναζδξ. Ο ιδπακζζιόξ ιέζς ζοιιεημπήξ 

ακεναηζηώκ ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ ιζα παναθθαβή ημο μλεζδμ-ακαβςβζημύ ιδπακζζιμύ, 

ιε ηδ ιόκδ δζαθμνά ζημ πνόκμ γςήξ (lifetime) ηςκ ακεναηζηώκ εζδώκ ζηδκ επζθάκεζα ηαζ 

ηδξ δζαθμνεηζηήξ έηηαζδξ ηςκ νοειώκ μλείδςζδξ/ακαβςβήξ ημο οπμζηνώιαημξ [32, 147]. 

Σοβηεηνζιέκα, εάκ δ δζάζπαζδ ηςκ ακεναηζηώκ ηαζ δ μλείδςζδ ημο οπμζηνώιαημξ 

απμηεθμύκ πμθύ βνήβμνεξ δζενβαζίεξ, ηόηε ηάης από ιόκζιεξ ζοκεήηεξ ακηίδναζδξ δ 

ζοβηέκηνςζδ ηςκ ακεναηζηώκ εζδώκ εα είκαζ πμθύ ιζηνή ιε απμηέθεζια κα ιδ ιπμνεί κα 

ιεηνδεεί, ηαζ ακηίζηνμθα.  

Οζ Kalamaras et al. [48] πνόηεζκακ αθθαβή ημο ιδπακζζιμύ ηδξ ακηίδναζδξ WGS ζε 

ηαηαθύηεξ Pt/CeO2 από ημκ μλεζδμακαβςβζηό ιδπακζζιό ζε έκα ζοκδοαζιό ημο μλεζδμ-

ακαβςβζημύ ηαζ ζοκδοαζηζηoύ ιδπακζζιμύ μλεζδμ-ακαβςβήξ ημο οπμζηνώιαημξ, ιέζς 

ζπδιαηζζιμύ θμνιζηώκ εζδώκ, ιε αύλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ από 200 ζε 300
μ
C. 

Φνδζζιμπμζήεδηακ πεζνάιαηα SSITKA ζε ζοκδοαζιό ιε θαζιαημζημπία ιάγαξ ηαζ 

DRIFTS. Η ζοιιεημπή εοηίκδηςκ πθεβιαηζηώκ μλοβόκςκ ημο CeO2 ζημ ιδπακζζηζηό 

δνόιμ ηδξ ακηίδναζδξ WGS βζα ηδκ παναβςβή CO2 απμδείπεδηε ιε δοκαιζηά ζζμημπζηά 

πεζνάιαηα ιε πνήζδ 
18

Ο2. Ακηίζημζπα απμηεθέζιαηα ανέεδηακ ηαζ ζηα ηαηαθοηζηά 

ζοζηήιαηα Pt/CeO2-TiO2 [57] ηαζ Pt/Ce1-xZrxO2-δ [148]. Ακηίεεηα, ζημκ ηαηαθύηδ Pt/TiO2 

πνμηάεδηε ιόκμ μ μλεζδμ-ακαβςβζηόξ ιδπακζζιόξ ζηδ εενιμηναζζαηή πενζμπή 200-300
μ
C 

[57]. Τα εκενβά εκδζάιεζα είδδ ηδξ ακηίδναζδξ WGS απμδείπεδηε κα ζπδιαηίγμκηαζ ζε 

ιζα δώλε γύξσ από ηνπο θξπζηαιιίηεο Pt [57]. 

Οζ Meunier et al. [149] ακαθένμοκ όηζ μ ιδπακζζιόξ ηδξ ακηίδναζδξ WGS ζε 

ηαηαθύηεξ Pt/CeO2 είκαζ δοκαηό κα αθθάγεζ ζε έκα ζηεκό εενιμηναζζαηό πανάεονμ (~ 
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60
μ
C), μδδβώκηαξ ζημ ζοιπέναζια όηζ μ ιδπακζζηζηόξ δνόιμξ πμο αημθμοεείηαζ 

ελανηάηαζ άιεζα από ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ ακηίδναζδξ. Οζ ενεοκδηέξ [149] δζαπίζηςζακ 

δζαθμνεηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ θμνιζηώκ εζδώκ ιε ηδ εενιμηναζία ακηίδναζδξ. 

Σοβηεηνζιέκα, πνόηεζκακ όηζ ηα θμνιζηά είδδ είκαζ ιδ εκενβά είδδ ζημοξ 160
μ
C, εκώ 

ζημοξ 220
μ
C ηαείζηακηαζ εκενβά εκδζάιεζα είδδ. 

Ο Rodriguez [150] ζοκδοάγμκηαξ δζάθμνεξ in situ ηεπκζηέξ παναηηδνζζιμύ 

ηαηαθοηζηώκ επζθακεζώκ, μπςξ XANES, EXAFS ηαζ XPS ηαεώξ ηαζ εεςνδηζημύξ 

οπμθμβζζιμύξ, πνμζπάεδζε κα πνμζδζμνίζεζ ηα εκενβά είδδ ηαζ ημκ ιδπακζζιό ηδξ 

ακηίδναζδξ WGS ζημ ηαηαθοηζηό ζύζηδια Au/CeO2. Τα απμηεθέζιαηα XANES έδεζλακ 

όηζ δεκ ζπδιαηίγμκηαζ είδδ AuOx ζε ζοκεήηεξ ακηίδναζδξ. Οζ εεςνδηζημί οπμθμβζζιμί 

οπέδεζλακ όηζ ημ εκενβεζαηό θνάβια βζα ηδ δζάζπαζδ ημο Η2Ο είκαζ πμθύ ιεβάθμ. 

Αολδιέκδ δναζηζηόηδηα παναηδνήεδηε ζε κακμζςιαηίδζα Au (> 4 nm) εκαπμηζεέιεκα ζε 

CeO2. Πνμηείκεηαζ έκαξ ιδπακζζιόξ όπμο ημ CO πνμζνμθάηαζ ζηα κακμζςιαηίδζα Au, δ 

δζάζπαζδ ημο Η2Ο πναβιαημπμζείηαζ ζημ οπόζηνςια, εκώ ηα οπόθμζπα εκδζάιεζα είδδ 

πενζθαιαάκμοκ ημ ζπδιαηζζιό θμνιζηώκ ηαζ ακεναηζηώκ εζδώκ πμο θαιαάκμοκ πώνα ζηδ 

δζεπζθάκεζα Au-CeO2.  

Από εεςνδηζημύξ οπμθμβζζιμύξ ζηδ δζεπζθάκεζα ηςκ ηαηαθοηώκ Au/CeO2 

πνμηείκεηαζ μ ζοκδοαζηζηόξ ιδπακζζιόξ ιέζς ηαναμλοθζημύ είδμοξ (carboxylate) ιε ημκ 

μλεζδμ-ακαβςβζηό ιδπακζζιό [151]. Δπζπθέμκ, ζε Pt(111) ηαζ Pt(211) ανέεδηε όηζ ημ 

ηαναμλοθζηό είδμξ (-COOH) είκαζ ημ ηύνζμ εκενβό εκδζάιεζμ είδμξ, εκώ ημ θμνιζηό 

(HCOO-) είκαζ ακεκενβό [152, 153].  

Σε ιζα πνόζθαηδ δδιμζίεοζδ [154] ιε πνήζδ εεςνδηζηώκ οπμθμβζζιώκ DFT, 

ιεθεηήεδηε μ ιδπακζζιόξ ηδξ ακηίδναζδξ WGS ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ ζηδκ 

ηαηαθοηζηή επζθάκεζα Pt10 ζηεξηδόκελεο ζε ππόζηξσκα CeO2 (111). Ο ιδπακζζιόξ πμο 

πνμηάεδηε ήηακ μ μλεζδμ-ακαβςβζηόξ ηαζ μ ζοκδοαζηζηόξ ιδπακζζιόξ μλεζδμ-ακαβςβήξ 

ημο οπμζηνώιαημξ ιέζς ζπδιαηζζιμύ ηαναμλοθζηώκ εζδώκ. Τα ζημζπεζώδδ ιδπακζζηζηά 

αήιαηα πμο πνμηείκμκηαζ βζα ημκ μλεζδμ-ακαβςβζηό ιδπακζζιό είκαζ ηα αηόθμοεα [154]: 

*Pt-Oint + CO(g) → COPt-Oint                                                                                                                                          (1.15) 

COPt-Oint → CO2(Pt-int)                                                                                                     (1.16) 

CO2(Pt-int) → *Pt-Vint + CO2(g)                                                                                           (1.17) 

*Pt-Vint + H2O(g) → H2O(Pt)-Vint                                                                                       (1.18) 

H2O(Pt)-Vint → HPt-OHint                                                                                                 (1.19) 

HPt-OHint + *Pt → 2HPt-Oint                                                                                             (1.20) 

2HPt-Oint → *Pt-Oint + H2(g) + *Pt                                                                                      (1.21) 
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όπμο, Oint ημ δζεπζθακεζαηό μλοβόκμ ζε βεζημκζηέξ εέζεζξ ιε ημ Pt, *Pt-Oint είκαζ ημ εκενβό 

είδμξ Pt ημκηά ζε δζεπζθακεζαηό άημιμ μλοβόκμο, ηαζ Vint δ ηεκή εέζδ μλοβόκμο ζηδ 

δζεπζθάκεζα. Τμ CO πνμζνμθάηαζ ζε έκα άδεζμ δζεπζθακεζαηό ηέκηνμ Pt (ακηίδναζδ 1.15) 

ηαζ μλεζδώκεηαζ από ημ μλοβόκμ ημο CeO2, δδιζμονβώκηαξ ιζα πνμζνμθδιέκδ δμιή CO2 

(ακηίδναζδ 1.16). Σηδ ζοκέπεζα, ημ CO2 εηνμθάηαζ από ηδκ επζθάκεζα ζπδιαηίγμκηαξ ιζα 

ηεκή εέζδ ζηδ δζεπζθάκεζα (ακηίδναζδ 1.17). Τμ κενό πνμζνμθάηαζ ηαζ δζαζπάηαζ ζηδ 

δζεπζθάκεζα ηςκ ηέκηνςκ Pt πμο είκαζ ζε βεζημκζηή εέζδ ιε ηδ ηεκή εέζδ μλοβόκμο 

(ακηίδναζδ 1.18). Τμ πνμζνμθδιέκμ κενό δζαζπάηαζ ιε ιεηαθμνά εκόξ αηόιμο οδνμβόκμο 

ζημ Pt, ζπδιαηίγμκηαξ ιζα οδνμλοθμιάδα ζηδ δζεπζθάκεζα (ακηίδναζδ 1.19). Τμ δεύηενμ 

άημιμ οδνμβόκμο ιεηαθένεηαζ από ηδκ –ΟΗ ζημκ Pt, ζύιθςκα ιε ηδκ ακηίδναζδ 1.20. Τμ 

ηεθεοηαίμ αήια είκαζ δ εηνόθδζδ H2 από ημ Pt βζα κα ζοιπθδνςεεί μ ηαηαθοηζηόξ ηύηθμξ 

(ακηίδναζδ 1.21). 

Από ημοξ εεςνδηζημύξ οπμθμβζζιμύξ παναηδνήεδηε όηζ ημ CO πνμζνμθάηαζ ζζπονά 

ζε δζεπζθακεζαηά ηέκηνα Pt, απμδεζηκύμκηαξ όηζ αοηό ημ είδμξ CO είκαζ ιδ δναζηζηό, 

ηονίςξ ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ. Ωζηόζμ, δ πανμοζία εκόξ δεύηενμο ιμνίμο CO ζε 

δζεπζθακεζαηά ηέκηνα Pt έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ ζζπύμξ ημο δεζιμύ ημο 

πνμζνμθδιέκμο CO ζε βεζημκζηέξ εέζεζξ Pt. Τμ πζμ πάκς δείπκεζ όηζ δ πανμοζία εκόξ 

δεύηενμο ιμνίμο CO πνμςεεί ηδκ μλείδςζδ ημο CO πμο ανίζηεηαζ ζε βεζημκζηή εέζδ. Η 

ύπανλδ εκόξ ιμνίμο CO ζημ Pt ηαζ οδνμβόκμο ζε δζεπζθακεζαηό μλοβόκμ (-ΟΗ) μδδβεί ζε 

ορδθό εκενβεζαηό θνάβια βζα ηδ ιεηαθμνά ημο αηόιμο Η ηδξ οδνμλοθoιάδαξ (-ΟΗ) ζηδ 

δζεπζθάκεζα. Η πανμοζία επζπθέμκ επζθακεζαηώκ αηόιςκ Η έπεζ ςξ απμηέθεζια κα 

ιεζώκεηαζ ημ εκενβεζαηό θνάβια βζα ηδ δζεπζθακεζαηή ιεηαθμνά ημο οδνμβόκμο. 

Τα αήιαηα πμο θαιαάκμοκ πώνα ζημκ ζοκδοαζηζηό ιδπακζζιό μλεζδμ-ακαβςβήξ ημο 

οπμζηνώιαημξ ιέζς ζπδιαηζζιμύ ηαναμλοθζηώκ εζδώκ, ζύιθςκα ιε ημκ Aranifard et al. 

[154] είκαζ ηα αηόθμοεα: 

2COPt-OHint-OsH → COPt-OCOH(Pt-int)-OsH                                                                  (1.22) 

COPt-OCOH(Pt-int)-OsH → COPt-CO2(Pt-int)-OsHΗ                                                           (1.23)                                           

COPt-CO2(Pt-int)-OsHΗ → COPt-ΗΟCO(Pt-int)-OsH                                                           (1.24) 

COPt-ΗΟCO(Pt-int)-OsH → ΗPt-COPt-CO2(Pt-int)-OsH                                                        (1.25) 

Τμ πνμζνμθδιέκμ CO ζημ Pt δζαπέεηαζ ζηδ δζεπζθάκεζα όπμο ακηζδνά ιε οδνμλοθμιάδεξ 

ζπδιαηίγμκηαξ ηαναμλοθζηά εκδζάιεζα είδδ (ακηίδναζδ 1.22). Σηδ ζοκέπεζα, ημ -OCOH(Pt-

int) δζαζπάηαζ ζε βεζημκζηό –ΟsH πνμξ ζπδιαηζζιό –OsHH (πνμζνμθδιέκμ κενό ζηζξ ηεκέξ 

εέζεζξ μλοβόκμο) ηαζ πνμζνμθδιέκςκ εζδώκ CO2 ζηδ δζεπζθάκεζα (ακηίδναζδ 1.22). Τμ Η 

ημο –OsHH ιεηαθένεηαζ ζε εθεύεενμ μλοβόκμ ημο CO2 βζα ζπδιαηζζιό ημο ζηαεενμύ 

είδμοξ –ΗΟCO(Pt-int) (ακηίδναζδ 1.24). Τέθμξ, ημ εκδζάιεζμ είδμξ –ΗΟCO(Pt-int) δζαζπάηαζ 
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ηαζ άημιμ Η ιεηαθένεηαζ ζημ ιεηαθθμ. Έπεζ ανεεεί όηζ ημ εκενβεζαηό θνάβια ιεηαθμνάξ 

Η ζημ Pt είκαζ παιδθόηενμ από όηζ ζημκ μλεζδμ-ακαβςβζηό ιδπακζζιό. 
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      ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

                                                           ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

 

2.1. ηεξενί Ηκηαγωγνί 

ύκθσλα κε ηε ζεσξία ειεθηξνληαθώλ δσλώλ [1], εάλ ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ 

ζρεκαηίδνπλ έλα ζηεξεό θξύζηαιιν είλαη Ν, ηόηε πξνθύπηνπλ Ν αηνκηθέο ειεθηξνληαθέο 

ζηάζκεο. ε θάζε ζηάζκε ελέξγεηαο ππάξρνπλ κόλν δύν ειεθηξόληα κε αληηπαξάιιειν 

spin, ζύκθσλα κε ηελ απνγνξεπηηθή αξρή ηνπ Pauli. O δηαρσξηζκόο ηεο ελέξγεηαο κεηαμύ 

ελεγεηαθώλ ζηαζκώλ είλαη πνιύ κηθξόο κε απνηέιεζκα νη ηειεπηαίεο λα ζεσξνύληαη ζαλ 

έλα ζύλνιν ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ ην νπνίν νλνκάδεηαη ελεξγεηαθή δώλε, δειαδή κηα 

δώλε επηηξεπηώλ ελεξγεηαθώλ θαηαζηάζεσλ [1]. Η πςειόηεξε θαηεηιεκκέλε ελεξγεηαθή 

δώλε νλνκάδεηαη δώλε ζζέλνπο (valence band) θαη ε ρακειόηεξε θελή δώλε νλνκάδεηαη 

δώλε αγωγηκόηεηαο (conduction band). Σα ζηεξεά δηαθξίλνληαη ζε κέηαιια, εκηαγσγνύο 

θαη κνλσηέο (ρήκα 2.1) [2]. ηα κέηαιια νη δώλεο ζζέλνπο θαη αγσγηκόηεηαο 

αιιειεπηθαιύπηνληαη, όπνπ ειεθηξόληα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ κπνξνύλ λα 

κεηαθηλεζνύλ ζε θελέο ζηάζκεο ηεο δώλεο αγσγηκόηεηαο κε ηελ εθαξκνγή ελόο κηθξνύ 

δπλακηθνύ. ηνπο κνλσηέο θαη εκηαγσγνύο ε δώλε ζζέλνπο θαη αγσγηκόηεηαο 

δηαρσξίδεηαη από έλα ελεξγεηαθό θξάγκα, ην νπνίν νλνκάδεηαη ελεξγεηαθό ράζκα (energy 

band gap, Δg), δειαδή απαγνξεπκέλεο ηηκέο ελέξγεηαο ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα θαηέρεη ην 

ειεθηξόλην (ρήκα 2.1). ηεξεά κε ελεξγεηαθό ράζκα κεγαιύηεξν ησλ 4 eV 

ραξαθηεξίδνληαη σο κνλσηέο, ελώ κε κηθξόηεξν ησλ 4 eV σο εκηαγσγνί [2]. Όπσο 

θαίλεηαη ζην ρήκα 2.1, ε δηέγεξζε ελόο ειεθηξνλίνπ από ηε δώλε ζζέλνπο ζηε δώλε 

αγσγηκόηεηαο, δεκηνπξγεί κηα ζεηηθά θνξηηζκέλε θελή ζέζε πνπ νλνκάδεηαη ζεηηθή νπή 

(positive hole). 

 

 

ρήκα 2.1: Δλεξγεηαθό δηάγξακκα γηα κνλσηέο, εκηαγσγνύο θαη κέηαιια. 

 

Κλ
ειτ
ώ Χ

. Π
ετα
λλ
ίδο
υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ                   

                      
ΚΛΔΙΣΧ Υ. ΠΔΣΑΛΛΙΓΟΤ                                                                                                                          36 

 

Οη εκηαγσγνί δηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο (ρήκα 2.2): (α) ελδνγελείο (intrinsic 

semiconductors), θαη (β) εμσγελείο (extrinsic semiconductors) [1, 2]. ηνπο ελδνγελείο 

εκηαγσγνύο (π.ρ. SiO2) ε ζπγθέληξσζε ησλ ειεθηξνλίσλ ζηε δώλε αγσγηκόηεηαο 

θαζίζηαηαη ίζε κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ νπώλ ζηε δώλε ζζέλνπο (ρήκα 2.2α). Αληίζεηα, 

ζηνπο εμσγελείο εκηαγσγνύο ε ζπγθέληξσζε ησλ ειεθηξνλίσλ θαη νπώλ είλαη 

δηαθνξεηηθή. Οη εμσγελείο εκηαγσγνί δεκηνπξγνύληαη από ηελ έιιεηςε ζηνηρεηνκεηξηθήο 

αλαινγίαο ζηνλ ζηεξεό θξύζηαιιν (π.ρ. κεξηθά αλεγκέλν κεηαιινμείδην) ή κε ηελ 

εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ ζην πιέγκα ηνπ εκηαγσγνύ (doping effect) [1]. Οη εμσγελείο 

εκηαγσγνί κπνξεί λα είλαη ηύπνπ n (negative) ή ηύπνπ p (positive).  

ηνπο εκηαγσγνύο ηύπνπ n (π.ρ. CeO2, TiO2, ZrO2, Fe2O3) δεκηνπξγείηαη κηα ζηάζκε 

δόηε (donor level) ζε κηθξή απόζηαζε από ην θαηώηεξν άθξν ηεο θελήο δώλεο 

αγσγηκόηεηαο (ρήκα 2.2β) [1]. Η ζηάζκε απηή ζρεκαηίδεηαη εμαηηίαο ηεο ύπαξμεο 

πξνζκίμεσλ θαηηόλησλ ηνπ ίδηνπ (κε ζηνηρεηνκεηξηθά νμείδηα) ή άιινπ ζηνηρείνπ 

(εκηαγσγνί πξνζκίμεηο) κε ζζέλνο κηθξόηεξν από εθείλν ηνπ θαηηόληνο ηνπ νμεηδίνπ (π.ρ. 

ύπαξμε Fe
2+

/Fe
3+

 ζην Fe2O3-x) [2]. Σα θαηηόληα κηθξόηεξνπ ζζέλνπο δηαζέηνπλ ειεθηξόληα 

ζε πςειόηεξε ζηάζκε από ην θύξην θαηηόλ ηνπ νμεηδίνπ [2]. Έηζη, ηα ειεθηξόληα απηά 

όηαλ βξεζνύλ ζην πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ θαηαιακβάλνπλ δηαθξηηέο ελεξγεηαθέο ζηάζκεο 

(ζηάζκε δόηε). Σα ειεθηξόληα ηεο ζηάζκεο δόηε κπνξνύλ λα αλπςσζνύλ επθνιόηεξα ζηε 

δώλε αγσγηκόηεηαο ιόγσ κηθξόηεξεο ελέξγεηαο (Δd). Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηα 

ειεθηξόληα ηεο δώλεο αγσγηκόηεηαο λα ππεξβαίλνπλ ζε αξηζκό ηηο νπέο ζηε δώλε 

ζζέλνπο. Έηζη, ν εκηαγσγόο είλαη ηύπνπ n θαζώο ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ειεθηξόληα άξα 

θαη θνξείο αξλεηηθνύ θνξηίνπ. 

ηνπο εκηαγσγνύο ηύπνπ p (π.ρ. PbO, NiO, CoO) δεκηνπξγείηαη κηα ζηάζκε δέθηε 

(acceptor level) ζε κηθξή απόζηαζε από ην αλώηεξν άθξν ηεο δώλεο ζζέλνπο (ρήκα 2.2γ) 

[1]. Η ύπαξμε θαηηόλησλ ηνπ ίδηνπ (κε ζηνηρεηνκεηξηθά νμείδηα) ή άιινπ ζηνηρείνπ 

(εκηαγσγνί πξόζκημεηο) κε κεγαιύηεξν ζζέλνο από εθείλν ηνπ θαηηόληνο ηνπ νμεηδίνπ, 

δεκηνπξγεί ηε ζηάζκε δέθηε (π.ρ. ύπαξμε Co
3+

 ζην CoO2-x) [2]. Σα θαηηόληα κεγαιύηεξνπ 

ζζέλνπο δηαζέηνπλ θελέο ειεθηξνληαθέο ζηάζκεο ζηε ζηνηβάδα ζζέλνπο νη νπνίεο 

θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο πνιύ θνληά ζηε δώλε ζζέλνπο ηνπ νμεηδίνπ. Έηζη, ηα ειεθξόληα 

δηεγείξνληαη από ηε δώλε ζζέλνπο ζηηο θελέο ζηάζκεο (ζηάζκε δέθηε), ζρεκαηίδνληαο 

ζεηηθέο νπέο ζηε δώλε ζζέλνπο. Ο αξηζκόο ησλ ζεηηθώλ νπώλ ηεο δώλεο ζζέλνπο είλαη 

κεγαιύηεξνο από ηνλ αξηζκό ησλ ειεθηξνλίσλ ζηε δώλε αγσγηκόηεηαο, κε απνηέιεζκα νη 

εκηαγσγνί λα είλαη θνξείο ζεηηθνύ θνξηίνπ (εκηαγσγόο ηύπνπ p). 
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ρήκα 2.2: Δλεξγεηαθό δηάγξακκα εκηαγσγώλ (α) ελδνγελώλ, (β) ηύπνπ n, θαη (γ) ηύπνπ p. 

 

Η πηζαλόηεηα F(E) λα βξεζεί έλα ειεθηξόλην ζε κηα θβαληηθή θαηάζηαζε ελέξγεηαο, 

Δ, όηαλ ην ζύζηεκα βξίζθεηαη ζε ζεξκηθή ηζνξξνπία, δίλεηαη από ηελ ζπλάξηεζε 

θαηαλνκήο Fermi-Dirac (Δμ. 2.1) [3]. 

1

exp1)(



















 


Tk

EE
EF

B

F
                                                                                       (2.1) 

όπνπ, kB ε ζηαζεξά Boltzmann, Σ ε ζεξκνθξαζία θαη EF ε ελέξγεηα Fermi ή επίπεδν Fermi 

(Fermi level). Η πηζαλόηεηα F(E) ιακβάλεη ηηκέο από 0 έσο 1. Γηα ελέξγεηεο πάλσ από ην 

επίπεδν Fermi ε πηζαλόηεηα λα βξεζεί ην ειεθηξόλην είλαη κεδέλ, ελώ γηα ελέξγεηεο θάησ 

από ην επίπεδν Fermi είλαη 1. Σν επίπεδν Fermi νξίδεηαη σο ην αλώηεξν θαηεηιεκκέλν 

ελεξγεηαθό επίπεδν ζην νπνίν ε πηζαλόηεηα θαηάιεςεο από έλα ειεθηξόλην είλαη ½ [1, 3]. 

ε έλα πιηθό κνλσηή ην επίπεδν Fermi ζπλαληάηαη ζηε δώλε ζζέλνπο, ελώ ζηα κέηαιια 

ζηε δώλε αγσγηκόηεηαο. ηνπο εκηαγσγνύο ην επίπεδν Fermi βξίζθεηαη κεηαμύ ηεο δώλεο 

ζζέλνπο θαη αγσγηκόηεηαο (ρήκα 2.2). ε έλα ελδνγελή εκηαγσγό ην επίπεδν Fermi 

βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο απόζηαζεο αλάκεζα ζηε δώλε ζζέλνπο θαη αγσγηκόηεηαο (ρήκα 

2.2α) αληηπξνζσπεύνληαο ηελ ηζνδύλακε πηζαλόηεηα λα ππάξρεη θάπνηνο θνξέαο θνξηίνπ 

(νπέο θαη ειεθηξόληα) ζε κηα από ηηο δύν ελεξγεηαθέο ζηάζκεο. ε έλα εκηαγσγό ηύπνπ p, 

ην επίπεδν Fermi βξίζθεηαη ιίγν πάλσ από ηε δώλε ζζέλνπο (ρήκα 2.2γ), ελώ ζε έλα 

εκηαγσγό ηύπνπ n θάησ από ηε δώλε αγσγηκόηεηαο (ρήκα 2.2β). Σν επίπεδν Fermi 

κεηαθηλείηαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ επηθξαηνύληνο θνξέα θνξηίνπ. πγθεθξηκέλα, όηαλ 

ην επίπεδν Fermi πιεζηάδεη ηε δώλε αγσγηκόηεηαο, απμάλεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

ειεθηξνλίσλ ζε απηή ηε δώλε, ελώ απμάλεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ νπώλ, όηαλ ην επίπεδν 

Fermi πιεζηάδεη ηε δώλε ζζέλνπο. Η πηζαλόηεηα λα βξεζεί κηα νπή ζε κηα ελεξγεηαθή 

θαηάζηαζε Δ είλαη 1-F(E) [3]. 

 

2.2. Δλεξγεηαθό Υάζκα 

Σν ελεξγεηαθό ράζκα νξίδεηαη σο ε ειάρηζηε ελέξγεηα ηνπ θσηνλίνπ πνπ απαηηείηαη γηα 

λα δηεγεξζεί έλα ειεθηξόλην από ην άλσ κέξνο ηεο δώλεο ζζέλνπο (αλώηεξε θαηεηιεκκέλε 
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ελεξγεηαθή δώλε) πξνο ην ρακειόηεξν ζεκείν ηεο δώλεο αγσγηκόηεηαο (θαηώηεξε κε 

θαηεηιεκκέλε δώλε), αθήλνληαο κηα ζεηηθή νπή (electron hole) ζηε δώλε ζζέλνπο [3]. Σν 

δεύγνο ειεθηξνλίνπ-νπήο ιέγεηαη εμηηόλην (exciton) θαη ε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο 

νλνκάδεηαη εμηηνληθή αθηίλα Bohr (exciton Bohr radius, αexc, ρήκα 2.1) [4, 5]. Η 

εμηηνληθή αθηίλα ηνπ Bohr (αexc) δίλεηαη από ηελ αθόινπζε ζρέζε [4, 5]: 











 

he

oexc
mm

aa
11

                                                                                                  (2.2) 

όπνπ, αν ε αθηίλα Bohr (0.529 Å), ε∞ ε δηειεθηξηθή ζηαζεξά ηνπ εκηαγσγνύ, me θαη mh ε 

ελεξγόο κάδα ηνπ ειεθηξνλίνπ θαη νπήο, αληίζηνηρα. Οη ηηκέο ησλ εμηηνληθώλ αθηίλσλ 

Bohr γηα ζπλήζεηο εκηαγσγνύο είλαη θάησ από 10 nm. Γηα παξάδεηγκα, γηα ην CeO2 είλαη 

7-8 nm [6]. ηνλ Πίλαθα 2.1 δίλνληαη ηα ελεξγεηαθά ράζκαηα κεξηθώλ εκηαγσγώλ. 

Αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε δηέγεξζε ελόο ειεθηξνλίνπ είλαη ε ελέξγεηά ηνπ λα είλαη ίζε ή 

κεγαιύηεξε ηνπ ελεξγεηαθνύ ράζκαηνο (Ebg). 

bgEhv                                                                                                                            (2.3) 

όπνπ, h ε ζηαζεξά Plank θαη v ε ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο. Έηζη, νη 

εκηαγσγνί κπνξνύλ λα απνξξνθήζνπλ θσηόληα κε κήθνο θύκαηνο κηθξόηεξν κηαο νξηαθήο 

ηηκήο (ιth, threshold wavelength), ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην ελεξγεηαθό ράζκα ζύκθσλα κε 

ηελ Δμ. 2.4: 

)(

1240
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nm

hc
hveVE
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                                                                                     (2.4) 

όπνπ, c ε ηαρύηεηα ηνπ θσηόο. Σα θσηόληα κε κήθε θύκαηνο κεγαιύηεξα από ην ιth δελ 

απνξξνθνύληαη από ηνλ εκηαγσγό, ελώ ην αληίζεην ζπκβαίλεη γηα κήθε θύκαηνο 

κηθξόηεξα από ην ιth.                              

 

2.2.1. Σύπνη Δλεξγεηαθώλ Υαζκάηωλ 

Γηα ηε κεηαθίλεζε ελόο ειεθηξνλίνπ από ηε δώλε ζζέλνπο ζηε δώλε αγσγηκόηεηαο 

απαηηείηαη ε κεηαβνιή ηεο ελέξγεηαο ή ελέξγεηαο θαη νξκήο [1]. Η θηλεηηθή ελέξγεηα (Δθηλ) 

ηνπ ειεθηξνλίνπ δίλεηαη από ηελ Δμίζσζε 2.5 [3]. 

*

2

2m

p
E                                                                                                                          (2.5) 

όπνπ, p  ε νξκή θαη m* ε ελεξγόο κάδα ηνπ ειεθηξνλίνπ. ύκθσλα κε ηελ εμίζσζε de 

Broglie (Δμ. 2.6), ην κήθνο θύκαηνο (ι) είλαη αληηζηξόθσο αλάινγν ηεο νξκήο. 

p

h
                                                                                                                                (2.6) 
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Σα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα πεξηγξάθνληαη από έλα δηάλπζκα k, ηνπ νπνίνπ ε δηεύζπλζε 

είλαη παξάιιειε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο, θαη ην κέγεζνο ηεο 

νπνίαο ζρεηίδεηαη κε ην κήθνο θύκαηνο ζύκθσλα κε ηε Δμ. 2.7. 



2
k                                                                                                                              (2.7) 

Από ηηο Δμο. 2.6 θαη 2.7 ιακβάλεηαη ε Δμ. 2.8. 

k
kh

p 
2

                                                                                                                     (2.8) 

όπνπ, ħ ε ζηαζεξά Dirac (ζηαζεξά Plank (h) δηαηξεκέλε κε 2π). Δμαηηίαο ηεο ζρέζεο 2.8, 

ην k θαιείηαη δηάλπζκα νξκήο [1]. πλδπάδνληαο ηηο Δμο. 2.5 θαη 2.8 ιακβάλεηαη ε Δμ. 2.9, 

πνπ δίλεη ηε ζρέζε ηεο ελέξγεηαο κε ην δηάλπζκα ηεο νξκήο. 

*2

22
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kh
E


                                                                                                                        (2.9) 

 

Πίλαθαο 2.1: Δλεξγεηαθά ράζκαηα δηαθόξσλ εκηαγσγώλ. 

Ηκηαγωγόο Δλεξγεηαθό ράζκα (eV) Σύπνο Δbg         Βηβιηνγξαθία 

ZnO 3.40 Άκεζν                         [1] 

CeO2 2.8-3.2  Άκεζν                         [7-9] 

TiO2 (Ρνπηύιην) 

TiO2 (Αλαηάζε) 

3.06 

3.20-3.35 

Άκεζν                         [10] 

Έκκεζν                       [11] 

ZrO2 5.0 Άκεζν                         [12] 

La2O3 4.3 Έκκεζν                       [13]  

α-Fe2O3 2.18, 2.65 

1.87, 2.05 

Άκεζν                         [14, 15] 

Έκκεζν                       [14, 15]   

 

Η γξαθηθή απεηθόληζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ δηαλύζκαηνο νξκήο k είλαη κηα παξαβνιή, 

όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.3 [1, 3]. Τπάξρνπλ δπν ηύπνη ελεξγεηαθώλ ραζκάησλ αλάινγα 

κε ην είδνο ηεο κεηαβνιήο (ελέξγεηα ή ελέξγεηα/νξκή): άκεζν (direct) θαη έκκεζν 

(indirect) ελεξγεηαθό ράζκα (ρήκα 2.3) [3]. Σν άκεζν ελεξγεηαθό ράζκα νθείιεηαη ζε 

κεηαβνιή κόλν ηεο ελεξγεηαο γηα ηε δηέγεξζε ελόο ειεθηξνλίνπ από ηε δώλε ζζέλνπο ζηε 

δώλε αγσγηκόηεηαο κε ηαπηόρξνλε εθπνκπή ελόο θσηνλίνπ (ρήκα 2.3α). Γειαδή, ην 

αλώηεξν ζεκείν ηεο δώλεο ζζέλνπο θαη ην θαηώηεξν ηεο δώλεο αγσγηκόηεηαο έρνπλ ηελ 

ίδηα ηηκή δηαλύζκαηνο νξκήο, k=0 [3].  

Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.3β, ην ειεθηξόλην δελ κπνξεί λα δηεγεξζεί από ην 

αλώηεξν ζεκείν ηεο δώλεο ζζέλνπο ζην θαηώηεξν ζεκείν ηεο δώλεο αγσγηκόηεηαο ρσξίο 
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λα κεηαβιεζεί θαη ε νξκή ηνπ. Σν δηαλύζκα ηεο νξκήο k ηνπ αλώηεξνπ ζεκείνπ ηεο δώλεο 

ζζέλνπο θαη ηνπ θαηώηεξνπ ζεκείνπ ηεο δώλεο αγσγηκόηεηαο δελ έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή k 

(k≠0) [3]. Σν ελεξγεηαθό ράζκα θαιείηαη έκκεζν, όηαλ ε δηέγεξζε ελόο ειεθηξνλίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηαπηόρξνλε κεηαβνιή ηεο νξκήο θαη ελέξγεηαο. Η δηαδηθαζία απηή 

πεξηγξάθεηαη σο εμήο: Αξρηθά ην ειεθηξόλην αθνύ δηεγεξζεί παγηδεύεηαη ζε κηα 

ρακειόηεξε ελεξγεηαθά δώλε πξηλ ηελ ηειηθή κεηαθίλεζή ηνπ ζηε δώλε αγσγηκόηεηαο, 

όπνπ κεηαβάιιεηαη ε ελέξγεηα κε απνηέιεζκα ηελ απειεπζέξσζε ελόο θσηνλίνπ. ηε 

ζπλέρεηα κεηαβάιιεηαη ε νξκή παξάγνληαο έλα θσλόλην. Σν θσλόλην νξίδεηαη σο νη 

θβαληηζκέλεο ηαιαληώζεηο ηνπ θξπζηαιιηθνύ πιέγκαηνο ελόο ζηεξενύ, πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηε ζέξκαλζή ηνπ [16]. 

 

 

ρήκα 2.3: ρεκαηηθή απεηθόληζε (α) άκεζνπ (direct) θαη (β) έκκεζνπ (indirect) ελεξγεηαθνύ 

ράζκαηνο. 

 

2.2.2. Δπίδξαζε ηεο Θεξκνθξαζίαο ζην Δλεξγεηαθό Υάζκα 

Σν ελεξγεηαθό ράζκα ζηνπο ζηεξενύο εκηαγσγνύο εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία. 

πγθεθξηκέλα, όζν απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ην ελεξγεηαθό ράζκα κεηώλεηαη [3]. Απηό 

νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη κε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ην θξπζηαιιηθό πιέγκα 

δηαζηέιιεηαη. Αύμεζε ηνπ θξπζηαιιηθνύ πιέγκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ 

δπλακηθνύ ζην νπνίν εθηίζεληαη ηα ειεθηξόληα (κείσζε έιμεο από ηνλ ππξήλα) ηνπ 

ζηεξενύ, όπνπ απηό κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ 

ράζκαηνο. Η πεηξακαηηθή ζρέζε Varshni (Δμ. 2.10) [17] εθθξάδεη ηελ εμάξηεζε ηνπ 

ελεξγεηαθνύ ράζκαηνο από ηε ζεξκνθξαζία. 




T
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ETE gg

2

)0()(                                                                                                   (2.10) 

όπνπ, Δg(0) ε ηηκή ηνπ ελεξγεηαθνύ ράζκαηνο ζε 0
 
Κ, α θαη β ζηαζεξέο. 
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2.2.3. Δπίδξαζε ηνπ Μεγέζνπο ηωλ ωκαηηδίωλ ζην Δλεξγεηαθό Υάζκα 

Σν ελεξγεηαθό ράζκα ησλ ζηεξεώλ εκηαγσγώλ επεξεάδεηαη από ην κέγεζνο ησλ 

ζσκαηηδίσλ ηνπο. ην ζεκείν απηό πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζσκαηίδηα κε κέγεζνο από 1 

έσο 100 nm νλνκάδνληαη λαλνζσκαηίδηα, ελώ εκηαγσγνί κε κεγαιύηεξν κέγεζνο 

νλνκάδνληαη εθηεηακέλνη εκηαγσγνί. Διαηηώλνληαο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ εκηαγσγνύ 

επεξεάδνληαη ζεκαληηθά νη ελεξγεηαθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βξεζεί έλα 

ειεθηξόλην [18]. πγθεθξηκέλα, πεξηνξίδνληαο ηηο δηαζηάζεηο ελόο εκηαγσγνύ ζε κεξηθά 

λαλόκεηξα, νη ζπλερείο δώλεο ζζέλνπο θαη αγσγηκόηεηαο κεηαηξέπνληαη ζε δηαθξηηέο 

ελεξγεηαθέο ζηάζκεο (ρήκα 2.4). Η εκθάληζε δηαθξηηώλ ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ ζηε δώλε 

ζζέλνπο θαη αγσγηκόηεηαο νλνκάδεηαη θαηλόκελν θβαληηθνύ εληνπηζκνύ (quantum 

confinement effect) [19, 20]. Σν θαηλόκελν απηό είλαη πνιύ ελδηαθέξνλ αθνύ 

δηαθνξνπνηνύληαη νη ηδηόηεηεο ηνπ εκηαγσγνύ, όρη κε βάζε ηε ζύζηαζε αιιά 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηελ αιιαγή ηνπ κεγέζνπο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ.  

 

 

ρήκα 2.4: Φαηλόκελν θβαληηθνύ εληνπηζκνύ (quantum confinement effect). 

 

Η εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θβαληηθνύ εληνπηζκνύ ζε έλα εκηαγσγό εξκελεύεηαη 

κε βάζε ην κέγεζνο ηεο εμηηνληθήο αθηίλαο Bohr. ηνλ εθηεηακέλν εκηαγσγό ην κέγεζνο 

ηεο εμηηνληθήο αθηίλαο Bohr δηαθέξεη ζεκαληηθά από ην κέγεζνο ηνπ θξπζηάιινπ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ πθίζηαηαη ην θαηλόκελν ηνπ θβαληηθνύ εληνπηζκνύ. Αληίζεηα, όζν ην 

κέγεζνο ηνπ θξπζηάιινπ πιεζηάδεη ηελ εμηηνληθή αθηίλα Bohr νη ελεξγεηαθέο ζηάζκεο πνπ 

κπνξεί λα θαηαιακβάλεη ην ειεθηξόλην δελ είλαη πιένλ ζπλερείο θαη πθίζηαληαη 

δηαρσξηζκό, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην ελεξγεηαθό ράζκα (Δg) ηνπ εκηαγσγνύ 

ζύκθσλα κε ηελ Δμ. 2.11 [21]: 
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όπνπ Ebg, ην ελεξγεηαθό ράζκα εθηεηακέλνπ εκηαγσγνύ (bulk band gap), h ε ζηαζεξά 

Plank, R ε αθηίλα ηνπ ζσκαηηδίνπ, me θαη mh ε ελεξγόο κάδα ηνπ ειεθηξνλίνπ θαη νπήο 

αληίζηνηρα, ε ε δηειεθηξηθή ζηαζεξά, εν ε δηαπεξαηόηεηα θελνύ (8.854x10
-12

 F/m) θαη e ην 

θνξηίν ηνπ ειεθηξνλίνπ. Η Δμ. 2.11 δείρλεη ηελ εμάξηεζε ηνπ ελεξγεηαθνύ ράζκαηνο από 

δπν όξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο ηωλ ζωκαηηδίωλ. Ο πξώηνο όξνο θαιείηαη όξνο 

εληνπηζκνύ (confinement term) ν νπνίνο απμάλεηαη κε ην R
-2

, θαη ν δεύηεξνο όξνο θαιείηαη 

έιμε Coulomb (Coulomb attraction) ε νπνία απμάλεη κε ην R
-1

. Η Δμ. 2.11 απνδεηθλύεη όηη 

κε κείσζε ηνπ κεγέζνπο (R) ελόο λαλνθξπζηάιινπ απμάλεηαη ην ελεξγεηαθό ηνπ ράζκα, 

δειαδή ν εκηαγσγόο απνθηά δπλαηόηεηα απνξξόθεζεο θσηόο ζε κηθξόηεξα κήθε 

θύκαηνο [21]. 

 

2.3. Φαηλόκελν πληνληζκνύ Δπηθαλεηαθώλ Πιαζκνλίωλ (Surface Plasmon 

Resonance Effect) 

Σν θαηλόκελν ηνπ ζπληνληζκνύ επηθαλεηαθώλ πιαζκνλίσλ παξαηεξείηαη θαηά ηελ 

πξόζπησζε ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζε έλα κέηαιιν. ην θαηλόκελν απηό 

νθείινληαη νη δώλεο απνξξόθεζεο πνπ εκθαλίδνπλ ηα κέηαιια ζηε πεξηνρή ηνπ νξαηνύ 

[22, 23]. Καηά ηελ πξόζπησζε αθηηλνβνιίαο κε θαηάιιειν κήθνο θύκαηνο, ηα ειεύζεξα 

ειεθηξόληα ζζέλνπο ηνπ κεηάιινπ ηαιαληώλνληαη ζπιινγηθά πξνο κηα θαηεύζπλζε 

δεκηνπξγώληαο ηα ιεγόκελα πιαζκόληα. ην ρήκα 2.5 παξνπζηάδεηαη ε ηαιάλησζε ησλ 

επηθαλεηαθώλ πιαζκνλίσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαιιηθώλ λαλνζσκαηηδίσλ, όπνπ ην 

κέγεζόο (d) ηνπο είλαη αξθεηά κηθξόηεξν από ην κήθνο θύκαηνο ηεο εηζεξρόκελεο 

αθηηλνβνιίαο (d<<ι), ην ειεθηξηθό πεδίν πξνθαιεί πόισζε (polarization) ησλ ειεύζεξσλ 

ειεθηξνλίσλ ηνπ κεηάιινπ [23]. Σα ζεηηθά θνξηία ζηα λαλνζσκαηίδηα ζεσξνύληαη 

αθίλεηα ιόγσ ηεο κεγάιεο ηνπο κάδαο, ελώ ηα αξλεηηθά θνξηία (ειεύζεξα ειεθηξόληα) 

θηλνύληαη ππό ηελ επίδξαζε ηνπ εμσηεξηθνύ ειεθηξηθνύ πεδίνπ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη κηα 

θαζαξή δηαθνξά θνξηίνπ ζηα όξηα ηνπ λαλνζσκαηηδίνπ. Η ειθηηθή δύλακε πνπ 

δεκηνπξγείηαη κεηαμύ ησλ ειεύζεξσλ ειεθηξνλίσλ θαη ησλ αθίλεησλ ππξήλσλ δεκηνπξγεί 

κηα δύλακε επαλαθνξάο, ε νπνία ηείλεη λα απνθαηαζηήζεη ην ζύζηεκα, κε ζπλέπεηα λα 

δεκηνπξγείηαη έλα δίπνιν ηαιάλησζεο ησλ ειεθηξνλίσλ, γλσζηή σο ηαιάλησζε 

επηθαλεηαθώλ πιαζκνλίσλ. Η ζπιινγηθή ηαιάλησζε ησλ ειεθηξνλίσλ κεξηθέο θνξέο 

ζεκεηώλεηαη σο ζπληνληζκόο πιαζκνλίνπ δηπόινπ-ζωκαηηδίνπ. Ο ζπληνληζκόο 

επηθαλεηαθώλ πιαζκνλίσλ είλαη ε ζύκθσλε (coherent, κε ηελ ίδηα θάζε) ηαιάλησζε όισλ 

ησλ ειεύζεξσλ ειεθηξνλίσλ ηεο δώλε αγσγηκόηεηαο (conduction electron density) [24].  
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ρήκα 2.5: πληνληζκόο επηθαλεηαθώλ πιαζκνλίσλ γηα ζθαηξηθά λαλνζσκαηίδηα. Σν 

ζρεκαηηδόκελν δίπνιν ηαιαληώλεηαη ζε θάζε κε ην ειεθηξηθό πεδίν ηνπ εηζεξρόκελνπ θσηόο. 

 

Σα  επηθαλεηαθά πιαζκόληα  ζηα λαλνζσκαηίδηα ηαιαληώλνληαη κε ζπρλόηεηα ωsp [25]: 






21


p

sp                                                                                                                  (2.12) 

όπνπ, 



*

2

m

ne
p      ε ζπρλόηεηα πιαζκνλίσλ ζηνλ εθηεηακέλν εκηαγσγό, e ην θνξηίν 

ηνπ ειεθηξνλίνπ, n ε ππθλόηεηα ειεθηξνλίσλ ηεο δώλεο αγσγηκόηεηαο, m* ε ελεξγόο 

κάδα ηνπ ειεθηξνλίνπ, θαη ε δηειεθηξηθή ζηαζεξά. Όηαλ ην κήθνο θύκαηνο ηεο 

αθηηλνβνιίαο είλαη ζε ζπληνληζκό κε ηε ζπρλόηεηα πιαζκνλίνπ, ηόηε δεκηνπξγείηαη 

ηζρπξή ηαιάλησζε [23]. Από ηελ Δμ. 2.12 δηαπηζηώλεηαη όηη ε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο ησλ 

πιαζκνλίσλ εμαξηάηαη από ηελ ππθλόηεηα ησλ ειεύζεξσλ ειεθηξνλίσλ ηνπ θάζε 

κεηάιινπ ζηε δώλε αγσγηκόηεηαο. Έηζη, θάζε κέηαιιν παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθή 

ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο πιαζκνλίσλ, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ νξαηνύ [23]. Γηα 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ηαιάλησζε επηθαλεηαθώλ πιαζκνλίσλ πξέπεη ην κέηαιιν λα 

απνξξνθήζεη ελέξγεηα ίζε κε:  

spplasmonE                                                                                                                  (2.13) 

Φαηλόκελα ζπληνληζκνύ ησλ επηθαλεηαθώλ πιαζκνλίσλ κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ θαη ζε 

εκηαγωγνύο. Λόγσ όκσο ηεο αξθεηά κηθξόηεξεο ππθλόηεηαο ησλ ειεύζεξσλ ειεθηξνλίσλ 

(θάησ από 10
20

 cm
-3

 έλαληη 10
23

 cm
-3

 γηα ηα κέηαιια [26]) πνπ ππάξρνπλ ζε απηά δελ 

εκθαλίδνληαη ζην νξαηό αιιά ζην καθξηλό ππέξπζξν (far infrared) [27, 28]. 

 

2.4. Δπαθή Μεηάιινπ-Ηκηαγωγνύ 

Η αύμεζε ή κείσζε ηεο θαηαιπηηθήο δξαζηηθόηεηαο θαη ρεκεηνξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο 

ησλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ έρεη αλαθεξζεί όηη νθείιεηαη ζε “ηζρπξέο αιιειεπηδξάζεηο 

κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο” (Strong Metal Support Interactions, SMSI) [29]. Οη Schwab 

[30] θαη Solymosi [31] κειέηεζαλ ηε κεηαβνιή ησλ θαηαιπηηθώλ ηδηνηήησλ ελόο 

κεηαιιηθνύ ζηεξηδόκελνπ θαηαιύηε κέζσ ελόο κεραληζκνύ πνπ πεξηιακβάλεη 
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ειεθηξνληαθέο αιιειεπηδξάζεηο δηεπηθάλεηαο κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο. Η κεζνδνινγία 

βαζηδόηαλ ζηε κεηαβνιή ηεο ειεθηξνληαθήο δνκήο δηαθόξσλ ππνζηξσκάησλ-εκηαγσγώλ 

κε ηελ πξνζζήθε δηαθόξσλ εληζρπηώλ, κε ζθνπό ηνλ έιεγρν ηεο θαηεύζπλζεο θαη ην πνζό 

ηνπ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεηαη κεηαμύ κεηάιινπ θαη ππνζηξώκαηνο, όπσο πξνβιέπεηαη από 

ηε ζεσξία επαθήο κεηάιινπ-εκηαγσγνύ [30, 31]. 

ύκθσλα κε ηε ζεσξία επαθήο κεηάιινπ-εκηαγσγνύ, ε πξνϋπόζεζε γηα ηελ ύπαξμε 

ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-εκηαγσγνύ είλαη ε επηθξάηεζε 

ελόο νκνηόκνξθνπ ειεθηξνρεκηθνύ δπλακηθνύ ζε όιν ην ζύζηεκα. Αλ ην κέηαιιν θαη ν 

εκηαγσγόο, πξηλ ηελ επαθή, έρνπλ δηαθνξεηηθά ειεθηξνρεκηθά δπλακηθά (ρήκα 2.6α), 

ηόηε θαηά ηε δεκηνπξγία επαθήο παξαηεξείηαη κεηαθνξά ειεθηξνλίσλ από ην κεγαιύηεξν 

ειεθηξνρεκηθό δπλακηθό πξνο ην κηθξόηεξν κέρξη λα εμηζσζνύλ ηα ειεθηξνρεκηθά 

δπλακηθά ησλ δπν θάζεσλ (ρήκα 2.6β) [29]. ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη 

ην επίπεδν Fermi είλαη ηζνδύλακν κε ην ειεθηξνρεκηθό δπλακηθό (κe) [29]. Όηαλ ηα δύν 

πιηθά δελ έρνπλ πιεόλαζκα ειεθηξηθνύ θνξηίνπ, ηόηε ζα ηζρύεη: 



 e                                                                                                                      (2.14) 

sc

sc

e                                                                                                                       (2.15) 

όπνπ, κe ην ειεθηξνρεκηθό δπλακηθό ηνπ κεηάιινπ (Μ) ή ηνπ εκηαγσγνύ (SC), θαη Φ ην 

έξγν εμόδνπ ηνπ κεηάιινπ (Μ) ή ηνπ εκηαγσγνύ (SC). Η ελεξγεηαθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπ 

επηπέδνπ Fermi (ΔF) θαη ηνπ ειεθηξνζηαηηθνύ δπλακηθνύ (eΦ) ελόο κεηάιινπ ή 

εκηαγσγνύ νλνκάδεηαη έξγν εμόδνπ. Σν έξγν εμόδνπ ηνπ εκηαγσγνύ (Φsc) δίλεηαη από ηελ 

Δμ. 2.16 [32]: 

 eesc                                                                                                             (2.16) 

Η ειεθηξνληθή ζπγγέλεηα (electron affinity, ρS) ηνπ εκηαγσγνύ είλαη ε ελεξγεηαθή δηαθνξά 

ηεο δώλεο αγσγηκόηεηαο θαη ηνπ ειεθηξνζηαηηθνύ δπλακηθνύ  (Δμ. 2.17) [33]. 

 eEx scS ,                                                                                                            (2.17) 

ηελ ηζνξξνπία, ην θνηλό ειεθηξνρεκηθό δπλακηθό ζα είλαη: 

scsc

eq

e ee                                                                                (2.18) 

θαη 

scsc e                                                                                                              (2.19) 

όπνπ, Φ ην ειεθηξνζηαηηθό δπλακηθό ηνπ κεηάιινπ (Μ) ή ηνπ εκηαγσγνύ (SC), Γ SC

M θαη 

Γ SC

M  ε κεηαβνιή ησλ έξγσλ εμόδσλ θαη ηνπ ειεθηξνζηαηηθνύ δπλακηθνύ ζηελ 

δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-εκηαγσγνύ, αληίζηνηρα. ύκθσλα κε ηελ Δμ. 2.19 ζηελ ηζνξξνπία, ε 
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κεηαβνιή ηνπ ειεθηξνζηαηηθνύ δπλακηθνύ ηζνύηαη κε ηε δηαθνξά ησλ έξγσλ εμόδνπ ησλ 

δύν θάζεσλ.  

Όηαλ ην κέηαιιν έξρεηαη ζε επαθή κε εκηαγσγό ηύπνπ n, θαη ζηελ πεξίπησζε όπνπ ην 

έξγν εμόδνπ ηνπ κεηάιινπ είλαη κεγαιύηεξν από απηό ηνπ εκηαγσγνύ (ΦΜ>ΦS), ηόηε 

γίλεηαη κεηαθνξά ειεθηξνλίσλ από ηνλ εκηαγσγό πξνο ην κέηαιιν. Η επαθή δεκηνπξγεί 

κηα ζηηβάδα θνξηίνπ. Η επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ απνθηά κηα πεξίζζεηα αξλεηηθνύ 

θνξηίνπ, ελώ ν εκηαγσγόο δηαζέηεη κηα πεξίζζεηα ζεηηθνύ θνξηίνπ. Σα ειεθηξόληα ηα 

νπνία κεηαθέξνληαη πξνο ην κέηαιιν πξνέξρνληαη από άηνκα ηεο δηεπηθάλεηαο θαη ε 

πεξηνρή ηνπ εκηαγσγνύ ε νπνία έρεη ράζεη ειεθηξόληα ραξαθηεξίδεηαη από θάκςε ησλ 

δσλώλ ζζέλνπο θαη αγσγηκόηεηαο πξνο ηα πάλσ [34-36]. Η ζηηβάδα ιέγεηαη πεξηνρή 

εθθέλσζεο ή θξάγκα Schottky (Schottly barrier). Σν ύςνο ηνπ θξάγκαηνο (ΦSB) δίλεηαη 

από ηε ζρέζε: 

 
 

e

SC
SB


 

                                                                                                    (2.20) 

 

 

ρήκα 2.6: Δπαθή κεηάιινπ-εκηαγσγνύ ηύπνπ n, (α) πξηλ θαη (β) κεηά ηελ επαθή, όπνπ ΦM>ΦS. 

 

ην ρήκα 2.7 παξνπζηάδεηαη ε πεξηνρή εθθέλσζεο γηα έλα κεηαιιηθά ζηεξηδόκελν 

θαηαιύηε ζε ππόζηξσκα-εκηαγσγό. ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαιιηθώλ ζηεξηδόκελσλ 

θαηαιπηώλ, ε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο ζεσξείηαη πεπεξαζκέλε, αθνύ ην 

κέγεζνο ηνπ κεηάιινπ θπκαίλεηαη από 1 έσο 10 nm (dM) [29]. Οη κεηαιιηθνί θξπζηαιιίηεο 

πεξηγξάθνληαη ζπρλά ζαλ εκηζθαηξηθά ή ζθαηξηθά ζσκαηίδηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο.  Κλ
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ρήκα 2.7: Μνληέιν επαθήο κεηάιινπ-εκηαγσγνύ.  

 

2.5. Ομείδην ηνπ Γεκεηξίνπ θαη Μηθηά Ομείδηα Γεκεηξίνπ 

Σα κεηαιινμείδηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα Γ.Γ. είλαη ην νμείδην ηνπ 

δεκεηξίνπ θαη κηθηά νμείδηά ηνπ. Η θξπζηαιιηθή δνκή ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ είλαη 

θπβηθή ελδξνθεληξσκέλε (face centered cubic, fcc) θαη αλήθεη ζηηο δνκέο ηύπνπ θζνξίηε 

CaF2 [37, 38] (ρήκα 2.8). ε απηή ηε δνκή θάζε θαηηόλ Ce
4+

 πεξηβάιιεηαη από νθηώ 

ηζνδύλακα γεηηνληθά αληόληα νμπγόλνπ (O
2-

) ζηηο γσλίεο ελόο θύβνπ. Αληίζεηα, θάζε αληόλ 

Ο
2-

 πεξηβάιιεηαη από έλα ηεηξάεδξν θαηηόλησλ Ce
4+

 πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην θέληξν 

κηαο θπβηθήο δηακόξθσζεο [38].  

 

 

ρήκα 2.8: Κξπζηαιιηθή δνκή CeO2 ζε (α) νμεηδσηηθέο θαη (β) αλαγσγηθέο ζπλζήθεο (Vo = θελή 

ζέζε νμπγόλνπ). (γ) Φάζκαηα Uv-vis CeO2 κεηά από in situ αλαγσγή ζηνπο 200-700
ν
C, όπνπ 

θαίλεηαη ε θνξπθή ζηα 588 nm πνπ νθείιεηαη ζηε κεηάπησζε Ce
4+

→Ce
3+

 [41].  

 

Σν νμείδην ηνπ δεκεηξίνπ έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα απνζεθεύεη θαη λα ειεπζεξώλεη 

άηνκα νμπγόλνπ (oxygen storage capacity, OSC) [39] θάησ από νμεηδσηηθέο (ρήκα 2.8α) 

θαη αλαγσγηθέο (ρήκα 2.8β) ζπλζήθεο, αληίζηνηρα. Έηζη, κπνξεί εύθνια λα αιιάδεη 

νμεηδσηηθέο θαηαζηάζεηο (Ce
3+
Ce

4+
), όπνπ ζην πιέγκα ηνπ δεκηνπξγνύληαη ζηαζεξέο 

ελεξγεηαθά θελέο ζέζεηο νμπγόλνπ (αληνληηθέο αηέιεηεο θξπζηαιιηθήο δνκήο). Όηαλ άηνκν 

νμπγόλνπ θεύγεη από ηε δνκή (αλαγσγηθέο ζπλζήθεο) ζηε ζέζε ηνπ κέλνπλ δπν 

ειεθηξόληα. Σα ειεθηξόληα απηά ηνπνζεηνύληαη ζηα f ηξνρηαθά δπν γεηηνληθώλ θαηηόλησλ 

Ce
4+

, κε απνηέιεζκα λα αιιάδεη ην θνξηίν ηνπο από +4 ζε +3 [40]. Έηζη, θάζε κηα θελή 
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ζέζε νμπγόλνπ πνπ δεκηνπξγείηαη ζρεκαηίδνληαη δπν θαηηόληα Ce
3+

 (ρήκα 2.8β). Η 

παξνπζία ηνπ Ce
3+

 ζηα ζηεξεά κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ρξήζε ηεο ηερληθήο Uv-

vis/DRS (ρήκα 2.8γ) εμαηηίαο ηεο κεηάπησζεο Ce
4+

→Ce
3+

 ζηα 588 nm [41]. 

Σν νμείδην ηνπ δεκεηξίνπ επλνεί ηε δηαζπνξά ηνπ κεηάιινπ θαη πξνσζεί ηελ 

αληίδξαζε WGS [39, 42]. Η ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηαιπηώλ ζε αξθεηά πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο νδεγεί ζε απελεξγνπνίεζή ηνπο θαη κείσζε ηεο απνζεθεπηηθήο ηθαλόηεηαο 

ηνπο ζε νμπγόλν (OSC) ιόγσ ζπζζσκάησζεο [38]. Με ηελ εηζαγσγή πξνζκίμεσλ ζην 

CeO2 απμάλεηαη ε ζεξκηθή ζηαζεξόηεηά ηνπ [38, 43, 44]. Έρεη απνδεηρζεί από αξθεηνύο 

εξεπλεηέο όηη ε ελεξγόηεηα θαηαιπηώλ σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS απμάλεηαη ζεκαληηθά 

κε ηελ εηζαγσγή ηξηζζελώλ [45-47] θαη ηεηξαζζελώλ [48, 49] θαηηόλησλ (dopants) ζηε 

δνκή ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ [50-53]. Απηό απνδίδεηαη ζηελ επίδξαζε ησλ δηαθόξσλ 

εληζρπηώλ (dopants) ζηηο επηθαλεηαθέο ηδηόηεηεο ηνπ ππνζηξώκαηνο (CeO2) [53], όπσο ηελ 

ηθαλόηεηα αλαγσγήο θαη απνζήθεπζεο νμπγόλνπ (OSC), θαζώο θαη ζηελ αληίζηαζε 

ζπζζσκάησζεο [52]. Η εηζαγσγή θαηηόλησλ ζην νμείδην ηνπ δεκεηξίνπ κεηαβάιιεη ην 

ελεξγεηαθό ηνπ ράζκα (Δg = 3.1 eV) εμαηηίαο ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηηο ειεθηξνληαθέο 

κεηαπηώζεηο ηνπ CeO2 [54-56]. Έρεη αλαθεξζεί όηη ν ξόινο ηνπ πξνσζεηή είλαη λα 

ρακειώλεη ην ελεξγεηαθό θξάγκα (energy barrier) γηα κεηαθνξά νμπγόλνπ από ην CeO2 

ζην κέηαιιν [51, 57], δηεπθνιύλoληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηελ νμείδσζε ηνπ 

πξνζξνθεκέλνπ CO. Η κέζνδνο παξαζθεπήο ησλ θαηαιπηώλ γηα ζρεκαηηζκό ζηεξενύ 

δηαιύκαηνο θαζώο θαη ηα θπζηθν-ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνζηξώκαηνο επηδξνύλ 

ζηελ θαηαιπηηθή ζπκπεξηθνξά [39]. 

 

2.5.1. Μηθηά Ομείδηα Ce1-xLaxO2-δ 

Η εηζαγσγή ηξηζζελώλ θαηηόλησλ κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο από ην Ce
4+

 (π.ρ. La
3+

 = 1.17 

Å) ζην πιέγκα ηνπ CeO2 (Ce
4+

 = 0.97 Å) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 

αηειεηώλ (θελέο ζέζεηο νμπγόλνπ, ρήκα 2.9α) θαη ην ζρεκαηηζκό ζηεξεώλ κε κεγάιε 

ηθαλόηεηα απνζήθεπζεο νμπγόλνπ (Δμ. 2.21) [38, 58]. 

(1-x) CeO2 + 0.5 x M2O3 → Ce1-xMxO2-0.5x + y Vo                                                       (2.21) 

όπνπ, Vo θελή ζέζε νμπγόλνπ ζην πιέγκα CeO2. 

Έρεη αλαθεξζεί όηη ε νπδεηεξόηεηα ηνπ πιέγκαηνο δηαζθαιίδεηαη κε ην ζρεκαηηζκό 

κηα θελήο ζέζεο νμπγόλνπ γηα θάζε δύν θαηηόληα La
3+

 πνπ αληηθαζηζηνύλ δπν θαηηόληα 

Ce
4+

 ζην πιέγκα (ρήκα 2.9α) [59]. Απηέο νη αηέιεηεο αλακέλεηαη λα δεκηνπξγνύλ κεγάιν 

αξηζκό επηθαλεηαθώλ ελεξγώλ εηδώλ νμπγόλνπ κε απνηέιεζκα λα απμάλνπλ ηελ ηθαλόηεηα 

αλαγσγήο θαη απνζήθεπζεο νμπγόλνπ [60]. 
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Έρεη δεηρζεί όηη ην θαηηόλ La
3+

 κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζην πιέγκα ηνπ CeO2 (Ce1-

xLaxO2-δ) γηα ηηκέο x κέρξη 52 at.% [61]. Μειέηεο XRD, Raman θαη EXAFS γηα ηα ζηεξεά 

δηαιύκαηα Ce1-xLaxO2-δ δείρλνπλ ηα πην θάησ [62-64]: 

 Αύμεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πιέγκαηνο ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο ηνληηθήο αθηίλαο ηνπ 

La
3+

 (1.17 Å) ζε ζρέζε κε απηή ηνπ Ce
4+

 (0.97 Å) 

 Αύμεζε ησλ θελώλ ζέζεσλ νμπγόλνπ (ρήκα 2.9β) 

 Μείσζε ηνπ κήθνπο δεζκνύ Ce-O από 2.32 Å ζε 2.26 Å θαη ακεηάβιεην κήθνο 

δεζκνύ La-O (2.46 Å) γηα x ίζν θαη ζπγθέληξσζε La
3+ 

ζηε πεξηνρή 0 – 20 at.%. 

 

ρήκα 2.9: (α) Κξπζηαιιηθή δνκή κηθηνύ νμεηδίνπ δεκεηξίνπ (Vo = θελή ζέζε νμπγόλνπ). (β) 

Γηαπίζησζε ηεο ύπαξμεο θελώλ ζέζεσλ νμπγόλνπ (570 cm
-1

) ζηα ζηεξεά CeO2 θαη Ce0.8La0.2O2-δ 

κε ρξήζε θαζκαηνζθνπίαο Raman [64]. 

 

2.5.2. Μηθηά Ομείδηα Ce1-xTixO2-δ 

Η εηζαγσγή ηεηξαζζελνύο θαηηόληνο κηθξόηεξνπ κεγέζνπο από ην Ce
4+

 (Ti
4+

 = 0.74 Å) 

ζην πιέγκα ηνπ CeO2 (Ce
4+

 = 0.97 Å) πξνθαιεί δνκηθέο δηαηαξαρέο θαη δηεπθνιύλεη ην 

ζρεκαηηζκό επθίλεησλ αηόκσλ νμπγόλσλ [65-68]. Σα ζηεξεά ραξαθηεξίδνληαη από πνιύ 

θαιέο νμεηδναλαγσγηθέο ηδηόηεηεο [65, 69-74] νη νπνίεο νθείινληαη: 

 ε κείσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πιέγκαηνο ιόγσ ηεο κηθξόηεξεο ηνληηθήο αθηίλαο 

ηνπ Ti
4+

 ζε ζρέζε κε ην Ce
4+

 

 ηελ πξννδεπηηθή αύμεζε ησλ αηειεηώλ ηεο δνκήο 

 ηελ ειάηησζε ηνπ αξηζκνύ ησλ νμπγόλσλ πνπ γεηηληάδνπλ άκεζα κε ηα ηόληα Ti
4+

 

(από 8 ζε 6 ζην κηθηό νμείδην Ce1-xTixO2-δ), θαη  

 ηε κείσζε ηνπ κήθνπο ηνπ δεζκνύ Ce-O.  
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ην CeO2 ν όγθνο ηνπ πιέγκαηνο απμάλεηαη κε ηελ αιιαγή ηεο νμεηδσηηθήο 

θαηάζηαζεο δεκεηξίνπ, από Ce
4+

 (0.97 Å) ζε Ce
3+ 

(1.03 Å). Η ελέξγεηα ηάζεο (stress 

energy) πνπ πξνθύπηεη από ηελ αύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ πιέγκαηνο ηείλεη λα πεξηνξίζεη ηελ 

πεξαηηέξσ κεηαβνιή ηνπ ζζέλνπο ηνπ Ce (Ce
4+
 Ce

3+
), θάηη ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη ζηε 

πεξίπησζε ησλ κηθηώλ νμεηδίσλ. Η εηζαγσγή ηνπ κηθξόηεξνπ ηόληνο Ti
4+

 ζην πιέγκα ηνπ 

CeΟ2 νδεγεί ζηε κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ πιέγκαηνο, δηεπθνιύλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηελ 

αιιαγή ζζέλνπο ηνπ δεκεηξίνπ, από Ce
4+

 ζε Ce
3+

 [75-79]. 

Σν θαηηόλ Ti
4+

 κπνξεί λα ζρεκαηίζεη ζηεξεό δηάιπκα Ce1-xTixO2-δ γηα ηηκέο x από 0.0 

κέρξη 0.4 [72, 73], όπνπ γηα κεγαιύηεξεο ηηκέο ηνπ x εκθαλίδνληαη θνξπθέο TiO2 ζηα 

πεξηζιαζνγξάκκαηα XRD. Σν νμείδην ηνπ ηηηαλίνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη ππό ηε κνξθή 

αλαηάζε (anatase) ή ξνπηπιίνπ (rutile). Έρεη δεηρζεί όηη ην CeO2 εκπνδίδεη ηε κεηαηξνπή 

ηνπ αλαηάζε ζε ξνπηύιην [74].  

 

2.6. Ναλνζωιήλεο Άλζξαθα (CNTs) 

ηελ παξνύζα Γ.Γ. ηα πην πάλσ κηθηά νμείδηα δεκεηξίνπ ελαπνηέζεθαλ ζε 

λαλνζσιήλεο άλζξαθα (ρήκα 2.10) κε ζηόρν λα κεησζεί ν βαζκόο ζπζζσκάησζεο ηνπ 

κηθηνύ νμεηδίνπ θαη λα απμεζεί ε εθηηζέκελε επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ, θαη θαηά ζπλέπεηα ν 

αξηζκόο ησλ ελεξγώλ θέληξσλ ηεο επηθάλεηαο [80]. 

 

 

ρήκα 2.10: (α) Γηαζπνξά ησλ κηθηώλ νμεηδίσλ δεκεηξίνπ ζε λαλνζσιήλεο άλζξαθα. Δλαπόζεζε 

κεηάιινπ (π.ρ. Pt) πνπ πηζαλόλ λα βξίζθεηαη (β) ζηνπο λαλνζσιήλεο άλζξαθα θαη (γ) ζην κηθηό 

νμείδην δεκεηξίνπ. 

 

Oη λαλνζσιήλεο άλζξαθα απνηεινύλ κηα από ηηο αιινηξνπηθέο κνξθέο άλζξαθα. Άιιεο 

αιινηξνπηθέο κνξθέο άλζξαθα είλαη ην δηακάληη, ν γξαθίηεο, ν άκνξθνο άλζξαθαο, νη 

λαλνΐλεο θαη ηα θνπιεξέληα. Οη λαλνζσιήλεο άλζξαθα αλαθαιύθζεθαλ ην 1991 από ηνλ 

Ιάπσλα θπζηθό S. Iijima [81]. Δίλαη νκόθεληξνη θύιηλδξνη γξαθίηε, θιεηζηνί ζε 

ηνπιάρηζηνλ έλα άθξν κε πεληακειείο, εμακειείο θαη επηακειείο δαθηύιηνπο [81, 82]. Οη 

λαλνζσιήλεο δηαθξίλνληαη ζε πνιπζηξσκαηηθνύο (Multi Walled Carbon NanoTubes, 

MWCNTs) κε έλα θεληξηθό ζσιήλα λα πεξηβάιιεηαη από έλα ή πεξηζζόηεξα ζηξώκαηα 
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γξαθίηε, θαη ζε κνλνζηξσκαηηθνύο (Single Walled Carbon NanoTubes, SWCNTs), όπνπ 

ππάξρεη κόλν έλαο ζσιήλαο ρσξίο επηπιένλ ζηξώκαηα γξαθίηε (ρήκα 2.11). Σα άηνκα 

ηνπ άλζξαθα δηαζέηνπλ ηέζζεξα ειεθηξόληα ζζέλνπο, όπνπ ζηνπο λαλνζσιήλεο άλζξαθα 

κόλν ηα ηξία δηαηίζεληαη γηα ζρεκαηηζκό νκνηνπνιηθώλ δεζκώλ (sp
2
 πβξηδηζκόο) κεηαμύ 

ησλ γεηηνληθώλ αηόκσλ, ελώ ην ηέηαξην ειεθηξόλην απεληνπίδεηαη κεηαμύ ησλ αηόκσλ ηνπ 

άλζξαθα. Οη κνλνζηξσκαηηθνί λαλνζσιήλεο άλζξαθα έρνπλ δηάκεηξν 1-2 nm θαη κήθνο 

πνπ κπνξεί λα θηάλεη ηα κεξηθά κm (ρήκα 2.11α) [83, 84]. Καηά ηελ παξαγσγή ηνπο νη 

SWCNTs ζπγθξνηνύληαη ζε δέζκεο πνπ πεξηέρνπλ κεξηθέο δεθάδεο λαλνζσιήλεο νη 

νπνίνη νλνκάδνληαη ζπζηνηρίεο λαλνζσιήλσλ (ρήκα 2.11β) [85]. Οη MWCNTs έρνπλ 

δηάκεηξν από 2 κέρξη 25 nm, ελώ ην κήθνο ηνπο εθηείλεηαη κέρξη θαη κεξηθά κm (ρήκα 

2.11γ) [86]. Η ελδνζηξσκαηηθή απόζηαζε ησλ θπιηλδξηθώλ επηθαλεηώλ είλαη 0.340 nm. 

Λόγσ ησλ εμαηξεηηθώλ ειεθηξνληαθώλ, κεραληθώλ θαη ζεξκηθώλ ηνπο ηδηνηήησλ έρνπλ 

πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο παγθόζκηαο εξεπλεηηθήο θνηλόηεηαο [87-91]. 

 

ρήκα 2.11: ρεκαηηθή απεηθόληζε (α) κνλνζηξσκαηηθώλ λαλνζσιήλσλ άλζξαθα, (β) ζπζηνηρία 

λαλνζσιήλσλ άλζξαθα, θαη (γ) πνιπζηξσκαηηθώλ λαλνζσιήλσλ άλζξαθα. 

 

2.7. ύλζεζε Καηαιπηώλ 

2.7.1. ύλζεζε Τπνζηξωκάηωλ 

Η δηαδηθαζία ηεο ζύλζεζεο ελόο θαηαιύηε απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο πνιιώλ 

εξεπλεηώλ. Με ηε ζύλζεζε κπνξεί λα ξπζκηζηνύλ αξθεηέο από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ θαηαιύηε, 

όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ζύζηαζε, ν ζρεκαηηζκόο κηαο ή πεξηζζνηέξσλ θάζεσλ, νη 

νμεηδναλαγσγηθέο ηδηόηεηεο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θπζηθέο θαη 

ρεκηθέο ηδηόηεηέο ηεο ζηεξεήο θαηαιπηηθήο θάζεο.  

 

2.7.1.1. Μέζνδνο Λύκαηνο-Πεθηώκαηνο (sol-gel) 

Η κέζνδνο ιύκαηνο-πεθηώκαηνο ζπλίζηαηαη αξρηθά ζηελ παξαζθεπή ελόο ιύκαηνο 

(sol) ην νπνίν κε ηε πάξνδν ηνπ ρξόλνπ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε πήθησκα (gel). Βαζηθή αξρή 
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ηεο κεζόδνπ είλαη ε δηάιπζε πξόδξνκσλ νξγαληθώλ ή αλόξγαλσλ νπζηώλ νμεηδίσλ ζε 

νξγαληθνύο δηαιύηεο ή λεξό. πλήζεηο πξόδξνκεο ελώζεο είλαη αιθνμείδηα κεηάιισλ, 

(RO)xM [92]. Ο κεραληζκόο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θαηά ηε κέζνδν 

ιύκαηνο-πεθηώκαηνο πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ ζηάδηα: 

(α) Τδξόιπζε ηνπ αιθνμεηδίνπ ηνπ κεηάιινπ: 

M(RO)x + x H2O → M(OH)x + x ROH                                                                          (2.22) 

     (β) πκπύθλωζε: 

2 M(OH)x → MOx + x H2O ή M(OH)x + M(RO)x → M2Ox + ROH                              (2.23)                          

Ο ρξόλνο κεηαμύ ηνπ ζηαδίνπ δεκηνπξγίαο ηνπ πεθηώκαηνο θαη ηνπ ζηαδίνπ ηεο 

μήξαλζεο είλαη γλσζηόο ζαλ πεξίνδνο γήξαλζεο (aging) πεθηώκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο γήξαλζεο έλα πήθησκα δελ είλαη ζηαηηθό, αθνύ νη αληηδξάζεηο πδξόιπζεο θαη 

ζπκπύθλσζεο ζπλερίδνπλ λα ιακβάλνπλ ρώξα [93].   

Η κεζόδνο ιύκαηνο-πεθηώκαηνο είλαη ρξνλνβόξα, απαηηεί ηε ρξήζε αθξηβώλ 

πξόδξνκσλ ελώζεσλ αιθνμεηδίσλ κεηάιισλ θαη είλαη δύζθνιν λα ειεγρζεί ν κεραληζκόο 

ηεο αληίδξαζεο θαηά ηε ζύλζεζε [94, 95]. Έηζη, ζηελ παξνύζα Γ.Γ. ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηξνπνπνηεκέλεο κέζνδνη ιύκαηνο-πεθηώκαηνο (citrate, oxalate θαη pechini sol-gel), όπνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπκπινθνπνηεηέο ή ρειηθέο ελώζεηο (complexing ή chelating agent) 

θαη ληηξηθά άιαηα κεηάιισλ [96]. Οη κεζόδνη απηνί είλαη ρακεινύ θόζηνπο, εύθνιεο θαη 

γξήγνξεο, ελώ ηα ζηεξεά πνπ παξάγνληαη ραξαθηεξίδνληαη από πςειή θαζαξόηεηα, 

νκνηνγέλεηα θαη κεγάιε εηδηθή επηθάλεηα [94, 95, 97-99]. 

 

2.7.1.1.1. Σξνπνπνηεκέλεο Μέζνδνη Λύκαηνο-Πεθηώκαηνο (citrate, oxalate θαη 

pechini sol-gel) 

ηε citrate sol-gel ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπκπινθνπνηεηήο ην θηηξηθό νμύ (C6H8O7) 

[100, 101]. Σν θηηξηθό νμύ είλαη έλαο ηζρπξόο ζπκπινθνπνηεηήο πνπ κπνξεί λα ζρεκαηίδεη 

ζύκπινθα κε ηα θαηηόληα κεηάιινπ ζε όμηλεο ζπλζήθεο θαη λα εκπνδίδεη ηελ θαηαβύζηζε 

ησλ ηόλησλ ηνπ κεηάιινπ από ην δηάιπκα [102]. Ο ζρεκαηηζκόο ηνπ ζπκπιόθνπ ηνπ 

θηηξηθνύ νμέσο κε ην θαηηόλ ηνπ κεηάιινπ εμαξηάηαη από ην pH ηνπ δηαιύκαηνο [96]. Σν 

θαηηόλ ηνπ κεηάιινπ είλαη πιήξσο ζπκπινθνπνηεκέλν κε ην θηηξηθό νμύ γηα pH πάλσ από 

1.0. Ο ζρεκαηηζκόο πεθησκάησλ κε θηηξηθό νμύ ζε πςειέο ηηκέο pH δελ είλαη δπλαηή, 

αθνύ ζπκβαίλεη θαηαβύζηζε. Έηζη, ε ζύλζεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε pH=2.0 [96]. ε απηέο 

ηηο ηηκέο pH ηα θαηηόληα κεηάιινπ είλαη ειεύζεξα ζην δηάιπκα (Μ
n+

) θαη κπνξνύλ λα 

ζρεκαηίζνπλ ζύκπινθα κε ην θηηξηθό νμύ. Δπίζεο, έρεη αλαθεξζεί όηη ν ιόγνο ηνπ 

κεηάιινπ πξνο ηνλ ζπκπινθνπνηεηή είλαη πνιύ ζεκαληηθόο ζηε ζύλζεζε κεηαιινμεηδίσλ 

[103-106]. 
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ην ρήκα 2.12 δίλεηαη ην ζύκπινθν κεηάιινπ-θηηξηθνύ αληόληνο [107]. Σν 

απνηέιεζκα ηεο ζπκπύθλσζεο ησλ ζύκπινθσλ κεηάιινπ-θηηξηθνύ έρεη σο απνηέιεζκα ην 

ζρεκαηηζκό πεθηώκαηνο [108]. Αξθεηνί εξεπλεηέο [107, 109] έρνπλ κειεηήζεη ην 

ζύκπινθν κεηάιινπ-θηηξηθνύ (citrate-metal complex) θαζώο θαη ηνλ ηξόπν δηάζπαζεο ηνπ 

πξνο ζρεκαηηζκό ηνπ ηειηθνύ ζηεξενύ κηθηνύ νμεηδίνπ (M1M2O2-δ).  

 

 

ρήκα 2.12: ύκπινθν κεηάιινπ-θηηξηθνύ. 

 

Η δηάζπαζε ηνπ ζπκπιόθνπ κεηάιινπ-θηηξηθνύ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα [107, 

109]: 

(α) Αθπδάησζε (dehydration) 

OxHOHCOMOxHOHCOM y

nC

y

n
o

2766

180

2766 )(.)(   
                             (2.24) 

(β) Γηάζπαζε θηηξηθνύ πξνο ζρεκαηηζκό ελδηακέζσλ αλζξαθηθώλ εηδώλ (220-460
ν
C).  

Αξρηθά γίλεηαη αθπδάησζε ηεο θηηξηθήο νκάδαο ζηνπο 240
ν
C [109, 110]. 

OHOHCOMOHCOM y

nC

y

n
o

2646

240

766 )()(   
                                          (2.25) 

ηε ζπλέρεηα ζηνπο 350 κέρξη 550
ν
C ζρεκαηίδεηαη ε αλζξαθηθή έλσζε ηνπ κεηάιινπ, 

MxΟ(CO3)y κε ηαπηόρξνλε παξαγσγή CO2, CO θαη Η2Ο. 

     (γ) Γηάζπαζε ηεο έλσζεο MxΟ(CO3)y ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 550-650
ν
C πξνο 

ζρεκαηηζκό ηνπ ηειηθνύ κηθηνύ νμεηδίνπ. 

ηελ ηξνπνπνηεκέλε κέζνδν pechini sol-gel [111] ρξεζηκνπνηνύληαη αλόξγαλα άιαηα 

ησλ κεηάιισλ, δηαιθνόιε (αηζπιελνγιπθόιε), θαη σο ζπκπινθνπνηεηήο ην θηηξηθό νμύ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύλζεζεο πξαγκαηνπνηνύληαη δπν αληηδξάζεηο: 

(α) Δζηεξνπνίεζε κεηαμύ θηηξηθνύ νμέσο θαη αηζπιελνγιπθόιεο (HOCH2CH2OH). 

(β) ρεκαηηζκόο ζπκπιόθνπ κεηαμύ θηηξηθνύ νμέσο θαη ηόληνο ηνπ κεηάιινπ. 
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ηε κέζνδν oxalate sol-gel ρξεζηκνπνηήζεθε νμαιηθό (C2H2O4) αληί θηηξηθό νμύ 

[112]. Σν ζύκπινθν πνπ ζρεκαηίδεηαη πεξηγξάθεηαη ζην ρήκα 2.13 [113].  

 

 

ρήκα 2.13: ύκπινθν κεηάιινπ-νμαιηθνύ. 

 

2.7.1.2. Μέζνδνο πγθαηαβύζηζεο (co-precipitation) κε Οπξία 

ηελ παξνύζα Γ.Γ. ζπλζέζεθαλ ππνζηξώκαηα θαη κε ηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε 

νπξία. Η κέζνδνο απηή νδεγεί ζην ζρεκαηηζκό κηθξν-θξπζηαιιηθνύ ηδήκαηνο [38, 114-

118]. Γηα λα θαηαβπζηζηεί κηα ζηεξεή θάζε από έλα δηάιπκα είλαη απαξαίηεην απηό λα 

βξεζεί ζε κηα θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθά αζηαζή, δειαδή λα θαηαζηεί ππέξθνξν. 

Μεηαβάιινληαο ην pH ηνπ δηαιπκαηνο κπνξεί έλα δηάιπκα λα γίλεη ππέξθνξν [38, 119]. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ ην δηάιπκα έρεη pH1 θαη ζπγθέληξσζε C ζην ζηεξεό, ηόηε ην δηάιπκα 

είλαη αθόξεζην θαη δελ θαζηδάλεη ζηεξεά θάζε (ρήκα 2.14). Αλ όκσο απμεζεί ην pH ζε 

pH2, ηόηε ε ζπγθέληξσζε ζα είλαη κεγαιύηεξε από απηή πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ 

θακπύιε δηαιπηόηεηαο, επνκέλσο ην δηάιπκα θαζίζηαηαη ππέξθνξν θαη αξρίδεη ε 

θαζίδεζε. Με πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ pH ζε ηηκή pH3 ην ζύζηεκα γίλεηαη αζηαζέο, κε 

απνηέιεζκα λα ιακβάλεη ρώξα απζόξκεηε θαηαβύζηζε [119]. 

 

 
 

ρήκα 2.14: Δμάξηεζε ηεο δηαιπηόηεηαο ζηεξεήο θάζεο από ην pH δηαιύκαηνο. 
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Ο κεραληζκόο ζρεκαηηζκνύ ελόο θξπζηαιιηθνύ ηδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα:  

 Ππξελνγέλεζε (nucleation) 

 Η ππξελνγέλεζε είλαη ε δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία ζρεκαηίδνληαη πνιύ κηθξά ζηεξεά 

ηεκαρίδηα, νη ππξήλεο [119]. Η ζύγθξνπζε δπν ή πεξηζζνηέξσλ ηόλησλ νδεγεί ζην 

ζρεκαηηζκό ελόο εμαηξεηηθά κηθξνύ αζηαζνύο ζπλόινπ. Όηαλ απηό βξεζεί ζε πεξηνρή 

ρακεινύ ηνπηθνύ ππεξθνξεζκνύ, αλαδηαιύεηαη. Αληίζεηα, όηαλ βξεζεί ζε πεξηνρή κε 

πςειό ηνπηθό ππεξθνξεζκό πξαγκαηνπνηνύληαη επηπξόζζεηεο ζπγθξνύζεηο ηόλησλ πνπ 

νδεγνύλ ζην ζρεκαηηζκό αζηαζνύο αιπζίδαο ηόλησλ. Χθέιηκεο ζπγθξνύζεηο ηέηνησλ 

αιπζίδσλ παξάγνπλ αζηαζή δηζδηάζηαηα ηνληηθά ζπγθξνηήκαηα, όπνπ ζπγθξνύζεηο 

κεηαμύ ηνπο νδεγνύλ ζην ζρεκαηηζκό ηξηζδηάζηαησλ αζηαζώλ ηεκαρηδίσλ, ηα νπνία 

νλνκάδνληαη έκβξπα (embryos) ή ππνθξίζηκνη ππξήλεο (subcritical nuclei). Απηνί είηε 

αλαδηαιύνληαη είηε εβξηζθόκελνη ζε πεξηνρέο πςεινύ ππεξθνξεζκνύ απμάλνληαη θαηά 

κέγεζνο ζπγθξνπόκελνη κε δηζδηάζηαηα ζπγθξνηήκαηα θαη παξέρνληαο ζρεηηθά ζηαζεξά 

ζηεξεά ηεκαρίδηα, ηνπο ππξήλεο θξπζηάιιωζεο. Η παξαπάλσ δηαδηθαζία νλνκάδεηαη 

νκνγελήο ππξελνγέλεζε (homogeneous nucleation). Όηαλ ε θαηαβύζηζε γίλεηαη ζηελ 

πεξηνρή αλάκεζα ζηελ θακπύιε δηαιπηόηεηαο θαη ζηελ θακπύιε ππεξδηαιπηόηεηαο 

(ρήκα 2.14), απαηηείηαη ε πξνζζήθε κηθξώλ θξπζηαιιηηώλ (πξνζκίμεσλ) ζην δηάιπκα γηα 

δηεπθόιπλζε ηεο ππξελνγέλεζεο. Σα ηόληα πξνζξνθώληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ ζηεξεώλ 

πξνζκίμεσλ γηα ην ζρεκαηηζκό ησλ ππξήλσλ. Η δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη εηεξνγελήο 

ππξελνγέλεζε (heterogeneous nucleation).   

  Κξπζηαιιηθή αλάπηπμε (crystal growth) 

 Μόιηο ζρεκαηηζηεί θάπνηνο ζηεξεόο ππξήλαο θξπζηάιινπ απηόο αξρίδεη λα 

αλαπηύζζεηαη δεκηνπξγώληαο ηνπο θξπζηαιιίηεο [119]. Η θξπζηαιιηθή αλάπηπμε 

εξκελεύεηαη κε ηε ρξήζε δπν πξνηύπσλ: 

(α) Πξόηππα δηάρπζεο 

 πκθσλα κε ηα πξόηππα δηάρπζεο ε ελαπόζεζε ησλ δνκηθώλ κνλάδσλ ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ ππξήλα γίλεηαη ζε δπν ζηάδηα: Σν πξώην πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ησλ δνκηθώλ 

κνλάδσλ από ην δηάιπκα ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππξήλα, θαη ην δεύηεξν ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ 

δνκηθώλ κνλάδσλ ζην πιέγκα ηνπ ππξήλα. Σν δεύηεξν ζηάδην είλαη ζύλζεην θαη 

πεξηιακβάλεη πξνζξόθεζε ζηελ επηθάλεηα. 

(β) Πξόηππα πξνζξόθεζεο ζηξώκαηνο  

 ύκθσλα κε ηα πξόηππα πξνζξόθεζεο πνπ αθνξνύλ ην δεύηεξν ζηάδην, ε 

πξνζξόθεζε γίλεηαη θαηά ζηξώκαηα πάλσ ζηελ θξπζηαιιηθή επηθάλεηα. 

Έρεη δηαπηζησζεί όηη κεηαβάιινληαο ηνλ ππεξθνξεζκό ελόο δηαιύκαηνο επεξεάδεηαη ν 

ξπζκόο ππξελνγέλεζεο θαη ν ξπζκόο θξπζηαιιηθήο αλάπηπμεο [119]. πγθεθξηκέλα, ζε 
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πςειέο ηηκέο ππεξθνξεζκνύ ν ξπζκόο ππξελνγέλεζεο είλαη εμαηξεηηθά πςειόο κε 

απνηέιεζκα νη δνκηθέο κνλάδεο λα κελ πξνιακβαίλνπλ λα αλαπηπρζνύλ θαη ην 

ζρεκαηηδόκελν ίδεκα λα είλαη άκνξθν. Όζν κεηώλεηαη ν ππεξθνξεζκόο ηόζν απμάλεηαη ην 

κέγεζνο θαη ε θξπζηαιιηθόηεηα ηνπ ηδήκαηνο. 

ηελ παξνύζα Γ.Γ. σο νπζία πνπ πξνθαιεί θαηαβύζηζε (precipitating agent) 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε νπξία. Απμάλνληαο ηε ζεξκνθξαζία ζηνπο 70-100
o
C ε νπξία 

πδξνιύεηαη βξαδέσο θαη θαηά ηξόπν νκνηόκνξθν παξάγνληαο ηόληα ακκσλίνπ, πδξνμύιηα 

θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (Δμs. 2.26-2.28) [119, 120]:  

  23

10070

222 )( 2 COaqNHOHNHCO CT o

  
(aq)                                              (2.26) 

NH3(aq) + H2O ↔ NH4
+
 + OH

- 
                                                                                (2.27) 

CO2 (aq) + H2O ↔ HCO3
-
 + H

+ 
                                                                                   (2.28) 

Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή αύμεζε ηνπ pH θαη ηελ θαηαβύζηζε βαζηθώλ 

αλζξαθηθώλ αιάησλ ησλ κεηάιισλ (metal basic carbonates) [115, 117]. Ο ξπζκόο 

πδξόιπζεο ηεο νπξίαο εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ δηαιύκαηνο [117]. Δπηπιένλ, ε 

ηειηθή ηηκή ηνπ pH εμαξηάηαη από ηε ζπγθέληξσζε ηεο νπξίαο ζην δηάιπκα [38, 120]. 

 

2.7.2. ύλζεζε Μεηαιιηθώλ ηεξηδόκελωλ Καηαιπηώλ κε ηε Μέζνδν ηνπ Τγξνύ 

Δκπνηηζκνύ (Wet Impregnation) 

Η ελαπόζεζε ηεο δξαζηηθήο θάζεο ζηα ππνζηξώκαηα πνπ παξαζθεπάζηεθαλ ζηελ 

παξνύζα Γ.Γ. έγηλε κε ηε κέζνδν ηνπ πγξνύ εκπνηηζκνύ. Δκπνηηζκόο είλαη ε δηεξγαζία 

θαηά ηελ νπνία ην ππόζηξσκα εκβαπηίδεηαη ζην δηάιπκα ηεο πξόδξνκεο έλσζεο ηνπ 

κεηάιινπ πνπ πεξηέρεη ην ελεξγό θαηαιπηηθό ζηνηρείν (π.ρ. Η2PtCl6.xH2O), κε απνηέιεζκα 

ην κέηαιιν λα κεηαθέξεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ππνζηξώκαηνο κε δηάρπζε [119, 121, 122]. 

Σα ελεξγά ηόληα ελαπνηίζεηαη ζε ζέζεηο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο θαηά ηε 

δηεξγαζία ηνπ εκπνηηζκνύ. Η δεκηνπξγία θξπζηάιισλ ηεο κεηαιιηθήο θάζεο γίλεηαη θαηά 

ην ζηάδην ηεο μήξαλζεο, αθνύ κεηώλεηαη πξννδεπηηθά ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο πνπ 

βξίζθεηαη ζηνπο πόξνπο ηνπ θνξέα. Έηζη ην δηάιπκα θαζίζηαηαη ζπλερώο ππθλόηεξν, κε 

απνηέιεζκα ηελ έλαξμε ηεο θξπζηάιισζήο ηνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο.  

Παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηε κέζνδν ηνπ πγξνύ εκπνηηζκνύ είλαη [121]: 

 Θεξκνθξαζία Εκπνηηζκνύ 

Με αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εκπνηηζκνύ απμάλεηαη ε δηαιπηόηεηα ηεο πξόδξνκεο 

έλσζεο θαη δηεπθνιύλεηαη ην κεγάιν πξόβιεκα ηεο ελαπόζεζεο δπζδηάιπησλ αιάησλ. 

Δπηπιένλ, κεηώλεηαη ην ημώδεο ηνπ δηαιύκαηνο θαη επηηπγράλεηαη κεηαθνξά ηνπ 
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δηαιύκαηνο ζηνπο πόξνπο ηνπ ππνζηξώκαηνο (αύμεζε ηνπ ξπζκνύ δηάρπζεο ζηελ πγξή 

θάζε). 

 Είδνο θαη πνζόηεηα ηεο πξόδξνκεο έλωζεο 

Δπηιέγεηαη πξόδξνκε έλσζε ε νπνία λα δηαζπάηαη ζεξκηθά ζε όζν ην δπλαηό 

ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία γηα λα πξνζηαηεπηεί ε πθή θαη ε δνκή ηνπ θαηαιύηε, αιιά θαη 

γηα ηελ απνθπγή αλεπηζύκεησλ αληηδξάζεσλ κεηαμύ ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη ηεο ελεξγνύ 

θάζεο. ε κεηαιιηθά ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο ε αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ κεηάιινπ 

νδεγεί ζπλήζσο ζε αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ θξπζηαιιηηώλ, θαη άξα κείσζε ηεο 

δηαζπνξάο ηνπ κεηάιινπ.  

 Είδνο ρξεζηκνπνηνύκελνπ δηαιύηε 

Ο δηαιύηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε βηνκεραλία είλαη ην λεξό. ε εηδηθέο όκσο 

πεξηπηώζεηο, όηαλ ε πξόδξνκε έλσζε δελ δηαιύεηαη ζην λεξό, ή όηαλ ππάξρεη 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ππνζηξώκαηνο κε ην λεξό, ρξεζηκνπνηνύληαη ελαιιαθηηθά νξγαληθνί 

δηαιύηεο. 

 Υξόλνο εκπνηηζκνύ 

Ο ρξόλνο εκπνηηζκνύ θαζνξίδεη ηελ θαηαλνκή ηεο πξόδξνκεο έλσζεο κέζα ζηνπο 

πόξνπο ηνπ ππνζηξώκαηνο. Αύμεζε ηνπ ρξόλνπ εκπνηηζκνύ νδεγεί ζε πεξηζζόηεξν 

νκνηόκνξθε θαηαλνκή ηεο πξόδξνκεο έλσζεο ζηελ πγξή θάζε. 

 Πξόζζεηεο ελώζεηο 

Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε νξγαληθώλ πξνζζέησλ ηα νπνία ζπκπινθνπνηνύληαη κε ην 

πξόδξνκν άιαο κε απνηέιεζκα λα απμάλνπλ ηε δηαιπηόηεηά ηνπ. Σα πξόζζεηα κπνξνύλ 

λα επεξεάζνπλ ζε θάπνην βαζκό ηεο ηδηόηεηεο ηεο ελεξγνύ θάζεο. 

 pH δηαιύκαηνο εκπνηηζκνύ 

Σν pH ηνπ δηαιύκαηνο εκπνηηζκνύ θαζνξίδεη ηε ρεκεία πνπ επηθξαηεί ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ ππνζηξώκαηνο θαηά ηελ επαθή κε ην δηάιπκα εκπνηηζκνύ, θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

πξνζξόθεζε ησλ ηόλησλ ηεο δξαζηηθήο θάζεο ζηελ επηθάλεηα. Όηαλ έλα κεηαιινμείδην 

εκβαπηηζηεί ζε έλα πδαηηθό δηάιπκα θαιύπηεηαη κε πδξνμπινκάδεο. Η Δμίζσζε 2.29 

πεξηγξάθεη ηελ ηζνξξνπία πνπ θαζνξίδεη ην θνξηίν ζε κηα νμεηδηθή επηθάλεηα πνπ έξρεηαη 

ζε επαθή κε πδαηηθό δηάιπκα [119, 123].  

  HMOHMOHMOH KK 21

2                                                             (2.29) 

Σν γεγνλόο όηη ε επηθάλεηα είλαη θνξηηζκέλε έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

ειεθηξηθήο δηπινζηνηβάδαο (electrical double layer) γύξσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ 

κηθξνηεκαρηδίνπ ηνπ νμεηδηθνύ θνξέα, ε νπνία έξρεηαη ζε επαθή κε ην πδαηηθό δηάιπκα. 

ηελ ηηκή ηνπ pH όπνπ ηα ζεηηθά θνξηία είλαη ίζα κε ηα αξλεηηθά, ε επηθάλεηα είλαη 
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ειεθηξηθά νπδέηεξε θαη ην pH νλνκάδεηαη ζεκείν κεδεληθνύ θνξηίνπ (point of zero charge, 

pzc) (ρήκα 2.15). ε ηηκέο pH πάλσ από ην pzc ε επηθάλεηα ηνπ κεηαιινμεηδίνπ είλαη 

αξλεηηθά θνξηηζκέλε, ελώ ζε ηηκέο pH θάησ από ην pzc είλαη ζεηηθά θνξηηζκέλε (ρήκα 

2.15). Η ηηκή pzc είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα θάζε νμείδην θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ νμύηεηα ή 

ηε βαζηθόηεηα ηεο επηθάλεηάο ηνπ. Δπνκέλσο, κηα όμηλε επηθάλεηα ραξαθηεξίδεηαη από 

ζρεηηθά ρακειή ηηκή pzc, ελώ κηα βαζηθή επηθάλεηα κε ζρεηηθά πςειή ηηκή pzc. Σα ηόληα 

πνπ ζπγθεληξώλνληαη επηιεθηηθά γηα λα εμνπδεηεξώζνπλ ην θνξηίν ηεο επηθάλεηαο 

νλνκάδνληαη αληηζηαζκηζηηθά ηόληα (counter ions). Σν ζπλνιηθό θνξηίν ηνπ ζπζηήκαηνο 

ππνζηξώκαηνο–πδαηηθνύ δηαιύκαηνο θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο είλαη ειεθηξηθά νπδέηεξν.  

 

 

ρήκα 2.15: Γηθαζηθή πεξηνρή κεηαμύ ζθαηξηθνύ ηεκαρηδηνπ ππνζηξώκαηνο θαη πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο ζε ηξεηο πεξηνρέο pH. 

 

Οη αιιειεπηδξάζεηο ηεο επηθάλεηα ηνπ κεηαιινμεηδίνπ κε ην πδαηηθό δηάιπκα ηνπ 

κεηάιινπ θαηά ηε δηεξγαζία ηνπ εκπνηηζκνύ κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ από ην κνληέιν ηεο 

ηξηπινζηνηβάδαο (triple layer model) [119, 121-124]. ην κνληέιν απηό ε δηεπηθάλεηα 

απνηειείηαη από ηξεηο μερσξηζηέο πεξηνρέο (ρήκα 2.16). Η πξώηε πεξηνρή εθηείλεηαη από 

ηελ επηθάλεηα έσο έλα επίπεδν πνπ δηέξρεηαη από ηα θέληξα ησλ εηδηθά πξνζξνθεκέλσλ 

ηόλησλ, ην νπνίν νλνκάδεηαη εζωηεξηθό επίπεδν Helmholtz (Inner Helmholtz plane, IHP). 

Δηδηθώο πξνζξνθεκέλα ηόληα νλνκάδνληαη εθείλα ησλ νπνίσλ ε πξνζξόθεζε εμαξηάηαη 

θπξίσο από ηε ρεκηθή ηνπο θύζε θαη όρη ηόζν από ην θνξηίν ηνπο [119]. Έηζη, αθόκε θαη 

θαηηόληα (αληόληα) κπνξνύλ λα πξνζξνθεζνύλ ζε ζεηηθώο (αξλεηηθώο) θνξηηζκέλε 

επηθάλεηα. Δπηπιένλ, ε επηθάλεηα ηνπ ζηεξενύ θαιύπηεηαη από έλα ζηξώκα 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ κνξίσλ Η2Ο (δηπόισλ). Πξνθεηκέλνπ λα πξνζξνθεζεί εηδηθώο έλα 

ηόλ πξέπεη λα εθδηώμεη έλα κόξην λεξνύ από ηελ επηθάλεηα. Η δεύηεξε πεξηνρή εθηείλεηαη 

από ην εζσηεξηθό σο ην εμσηεξηθό επίπεδν Helmholtz (Outer Helmholtz plane, OHP), 

όπνπ εληνπίδνληαη ηα αληηζηαζκηζηηθά ηόληα. Η ηξίηε πεξηνρή εθηείλεηαη από ην OHP σο 

ην δηάιπκα, θαιύπηνληαο ηε δηάρπηε δηπινζηνηβάδα, ε νπνία επίζεο πεξηιακβάλεη θπξίσο 

αληηζηαζκηζηηθά ηόληα. ύκθσλα κε ην κνληέιν ηεο ηξηπινζηνηβάδαο, ππάξρεη ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηα ηόληα πνπ βξίζθνληαη ζην IHP (εηδηθώο πξνζξνθεκέλα) θαη απηά 

πνπ βξίζθνληαη ζην OHP (αληηζηαζκηζηηθά ηόληα) [119]. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 
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κεηάβαζε ελόο ηόληνο από ην επίπεδν OHP ζην IHP πξέπεη λα δαπαλεζεί ελέξγεηα, ώζηε 

πξώηα απηό λα αθπδαησζεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα αληηθαηαζηήζεη έλα κόξην επηθαλεηαθνύ 

ύδαηνο. Η ελέξγεηα πνπ δαπαλάηαη αληηζηαζκίδεηαη από ηελ εθιπόκελε ελέξγεηα εμαηηίαο 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζην εηδηθώο πξνζξνθεκέλν ηόλ θαη ζηε θνξηηζκέλε 

επηθάλεηα. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηα αληηζηαζκηζηηθά ηόληα 

πνπ βξίζθνληαη ζην επίπεδν OHP θαη ζηε θνξηηζκέλε επηθάλεηα είλαη απνθιεηζηηθά 

ειεθηξνζηαηηθήο θύζεσο.   

 

 

ρήκα 2.16: ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ κνληέινπ ηεο ηξηπινζηνηβάδαο [124]. 

 

2.8. Υεκηθή Πξνζξόθεζε 

Σα επηθαλεηαθά άηνκα ελόο ζηεξενύ θαηαιύηε ιόγσ ηεο έιιεηςεο γεηηνληθώλ αηόκσλ 

ζηελ επηθάλεηα παξνπζηάδνπλ αζύδεπθηα ειεθηξόληα ή θελά δεζκηθά ηξνρηαθά, κε 

απνηέιεζκα λα κπνξνύλ λα ζρεκαηίδνπλ ρεκηθό δεζκό [125-127]. ηε ζπλέρεηα 

πεξηγξάθεηαη ε ρεκηθή πξνζξόθεζε ησλ αεξίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληίδξαζε WGS 

ζε κεηαιιηθνύο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο θαη κεηαιινμείδηα.  

 

2.8.1. Υεκηθή Πξνζξόθεζε CO 

Η πξνζξόθεζε ηνπ CO ζε επηθάλεηεο ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ ιακβάλεη ρώξα κε 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο θαη ζε δηαθνξεηηθή έθηαζε αλάινγα κε ην είδνο ηνπ κεηάιινπ 

κεηάπησζεο [2, 128, 129]. Σν CO κπνξεί λα πξνζξνθάηαη είηε κνξηαθά, είηε δηαζπαζηηθά 

αλάινγα κε ην κέηαιιν ζην νπνίν πξνζξνθάηαη [2, 128]. Ο ηξόπνο πξνζξόθεζήο ηνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε ησλ κεηάιισλ ζηνλ Πεξηνδηθό Πίλαθα. ην ρήκα 2.19 θαίλεηαη ε 

δηαρσξηζηηθή γξακκή πνπ πεξλάεη από ηα ζηνηρεία Ni, Ru θαη Re θαη δηαρσξίδεη ηα 

κέηαιια αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνζξνθνύλ ην CO. Σα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη θάησ 

θαη δεμηά πξνζξνθνύλ ην CO κνξηαθά, ελώ ηα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη πάλσ θαη αξηζηεξά  

πξνζξνθνύλ ην CO δηαζπαζηηθά [2]. 
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ρήκα 2.17: Μέξνο ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα πνπ δείρλεη ην δηαρσξηζκό ησλ ζηνηρείσλ κεηάπησζεο 

αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνζξνθνύλ ην CO (κνξηαθά ή δηαζπαζηηθα). 

 

Η πξνζξόθεζε ηνπ κνξίνπ ηνπ CO γίλεηαη κέζσ δπν κεραληζκώλ (ρήκα 2.18). Σα 

κνξηαθά ηξνρηαθά ηνπ CO πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζην ζρεκαηηζκό δεζκνύ είλαη ηα 5ζ θαη 

2π*. ηελ πξώηε πεξίπησζε κεηαθέξεηαη ειεθηξνληαθό θνξηίν από ην επηπεδν Fermi ηνπ 

κέηαιινπ ζην 2π* αληηδεζκηθό ηξνρηαθό ηνπ CO. ηε δεύηεξε πεξίπησζε ειεθηξόληα από 

ην 5ζ δεζκηθό ηξνρηαθό ηνπ CO κεηαθέξνληαη πξνο ηα ηξνρηαθά ηνπ d ηξνρηαθά ηνπ 

κεηάιινπ (electron back-donation) [130, 131]. 

 

 

ρήκα 2.18: Μεηαθνξά ειεθηξνληθνύ θνξηίνπ θαηά ηε ρεκηθή πξνζξόθεζε CO ζε κεηαιιηθή 

επηθάλεηα. 

 

To CO κπνξεί λα πξνζξνθεζεί κνξηαθά (κε δηαζπαζηηθά) ζε κηα κεηαιιηθή επηθάλεηα 

ζρεκαηίδνληαο ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρεκηθέο δνκέο: (α) γξακκηθό (linear, ρήκα 2.19α), (β) 

δηθαξβνλπιηθό (gem-dicarbonyl, ρήκα 2.19β), θαη (γ) γεθπξσηό (bridged, ρήκα 2.19γ) 

[2, 132-137]. 

 

ρήκα 2.19: Σξόπνη πξνζξόθεζεο CO ζε κεηαιιηθή επηθάλεηα: (α) γξακκηθό, (β) δηθαξβνλπιηθό 

θαη (γ) γεθπξσηό. 

 

ηνλ Πίλαθα 2.2 δίλεηαη ε πεξηνρή απνξξόθεζεο IR (θπκκαηάξηζκνο, cm
-1

) πνπ εκθαλίδεη 

ην θάζε είδνο CO θαηά ηελ πξνζξόθεζε ηνπ ζε ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο Pt [138-145]. 

ην ζεκείν απηό πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ε δώλε απνξξόθεζεο ηνπ θάζε είδνπο CO 
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εμαξηάηαη ηόζν από ην κέγεζνο ησλ θξπζηαιιηηώλ ηνπ κεηάιινπ (π.ρ. Pt) όζν θαη από ην 

είδνο ηνπ νμεηδηθνύ ππνζηξώκαηνο [138-141].  

 

Πίλαθαο 2.2: Υεκηθό είδνο θαη πεξηνρή απνξξόθεζεο IR ησλ πξνζξνθεκέλσλ εηδώλ CO. 

Υεκηθό είδνο CO Κπκκαηάξηζκνο (cm
-1

) Βηβιηνγξαθία 

Γξακκηθό 1940-2080 [138-142] 

Γεθπξσηό 1850-1740 [143-145] 

Γηθαξβνλπιηθό 2100-2081 [146] 

 

2.8.2. Υεκηθή Πξνζξόθεζε H2O 

Η ρεκηθή πξνζξόθεζε ηνπ H2O ζε επηθάλεηεο κεηαιινμεηδίσλ κπνξεί λα είλαη: (α) 

δηαζπαζηηθή (ΓΗ
ν
ads=120-150 kJ/mol, ρήκα 2.20α), (β) κε δηαζπαζηηθή (ΓΗ

ν
ads=70-120 

kJ/mol, ρήκα 2.20β), (γ) πξνζξόθεζε κέζσ δεκνπξγίαο δεζκώλ πδξνγόλνπ (ΓΗ
ν
ads=50-

70 kJ/mol, ρήκα 2.20γ), (δ) θπζηνξόθεζε (ΓΗ
ν
ads=44 kJ/mol) θαη (ε) κεκνλσκέλε 

πξνζξόθεζε (isolated adsorption, ΓΗ
ν
ads<44 kJ/mol, ρήκα 2.20δ) [147, 148]. Έρεη 

αλαθεξζεί όηη ε πξνζξόθεζε ηνπ λεξνύ είλαη δηαζπαζηηθή ζε ζεξκνθξαζίεο πάλσ από 100 

Κ [149, 150]. 

 

ρήκα 2.20: Πηζαλνί ηξόπνη πξνζξόθεζεο λεξνύ ζε επηθάλεηεο κεηαιινμεηδίσλ. (α) δηαζπαζηηθή 

πξνζξόθεζε, (β) κε δηαζπαζηηθή πξνζξόθεζε, (γ) πξνζξόθεζε κέζσ δεκηνπξγίαο δεζκώλ 

πδξνγόλνπ, (δ) κεκνλσκέλε πξνζξόθεζε [147]. 

 

Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ κειεηήζεη ηελ πξνζξόθεζε ηνπ H2O ζην CeO2 [151-153]. 

ην ρήκα 2.21 παξνπζηάδεηαη ε δηαζπαζηηθή πξνζξόθεζε Η2Ο ζε θελή ζέζε νμπγόλνπ 

ηνπ κεηαιινμεηδίνπ θαη ζε κεηαιινμείδην ρσξίο θελή ζέζε νμπγόλνπ. Σν CeO2 θαη ηα 

κηθηά νμείδηά ηνπ παξνπζηάδνπλ αηέιεηεο ζηε δνκή ηνπο, θπξίσο ιόγσ θελώλ ζέζεσλ 
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νμπγόλνπ (βιέπε § 2.5). Οη θελέο ζέζεηο νμπγόλνπ απνηεινύλ ελεξγά θέληξα γηα ηε 

δηαζπαζηηθή πξνζξόθεζε ηνπ H2O (ρήκα 2.21). Σέηνηα ελεξγά θέληξα έρνπλ κεγάιν 

βαζκό αθνξεζηόηεηαο κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη πην όμηλα θαη λα πξνηηκνύληαη από 

ην κόξην ηνπ Η2Ο. ηνλ Πίλαθα 2.3 δίλεηαη ε δνκή θαη ε ζέζε εκθάληζεο ησλ θνξπθώλ 

απνξξόθεζεο IR ησλ πδξνμπινκάδσλ (Σύπνπ Ι-ΙΙΙ) θαη ηνπ κνξηαθά πξνζξνθεκέλν H2O. 

 

 

 

ρήκα 2.21: Γηαζπαζηηθή πξνζξόθεζε Η2Ο (α) ζε θελή ζέζε νμπγόλνπ ηνπ κεηαιινμεηδίνπ θαη 

(β) ζε κεηαιινμείδην ρσξίο θελή ζέζε νμπγόλνπ.  

 

Πίλαθαο 2.3: Υεκηθό είδνο θαη πεξηνρή απνξξόθεζεο IR ηνπ πξνζξνθεκέλνπ H2O. 

Δίδνο  Γνκή  Κπκκαηάξηζκνο (cm
-1

) Βηβιηνγξαθία 

Σύπνπ Ι Ce-ΟΗ 3700-3708  [154-156] 

Σύπνπ ΙΙ-Α 

 

3658-3680  [154, 156, 157] 

Σύπνπ ΙΙ-Β 

 

3619-3651  [154, 156, 157] 

Σύπνπ ΙΙΙ 

 

3517-3600  [154, 156-158] 

Μνξηαθά 

πξνζξνθεκέλν Η2Ο 

 3400 (stretching vibration)  

1625 (bending mode)  

[159] 

[159] 

 

2.8.3. Υεκηθή Πξνζξόθεζε CO2 

Η πξνζξόθεζε ηνπ CO2 (αζζελέο νμύ θαηά Lewis) ζε κηα θαηαιπηηθή επηθάλεηα 

κεηαιινμεηδίνπ έρεη βξεζεί όηη απμάλεη κε αύμεζε ηεο επηθαλεηαθήο βαζηθόηεηαο ηνπ 
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ζηεξενύ [160-162]. To CO2 κπνξεί λα πξνζξνθεζεί (η) ζην κεηαιινθαηηόλ, (ηη) ζηα 

αληόληα νμπγόλνπ, θαη (ηηη) ζηηο θελέο ζέζεηο νμπγόλνπ. Καηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ CO2 

κε ην Ο
2-

 ηεο επηθάλεηαο ηνπ κεηαιινμεηδίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαθνξά ειεθηξνληαθήο 

ππθλόηεηαο από ην 2pz ηνπ πςειόηεξνπ θαηεηιεκκέλνπ κνξηαθνύ ηξνρηαθνύ (HOMO) ηνπ 

Ο
2-

 ηνπ ζηεξενύ ζην ρακειόηεξν θελό αληηδεζκηθό π*2p κνξηαθό ηξνρηαθό (LUMO) ηνπ 

CO2 (κε δηαζπαζηηθή πξνζξόθεζε CO2) [163-165]. Καηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ CO2 κε 

ηα θαηηόληα κεηάιινπ, ην CO2 δηαζέηεη έλα κνλήξεο δεύγνο ειεθηξνλίσλ από ην άηνκν ηνπ 

νμπγόλνπ ζε άδεην ηξνρηαθό ηνπ κεηαιινθαηηόληνο κε απνηέιεζκα ηε δηάζπαζε ηνπ θαη ην 

ζρεκαηηζκό πξνζξνθεκέλνπ CO θαη αηνκηθνύ νμπγόλνπ (δηαζπαζηηθή πξνζξόθεζε CO2) 

[166]. Σν CO πνπ ζρεκαηίδεηαη είλαη γεθπξσκέλν (ρήκα 2.19γ), ελώ ην αηνκηθό νμπγόλν 

κπνξεί  λα ζρεκαηίζεη δεζκό είηε κε κέηαιιν ηεο επηθάλεηαο είηε λα δηαρπζεί πξνο ηηο 

θελέο ζέζεηο νμπγόλνπ ηνπ κεηαιινμεηδίνπ [166].
 

Μειέηεο ππέξπζξεο θαζκαηνζθνπίαο έρνπλ δείμεη όηη ην CO2 αιιειεπηδξά κε ην 

κεηαιινμείδην νδεγώληαο ζην ζρεκαηηζκό πξνζξoθεκέλσλ αλζξαθηθώλ (carbonate), 

θνξκηθώλ (formate), θαη θαξβνμπιηθώλ (carboxylate) εηδώλ (ρήκα 2.22) [167-169]. Σα 

αλζξαθηθά είδε πνπ ζρεκαηίδνληαη έρνπλ δηαθνξεηηθή δνκή. Σα είδε απηά είλαη (ρήκα 

2.24): (α) κνλνδνληηθό (unidentate), (β) δηηηαλζξαθηθό (bicarbonate), (γ) δηδνληηθό 

(bidentate) θαη (δ) γεθπξσκέλν (bridged). Σα θνξκηθά είδε πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηελ 

επηθάλεηα είλαη κνλνδνληηθά θαη δηδνληηθά (ρήκα 2.22). Οη θνξπθέο απνξξόθεζεο IR 

ησλ εηδώλ απηώλ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.4. 

 

ρήκα 2.22: Υεκηθή δνκή επηθαλεηαθώλ εηδώλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηά από πξνζξόθεζε CO2 ζε 

επηθάλεηα κεηαιινμεδίσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλ
ειτ
ώ Χ

. Π
ετα
λλ
ίδο
υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ                   

                      
ΚΛΔΙΣΧ Υ. ΠΔΣΑΛΛΙΓΟΤ                                                                                                                          63 

 

Πίλαθαο 2.4: Υεκηθό είδνο θαη πεξηνρή απνξξόθεζεο IR κεηά από πξνζξόθεζε ηνπ CO2 ζηελ 

επηθάλεηα κεηαιινμεδίσλ.  

 

Υεκηθό είδνο CO Κπκκαηάξηζκνο (cm
-1

) Βηβιηνγξαθία 

Μνλνδνληηθό αλζξαθηθό 1464, 1358, 1085 [156, 170] 

Γηηηαλζξαθηθό 1440, 1403 [170-174] 

Γηδνληηθό αλζξαθηθό 1565, 1298, 1014-1009 [156] 

Γεθπξσκέλν αλζξαθηθό 1740, 1393, 1232, 1145 [156] 

Μνλνδνληηθό θνξκηθό 1545, 1360  [156, 175] 

Γηδνληηθό θνξκηθό 1582, 1372 [143, 156, 171] 

Καξβνμπιηθό 1514, 1316 [156] 

 

2.8.4. Υεκηθή Πξνζξόθεζε H2 

Σν κόξην ηνπ Η2 κπνξεί λα ρεκεηνξνθεζεί δηαζπαζηηθά, ελώ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

κεηάιινπ ε πξνζξόθεζε κπνξεί λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε ή κε [127, 176]. Καηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ Η2 κε κεηαιιηθό ζηεξηδόκελν θαηαιύηε κεηαθέξεηαη ειεθηξνληαθό 

θνξηίν από ην κεηαιιν πξνο ην αληηδεζκηθό ηξνρηαθό (1ζ*) ηνπ Η2 κε ηαπηόρξνλε 

κεηαθνξά από ην 1ζ δεζκηθό ηξνρηαθό ηνπ Η2 ζηα d ηξνρηαθά ηνπ κεηάιινπ (ρήκα 2.23). 

Απηό νδεγεί ζε εμαζζέλεζε ηνπ δεζκνύ Η-Η θαη ζρεκαηηζκό δεζκνύ κεηαμύ ηεο 

κεηαιιηθήο επηθάλεηαο θαη ησλ αηόκσλ πδξνγόλνπ [176, 177]. Απμεκέλε ρεκηθή 

πξνζξόθεζε Η2 έρεη αλαθεξζεί όηη νθείιεηαη ζηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ spillover 

[178, 179], δειαδή ηε δηάρπζε πξνζξνθεκέλσλ αηνκηθώλ εηδώλ Η από ηε κεηαιιηθή 

επηθάλεηα ζην ππόζηξσκα (ρήκα 2.24). Η έθηαζε ηεο πξνζξόθεζεο εμαξηάηαη από ην 

είδνο ηεο επαθήο κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο [178]. 

 

 

ρήκα 2.23: Μεηαθνξά ειεθηξνληαθνύ θνξηίνπ θαηά ηε ρεκηθή πξνζξόθεζε H2 ζε κεηαιιηθή 

επηθάλεηα. 
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ρήκα 2.24: Γηαζπαζηηθή ρεκηθή πξνζξόθεζε Η2 ζε κεηαιιηθή επηθάλεηα θαη δηάρπζε ηνπ 

αηνκηθνύ Η ζην νμεηδηθό ππόζηξσκα. 

 

2.9. Φαζκαηνζθνπία Γηάρπηεο Αλάθιαζεο Τπεξηώδνπο-Οξαηνύ (Uv-vis/DRS) 

Η θαζκαηνζθνπία δηάρπηεο αλάθιαζεο (Diffuse Reflectance Spectroscopy, DRS) 

Τπεξηώδνπο-Οξαηνύ βαζίδεηαη ζηελ αλάθιαζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ππεξηώδνπο θαη νξαηνύ από έλα θνληνπνηεκέλν δείγκα [26]. Σν θάζκα πνπ 

ιακβάλεηαη είλαη απνηέιεζκα ησλ ειεθηξνληαθώλ κεηαπηώζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζην 

ζηεξεό [26]. Με ηε κέζνδν απηή θαηαγξάθνληαη κεηαπηώζεηο d-d θαη κεηαθνξάο θνξηίνπ. 

Η θαζκαηνζθνπία δηάρπηεο αλάθιαζεο ππεξηώδνπο-νξαηνύ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ην πεξηβάιινλ έληαμεο (coordination environment), ηελ νμεηδσηηθή θαηαζηάζε, ηε 

ζπκκεηξία ησλ ρεκηθώλ εηδώλ, ηελ πνζόηεηα πνπ πεξηέρνληαη ζην δείγκα, όπσο επίζεο θαη 

ηνπ ελεξγεηαθνύ ράζκαηνο γηα ζηεξενύο εκηαγσγνύο [26]. Δπίζεο, ιακβάλνληαη 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο. Δπηπιένλ, 

κπνξεί λα δώζεη πιεξνθνξίεο γηα ζηεξεά κε πνιύ κηθξό πξσηνγελέο κέγεζνο ζσκαηηδίσλ 

(< 4 nm) θαη ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο (< 1 %θ.β.), όπνπ ε κέζνδνο Πεξίζιαζεο Αθηίλσλ-

Υ (XRD) είλαη αλεπηηπρήο [180, 181]. 

Η πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία ζε έλα ζηεξεό δείγκα πθίζηαηαη κεξηθώο απνξξόθεζε 

θαη αλάθιαζε, πνπ πεξηιακβάλεη θαηνπηξηθή (ρήκα 2.25α) θαη δηάρπηε αλάθιαζε 

(ρήκα 2.25β). Η θαηνπηξηθή αλάθιαζε είλαη δπλαηό λα θαηαζηεί ακειεηέα κε θαηάιιειε 

ξύζκηζε ησλ γεσκεηξηθώλ παξακέηξσλ ηεο δηάηαμεο αθηηλνβόιεζεο θαη αλίρλεπζεο ηεο 

αθηηλνβνιίαο (θειί DRS, ρήκα 2.26), θαζώο θαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεια θνληνπνηεκέλσλ 

δεηγκάησλ, ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη κηθξέο αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο ζην δείγκα. 

 

 
ρήκα 2.25: (α) Καηνπηξηθή θαη (β) δηάρπηε αλάθιαζε. 
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ρήκα 2.26: Κειί (εκπνξηθήο πξνέιεπζεο) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θαζκαηνζθνπία δηάρπηεο 

αλάθιαζεο ππεξηώδνπο-νξαηνύ. 

 

Δίλαη επξέσο απνδεθηό όηη ην κνληέιν ησλ Schuster-Kubelka-Munk (SKM) κπνξεί λα 

πεξηγξάςεη επηθάλεηεο ζηεξεώλ θαηαιπηώλ [182]. ύκθσλα κε ηε πξνζέγγηζε SKM, ε 

αλαθιαζηηθόηεηα από πιηθό απείξνπ πάρνπο (R∞) ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζπληειεζηέο 

απνξξόθεζεο (K, absortion coefficients) θαη ζθέδαζεο (S, scattering coefficients) κέζσ 

ηεο πην θάησ ζρέζεο [182]:       

 
 

S

K

R

R
RF 









2

1
2

                                                                                                     (2.30) 

όπνπ: F(R∞) o παξάγνληαο Kubelka-Munk. 

Η ζεσξία ησλ SKM πθίζηαηαη θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί όηαλ 

πιεξνύληαη νη αθόινπζεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο [26]: 

 Η πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία είλαη κνλνρξσκαηηθή θαη πθίζηαηαη πιήξε δηάρπζε από 

ην ζηεξεό δείγκα. Η ηειεπηαία ζπλζήθε κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ρξήζε δεηγκάησλ 

πςειήο δηάρπζεο θαη κηθξήο απνξξόθεζεο. 

 Γείγκα απείξνπ πάρνπο (πάλσ απν 1-2 mm), γηα λα απνθεπρζεί ε απώιεηα ηεο 

αθηηλνβνιίαο ιόγσ δηάδνζεο (transmission). 

 Μηθξή έληαζε απνξξόθεζεο (F(R∞) ≤ 1), θαη 

 Απνπζία θσηνθσηαύγεηαο (photoluminescence). 

Δπηπιένλ, ε δηάρπηε αλάθιαζε εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ ζηεξενύ (δ) 

[26]. Όηαλ κεηώλεηαη ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ ν ζπληειεζηήο ζθέδαζεο S απμάλεη, 

αθνύ S   1/d (γηα d ≥ 1 κm), κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε αλαθιαζηηθόηεηα.  

Μέζσ ηεο εμίζσζεο Kubelka-Munk παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ππνινγηζκνύ ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ θέληξσλ απνξξόθεζεο, όπσο θαίλεηαη από ηελ Δμ. 2.31 [26]. 
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                                                                                      (2.31) 
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όπνπ, α ε απνξξνθεηηθόηεηα (absorptivity) θαη c ε ζπγθέληξσζε ηνπ ρεκηθνύ είδνπο. Η 

Δμ. 2.31 δείρλεη ηε γξακκηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην F(R∞) θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

εηδώλ πνπ απνξξνθνύλ. Με ρξήζε θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο είλαη δπλαηόλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ in situ κεηξήζεηο ζε θαηαιύηεο αθνινπζώληαο εηδηθά πξσηόθνιια ζε 

ειεγρόκελε αηκόζθαηξα [183, 184]. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα 

αλάπηπμε operando κεζνδνινγίαο πνπ αθνξά ηε ρξήζε θαζκαηνζθνπίαο Uv-vis/DRS ζε 

ζπλδπαζκό κε on-line κεηξήζεηο ελεξγόηεηαο [185, 186]. 

 

2.9.1.Σύπνη Ηιεθηξνληαθώλ Μεηαπηώζεωλ ζηελ Πεξηνρή ηνπ Τπεξηώδνπο-Οξαηνύ-

Δγγύο Τπέξπζξνπ 

Γηαθνξεηηθνί ηύπνη ειεθηξνληαθώλ κεηαπηώζεσλ ιακβάλνπλ ρώξα κε αλάθιαζε ηεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ππεξηώδνπο-νξαηνύ-εγγύο ππέξπζξνπ 

(UV-VIS-NIR). ηελ πεξηνρή απηή εκπίπηεη ην ελεξγεηαθό ράζκα ησλ εκηαγσγώλ θαη 

κνλσηώλ, νη κεηαπηώζεηο d-d θαη κεηαθνξάο θνξηίνπ (ρήκα 2.27) [187]. Οη θαλόλεο 

επηινγήο πνπ ηζρύνπλ γηα κεηαπηώζεηο κεηαμύ ησλ ειεθηξνληαθώλ ελεξγεηαθώλ επηπέδσλ 

είλαη ν θαλόλαο ηνπ spin (spin selection rule) θαη ηνπ Laporte (Laporte or orbital selection 

rule) [26]. ύκθσλα κε ηνλ θαλόλα επηινγήο spin ε πνιιαπιόηεηα ηνπ spin (spin 

multiplicity) κεηαμύ ησλ επηπέδσλ πξέπεη λα είλαη ίδηα (ΓS=0), ελώ ν θαλόλαο ηνπ Laporte 

πξνβιέπεη όηη κηα κεηάπησζε είλαη επηηξεπόκελε όηαλ ηζρύεη: Γl=±1 (π.ρ. ε κεηάπησζε p 

→ d είλαη επηηξεπόκελε). Υαιάξσζε ησλ πην πάλσ θαλόλσλ κπνξεί λα πξνθύςεη κέζσ 

ζύδεπμεο ηξνρίαο-ηξνρηαθνύ (spin-orbit coupling), δνλεηηθήο ζύδεπμεο (vibronic coupling) 

θαη αιιειεπηδξάζεηο αληαιιαγήο (exchange interaction) [26]. Η ραιάξσζε ηνπ θαλόλα 

Laporte από ηε δνλεηηθή ζύδεπμε πεξηγξάθεη ηελ αλάκημε δηαθνξεηηθώλ ειεθηξνληαθώλ 

ελεξγεηαθώλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο δνλεηηθέο, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ πςειή 

έληαζε ζηα θάζκαηα. 

 

 

ρήκα 2.27: Γηαθνξεηηθνί ηύπνη κεηαπηώζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ πεξηνρή ηνπ UV-Vis-

NIR. 
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2.9.1.1. Μεηαπηώζεηο ηνπ Κεληξηθνύ Μεηάιινπ (Metal-Centered Transitions) 

Μεηαπηώζεηο d-d ιακβάλνπλ ρώξα κεηαμύ ησλ ειεθηξνληαθώλ ελεξγεηαθώλ επηπέδσλ 

ησλ κε ζπκπιεξσκέλσλ d
n
 ηξνρηαθώλ (1 ≤ n ≤ 9) ησλ ζηνηρείσλ κεηάπησζεο. Οη 

κεηαπηώζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ νμεηδσηηθή θαηάζηαζε ηνπ κεηαιιηθνύ ηόληνο, ηνλ 

αξηζκό θαη ην είδνο ηνπ ππνθαηαζηάηε [26]. Οη d-d κεηαπηώζεηο είλαη ρακειήο έληαζεο 

εμαηηίαο ηνπ όηη είλαη απαγνξεπκέλεο από ηνλ θαλόλα επηινγήο Laporte. Οη κεηαπηώζεηο d-

d κπνξεί λα είλαη απαγνξεπκέλεο ή επηηξεπόκελεο από ηνλ θαλόλα spin, κε απνηέιεζκα 

θάπνηεο θνξέο λα εκθαλίδνπλ πςειή έληαζε. ηεξενί θαηαιύηεο κπνξνύλ λα 

παξνπζηάδνπλ δώλεο απνξξόθεζεο πνπ νθείινληαη ζε κεηαπηώζεηο ηνπ θεληξηθνύ 

κεηάιινπ άιινπ ηύπνπ (εθηόο από d-d), όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.5. 

 

Πίλαθαο 2.5: Άιινη ηύπνη κεηαπηώζεσλ ηνπ θεληξηθνύ αηόκνπ ηνπ κεηάιινπ [26]. 

Σύπνο κεηάπηωζεο Καλόλεο Δπηινγήο Καηαιπηηθά πιηθά 

f-f Απαγνξεπκέλε θαηά Laporte Ιόληα ζπάλησλ γαίσλ 

Μ
3+

 (π.ρ. Ce
3+

)  

(n-1)d → ns Απαγνξεπκέλε θαηά Laporte, ζπρλα είλαη 

πςειήο ελέξγεηα κε θνξπθέο θάησ από 

200 nm 

Cu
+
, Ag

+
 

(n-1)f → nd Δπηηξεπόκελε θαηά Laporte Ce
3+

, U
4+

 

ns → np Δπηηξεπόκελε θαηά Laporte Sn
2+

, Sb
3+

, Bi
3+

 

 

2.9.1.2. Μεηαπηώζεηο Μεηαθνξάο Φνξηίνπ (Charge-Tranfer Transitions) 

Σα ζηεξεά πνπ έρνπλ θελά ή πιήξε d ηξνρηαθά (d
0
 ή d

10
, απαγνξεπκέλεο d-d 

κεηαπηώζεηο) παξνπζηάδνπλ θνξπθέο ζηα θάζκαηα UV-Vis-NIR πνπ νθείινληαη ζε 

κεηαπηώζεηο κεηαμύ ειεθηξνληαθώλ επηπέδσλ, όπνπ ην ειεθηξόλην θηλείηαη από κηα νκάδα 

αηόκσλ ζε κηα άιιε [188]. Οη κεηαπηώζεηο απηέο νλνκάδνληαη κεηαθνξάο θνξηίνπ θαη 

είλαη επηηξεπόκελεο θαηά ηνλ θαλόλα Laporte. Αλ ππαθνύνπλ θαη ζηνλ θαλόλα ηνπ spin, 

ηόηε ζα εκθαλίδνπλ πςειή έληαζε ζηα θάζκαηα. Οη κεηαπηώζεηο κεηαθνξάο θνξηίνπ 

δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε θύζε ηνπ ππνθαηαζηάηε, ηνπ κεηάιινπ, θαζώο θαη ηελ 

νμεηδσηηθή θαηάζηαζε ηνπ κεηάιινπ [26]. Γηα παξάδεηγκα, γηα ην MnO4
-
 ην ρακειόηεξν 

ελεξγεηαθό ηξνρηαθό είλαη ηνπ ππνθαηαζηάηε (νμπγόλνπ) θαη ην πςειόηεξν ησλ d 

ηξνρηαθώλ ηνπ κεηάιινπ, νπόηε πξαγκαηνπνηείηαη κεηάπησζε από ην ηξνρηαθό ηνπ 

νμπγόλνπ ζηα d ηξνρηαθά ηνπ κεηάιινπ (ligand to metal charge transition, LMCT). 

Αληίζεηα, ζε θαξβνλύιηα κεηάιισλ γίλεηαη κεηάπησζε από ην κέηαιιν ζηνλ 

ππνθαηαζηάηε (metal to ligand charge transition, ΜLCT), όπνπ ην ρακειόηεξν ελεξγεηαθό 
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ηξνρηαθό είλαη ηνπ κεηάιινπ [26].  Δπίζεο, κεηαπηώζεηο κεηαθνξάο θνξηίνπ γίλνληαη ζε 

ζπζηήκαηα όπνπ ππάξρνπλ θαηηόληα δηαθνξεηηθήο νμεηδσηηθήο θαηάζηαζεο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ην ζύζηεκα Fe
2+

→Fe
3+

 ζην Fe2O3 [187]. 

 

2.9.2. Τπνινγηζκόο Δλεξγεηαθνύ Υάζκαηνο 

Σν ελεξγεηαθό ράζκα ππνινγίδεηαη από θάζκαηα απνξξόθεζεο Uv-vis κε ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο ζηε γσλία νπηηθήο απνξξόθεζεο (optical absorption edge energy) [189]. Η 

ελέξγεηα εμαξηάηαη από ηνλ ζπληειεζηή απνξξόθεζεο, α (absorption coefficient) γηα 

εκηαγσγνύο ζηελ πεξηνρή θνληά ζηε γσλία απνξξόθεζεο, θαη δίλεηαη από ηε ζρέζε [26]: 

   ngEhvBhva                                                                                                       (2.32) 

όπνπ, Β ζηαζεξά πνπ πεξηέρεη ηελ εμάξηεζε από ηελ πηζαλόηεηα (Pif) γηα κεηάπησζε από 

ηελ αξρηθή ζηελ ηειηθή θαηάζηαζε, ηελ ππθλόηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηελ αξρηθή 

θαηάζηαζε (Ni), θαη ηελ ππθλόηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηελ ηειηθή θαηάζηαζε (Nf) γηα 

θάζε ηύπν κεηάπησζεο, hv ε ελέξγεηα ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηνλίνπ, θαη Δg ην ελεξγεηαθό 

ράζκα. Ο δείθηεο n εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο κεηάπησζεο πνπ πξνθαιείηαη από ηελ 

απνξξόθεζε θσηνλίσλ [190]. ύκθσλα κε  ηνπο θαλόλεο επηινγήο, ην n ηζνύηε κε 1/2, 

3/2, 2 θαη 3, ηηκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαπηώζεηο άκεζα-επηηξεπόκελεο, άκεζα-

απαγνξεπκέλεο, έκκεζα-επηηξεπόκελεο θαη έκκεζα-απαγνξεπκέλεο, αληίζηνηρα [26, 190]. 

Σν n γηα άκνξθα πιηθά πέξλεη ηελ ηηκή 2 αλεμάξηεηα από ηνλ ηύπν ηεο κεηάπησζεο πνπ 

βξέζεθε ζε αληίζηνηρα θξπζηαιιηθά πιηθά [26]. Γεληθά, νη κεηαπηώζεηο πνπ είλαη 

απαγνξεπκέλεο ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο επηινγήο έρνπλ κηθξόηεξε πηζαλόηεηα λα 

ζπκβνύλ (Pif   (hv-Eg)) θαη νη κεηαπηώζεηο πνπ απαηηνύλ θσλόληα (έκκεζν ελεξγεηαθό 

ράζκα) έρνπλ έλα επηπιένλ παξάγνληα (hv-Eo)
3/2

 πνπ πξνθύπηεη από ηελ εμάξηεζε ηνπ 

ζπληειεζηή απνξξόθεζεο από ηελ ελέξγεηα ηνπ θσλνλίνπ. Μεηά από θαηάιιειε επηινγή 

ηνπ n ζρεδηάδεηαη ην δηάγξακκα (αhv)
1/n

 πξνο hv. Σν δηάγξακκα απηό είλαη γξακκηθό ζηελ 

πεξηνρή θνληά ζηε γσλία νπηηθήο απνξξόθεζεο, όπνπ πξνεθηείλνληαο ην επζύγξακκν 

ηκήκα ζηνλ άμνλα ησλ ηεηκεκέλσλ ζε (αhv)
1/n

 = 0 ππνινγίδεηαη ην ελεξγεηαθό ράζκα. ηα 

πεηξάκαηα δηάρπηεο αλάθιαζεο ηα δεδνκέλα αλάθιαζεο δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

άκεζα γηα λα κεηξήζνπλ ηνλ ζπληειεζηή απνξξόθεζεο (α) εμαηηίαο ησλ ζπλεηζθνξώλ ηεο 

ζθέδαζεο ζηα θάζκαηα αλάθιαζεο [190]. Ο ζπληειεζηήο ζθέδαζεο F(R∞), σζηόζν, 

εμαξηάηαη αζζελώο από ηελ ελέξγεηα, θαη επνκέλσο ην F(R∞) κπνξεί λα ζεσξεζεί αλάινγν 

ηνπ ζπληειεζηή απνξξόθεζεο εληόο κηαο ζηελήο πεξηνρήο ελέξγεηαο πνπ πεξηέρεη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο γσλίαο απνξξόθεζεο. Έηζη, ην δηάγξακκα (F(R∞)*hv)
1/n

 πξνο hv 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην ελεξγεηαθό ράζκα ζηεξεώλ εκηαγσγώλ. 
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2.9.2.1. Παξάδεηγκα Τπνινγηζκνύ Δλεξγεηαθνύ Υάζκαηνο 

ηελ πεξίπησζε άκεζνπ ελεξγεηαθνύ ράζκαηνο (π.ρ. CeO2, ZrO2), όπνπ ην n είλαη ½ 

γηα άκεζα επηηξεπόκελεο κεηαπηώζεηο, ζρεδηάδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ (αhv)
2
 πξνο 

ηελ ελέξγεηα θσηνλίνπ (hv). Από ηελ πξνέθηαζε ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ηεο 

θακπύιεο ζηνλ x-άμνλα πξνθύπηεη ην ελεξγεηαθό ράζκα ηνπ εκηαγσγνύ.   

Γηα εκηαγσγνύο έκκεζνπ ελεξγεηαθνύ ράζκαηνο (π.ρ. TiO2, WO3, MoO3), όπνπ ην n 

ηζνύηαη κε 2 γηα έκκεζα επηηξεπόκελεο κεηαπηώζεηο, πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε δπν 

ζπληειεζηέο απνξξόθεζεο [3]. Ο πξώηνο ζπληειεζηήο απνξξόθεζεο (αa) ζρεηίδεηαη κε 

ηελ απνξξόθεζε θσλνλίνπ (phonon) [26]: 

   
1

2
1exp




















 


kT

E
EEhvAhva

p

pga                                                         (2.33) 

θαη ν δεύηεξνο (αe) κε ηελ εθπνκπή θσλνλίνπ [26]: 

   
1

2
exp1





















 


kT

E
EEhvAhva

p

pge                                                          (2.34) 

όπνπ, Eg ην ελεξγεηαθό ράζκα, Ep ε ελέξγεηα ηνπ θσλνλίνπ, k ε ζηαζεξά Boltzmann, θαη T 

ε ζεξκνθξαζία. Ο όξνο ζηελ αγθύιε εθθξάδεη ηελ εμάξηεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θσλνλίσλ 

από ηελ ελέξγεηα ηνπ θσλνλίνπ (Δp). Έηζη, ν παξάγνληαο απνξξόθεζεο γηα έκκεζν 

ελεξγεηαθό ράζκα (α) ηζνύηαη: 

     hvahvahva ea                                                                                                 (2.35) 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ έκκεζνπ ελεξγεηαθνύ ράζκαηνο θαηαζθεπάδεηαη ην 

δηάγξακκα (αhv)
1/2

 πξνο ηελ ελέξγεηα (hv) ην νπνίν έρεη δπν γξακκηθέο πεξηνρέο, όπσο 

θαίλεηαη ζην ρήκα 2.28. Η κηα αληηζηνηρεί ζηελ απνξξόθεζε ησλ εθπεκπόκελσλ 

θσηνλίσλ θαη ε άιιε ζηελ απνξξόθεζε ησλ παγηδεπκέλσλ θσλνλίσλ. Η κέζε ηηκή ησλ 

δπν απηώλ ηνκώλ δίλεη ην ελεξγεηαθό ράζκα ηνπ εκηαγσγνύ [26]. 

 

ρήκα 2.28: Γηάγξακκα (αhv)
1/2

 πξνο ηελ ελέξγεηα ηνπ θσηνλίνπ (hv) γηα έκκεζα επηηξεπόκελεο 

κεηαπηώζεηο [191]. 
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      ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

                                                         ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

3.1. ύλζεζε Καηαιπηηθώλ Τπνζηξσκάησλ 

3.1.1. ύλζεζε νμεηδηθώλ ππνζηξσκάησλ βαζηζκέλσλ ζην CeO2 (Ce1-xΜxO2-δ) 

Ζ ζύλζεζε ησλ ζηεξεώλ ππνζηξσκάησλ Ce1-xTixO2-δ θαη Ce1-xLaxO2-δ (x=0.0, 0.2, 0.5, 

0.8 θαη 1.0) ζηελ παξνύζα Γ.Γ. πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ηξνπνπνηεκέλε ηερληθή 

ιύκαηνο-πεθηώκαηνο (sol-gel) κε ρξήζε θηηξηθνύ νμέσο (citrate sol-gel, CA), όπνπ ην 

θηηξηθό νμύ ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζπκπινθνπνηεηήο [1]. Ζ αλαινγία mols κεηάιινπ: 

ζπκπινθνπνηεηή ξπζκίζηεθε ζην 1.5 (Μ:CA=1:1.5). Ωο πξόδξνκεο ελώζεηο γηα ην 

δεκήηξην θαη ην ιαλζάλην ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ληηξηθά άιαηα ησλ κεηάιισλ, 

Ce(NO3)3.6H2O (Aldrich 99%), θαη La(NO3)3.6H2O (Aldrich 99.99%) ηα νπνία 

δηαιύζεθαλ ζε 50 ml απηνληζκέλνπ λεξνύ. Ωο πξόδξνκε έλσζε γηα ην ηηηάλην 

ρξεζηκνπνηήζεθε δηάιπκα Ti(OCH2CH2CH3)4 (Aldrich) ην νπνίν πξνζηέζεθε ζε 50 ml 

πξνπαλόιεο. Οη πην πάλσ πξόδξνκεο ελώζεηο αλακίρζεθαλ γηα λα ζρεκαηίζνπλ δηάιπκα 

0.175 Μ κεηαιιηθώλ ηόλησλ. ηε ζπλέρεηα ξπζκίζηεθε ην pH ηνπ πξνθύπηνληνο 

δηαιύκαηνο ζηε ηηκή 2 κε ρξήζε ΖΝΟ3 (5 Μ) θαη πξνζηέζεθε θηηξηθό νμύ (Scharlau 

99.5%) 1.5 θνξέο ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο mols ησλ κεηαιιηθώλ ηόλησλ. Σν δηάιπκα 

ζεξκάλζεθε ζηνπο 70
ν
C ππό ζπλερή αλάδεπζε γηα 4 h όπνπ ιήθζεθε ζηεξεό ππό κνξθή 

πεθηώκαηνο. Μεηά από μήξαλζε ζηνπο 110
ν
C γηα 17 h ην πήθησκα κεηαηξάπεθε ζε 

ζπνγγώδεο πιηθό. Αθνινύζεζε απην-αλάθιεμή ηνπ ζηνπο 350
ν
C θαη ην ζηεξεό έκεηλε 

ζηνπο 400
ν
C γηα 30 min. Σέινο, ην ζηεξεό ζεξκάλζεθε γηα 10 h ζηνπο 600

o
C γηα λα 

απνκαθξπλζνύλ όια ηα νξγαληθά ππόινηπα από ηε ζύλζεζε. Δπηπιένλ, ηα ζηεξεά Ce1-

xLaxO2-δ (x=0.2, 0.5 θαη 0.8) ππξώζεθαλ γηα 42 h ζηνπο 600
o
C κε ζθνπό λα κειεηεζεί ε 

ζεξκηθή ζηαζεξόηεηά ηνπο. 

Σν νμεηδηθό ππνζηξώκα Ce0.5La0.5O2-δ παξαζθεπάζηεθε κε ηηο εμήο κεζόδνπο:  

(α) ηξνπνπνηεκέλε ηερληθή ιύκαηνο-πεθηώκαηνο (sol-gel) κε ρξήζε: 

 θηηξηθνύ νμέσο (citrate sol-gel, CA)  

 νμαιηθνύ νμέσο (oxalate sol-gel, OA)  

 θηηξηθνύ νμέσο θαη αηζπιελνγιπθόιεο (pechini sol-gel, P), θαη  

(β) ζπγθαηαβύζηζε κε νπξία (co-precipitation with urea, U).  
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Ζ κεζνδνο citrate sol-gel εθαξκόζηεθε όπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ. ρεηηθά κε ηε 

κέζνδν oxalate sol-gel [1] αθνινπζήζεθε ε ίδηα ζπλζεηηθή πνξεία κε ηε citrate sol-gel, 

αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνζηέζεθε νμαιηθό (Scharlau 99.5%) αληί θηηξηθό νμύ. 

Μειεηήζεθαλ νη αλαινγίεο mols κεηάιινπ : ζπκπινθνπνηεηή (θηηξηθνύ θαη νμαιηθνύ 

νμέσο) 1:1.5. Γηα λα επηηεπρζνύλ νη αλαινγίεο M:CA=1:1.5 θαη M:ΟA=1:1.5 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 5.5162 g θηηξηθνύ νμεσο θαη 2.3635 g νμαιηθνύ νμέσο, αληίζηνηρα. 

Καηά ηε κέζνδν pechini sol-gel [2] ην ππόζηξσκα παξαζθεπάζηεθε κε αλάκημε ησλ 

αληίζηνηρσλ ληηξηθώλ αιάησλ δεκεηξίνπ θαη ιαλζαλίνπ (Ce(NO3)3.6H2O θαη 

La(NO3)3.6H2O) κε θηηξηθό νμύ (Scharlau 99.5%) θαη αηζπιελνγιπθόιε (Aldrich, 99.8%). 

Σν θηηξηθό νμύ ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζπκπινθνπνηεηήο ηνπ κεηαιινθαηηόληνο, ελώ ε 

αηζπιελνγιπθόιε πξνζηέζεθε γηα ηελ ανηίδραζη εζηεροποίηζης κε ην θηηξηθό νμύ. Ζ 

αλαινγία mols κεηαιινθαηηόλησλ : θηηξηθνύ νμέσο : αηζπιελνγιπθόιεο ξπζκίζηεθε ζε 

1:1:1. ην δηάιπκα ησλ ληηξηθώλ αιάησλ (100 ml ζπλνιηθά) ην pH ξπζκίζηεθε ζηελ ηηκή 

2.0 κε ρξήζε ΖΝΟ3 (5 Μ). ηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθε ην θηηξηθό νμύ (3.6774 g) θαη έπεηηα 

ε αηζπιελνγιπθόιε (0.97 ml). Σν δηάιπκα ζεξκάλζεθε ζηνπο 70
ν
C ππό ζπλερή αλάδεπζε 

γηα 4 h. 

Καηά ηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (co-precipitation with urea) [3] ηα άιαηα 

Ce(NO3)3.6H2O θαη La(NO3)3.6H2O δηαιύζεθαλ ζε 50 ml απηνληζκέλνπ λεξνύ, 

αληίζηνηρα. Έπεηηα, ξπζκίζηεθε ην pH ζηελ ηηκή 2.0 κε ρξήζε HNO3 (5 Μ) θαη αθνύ 

πξνζηέζεθε ε νπξία (75% ζε πεξίζζεηα, PRS Panreac 98.5%) ην δηάιπκα ζεξκάλζεθε 

ζηνπο 80
ν
C γηα 4 h. ε απηή ηε ζεξκνθξαζία ε νπξία πδξνιύεηαη κε απνηέιεζκα ηελ  

αύμεζε ηνπ pH ζηελ ηηκή 6.5 θαη ηνλ ηαπηόρξνλν ζρεκαηηζκό βαζηθώλ αλζξαθηθώλ 

αιάησλ ησλ κεηάιισλ (Μx(ΟΖ)y(CΟ3)2.nH2O). ε όιεο ηηο πην πάλσ κεζόδνπο 

αθνινπζήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία μήξαλζεο θαη πύξσζεο ησλ πιηθώλ. 

 

3.1.2. ύλζεζε ππνζηξώκαηνο 1-x %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ/x %θ.β. CNT 

Σα ππνζηξώκαηα 1-x %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ/x %θ.β. CNT (x = 7.5, 20.5, 32.5, 44.1) 

παξαζθεπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (co-precipitation with urea) [4]. 

Πνζόηεηα 0.02625 mols κεηάιισλ δεκεηξίνπ θαη ιαλζαλίνπ (νλνκαζηηθή ζύζηαζε: Ce:La 

= 0.8:0.2) δηαιύζεθαλ ζε 75 ml κίγκαηνο 40 %θ.ό. αηζπιελνγιπθόιεο ζε λεξό ππό ζπλερή 

αλάδεπζε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Ωο πξόδξνκεο ελώζεηο δεκεηξίνπ θαη ιαλζαλίνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα άιαηα Ce(NO3)3.6H2O θαη La(NO3)3.6H2O (Aldrich). Οη 

λαλνζσιήλεο άλζξαθα (Rossetter Holdings Ltd, Cyprus), 1.1, 3.5, 6.5 θαη 10.6 g 

CNT/ζπλνιηθά mols κεηάιισλ) δηαζπάξζεθαλ ζε δηάιπκα 37.5 ml κίγκαηνο 40 %θ.ό. 

αηζπιελνγιπθόιεο ζε λεξό θαη ηνπνζεηήζεθαλ γηα 30 min ζε ινπηξό ππεξήρσλ. ηε 
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ζπλέρεηα ην δηάιπκα ληηξηθώλ αιάησλ ησλ κεηάιισλ αλακίρζεθε κε ην αηώξεκα ησλ 

λαλνζσιήλσλ άλζξαθα. ην κίγκα πξνζηέζεθαλ 0.226 mols νπξίαο (PRS Panreac 98.5%) 

θαη ην pH ηνπ πξνθύπηνληνο κίγκαηνο βξέζεθε λα είλαη ίζν κε 2.0. Σν κίγκα ζεξκάλζεθε 

ππό αλάδεπζε ζηνπο 95
o
C γηα 8 h όπνπ ιήθζεθε ζηεξεό ίδεκα. Σν ίδεκα μεξάλζεθε γηα 12 

h ζηνπο 100
ν
C θαη ζεξκάλζεθε κε ξπζκό 2

ν
C min

-1
 κέρξη ηνπο 300

ν
C, όπνπ έκεηλε ζε απηή 

ηε ζεξκνθξαζία γηα 30 min. Με ηνλ ίδην ηξόπν παξαζθεπάζηεθε ην ππόζηξσκα 

Ce0.8La0.2O2-δ (απνπζία CNT) γηα ζθνπνύο ζύγθξηζεο. Σα 1.1, 3.5, 6.5 θαη 10.6 g 

CNT/ζπλνιηθά mols κεηάιισλ αληηζηνηρνύλ ζε 7.5, 20.5, 32.5 θαη 44.1 %θ.β. CNT. 

Xξεζηκνπνηήζεθαλ λαλνζσιήλεο άλζξαθα (CNT) κε ηελ νλνκαζία Ros1-E13 (Rossetter 

Holdings Ltd, Cyprus) νη νπνίνη απνηεινύληαη θαηά 50-60 %θ.β. από πνιπζηξσκαηηθνύο 

λαλνζσιήλεο άλζξαθα (ΜWNTs) θαη ην ππόινηπν πνζνζηό ήηαλ άκνξθνο άλζξαθαο. 

 

3.2. ύλζεζε Μεηαιιηθώλ ηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ 

3.2.1. ηεξηδόκελνη θαηαιύηεο Pt 

Ζ ζύλζεζε ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ Pt θόξηηζεο 0.1 θαη 0.5 %θ.β. έγηλε κε ηε 

κέζνδν πγξνύ εκπνηηζκνύ κε ελεγτόμενο pH. Ωο πξόδξνκε έλσζε ιεπθνρξύζνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε πδαηηθό δηάιπκα H2PtCl6 (8 %θ.β. Ζ2PtCl6, Aldrich). Σν ππόζηξσκα 

αλακίρζεθε κε 100 ml απηνληζκέλνπ λεξνύ (pH ~ 4-5) θαη πξνζηέζεθε θαηάιιειε 

πνζόηεηα δηαιύκαηνο H2PtCl6. Σν πδαηηθό αηώξεκα ηνπ θνξέα κε ηελ πξόδξνκε έλσζε 

ηνπ κεηάιινπ ζεξκάλζεθε ζηνπο 70
ν
C γηα 4 h κέρξη πιήξνπο εμάηκηζεο ηνπ δηαιύηε. ηε 

ζπλέρεηα ην ζηεξεό μεξάλζεθε ζηνπο 120
ν
C γηα 12 h θαη ππξώζεθε γηα 2 h ζηνπο 600

o
C. 

Πξηλ από ηε δηεμαγσγή δπλακηθώλ ή θαηαιπηηθώλ πεηξακάησλ νη ζηεξηδόκελνη θαηαιύηεο 

ππξώζεθαλ in-situ ζε αληηδξαζηήξα ππό ξνή 20%Ο2/Ζe ζηνπο 600
ν
C γηα 2 h θαη ζηε 

ζπλέρεηα ελεξγνπνηήζεθαλ κε ρξήζε θαζαξνύ H2 (1 atm) ζηνπο 300
o
C γηα 2 h. Οη 

ζηεξηδόκελνη θαηαιύηεο κε ππόζηξσκα 1-x %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ/x %θ.β. CNT ππξώζεθαλ 

in situ ζηνπο 500
ν
C ππό ξνή He γηα 30 min θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο 300

ν
C ππό ξνή 

20%Ο2/Ζe γηα 2 h. Αθνινύζεζε αλαγσγή ζηνπο 300
o
C γηα 2 h κε ρξήζε θαζαξνύ Ζ2 (1 

atm).   

 

3.2.2. ηεξηδόκελνη θαηαιύηεο Fe 

Σν κηθηό νμείδην Ce0.8La0.2O2-δ (M:CA=1:1.5) ρξεζηκνπνηήζεθε σο ππόζηξσκα γηα ηε 

ζύλζεζε ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ Fe. Ζ ελαπόζεζε ηεο δξαζηηθήο θάζεο Fe έγηλε κε ηε 

κέζνδν ηνπ πγξνύ εκπνηηζκνύ κε ελεγτόμενο pH κε ρξήζε δηαιύκαηνο Fe(NO3)3 (Aldrich). 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ θαηάιιειεο πνζόηεηεο δηαιύκαηνο Fe(NO3)3 κε ζηόρν ηε ζύλζεζε 

ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ κε θνξηίζεηο 10, 15, 20 θαη 30 %θ.β ζε Fe. Σν ζηεξεό 
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ππόζηξσκα αλακίρζεθε κε 50 ml απηνληζκέλνπ λεξνύ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθε 

θαηάιιειε πνζόηεηα δηαιύκαηνο Fe(NO3)3. Σν δηάιπκα ζεξκάλζεθε ζηνπο 60
ν
C ππό 

ζπλερή αλάδεπζε θαη ην pH ξπζκίζηεθε ζηε ηηκή 9.5 κε ρξήζε δηαιύκαηνο ακκσλίαο (25 

% v/v). Κάζε 30 min γηλόηαλ ξύζκηζε ηνπ pH γηα ηηο επόκελεο 8 h όπνπ θαη εμαηκίζηεθε 

πιήξσο ν δηαιύηεο. Σν δείγκα αθέζεθε γηα μήξαλζε ζε εηδηθό θνύξλν (Paragon HT-22D, 

Thermcraft) ζηνπο 120
ν
C γηα 12 h, θαη ζηε ζπλέρεηα ππξώζεθε γηα 2 h ζηνπο 200

ν
C θαη 2 

h ζηνπο 600
ν
C. Πξηλ από ηε δηεμαγσγή δπλακηθώλ ή θαηαιπηηθώλ πεηξακάησλ νη 

ζηεξηδόκελνη θαηαιύηεο Fe ππξώζεθαλ in situ ζε αληηδξαζηήξα ππό ξνή 20%Ο2/Ζe ζηνπο 

600
ν
C γηα 2 h.  

 

3.3. Φπζηθνρεκηθόο Υαξαθηεξηζκόο Καηαιπηώλ 

3.3.1. In-situ θαη ex-situ Πεξίζιαζε Αθηίλσλ-Υ (X-ray Diffraction, XRD) 

Ζ ηερληθή πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Υ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ 

θξπζηαιιηθώλ θάζεσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ πξσηνγελώλ 

θξπζηάιισλ ησλ νμεηδηθώλ ππνζηξσκάησλ ησλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ Fe. 

Υξεζηκνπνηήζεθε πεξηζιαζίκεηξν Shimadzu 6000 Series κε πεγή αθηηλνβνιίαο CuKα (ι 

= 1.5418 Å) [5]. Ζ κειέηε ηεο δνκήο ησλ ζηεξεώλ έγηλε ζηελ πεξηνρή 20-80
ν
 2ζ κε 

ηαρύηεηα ζάξσζεο 2
ν
/min.  

 Πεξηζιαζνγξάκκαηα αθηίλσλ-Υ ιήθζεθαλ κεηά από in situ πξνθαηεξγαζία ησλ 

ζηεξεώλ κε ρξήζε ηνπ πεξηζιαζίκεηξνπ Shimadzu 6000 Series εμνπιηζκέλνπ κε θειί 

(Shimadzu, heating attachment, HA-1001) πνπ είρε ηε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο [5]. Πξηλ από ηε κέηξεζε ην δείγκα ζεξκαηλόηαλ από ηνπο 25
ν
C ζε κηα 

επηζπκεηή ζεξκνθξαζία κε ξπζκό 30
ν
C/min θαη παξέκελε ζηε ζεξκνθξαζία απηή γηα 30 

min. Σα θάζκαηα θαηαγξάθεθαλ ζηελ πεξηνρή 20-60
ν
 2ζ (πεξηνξηζκόο ηνπ θειηνύ) κε 

ηαρύηεηα ζάξσζεο 2
ν
/min. Γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ θξπζηαιιηθώλ θάζεσλ πνπ 

αληρλεύηεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάξηεο δεδνκέλσλ θαζκάησλ πεξίζιαζεο από ηε 

βηβιηνζήθε JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards), αιιά θαη 

δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ κειέηεο XRD αλαθνξηθά κε ηα ππό κειέηε 

κεηαιινμείδηα. 

Σν κέγεζνο ησλ πξσηνγελώλ θξπζηάιισλ (<L>) ππνινγίζηεθε από ηελ εμίζσζε 

Scherrer (Δμ. 3.1) [6]: 



K
L                                                                                                                   (3.1) 

όπνπ, Κ ε ζηαζεξά Scherrer, ι ην κήθνο θύκαηνο ηεο πξνζπίπηνπζαο κνλνρξσκαηηθήο 

δέζκεο ησλ αθηίλσλ-Υ, β ην πιάηνο ηεο θνξπθήο πεξίζιαζεο ζην ήκηζπ ηνπ ύςνπο ηεο 
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(FWHM), θαη ζ ε γσλία κεηαμύ ηεο εηζεξρόκελεο δέζκεο ησλ αθηίλσλ-Υ θαη ηνπ 

αηνκηθνύ επηπέδνπ πνπ πξνθαιεί αλάθιαζε, ε νπνία ιακβάλεη θαζνξηζκέλεο ηηκέο 

ραξαθηεξηζηηθέο γηα θάζε πιηθό. Ζ ηηκή ηνπ Κ εμαξηάηαη από (η) ηνλ νξηζκό ηνπ εύξνπο, 

(ηη) ην θξπζηαιιηθό ζρήκα, θαη (ηηη) ηε θαηαλνκή ηνπ κεγέζνπο ησλ θξπζηαιιηηώλ [7]. Σν 

εύξνο, β, κπνξεί λα νξηζηεί: (α) από ην πιήξεο εύξνο ζην κηζό ηνπ κεγίζηνπ (FWHM), β1/2 

(Κ=0.89) [6], θαη (β) από ην νινθιεξσηηθό εύξνο, β1, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην εύξνο ελόο 

παξαιιεινγξάκκνπ πνπ έρεη ην ίδην ύςνο θαη ηελ ίδηα επηθάλεηα κε ηελ θνξπθή (Κ=0.94) 

[8]. Οη πην πάλσ ηηκέο ηεο ζηαζεξάο Κ ηζρύνπλ γηα ζθαηξηθή γεσκεηξία θξπζηάιισλ 

θπβηθήο θξπζηαιιηθήο ζπκκεηξίαο [7]. 

Ζ παξάκεηξνο πιέγκαηνο (α) ππνινγίζηεθε από ηελ Δμ. 3.2 γηα εδξνθεληξσκέλν 

θπβηθό πιέγκα [9].
 
  

222 lkhda hkl                                                                                                       (3.2) 

όπνπ, dhkl ε απόζηαζε κεηαμύ δπν αηνκηθώλ επηπέδσλ, θαη h, k θαη l νη δείθηεο Miller. Σα 

θξπζηαιιηθά επίπεδα (111) θαη (200) ηνπ CeO2 ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ηεο παξακέηξνπ πιέγκαηνο ( 3111da 
 
θαη 4200da  , αληίζηνηρα). Ο όγθνο ηεο θπςειίδαο 

(V) ππνινγίζηεθε από ηελ Δμ. 3.3 [9].
 

3aV                                                                                                                                (3.3) 

Ζ παξακόξθσζε, ε (strain) ηνπ θξπζηαιιηθνύ πιέγκαηνο νξίδεηαη σο ε αιιαγή ηεο 

απόζηαζεο κεηαμύ δπν αηνκηθώλ επηπέδσλ d ελόο παξακνξθσκέλνπ δείγκαηνο ζε 

ζύγθξηζε κε έλα κε παξακνξθσκέλν. Ζ παξακόξθσζε ππνινγίζηεθε από ηελ Δμ. 3.4 

[10]: 






tan4

n                                                                                                                       (3.4) 

όπνπ, βn ην εύξνο ηεο θνξπθήο πνπ νθείιεηαη ζηελ παξακόξθσζε ηνπ θξπζηαιιηθνύ 

πιέγκαηνο. Οη ππνινγηζκνί ηνπ micro-strain πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηνλ Γξ. Mauro 

Sardela ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Illinois (USA) ζην εξεπλεηηθό εξγαζηήξην Frederick Seltz 

Materials.  

 

3.3.2. Πεξίζιαζε ειεθηξνλίσλ επηιεγκέλεο πεξηνρήο (Selected Area Electron 

Diffraction, SAED) 

Ζ ηερληθή πεξίζιαζεο ειεθηξνλίσλ επηιεγκέλεο πεξηνρήο (SAED) εθαξκόζηεθε γηα 

ηαπηνπνίεζε ησλ θξπζηαιιηθώλ θάζεσλ ησλ ζηεξεώλ. Γηα ην ζθνπό απηό 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην ΣΔΜ Philips CM 20 (LaB6 filament). Σν 

ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην βξίζθεηαη ζην εξγαζηήξην ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο ζην 
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Ηλζηηηνύην Δπηζηήκεο Τιηθώλ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 

(Δ.Κ.Δ.Φ.Δ.) ΄΄ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ΄΄ (Γξ. Κσλζηαληίλνο Γηαλλαθόπνπινο).  

 

3.3.3. Μέζνδνο Β.Δ.Σ. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο Β.Δ.Σ. (m
2
/g), ηνπ εηδηθνύ όγθνπ ησλ πόξσλ 

(cm
3
/g), θαη ηεο κέζεο δηακέηξνπ ησλ πόξσλ (nm) ησλ ππό κειέηε ζηεξεώλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ΒΔΣ. Ζ κέζνδνο απηή αλαπηύρζεθε από ηνπο 

Brunauer, Emmett θαη Teller [11] θαη ζηεξίδεηαη ζηε θπζηθή πξνζξόθεζε N2 ζηελ 

επηθάλεηα ησλ ζηεξεώλ ζηε ζεξκνθξαζία πγξνπνίεζήο ηνπ (77 Κ). Γηα ην ζθνπό απηό 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζύζηεκα Micromeritics Gemini III Surface Area and Pore Size 

Analyzer [12]. Πξηλ από θάζε κέηξεζε ηα δείγκαηα απαεξώζεθαλ in situ ζηνπο 300
ν
C γηα 

1 h γηα απνκάθξπλζε πξνζξνθεκέλνπ λεξνύ θαη CO2 από ηελ αηκόζθαηξα. Ζ κέηξεζε ηεο 

εηδηθήο επηθάλεηαο Β.Δ.Σ. (m
2
/g) πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 7 κεξηθέο πηέζεηο (P/P

o
) αδώηνπ 

ζηελ πεξηνρή 0.05-0.35, πεξηνρή πηέζεσλ P/P
o
 όπνπ ηζρύεη ε γξακκηθόηεηα ηεο εμίζσζεο 

Β.Δ.Σ. [11]. Ο όγθνο ησλ πόξσλ θαη ε κέζε δηάκεηξνο ησλ πόξσλ πξνέθπςαλ από ηηο 

ηζόζεξκεο πξνζξόθεζεο-εθξόθεζεο (40 ζεκεία ζηελ πεξηνρή P/P
o
 από 0.0-1.0) κε βάζε 

ηε κέζνδν BJH [13]. 

 

3.3.4. Φαζκαηνζθνπία Μάδαο (Mass Spectrometry, MS) 

Ζ Φαζκαηνζθνπία Μάδαο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπλερή παξαθνινύζεζε θαη on 

line θαηαγξαθή ησλ απνθξίζεσλ ησλ πξντόλησλ θαη αληηδξώλησλ (πνηνηηθόο θαη 

πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο) ζηηο θαηαιπηηθέο, κεραληζηηθέο, θαη θηλεηηθέο κειέηεο ηεο 

παξνύζαο Γ.Γ. Ζ κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηελ παξαγσγή ηόλησλ, θπξίσο ζεηηθώλ, ζηελ 

αέξηα θάζε από ηα κόξηα ηνπ δείγκαηνο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ δηαρσξηζκό θαη αλίρλεπζή 

ηνπο κε βάζε ην ιόγν κάδα πξνο θνξηίν (m/z) [14]. Υξεζηκνπνηήζεθε ν θαζκαηνγξάθνο 

κάδαο Omnistar Balzers, Quadstar 422, εμνπιηζκέλνο κε ηεηξαπνιηθό θίιηξν καδώλ 

(Quadrupole Mass Filter) θαη αληρλεπηή ηόλησλ πνιιαπιαζηαζηή δεπηεξνγελώλ 

ειεθηξνλίσλ (Secondary Electron Multiplier, SEM) [15]. Ο θαζκαηνγξάθνο κάδαο έρεη ηε 

δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο παξαθνινύζεζεο θαη θαηαγξαθήο κέρξη θαη 16 καδηθώλ αξηζκώλ 

αλα δεπηεξόιεπην. Μεηά ηελ αλάιπζε θαη αλίρλεπζε ησλ κνξηαθώλ εηδώλ, ηα δεδνκέλα 

θαηαγξάθεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Quadstar 32-bit. Γηα 

ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ιακβαλόκελσλ ζεκάησλ (εληάζεσλ) ρξεζηκνπνηήζεθαλ αέξηα 

κίγκαηα γλσζηήο ζπγθέληξσζεο (ppm, ή mol%) σο πξνο ην επηζπκεηό πξνο αλάιπζε 

αέξην.  
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3.3.5. Ηιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία άξσζεο θαη Ηιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία άξσζεο 

κε Δθπνκπή Πεδίνπ (Scanning Electron Microscopy, SEM θαη Field Emission-

Scanning Electron Microscopy, FE-SEM) 

Ζ Ζιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία άξσζεο (SEM) θαη ε Ζιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία 

άξσζεο κε Δθπνκπή Πεδίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο κνξθνινγίαο 

θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ δεπηεξνγελώλ ζσκαηηδίσλ (agglomerates) ησλ πιηθώλ, πξηλ αιιά 

θαη κεηά ηελ αληίδξαζε WGS. Οη κειέηεο SEM πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνύζα Γ.Γ. 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ην εξγαζηήξην ειεθηξνληθήο κηθξν- θαη λαλν-

ηερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Κπξηαθή 

Πνιπρξνλνπνύινπ), όπνπ έγηλε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο ηύπνπ 

VEGA TESCAN 5136LS. Οη εηθόλεο FE-SEM ιήθζεθαλ ζην Κέληξν Μηθξνζθνπίαο θαη 

Ναλνηερλνινγίαο ζην Oulu ηεο Φηλιαλδίαο, όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ειεθηξνληθό 

κηθξνζθόπην ZEISS ULTRA PLUS FESEM (Γξ. Mika Huuhtanen). Αξρηθά ζηα ζηεξεά 

δείγκαηα έγηλε επίζηξσζε ηνπο κε ρξπζό (Au) θαη αθνινύζσο ηνπνζεηήζεθαλ ζε 

θαηάιιειν ππνδνρέα από αινπκίλην. ηε ζπλέρεηα εθηέζεθαλ ζηε δέζκε ειεθηξνλίσλ ηα 

νπνία επηηαρύλνληαλ κε ηε βνήζεηα πςειήο ειεθηξηθήο ηάζεο (20.0 kV).  

 

3.3.6. Ηιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία Γηέιεπζεο Τςειήο Γηαθξηηηθήο Ιθαλόηεηαο-

Μηθξναλάιπζε Αθηίλσλ-Υ (High Resolution Transmission Electron Microscopy-

Energy Dispersive X-Ray Analysis,, ΗRΣΔΜ-EDX) 

Ζ Ζιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία Γηέιεπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 

κνξθνινγίαο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ δεπηεξνγελώλ θξπζηαιιηηώλ ηεο κεηαιιηθήο θάζεο 

(Pt, Fe) ησλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ. Ζ κηθξναλάιπζε αθηίλσλ-Υ (EDX) 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε ζηνηρεηαθή ρεκηθή αλάιπζε ησλ ππό κειέηε θαηαιπηηθώλ 

ζπζηεκάησλ. Γηα ηηο αλαιύζεηο HRΣΔΜ-EDX ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν κηθξνζθόπηα. Σν 

πξώην ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην (JEOL 2100F) κε πεγή ειεθηξνλίσλ (FEG) θαη 

δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα κέηξεζεο 0.19 nm βξίζθεηαη ζην Δξεπλεηηθό Ηλζηηηνύην Καηάιπζεο 

θαη Πεηξνρεκηθώλ, ICP/CSIC (Instituto de Catálisis y Petroleoquimica/Consejo Superior 

de Investigaciones Cientificas) ζηε Μαδξίηε, Ηζπαλίαο (Καζεγεηήο J.L.G. Fierro). Σν 

δεύηεξν ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην (LEO 912 OMEGA) κε πεγή ειεθηξνλίσλ LaB6 θαη 

δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 0.34 nm βξίζθεηαη ζην Κέληξν Μηθξνζθνπίαο θαη Ναλνηερλνινγίαο 

ζην Oulu ηεο Φηλιαλδίαο (Γξ. Mika Huuhtanen). Πξηλ ηελ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο πεξίπνπ 

10 mg απηνύ ππό κνξθή ζθόλεο αλακίρζεθαλ αξρηθά κε αηζαλόιε θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε 

ινπηξό ππεξήρσλ γηα 5 min. ηε ζπλέρεηα ζηαγόλεο ηνπ αησξήκαηνο ηνπνζεηήζεθαλ ζε 

ράιθηλν ππνδνρέα κε πιέγκα (grid) θαηαζθεπαζκέλν από άλζξαθα. Μεηά ηελ πιήξε 

Κλ
ειτ
ώ Χ

. Π
ετα
λλ
ίδο
υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 
               

            
ΚΛΔΗΣΩ Υ. ΠΔΣΑΛΛΗΓΟΤ                                                                                                                        85 

 

εμάηκηζε ηνπ δηαιύηε, ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, ην δείγκα εθηέζεθε ζηε δέζκε 

ειεθηξνλίσλ. 

 

3.3.7. Ηιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία άξσζεο - Γηέιεπζεο Γαθηπιηνεηδνύο Απεηθόληζεο 

θνηεηλνύ Πεδίνπ Τςειήο Γσλίαο (High Angle Annular Dark Field-Scanning 

Transmission Electron Microscopy, HAADF-STEM) 

H θαηαλνκή ηνπ κεγέζνπο ησλ ζσκαηηδίσλ θαη ην κέζν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ Pt 

ησλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ πξνζδηνξίζηεθε κε ρξήζε ησλ εηθόλσλ Γαθηπινεηδνύο 

Απεηθόληζεο θνηεηλνύ Πεδίνπ Τςειήο Γσλίαο (High Angle Annular Dark Field, 

HAADF) πνπ ιήθζεθαλ από ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην JEM-2100J (Jeol Ltd) 

εθνδηαζκέλν κε ζύζηεκα αλίρλεπζεο θαη αλάιπζεο ησλ αθηίλσλ-Υ (INCAx-Sight, Oxford 

Inc.). Σα ειεθηξόληα επηηαρύλνληαλ κε εθαξκνγή πςειήο ειεθηξηθήο ηάζεο (200 kV). 

Δηθόλεο HAADF θαηαγξάθεθαλ ζε ιεηηνπξγία STEM κε κέγεζνο δέζκεο ειεθηξνλίσλ 1 

nm θαη εζσηεξηθή γσλία ζπιινγήο 68.5 mrad. Ζ αληίζεζε (contrast) ζηηο εηθόλεο HAADF 

νθείιεηαη ζε δηαθνξέο ζηνλ αηνκηθό αξηζκό (Ε) ησλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ. Γεδνκέλνπ όηη 

ν αηνκηθόο αξηζκόο ηνπ Pt είλαη 78, ηνπ La 57 θαη ηνπ Ce 58, νη θσηεηλόηεξεο πεξηνρέο 

ζηηο εηθόλεο HAADF αληηζηνηρνύλ ζε ζσκαηίδηα Pt. Οη εηθόλεο HAADF ιήθζεθαλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Δξεπλεηηθό Ηλζηηηνύην Καηάιπζεο θαη Πεηξνρεκηθώλ, ICP/CSIC 

(Instituto de Catálisis y Petroleoquimica/Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) 

ζηε Μαδξίηε, Ηζπαλία (Καζεγεηήο J.L.G. Fierro). 

 

3.3.8. In-situ Φαζκαηνζθνπία Γηάρπηεο Αλάθιαζεο Τπεξηώδνπο-Οξαηνύ (UV-vis 

Diffuse Reflectance Spectroscopy, UV-vis/DRS) 

Ζ in situ Φαζκαηνζθνπία Γηάρπηεο Αλάθιαζεο Τπεξηώδνπο-Οξαηνύ (UV-vis/DRS) 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα εύξεζε ησλ νμεηδσηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ελεξγεηαθνύ 

ράζκαηνο ησλ ζηεξεώλ θαηαιπηώλ. Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαζκαηνθσηόκεηξν Perkin Elmer Lambda 950 εμνπιηζκέλν κε θειί DRS (Harrick, 

Praying Mantis) πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πηέζεηο. 

Σα θάζκαηα ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή 250-800 nm κε ηαρύηεηα ζάξσζεο 100 nm.min
-1

 ππό 

ξνή Ar (30 NmL.min
-1

) ζηνπο 25
ν
C κεηά από in situ πξνθαηεξγαζία ησλ ζηεξεώλ. Σν 

θάζκα ηνπ δείγκαηνο αλαθνξάο (fluorilon, 100% αλαθιαζηηθόηεηα) ιήθζεθε ζηνπο 25
ν
C 

ππό ξνή Ar θαη αθαηξέζεθε από ηα θάζκαηα πνπ ιήθζεθαλ από ηα δείγκαηα.   

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε θνξπθή απνξξόθεζεο πνπ νθείιεηαη ζην PtO2, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ππόζηξσκα ηνπ θάζε ζηεξηδόκελνπ θαηαιύηε σο δείγκα αλαθνξάο. 
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ην ππόζηξσκα θαη ζηνλ ζηεξηδόκελν θαηαιύηε εθαξκόζηεθαλ νη ίδηεο ζπλζήθεο 

πξνθαηεξγαζίαο (in situ) θαη ηα θάζκαηα ιήθζεθαλ ππό ξνή Ar ζηνπο 25
ν
C. 

Ζ αλαθιαζηηθόηεηα από ην δείγκα (Rsample) κεηαηξάπεθε ζε ςεπδν-απνξξόθεζε κε 

ρξήζε ηνπ παξάγνληα Kubelka-Munk, F(R∞), ζύκθσλα κε ηηο Δμο. 3.5 θαη 3.6 [16, 17]: 

ref

sample

R

R
R 

                       (3.5) 

 
 










R

R
RF

2

1
2

                                                (3.6) 

όπνπ, R∞ ε αλαθιαζηηθόηεηα θαη Rref ε αλαθιαζηηθόηεηα από ην δείγκα αλαθνξάο. Γηα ηε 

ζσζηή ζύγθξηζε ησλ κηθξώλ κεηαβνιώλ όζνλ αθνξά ηε κνξθή ησλ δηαθόξσλ θαζκάησλ, 

νη ηηκέο F(R∞) θαλνληθνπνηήζεθαλ, δειαδή, νη ηηκέο πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε κηα ζηαζεξή 

ηηκή έηζη ώζηε λα ιεθζεί F(R∞)=1 σο ην κέγηζην ηνπ θάζκαηνο [18]. 

 

3.3.9. In situ Φαζκαηνζθνπία Γηάρπηεο Αλάθιαζεο Τπεξύζξνπ κε Μεηαζρεκαηηζκό 

Fourier (Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy, DRIFTS) 

Ζ in situ Φαζκαηνζθνπία Γηάρπηεο Αλάθιαζεο Τπεξύζξνπ κε Μεηαζρεκαηηζκό 

Fourier (DRIFTS) ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζθνπό ηελ εμαγσγή πιεξνθνξηώλ γηα ηε ρεκηθή 

δνκή ησλ πξνζξνθεκέλσλ εηδώλ ηα νπνία πξνθύπηνπλ κεηά από έθζεζή ηνπο ζε αέξην 

πεξηβάιινλ ηεο αληίδξαζεο WGS (π.ρ. CO/He, Ζ2Ο/He, CO/Ζ2Ο/He, CO/Ζ2Ο/H2/He θαη 

CO/Ζ2Ο/H2/CO2/He). Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θαζκάησλ DRIFTS ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαζκαηνθσηόκεηξν Perkin-Elmer Frontier FT-IR κε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 4 cm
-1

 θαη 

ηαρύηεηα ζάξσζεο 2 cm/s. Σν θαζκαηόκεηξν είλαη εμνπιηζκέλν κε θειί/αληηδξαζηήξα 

DRIFTS (Harrick Scientific, Praying Mantis) θαη παξάζπξα CaF2. Σα θάζκαηα 

θαηαγξάθεθαλ ζηελ πεξηνρή 4000-800 cm
-1

, όπνπ ην ηειηθό θάζκα πνπ πξνθύπηεη 

απνηειεί ην κέζν όξν ιήςεο 128 θαζκάησλ. Αξρηθά νη ζηεξηδόκελνη θαηαιύηεο (~ 100 

mg) ππό κνξθή ζθόλεο ηνπνζεηήζεθαλ ζην θειί DRIFTS θαη ππξώζεθαλ in situ ππό ξνή 

20%O2/He ζηνπο 600
ν
C (300

ν
C γηα ηα ζηεξεά κε ππόζηξσκα 1-x %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ/x 

%θ.β. CNT) γηα 2 h θαη αθνινύζσο ελεξγνπνηήζεθαλ κε ρξήζε θαζαξνύ Ζ2 (1 atm) ζηνπο 

300
o
C γηα 2 h. ηε ζπλέρεηα ιήθζεθαλ θάζκαηα ππό ξνή Ar ζηηο ππό κειέηε 

ζεξκνθξαζίεο ηα νπνία αθαηξέζεθαλ από ηα θάζκαηα πνπ ιήθζεθαλ κεηά από 

πξνθαηεξγαζία ησλ ζηεξεώλ (π.ρ. CO/He, Ζ2Ο/He, CO/Ζ2Ο/He, CO/Ζ2Ο/H2/He θαη 

CO/Ζ2Ο/H2/CO2/He). Έηζη, ηα θάζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνύζα Γ.Γ. 

απνδίδνπλ κόλν ηελ προζροθημένη θάζη ηνπ ζηεξενύ. Ζ επεμεξγαζία ησλ θαζκάησλ έγηλε 

κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ ηεο Perkin-Elmer (Spectrum).  
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3.3.10. Φσηνειεθηξνληθή Φαζκαηνζθνπία Αθηίλσλ-Υ (X-ray Photoelectron 

Spectroscopy, XPS) 

Ζ Φσηνειεθηξνληθή Φαζκαηνζθνπία Αθηίλσλ-Υ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο αηνκηθήο ζύζηαζεο ηεο επηθάλεηαο θαη ηεο νμεηδσηηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

αηόκσλ ηεο επηθάλεηαο ησλ ππό κειέηε ζηεξεώλ. Σα θάζκαηα XPS θαηαγξάθεθαλ 

ρξεζηκνπνηώληαο θσηνειεθηξνληθό θαζκαηνγξάθν ηύπνπ VG Escalab 200 R, 

εμνπιηζκέλν κε εκηζθαηξηθό αλαιπηή ειεθηξνλίσλ θαη πεγή αθηίλσλ-Υ MgKα 

(hv=1253.6 eV) [19, 20]. Πξηλ από ηε κεηαθνξά ηνπ δείγκαηνο ζην ζάιακν αλάιπζεο, ην 

δείγκα ηνπνζεηήζεθε αξρηθά πάλσ ζε ράιθηλν ππνδνρέα ζην ζάιακν πξνθαηεξγαζίαο ηνπ 

θαζκαηόκεηξνπ, όπνπ θαη απαεξώζεθε γηα 1 h ζε ππεξπςειό θελό ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ. ηε ζπλέρεηα ζαξώζεθε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο αξθεηέο 

θνξέο γηα ηε ιήςε ηθαλνπνηεηηθνύ ιόγνπ ζήκαηνο/ζόξπβν (signal/noise ratio). Οη 

θαηαγξαθόκελεο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ζύλδεζεο (Binding Energy, BE) αλαθέξνληαη σο 

πξνο ηελ θνξπθή C 1s (284.6 eV) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ εζσηεξηθό πξόηππν. Σα 

εκβαδά ησλ θνξπθώλ ππνινγίζηεθαλ κε απνζπλέιημε ησλ πεηξακαηηθώλ θαζκάησλ θαη 

πξνζαξκνγή ζε θακπύιεο Gaussian/Lorentzian κεηά από αθαίξεζε ηνπ ππνβάζξνπ κε 

ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο Shirley [21]. Ζ αηνκηθή ζύζηαζε ηεο επηθάλεηαο (atom%) 

ππνινγίζηεθε κε βάζε ην εκβαδό θάζε θνξπθήο ην νπνίν θαλνληθνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε 

ησλ αληίζηνηρσλ αηνκηθώλ παξαγόλησλ επαηζζεζίαο [22]. Σν ζθάικα ηεο 

πνζνηηθήο/ζηνηρεηαθήο αλάιπζεο ηεο επηθάλεηαο ησλ ζηεξεώλ ήηαλ   8%. Ζ θαηαγξαθή 

ησλ θαζκάησλ XP πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνύζα Γ.Γ. πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Δξεπλεηηθό Ηλζηηηνύην Καηάιπζεο θαη  Πεηξνρεκηθώλ, ICP/CSIC 

(Instituto de Catálisis y Petroleoquimica/Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) 

ζηε Μαδξίηε ηεο Ηζπαλίαο ππό ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή J.L.G. Fierro. 

 

3.3.11. In situ Φαζκαηνζθνπία Raman 

Ζ Φαζκαηνζθνπία Raman ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ιήςε πιεξνθνξηώλ σο πξνο ηε 

δεκηνπξγία θελώλ ζέζεσλ νμπγόλνπ θαη ύπαξμεο ζηεξενύ δηαιύκαηνο ησλ ζηεξεώλ πνπ 

παξαζθεπάζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο Γ.Γ. Πεξίπνπ 100 mg δείγκαηνο 

ζπκπηέζηεθαλ ζε κνξθή δηζθίνπ (pellet) ζε πξέζα. Σν δηζθίν ηνπνζεηείηαη κε ηε βνήζεηα 

ελόο ππνδνρέα κέζα ζε νπηηθό θνύξλν [23]. Ζ εζηίαζε ηεο δέζκεο ηνπ laser (ηζρύνο 40 

mW) γίλεηαη κε θπιηλδξηθό θαθό (ειαθξά απεζηηαζκέλν) θαη ε ζπιινγή ηνπ 

ζθεδαδόκελνπ θσηόο ππό γσλία 90
ν
 ζε νξηδόληην επίπεδν ζθέδαζεο. Ζ δηέγεξζε ησλ 

θαζκάησλ Raman έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο 488.0 nm γξακκηθά πνισκέλεο δέζκεο ελόο 

Spectra Physics Stabilite 2017 Ar
+
 laser. Ζ αλάιπζε ηνπ ζθεδαδόκελνπ ζήκαηνο θαη ε 
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αλίρλεπζή ηνπ έγηλαλ κε δηπιό κνλνρξσκάηνξα Spex 1403 θαη PMT ζε δηαζύλδεζε κε 

ινγηζκηθό Lapspec. Σα θάζκαηα Raman πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνύζα Γ.Γ. 

ιήθζεθαλ ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο κε ην Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή νγνκώλ 

Μπνγνζηάλ. 

 

3.3.12. Φαζκαηνζθνπία Mössbauer 

Ζ Φαζκαηνζθνπία Mössbauer ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πνηνηηθό θαη πνζνηηθό 

ραξαθηεξηζκό ησλ θάζεσλ πνπ πεξηέρνπλ Fe θαζώο θαη γηα ηελ εύξεζε ησλ νμεηδσηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ζηδήξνπ (FeOx) ζηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ. 

Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηήζεθε θαζκαηόκεηξν κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κε πεγή 

57
Co(Rh). Σν θαζκαηόκεηξν βαζκνλνκήζεθε κε κεηαιιηθό ζίδεξν θαη νη ηηκέο ηζνκεξνύο 

κεηαηόπηζεο αλαθέξνληαη ζε κεηαιιηθό ζίδεξν ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Σα 

απνηειέζκαηα απηά ιήθζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνύην Δπηζηήκεο Τιηθώλ ζην 

Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Δ.Κ.Δ.Φ.Δ.) ΄΄ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ΄΄ (Γξ. 

Eamonn Devlin).  

 

3.4. Γπλακηθέο Μέζνδνη Μειέηεο ηεο ηεξεήο Καηαιπηηθήο Δπηθάλεηαο 

3.4.1. Θεξκνπξνγξακκαηηδόκελε Eθξόθεζε Η2 (Η2 Temperature-Programmed 

Desorption, TPD-H2) 

Ζ ηερληθή ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο Ζ2 ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε 

ηεο δηαζπνξάο θαη ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ θξπζηαιιηηώλ Pt. Ζ κάδα ηνπ θαηαιύηε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πεηξάκαηα απηά ήηαλ 0.5 g θαη ε ζπλνιηθή ξνή ηνπ αδξαλνύο He 30 

NmL/min. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ δείγκαηνο απμήζεθε κε ξπζκό 30
ν
C/min κέρξη ηνπο 600

ν
C. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο παξαθνινπζείηαη θαη θαηαγξάθεηαη ν καδηθόο αξηζκόο 

m/z=2 πνπ αληηζηνηρεί ζην Ζ2
+
 κε ηε βνήζεηα on line θαζκαηνγξάθνπ κάδαο. Ζ 

βαζκνλόκεζε ηνπ ζήκαηνο (m/z=2) έγηλε κε ρξήζε πξόηππνπ κίγκαηνο 0.3 % θ.ό. H2/He. 

Ζ ηερληθή TPD δίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηεξνγέλεηα ηεο κεηαιιηθήο 

επηθάλεηαο θαη ηελ ύπαξμε ρεκηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ κεηάιινπ θαη ππνζηξώκαηνο. 

Δμαηηίαο ηεο ύπαξμεο ησλ ηζρπξώλ θαηλνκέλσλ αιιειεπίδξαζεο κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο 

ζηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο Pt/Ce1-xMxO2-δ, κειεηήζεθαλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

πξνζξόθεζεο Ζ2. Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηγξάθεηαη σο εμήο: 
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(α) 

20%O2/He (600
o
C, 2 h)  ςύμε ππό ξνή He (300

o
C)  H2 (1 atm, 

300
o
C, 2 h)  He (500

o
C)  ςύμε ππό ξνή He (150

o
C)  1%Ζ2/He 

(150
o
C, 30 min)  ςύμε ππό ξνή 1%Ζ2/He (25

o
C, 15 min)  He (25

o
C, 

5 min)  TPD ζε ξνή He κέρξη ηνπο 600
o
C 

 

(β) 

20%O2/He (600
o
C, 2 h)  ςύμε ππό ξνή He (300

o
C)  H2 (1 atm, 

300
o
C, 2 h)  He (500

o
C)  ςύμε ππό ξνή He (25

o
C)  1%Ζ2/He 

(25
o
C, 30 min)  He (25

o
C, 5 min)  TPD ζε ξνή He κέρξη ηνπο 600

o
C 

 

(γ) 

20%O2/He (600
o
C, 2 h)  ςύμε ππό ξνή He (300

o
C)  H2 (1 atm, 

300
o
C, 2 h)  He (500

o
C)  ςύμε ππό ξνή He (25

o
C)  0.3%Ζ2/He 

(25
o
C, 15 min)  He (25

o
C, 5 min)  TPD ζε ξνή He κέρξη ηνπο 600

o
C 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιύησλ Pt/1-x %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ/x %θ.β. CNT 

(0.3 g) ε αιιεινπρία ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζήζεθε πεξηγξάθεηαη σο εμήο:  

TPD-Η2 

He (500
o
C, 30 min)  ςύμε ππό ξνή He (300

o
C)  20%O2/He (300

o
C, 2 

h)  He (300
o
C, 15 min)  H2 (1 atm, 300

o
C, 2 h)  He (500

o
C)  

ςύμε ππό ξνή He (25
o
C)  1%Ζ2/He (25

o
C, 30 min)  He (25

o
C, 5 min) 

 TPD ζε ξνή He κέρξη ηνπο 500
o
C 

 

3.4.2. Θεξκνπξνγξακκαηηδόκελε Eθξόθεζε CO (CO Temperature-Programmed 

Desorption, TPD-CO) 

Ζ ηερληθή ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο CO ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε 

ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αληηδξώληνο κνξίνπ CO ηεο αληίδξαζεο WGS κε ηελ θαηαιπηηθή 

επηθάλεηα. Σα πξνθίι TPD-CO παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηόζν ηελ ηζρύ ηνπ 

δεζκνύ ηνπ κνξηαθά πξνζξνθεκέλνπ CO κε ηα ελεξγά θέληξα ηεο θαηαιπηηθήο επηθάλεηαο 

(π.ρ. Pt-CO) όζν θαη ηελ εηεξνγέλεηά ηεο επηθάλεηαο [24]. Ζ πνζόηεηα ηνπ ζηεξενύ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 0.5 g, ε ζπλνιηθή ξνή He 30 NmL/min, θαη ν ξπζκόο αύμεζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ δείγκαηνο 30
ν
C/min κέρξη ηνπο 800

ν
C. Με ηε βνήζεηα θαζκαηνγξάθνπ 

κάδαο θαηαγξάθνληαλ νη καδηθνί αξηζκνί (m/z) 2, 18, 28, 32, 44 πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα 

είδε Ζ2, Ζ2Ο, CO, Ο2 θαη CO2. Ζ βαζκνλόκεζε ησλ ζεκάησλ ηνπ θαζκαηνγξάθνπ κάδαο 

έγηλε κε ρξήζε πξόηππσλ αεξίσλ κηγκάησλ: 2 %θ.ό. CO/He (m/z=28), 985 ppm CO2/He 

(m/z=44) θαη 0.3 %θ.ό. H2/He (m/z=2). Σν πεηξακαηηθό πξσηόθνιιν πνπ αθνινπζήζεθε 

γηα ηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο Pt/Ce1-xMxO2-δ ήηαλ ην αθόινπζν: 
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TPD-CO 

20%O2/He (600
o
C, 2 h)  ςύμε ππό ξνή He (300

o
C)  H2 (1 atm, 

300
o
C, 2 h)  He (500

o
C)  ςύμε ππό ξνή He (150

o
C)  2%CO/He 

(150
o
C, 30 min)  ςύμε ππό ξνή 2%CO/He (25

o
C, 15 min)  He (25

o
C, 

5 min)  TPD ζε ξνή He κέρξη ηνπο 800
o
C 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιύησλ Pt/1-x% θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ/x% θ.β. CNT 

(0.3 g) ηεξήζεθε ε αθόινπζε αιιεινπρία βεκάησλ:  

TPD-CO 

He (500
o
C, 30 min)  ςύμε ππό ξνή He (300

o
C)  20%O2/He (300

o
C, 2 

h)  He (300
o
C, 15 min)  H2 (1 atm, 300

o
C, 2 h)  He (500

o
C)  

ςύμε ππό ξνή He (25
o
C)  2%CO/He (25

o
C, 30 min)  He (25

o
C, 5 

min)  TPD ζε ξνή He κέρξη ηνπο 500
o
C 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιύησλ Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (0.3 g) ηεξήζεθε ε 

αθόινπζε αιιεινπρία βεκάησλ:  

TPD-CO 
20%O2/He (600

o
C, 2 h)  ςύμε ππό ξνή He (25

o
C)  2%CO/He (25

o
C, 

30 min)  He (25
o
C, 5 min)  TPD ζε ξνή He κέρξη ηνπο 800

o
C 

 

Μεηά ην πέξαο ηνπ πεηξάκαηνο TPD-CO πξαγκαηνπνηήζεθε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ζηνπο 25
ν
C ππό ξνή He θαη ελαιιαγή ηεο ηξνθνδνζίαο ζηνλ αληηδξαζηήξα ζε κίγκα 2 

%θ.ό. O2/He. ηε ζπλέρεηα απμήζεθε ε ζεξκνθξαζία κέρξη ηνπο 800
ν
C ππό ηε ξνή ηνπ 

κίγκαηνο ζε O2. H ρξήζε ηεο ηερληθήο απηήο (Temperature Programmed Oxidation, TPO) 

είρε σο ζηόρν ηνλ πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ελαπνηηζέκελσλ 

«αλζξαθνύρσλ εηδώλ» θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο TPD-CO. 

 

3.4.3. Θεξκνπξνγξακκαηηδόκελε Eθξόθεζε NH3 θαη CO2 (NH3 and CO2 

Temperature-Programmed Desorption, TPD-NH3, -CO2) 

Γηα ηε κειέηε ηεο επηθαλεηαθήο νμύηεηαο θαη βαζηθόηεηαο ησλ νμεηδηθώλ 

ππνζηξσκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηερληθέο ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο 

ακκσλίαο (TPD-NH3) θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (TPD-CO2), αληίζηνηρα. Ζ πνζόηεηα 

ηνπ ζηεξενύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 0.3 g θαη ε ζπλνιηθή ξνή He 30 NmL/min. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο TPD-NH3 θαηαγξάθνληαλ νη εμήο καδηθνί αξηζκνί (m/z): 15, 

30 θαη 44 γηα ηελ NH3, NO θαη N2O. ην πείξακα TPD-CO2 θαηαγξάθνληαλ νη καδηθνί 

αξηζκνί (m/z): 28 θαη 44 γηα ην CO θαη CO2, αληίζηνηρα. Γηα ηε βαζκνλόκεζε ηνπ 
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ζήκαηνο (m/z) θάζε αεξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξόηππα αέξηα κίγκαηα γλσζηήο 

ζπγθέληξσζεο (1.11 %θ.ό. NH3/He θαη 985 ppm CO2/He). Γηα ηνλ πνζνηηθό 

πξνζδηνξηζκό ηνπ CO ιήθζεθε ππόςε ε ζπλεηζθνξά ηνπ CO2 ζην ζήκα ηνπ καδηθνύ 

αξηζκνύ 28. Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ εθαξκόζηεθε ήηαλ ε αθόινπζε: 

 

TPD-ΝΗ3 
20%O2/He (600

o
C, 2 h)  ςύμε ππό ξνή He (25

o
C)  1.11%ΝΖ3/He 

(25
o
C, 30 min)  He (25

o
C, 5 min)  TPD ζε ξνή He κέρξη ηνπο 800

o
C 

 

TPD-CO2 
20%O2/He (600

o
C, 2 h)  ςύμε ππό ξνή He (25

o
C)  5%CO2/He 

(25
o
C, 30 min)  He (25

o
C, 5 min)  TPD ζε ξνή He κέρξη ηνπο 800

o
C 

 

3.4.4. Θεξκνπξνγξακαηηδόκελε Aλαγσγή (Temperature-Programmed Reduction, 

TPR) 

Ζ ηερληθή ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο αλαγσγήο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην 

ραξαθηεξηζκό ησλ κεηαιινμεηδίσλ σο πξνο ηηο αλαγσγηθέο ηνπο ηδηόηεηεο. Ζ κάδα ηνπ 

θαηαιύηε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 0.2 g θαη ε ζπλνιηθή ξνή 50 NmL/min. Ζ 

ζεξκνθξαζία ηνπ δείγκαηνο απμαλόηαλ κε ξπζκό 30
ν
C/min ππό ηε ξνή κίγκαηνο 2 %θ.ό. 

Ζ2/He. Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηγξάθεηαη σο εμήο: 

H2-TPR 
20%O2/He (600

o
C, 2 h)  ςύμε ππό ξνή He (25

o
C)  2%Ζ2/He (25

o
C, 

5 min)  TPR ππό ξνή 2%Ζ2/He κέρξη ηνπο 800
o
C 

 

ηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο Pt/1-x %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ/x %θ.β. CNT 

αθνινπζήζεθε ε εμήο πεηξακαηηθή δηαδηθαζία:  

H2-TPR 

He (500
o
C, 30 min)  ςύμε ππό ξνή He (300

o
C)  20%O2/He (300

o
C, 

2 h)  ςύμε ππό ξνή He (25
o
C)  2%Ζ2/He (25

o
C, 5 min)  TPR ππό 

ξνή 2%Ζ2/He κέρξη ηνπο 500
o
C 

 

Οη καδηθνί αξηζκνί (m/z) 2 θαη 18 πνπ αληηζηνηρνύλ ζην Ζ2 θαη Ζ2Ο θαηαγξάθνληαλ κε 

ρξήζε on line θαζκαηνγξάθνπ κάδαο. Σα πξνθίι Ζ2-TPR παξνπζηάδνληαη σο ξπζκόο 

θαηαλάισζεο H2 (RH2, κmol/g.min) ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζηεξενύ.  
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3.4.5. Μέηξεζε Απνζεθεπηηθήο Ιθαλόηεηαο Ομπγόλνπ κε Υξήζε Παικώλ Η2/Ο2 

(Pulse Injection Technique) 

Ζ ηερληθή ηεο ρξήζεο παικώλ Ζ2/Ο2 [25] ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κέηξεζε ησλ 

πνζνηήησλ OSC θαη OSCC (κmol/g) ησλ νμεηδηθώλ ππνζηξσκάησλ θαζώο θαη ησλ 

ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ Pt θαη Fe ζηα νμεηδηθά ππνζηξώκαηα πνπ ζπλζέζεθαλ ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνύζα Γ.Γ. Ζ πνζόηεηα OSC (Oxygen Storage Capacity) ζρεηίδεηαη κε ηα 

πην ελεξγά απνζεθεπκέλα είδε νμπγόλνπ ζηνλ θαηαιύηε, ελώ ε πνζόηεηα OSCC (Oxygen 

Storage Capacity Complete) αθνξά ηε ζπλνιηθή ή κέγηζηε απνζεθεπηηθή ηθαλόηεηα 

νμπγόλνπ θάησ από δεδνκέλεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο. Ζ πνζόηεηα ηνπ θαηαιύηε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ίζε κε 0.1 g. Οη βεκαηηθέο κεηαβνιέο ζηε ξνή αεξίσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο ηερληθήο ρξήζεο παικώλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά σο 

αθνινύζσο: 

OSC 
20%O2/He (ΣOSC, 1 h)  He (ΣOSC, 5 min)  έλαο παικόο H2 (50 κmol) 

 δηαδνρηθνί παικνί 20%O2/He κέρξη λα κελ θαηαλαιώλεηαη άιιν Ο2 

 

OSCC 

20%O2/He (ΣOSC, 1 h)  He (ΣOSC, 5 min)  δηαδνρηθνί παικνί H2 

κέρξη λα κελ θαηαλαιώλεηαη άιιν H2  δηαδνρηθνί παικνί 20%O2/He 

κέρξη λα κελ θαηαλαιώλεηαη άιιν Ο2 

 

3.4.6. Γπλακηθή Ιζνζεξκνθξαζηαθή Ιζνηνπηθή Δλαιιαγή (Transient Isothermal 

Isotopic Exchange, TIIE) 

Ζ ηερληθή δπλακηθήο ηζνζεξκνθξαζηαθήο ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο 
18

O2 (ΣIIE) 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε ηεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ νμπγόλνπ ηεο επηθάλεηαο θαη ηεο 

θύξηαο δνκήο ησλ ζηεξεώλ. Έγηλε ρξήζε ηνπ ζηαζεξνύ ηζνηόπνπ 
18

Ο2 (97 atom% 
18

O, 

Marchall isotopes Ltd), όπνπ ε κάδα ηνπ θαηαιύηε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 0.1 g. Ζ 

ηζνζεξκνθξαζηαθή ηζνηνπηθή ελαιιαγή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο 600
ν
C. Ζ έμνδνο ηνπ 

αληηδξαζηήξα ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε θαζκαηνγξάθν κάδαο γηα ηε ζπλερή παξαθνινύζεζε 

θαη θαηαγξαθή ησλ καδηθώλ αξηζκώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα ηξία είδε νμπγόλνπ: 
18

Ο2 (m/z 

= 36), 
16

Ο2 (m/z = 32) θαη 
16

Ο
18

Ο (m/z = 34). Ζ βεκαηηθή αιιεινπρία ελαιιαγώλ ηεο 

ηξνθνδνζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξακάηνο IIE αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά σο εμήο: 

 

ΣIIE 20%O2/He (600
o
C, 2 h)  Ar (600

o
C, 20 min)  10%

18
O2/Ar (600

o
C, t) 
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Από ηηο δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ 
16

O
18

O (m/z=34) θαη 
16

O2 (m/z=32) θαζώο θαη ηελ 

Eμ. 3.7 ππνινγίζηεθε ε πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ ηνπ ππνζηξώκαηνο πνπ ελαιιάρζεθε 

(N16O, κmol 
16

O g
-1

). 

  







 

..

0

16  2 1816
2

16

sts

OOO

T
O dtyy

W

F
N    (κmol 

18
Ο g

-1
)                      (3.7) 

 ύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία [26] από ηηο δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ ηξηώλ εηδώλ 

νμπγόλνπ (
18

Ο2, 
16

Ο2 θαη 
16

Ο
18

Ο) κπνξεί λα γίλεη ζύγθξηζε ηνπ ξπζκνύ ελαιιαγήο ησλ 

νμπγόλσλ ηνπ ππνζηξώκαηνο (
16

Ο) κε ην αέξην νμπγόλνπ (
18

Ο2) γηα δηαθνξεηηθνύο 

θαηαιύηεο. Γηα ην ζθνπό απηό ππνινγίζηεθαλ νη πην θάησ παξάκεηξνη [26]: 

OO

OO
tf

ji


1816

34 )(                                                      (3.8) 





OO

OOO
ta

jig
2

2
)( 2

181816

                                        (3.9) 

2

181816

2

16 OOOOOO ji                                         (3.10) 

όπνπ, f34(t) ην θιάζκα ηνπ 
16

Ο
18

Ο πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηελ αέξηα θάζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ δπλακηθνύ πεηξάκαηνο ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο (0f34(t)<1), ag (t) ην αηνκηθό θιάζκα 

18
O ζηελ αέξηα θάζε. Σν άζξνηζκα ζηελ Δμ. 3.10 αλαθέξεηαη ζην άζξνηζκα ησλ κνξηαθώλ 

θιαζκάησλ ησλ ηξηώλ ηζνηόπσλ νμπγόλνπ.  

 

3.5. Αμηνιόγεζε Καηαιπηηθήο πκπεξηθνξάο ζηελ Αληίδξαζε WGS 

3.5.1. Καηαιπηηθή ελεξγόηεηα 

Σα ππόςε θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα κειεηήζεθαλ σο πξνο ηελ δξαζηηθόηεηα ηνπο ζηελ 

αληίδξαζε WGS. Ζ ζύζηαζε ηξνθνδνζίαο ήηαλ 3%CO/10%H2O/87%He, ε ζπλνιηθή ξνή 

200 NmL/min (GHSV = 40,000 h
-1

 (m
3
/m

3
θαη/h)) θαη ε κάδα ηνπ θαηαιύηε 0.5 g. Ζ 

ελεξγόηεηα ησλ ππό κειέηε θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ ιήθζεθε κεηά από 30 min 

αληίδξαζεο, όπνπ παξαηεξήζεθε ε επίηεπμε «κόληκεο» θαηάζηαζεο (steady-state). 

Μειεηήζεθε επίζεο ε επίδξαζε ηνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο ζηα θαιύηεξα θαηαιπηηθά 

ζπζηήκαηα.  Όιεο νη θαηαιπηηθέο κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε 

(P = 1 atm). 

Ζ απνπζία εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ θαηλνκέλσλ κεηαθνξάο κάδαο ζηηο 

πξναλαθεξζείζεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο ηεο αληίδξαζεο WGS έγηλε ζύκθσλα κε ηελ 

εμήο πεηξακαηηθή κεζνδνινγία [27]. Μεηαβιήζεθε ε ζπλνιηθή ξνή (από 200 ζε 100 Nml 

min
-1

) θαη ηαπηόρξνλα ε κάδα ηνπ θαηαιύηε (από 0.5 ζε 0.25g) δηαηεξώληαο ηελ ηαρύηεηα 
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ρώξνπ αληηδξαζηήξα (GHSV = 40,000 h
-1

) ζηαζεξή. ηε ζπλέρεηα κεηξήζεθε ε κεηαηξνπή 

ηνπ CO ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-325
ν
C γηα ιόγνπο W/F = 0.5 g/200 Nml min

-1
 

θαη W/F = 0.25 g/100 Nml min
-1

 θαη βξέζεθε όκνηα (± 3%), απνδεηθλύνληαο ηελ απνπζία 

ησλ εμσηεξηθώλ θαηλνκέλσλ κεηαθνξάο κάδαο. Ζ απνπζία ησλ εζσηεξηθώλ θαηλνκέλσλ 

κεηαθνξάο κάδαο επηβεβαηώζεθε κε ρξήζε δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ ηνπ 

θαηαιύηε. Σν πξώην κέγεζνο ζσκαηηδίσλ ήηαλ ζηελ πεξηνρή 0.1 < dp < 0.3 mm 

(ρξεζηκνπνηήζεθε ζε όιεο ηηο θαηαιπηηθέο κεηξήζεηο), ελώ ην δεύηεξν κέγεζνο 

ζσκαηηδίσλ (dp) ήηαλ κηθξόηεξν από 0.1 mm. Ζ κεηαηξνπή ηνπ CO κεηξήζεθε ζηε 

ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-325
ν
C θαη βξέζεθε όκνηα (± 5%) γηα ηα δπν κεγέζε 

ζσκαηηδίσλ (ρξεζηκνπνηήζεθαλ 0.5 g/200 Nml min
-1

). Σν απνηέιεζκα απηό απνδεηθλύεη 

ηελ απνπζία ησλ εζσηεξηθώλ θαηλνκέλσλ κεηαθνξάο κάδαο. 

Ζ θαηαιπηηθή δξαζηηθόηεηα ησλ ζηεξεώλ πνπ ζπληέζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο 

Γ.Γ. εμεηάζηεθε κεηά από in situ πξνθαηεξγαζία ηνπο ζε κηθξν-αληηδξαζηήξα κε ρξήζε 

αεξίνπ κίγκαηνο 20%Ο2/Ζe ζηνπο 600
ν
C γηα 2 h. ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε αλαγσγή κε 

ρξήζε H2 (1 atm) ζηνπο 300
ν
C γηα 2 h (κεηαηξνπή PtΟ2 ζε Pt

o
). ηνπο ζηεξηδόκελνπο 

θαηαιύηεο Pt/1-x %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ/x %θ.β. CNT πξαγκαηνπνηήζεθε πύξσζε ζηνπο 

500
ν
C ππό ξνή He γηα 30 min θαη ζηε ζπλέρεηα νμείδσζε θαη αλαγσγή ζηνπο 300

ν
C ππό 

ξνή 20%Ο2/Ζe (2 h) θαη Ζ2 (1 atm, 2 h), αληίζηνηρα. ηελ πεξίπησζε ησλ ζηεξηδόκελσλ 

θαηαιπηώλ Fe πξαγκαηνπνηήζεθε πύξσζε ζηνπο 600
ν
C κε ρξήζε 20%O2/Ζe γηα 

ζρεκαηηζκό ηεο ελεξγνύο θάζεο Fe2O3. Μειεηήζεθε ε επίδξαζε ησλ αθoινύζσλ 

πεηξακαηηθώλ παξακέηξσλ: 

 ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο (200-400
ν
C γηα ηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο Pt θαη 350-

600
o
C γηα ηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο Fe) 

 θόξηηζε Pt (0.1 θαη 0.5 %θ.β.) θαη Fe (10, 15, 20 θαη 30 %θ.β.) 

 ηαρύηεηα ρώξνπ-ρξόλνπ αληηδξαζηήξα (Gas Hourly Space Velocity, GHSV = 20,000-

80,000 h
-1

) 

 ιόγνο ζπγθέληξσζεο ησλ αληηδξώλησλ, PCO/PH2O (0.15-0.6), θαη 

 ζηαζεξόηεηα ηεο ελεξγόηεηαο  ησλ ζηεξεώλ θαηαιπηώλ κε ην ρξόλν αληίδξαζεο. 

Με ηε βνήζεηα on line θαζκαηνγξάθνπ καδαο (MS) γηλόηαλ ζπλερήο παξαθνινύζεζε 

θαη θαηαγξαθή ησλ απνθξίζεσλ ησλ Ζ2 (m/z=2), CO (m/z=28), CO2 (m/z=44), CH4 

(m/z=15), θαζώο θαη άιισλ πςειόηεξσλ πδξνγνλαλζξάθσλ (π.ρ. αηζαλίνπ, m/z=30). Ζ 

πνζνζηηαία κεηαηξνπή ηνπ CO ζε CO2 (XCO, %) ππνινγίζηεθε κε βάζε ην ηζνδύγην κάδαο 

γηα αληηδξαζηήξα ξνήο θαη κόληκε θαηάζηαζε κέζσ ηεο Δμ. 3.11: 
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όπνπ, in

COF  θαη out

COF  ε κνξηαθή ξνή (mols/s) CO ζηελ είζνδν θαη έμνδν ηνπ αληηδξαζηήξα, 

αληίζηνηρα (FCO = FT yCO, FT = ζπλνιηθή κνξηαθή ξνή κίγκαηνο αληίδξαζεο, mols/s). 

Ο εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο ηεο αληίδξαζεο WGS (rCO, mol/gcat s) ππνινγίζηεθε γηα 

κηθξέο κεηαηξνπέο XCO κέζσ ηεο Δμ. 3.12: 

)(
W

F
X

sg

mol
r

in

CO
CO

cat

CO 









                               (3.12)   

όπνπ,  F
in

CO ε κνξηαθή ξνή CO ζηελ ηξνθνδνζία (mols/s) θαη W ε κάδα ηνπ θαηαιύηε (g). 

Μεηά από κεηαβνιή ηεο κάδαο ή/θαη ηεο ζπλνιηθήο ξνήο ηνπ κίγκαηνο ηξνθνδνζίαο 

θαηαζθεπάζηεθε ην δηάγξακκα XCO σο πξνο ηνλ ιόγν (W/F
in

CO), όπνπ από ηελ θιίζε ηεο 

πξνθύπηνπζαο γξακκηθήο ζρέζεο (Δμ. 3.12) πξνζδηνξίζηεθε ν θηλεηηθόο ξπζκόο.  

Ζ θαηλόκελε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο (apparent activation energy, Eapp) ηεο αληίδξαζεο 

WGS ππνινγίζηεθε από ην δηάγξακκα Arrhenius (ινγάξηζκνο ηνπ θηλεηηθνύ ξπζκνύ 

(lnrCO, mol/gcat s) σο πξνο ηελ αληίζηξνθε ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο (1000/Σ, Κ
-1

). Ο 

εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο αλά κήθνο δηεπηθάλεηαο Pt-ππνζηξώκαηνο (RCO, mol cm
-1

 s
-1

) 

ππνινγίζηεθε από ηελ Δμ. 3.13: 

PtPt

PtPtCO

cat

o
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Ld
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scm
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R

  

   

 

































                                                               (3.13)             

όπνπ, Ην ην κήθνο ηεο δηεπηθάλεηαο Pt-ππνζηξώκαηνο (cm/gcat), VPt ν όγθνο ησλ εκη-

ζθαηξηθώλ ζσκαηηδίσλ Pt (cm
3
), ξPt ε ππθλόηεηα Pt (21.3 g/cm

3
), dPt ε κέζε δηάκεηξνο 

ησλ ζσκαηηδίσλ Pt (cm) θαη LPt ε θόξηηζε ηνπ θαηαιύηε ζε Pt (gPt/gcat). 

 

3.5.2. πγθέληξσζε ελαπνηηζέκελνπ άλζξαθα 

Ζ πνζόηεηα (κmol/g) θαη δξαζηηθόηεηα σο πξνο ην He θαη νμπγόλν ησλ 

«αλζξαθηθώλ» εηδώλ πνπ ελαπνηίζεληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο WGS ππνινγίζηεθε από ηα αθόινπζα δπλακηθά 

πεηξάκαηα: 

(α) Mεηά από αληίδξαζε ζηνπο 325
ν
C (3%CO/10%H2O/87%He) γηα ζπγθεθξηκέλν ρξόλν 

(4, 50 ή 70 h) αθνινύζεζε ελαιιαγή ηεο ηξνθνδνζίαο ζε He. ηε ζπλέρεηα απμήζεθε ε 

ζεξκνθξαζία κε ξπζκό 30
ν
C/min κέρξη ηνπο 800

ν
C κε ζηόρν λα απνκαθξπλζεί ηπρόλ 

πξνζξνθεκέλν H2O, CO2 θαζώο θαη «αλζξαθηθά» είδε πνπ δηαζπώληαη ζεξκηθά ππό ξνή 

He (ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελε επηθαλεηαθή αληίδξαζε, He-TPSR). 

Κλ
ειτ
ώ Χ

. Π
ετα
λλ
ίδο
υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 
               

            
ΚΛΔΗΣΩ Υ. ΠΔΣΑΛΛΗΓΟΤ                                                                                                                        96 

 

(β) Μεηά ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο He-TPSR (βιέπε (α)) αθνινύζεζε ςύμε ηνπ 

αληηδξαζηήξα ζηνπο 25
ν
C ππό ξνή He θαη ελαιιαγή ηεο ηξνθνδνζίαο ζε κίγκα 2 %θ.ό. 

O2/He. ηε ζπλέρεηα, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζηεξενύ απμήζεθε κέρξη ηνπο 800
ν
C κε ξπζκό 

30
ν
C/min (ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελε νμείδσζε, TPO). 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πην πάλσ δπλακηθώλ πεηξακάησλ (He-TPSR θαη TPO) 

θαηαγξάθνληαλ νη δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ CO (m/z=28), CO2 (m/z=44) θαη H2 (m/z=2). 

Ζ βαζκνλόκεζε ησλ ζεκάησλ έγηλε κεηά από ρξήζε πξόηππσλ αεξίσλ (2 %θ.ό. CO/He, 

985 ppm CO2/He θαη 0.3 %θ.ό. H2/He). Γηα ηελ ρεκηθή ηαπηνπνίεζε ηνπ ελαπνηηζέκελνπ 

άλζξαθα κεηά από αληίδξαζε WGS ρξεζηκνπνηήζεθε ε θαζκαηνζθνπία Raman. 

 

3.6. Μεραληζηηθέο Μειέηεο 

3.6.1. Μέζνδνο ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο (Steady State Isotopic Transient Kinetic 

Analysis, SSITKA) 

Ζ ηζνηνπηθή ηερληθή SSITKA απνηειεί κηα από ηηο πην αθξηβείο κεζόδνπο γηα ηελ in 

situ κειέηε ηεο θηλεηηθήο θαη ηνπ κεραληζκνύ εηεξνγελώλ θαηαιπηηθώλ αληηδξάζεσλ [28]. 

Ζ ηερληθή απηή βαζίδεηαη ζηε ζπλερή παξαθνινύζεζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ κνξηώλ 

(αληηδξώλ ή πξντόλ) ζε ζρέζε κε ην ρξόλν αληίδξαζεο θαηά ηελ ελαιιαγή ηεο 

ηξνθνδνζίαο ελόο αληηδξώληνο κε ην αληίζηνηρν ηζόηνπό ηνπ (σο πξνο θάπνην ρεκηθό 

ζηνηρείν) θάησ από κόληκεο ζπλζήθεο αληίδξαζεο. Με απηό ηνλ ηξόπν γίλεηαη 

παξαθνινύζεζε ηνπ κεραληζηηθνύ δξόκνπ πνπ αθνινπζεί ην αληηδξώλ τωρίς καμία 

διαηαρατή ηοσ ρσθμού ηης ανηίδραζης πξνο ζρεκαηηζκό ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ ηεο 

αληίδξαζεο.  

ηελ παξνύζα Γ.Γ. ηα πεηξάκαηα SSITKA ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα κειεηεζεί ν 

κεραληζηηθόο δξόκνο ηεο αληίδξαζεο WGS από ην αληηδξώλ CO ζην πξντόλ CO2 (ελεξγά 

ελδηάκεζα είδε πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα, C-pool) θαζώο θαη από ην αληηδξώλ Ζ2O ζην 

πξντόλ Ζ2 (ελεξγά ελδηάκεζα είδε πνπ πεξηέρνπλ πδξνγόλν, Η-pool). Γηα ην ζθνπό απηό 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαζεξά ηζόηνπα 
13

CO (99.9 atom% 
13

C, Spectra Gases) θαη D2O 

(99.96% atom% D, Aldrich). Ζ ηερληθή SSITKA ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ζπλδπαζκό κε 

θαζκαηνγξάθν κάδαο (SSITKA-MS) θαη DRIFTS (SSITKA-DRIFTS) γηα ηνλ πνζνηηθό 

θαη πνηνηηθό πξνζδηνξηζκό ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ ηεο αληίδξαζεο WGS 

(operando methodology). Σα κεραληζηηθά πεηξάκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο 250 θαη 

300
ν
C. Ζ κάδα ηνπ θαηαιύηε θαη ε ζπλνιηθή ξνή ηξνθνδνζίαο ξπζκίζηεθαλ έηζη ώζηε ε 

κεηαηξνπή ηεο αληίδξαζεο WGS λα είλαη κηθξόηεξε από 15%. Μεηά από 30-min 

αληίδξαζεο ζην κε ηζνηνπηθό κίγκα (επίηεπμε κόληκεο θαηάζηαζεο) γηλόηαλ ελαιιαγή ηεο 

ηξνθνδνζίαο ζην ηζνηνπηθό κίγκα ηεο αληίδξαζεο. 
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Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα (C-

pool) πξαγκαηνπνηήζεθε ε αθόινπζε ελαιιαγή ηεο ηξνθνδνζίαο ζηνλ κηθξν-

αληηδξαζηήξα: 

 

3%
12

CO/10%H2O/He/Ar (T, 30 min) → 3%
13

CO/10%H2O/Ar (T, t) 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο γηλόηαλ ζπλερήο θαηαγξαθή ησλ δπλακηθώλ 

απνθξίζεσλ ησλ He (m/z=4), 
12

CO (m/z=28), 
13

CO (m/z=29), 
12

CO2 (m/z=44) θαη 
13

CO2 

(m/z=45) κε ρξήζε on line θαζκαηνγξάθνπ κάδαο. Ζ δπλακηθή απόθξηζε ηνπ αδξαλνύο 

αεξίνπ (He) απνδίδεη ηελ πδξνδπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ξνήο από ηε 

ρξσκαηνγξαθηθή βαιβίδα κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε ελαιιαγή ηεο ηξνθνδνζίαο κέρξη ηνλ 

θαζκαηνγξάθν κάδαο [28]. Από ηε δπλακηθή απόθξηζε ηνπ 
12

CO2 ζε ζρέζε κε απηή ηνπ 

αδξαλνύο αεξίνπ (He) θαη ηελ Δμ. 3.14 ππνινγίζηεθε ε ζπγθέληξσζε (NC, κmol C g
-1

) 

ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα. 

 

  
















 

..

0

2

sts

HeCO
T
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N       (κmol C g

-1
)       (3.14) 

όπνπ, FT ε ζπλνιηθή κνξηαθή ξνή (κmol/s) ζηελ έμνδν ηνπ αληηδξαζηήξα, W ε κάδα ηνπ 

ζηεξενύ θαηαιύηε (g), ts.s. ν ρξόλνο (s) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε κόληκεο 

θαηάζηαζεο κεηά από ηελ ηζνηνπηθή ελαιιαγή, θαη yi ην κνξηαθό θιάζκα (mol%) ηνπ 

αεξίνπ i. Λόγσ ηεο επαλαπξνζξόθεζεο ηνπ CO2 ζε κε ελεξγά θαηαιύηηθά θέληξα, ν 

ππνινγηζκόο ηνπ C-pool κέζσ ηεο Δμ. 3.14 έρεη σο απόηέιεζκα ηελ ππεξεθηίκεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνύ κεγέζνπο ηνπ [29]. Γηα ην ζθνπό απηό, αθξηβήο εθηίκεζε ηνπ C-pool έγηλε κε 

ηε βνήζεηα ελόο λένπ δπλακηθνύ ηζνηνπηθνύ πεηξάκαηνο, όπσο πεξηγξάθεηαη πην θάησ. 

Παξόκνην πείξακα SSITKA-ΜS πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηόρν λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα 

ελεξγά ελδηάκεζα είδε πνπ πεξηέρνπλ πδξνγόλν (H-pool). Ζ ελαιιαγή ηεο ηξνθνδνζίαο 

ήηαλ: 

 

3%CO/10%H2O/Kr/Ar (T, 30 min) → 3%CO/10%D2O/Ar (T, t) 

 

ην θαζκαηνγξάθν κάδαο γηλόηαλ ζπλερήο θαηαγξαθή ησλ δπλακηθώλ απνθξίζεσλ ησλ 

H2 (m/z=2), HD (m/z=3), D2 (m/z=4) θαη Kr (m/z=84). Ζ δπλακηθή απόθξηζε ηνπ Kr πνπ 

θαηαγξάθεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πείξακα πεξηγξάθεη ηελ πδξνδπλακηθή απόθξηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ξνήο ησλ αεξίσλ θαη ηνπ αληηδξαζηήξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ [28]. Από ηηο 
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δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ Kr (αδξαλέο αέξην), H2 θαη HD θαη ηελ Δμ. 3.15 ππνινγίζηεθε ε 

ζπγθέληξσζε (ΝΖ, κmol Ζ gcat
-1

) ησλ “πδξνγνλνύρσλ” ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ. 

  
















  dtydtyy

W

F
N

sts

HD

sts

KrH
T
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0
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0

 2
2

   (κmol H.g
-1

)             (3.15) 

 

3.6.2. Γπλακηθά ηζνηνπηθά πεηξάκαηα ηηηινδόηεζεο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ 

πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα ηεο αληίδξαζεο WGS 

ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο SSITKA όπνπ ην πξντόλ ηεο αληίδξαζεο 

επαναπροζροθάηαι ανηιζηρεπηά ζε μη ενεργά καηαλσηικά κένηρα, όπσο γηα παξάδεηγκα ε 

πεξίπησζε ηνπ CO2 ζε επηθάλεηεο βαζηθώλ κεηαιινμεηδίσλ, εθαξκνγή ηεο Δμ. 3.14 νδεγεί 

ζε ππεξεθηίκεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ C-pool. Γηα ην ιόγν απηό ήηαλ αλαγθαίνο ν 

ζρεδηαζκόο άιινπ πεηξάκαηνο γηα ηελ ηηηινδόηεζε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ πνπ 

πεξηέρνπλ άλζξαθα ηεο αληίδξαζεο WGS. Ζ πεηξακαηηθή απηή δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη 

σο εμήο: 

 

3%
12

CO/10%H2O/He/Ar (T, ts.s.)  3%
12

CO/He/Ar (Σ, 10 min)   

3%
13

CO/Ar (Σ, 10 min)  10%H2O/Ar (Σ, t) 

 

Σν πείξακα δηεμήρζεθε ζηνπο 250 ή 300
ν
C κε κάδα θαηαιύηε ίζε κε 0.1 g. Μεηά από 

αληίδξαζε WGS (3%
12

CO/10%H2O/He/Ar, 30 min) πξαγκαηνπνηήζεθε βεκαηηθή αιιαγή 

ζην κίγκα 3%
12

CO/He/Ar γηα 10 min γηα δηαθνπή ηεο αληίδξαζεο (αθαίξεζε Ζ2Ο από ηελ 

ηξνθνδνζία) θαη δηαηήξεζε ησλ πξνζξνθεκέλσλ εηδώλ (CO-s, ΖCOO-, -COOH θαη CO3
2-

) όπσο επηβεβαηώζεθε από ηε ιήςε θαζκάησλ DRIFTS. ηε ζπλέρεηα έγηλε ελαιιαγή ηεο 

ηξνθνζίαο ζε 3%
13

CO/Ar γηα 10 min γηα αληηθαηάζηαζε αληηζηξεπηά πξνζξνθεκέλσλ 

12
CO-s κε 

13
CO-s θαη Ζ

12
COO- / 

12
COOH κε Ζ

13
COO- /

13
COOH, αληίζηνηρα. Να 

ζεκεησζεί όηη ηα κε αληηζηξεπηά πξνζξνθεκέλα Ζ
12

COO- / 
12

COOH  ζα παξακείλνπλ 

αλεπεξέαζηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιύηε θάησ από ην κίγκα 
13

CO/Ar. 

ηε ζπλέρεηα, ε θαηαιπηηθή επηθάλεηα εθηέζεθε ζην κίγκα 10%Ζ2Ο/He κε 

ηαπηόρξνλε παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ δπλακηθώλ απνθξίζεσλ ησλ αεξίσλ 

12
CO2 (m/z=44), 

13
CO2 (m/z=45) θαη H2 (m/z=2) κε θαζκαηνγξάθν κάδαο. Ζ πνζόηεηα 

ηνπ 
13

CO2 θαη 
12

CO2 (κmol/g) πνπ ππνινγίδεηαη από ην πην πάλσ πείξακα αληηζηνηρεί ζηελ 

πνζόηεηα ηνπ C-pool πνπ ζρεκαηίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο WGS θαη όρη ζε 

αληηζηξεπηά πξνζξνθεκέλν CO2 ζε κε ελεξγέο θαηαιπηηθέο ζέζεηο ην νπνίν κεηξάηαη 

αλαπόθεθηα θαηά ην πείξακα SSITKA-MS (βιέπε § 3.6.1 θαη βηβι. [29]). Ζ δηαθνξά ηεο 
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πνζόηεηαο C-pool ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη από ην πείξακα SSITKA θαη ηηηινδόηεζεο κε 

ην Ζ2Ο ζρεηίδεηαη κε ηελ έθηαζε ηεο αληηζηξεπηήο πξνζξόθεζεο CO2 θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αληίδξαζεο WGS. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο ιήθζεθαλ θάζκαηα DRIFTS 

(operando methodology) κε ζηόρν λα κειεηεζεί ε δηαθνξεηηθή δξαζηηθόηεηα ησλ ελεξγώλ 

ελδηακέζσλ εηδώλ (CO-s, ΖCOO-, -COOH θαη CO3
2-

) σο πξνο ην λεξό.   

 

3.6.3. Μειέηε ηεο ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο Η ηεο -ΟΗ ηνπ ππνζηξώκαηνο κε D2O θαη 

D2 θαηά ην πείξακα SSITKA-MS (H-pool) 

Σν Ζ-pool πνπ ππνινγίδεηαη από ην πείξακα SSITKA-ΜS αλακέλεηαη λα πξνέξρεηαη 

από ελεξγό Ζ πξνζξνθεκέλνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ Pt θαη από ηα είδε –ΟΖ θαη 

COOH/HCOO ζε Pt θαη ππόζηξσκα. Ζ πηζαλή όκσο ηζνηνπηθή ελαιιαγή ηνπ πδξνγόλνπ 

(Ζ) ηεο πδξνμπινκάδαο (-ΟΖ) ηνπ ππνζηξώκαηνο κε D από ην D2 (g) θαη/ή D2O (g) θαηά 

ην πείξακα SSITKA ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ππεξεθηίκεζε ηεο πνζόηεηαο H-pool. 

Γηα λα κειεηεζεί επνκέλσο απηό ην ελδερόκελν, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα αθόινπζα 

πεηξάκαηα: 

 

(α)  10 %θ.ό. H2O/Ar (30 min, T) → 10 %θ.ό. D2O/Ar (T, t) 

(β)  10 %θ.ό. H2O/Ar (30 min, T) → Ar (10 min, T) → x %θ.ό. D2/Ar (T, t) 

 

ην πείξακα (β) ε θ.ό. ζύζηαζε D2 ζην κίγκα D2/Ar πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ απηή 

πνπ αληηζηνηρνύζε ζηελ παξαγσγή D2(g) ζε κόληκεο ζπλζήθεο θάησ από ην ηζνηνπηθό 

κίγκα 3%CO/10%D2O/Ar/He ηεο αληίδξαζεο WGS.  

Γηα έλα πην αθξηβή ππνινγηζκό ηεο έθηαζεο ηεο δηεξγαζίαο ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο ηνπ 

Ζ ηεο –OH κε ηα αέξηα D2 θαη D2O θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ δπλακηθνύ πεηξάκαηνο 

SSITKA, ζρεδηάζηεθαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αθόινπζεο δπλακηθέο ελαιιαγέο ηεο 

ηξνθνδνζίαο ζηνλ κηθξν-αληηδξαζηήξα.  

(γ)  3%CO/10%H2O/Kr/Ar → x %D2/Ar 

(δ)  3%CO/10%H2O/Kr/Ar → 3%CO/x %D2/Ar 

(ε)  3%CO/10%H2O/Kr/Ar → 10%D2O/Ar 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ (γ)-(ε) γηλόηαλ ζπλερήο θαηαγξαθή ησλ δπλακηθώλ 

απνθξίζεσλ ησλ HD (m/z=3), H2 (m/z=2) θαη D2 (m/z=4) κε ρξήζε on line 

θαζκαηνγξάθνπ κάδαο. Ζ ζύζηαζε ζε D2 (x %θ.ό. D2/Ar ) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ίζε 

κε απηή πνπ παξάρζεθε θαηά ην πείξακα SSITKA-MS ζην κίγκα 3 %CO/10% D2O/He ζε 
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κόληκεο ζπλζήθεο αληίδξαζεο. Ζ ζπλνιηθή ξνή ήηαλ 100 NmL/min, θαη ε κάδα ηνπ 

θαηαιύηε θαη ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο ήηαλ ίδηεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην 

πείξακα SSITKA-MS. 

 

3.6.4. Μειέηε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πιεγκαηηθνύ νμπγόλνπ ηνπ ππνζηξώκαηνο ζηελ 

αληίδξαζε WGS 

Γηα ηε κειέηε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πιεγκαηηθνύ νμπγόλνπ ηνπ ππνζηξώκαηνο ζην 

κεραληζκό ηεο αληίδξαζεο WGS ζρεδηάζηεθε ην αθόινπζν πείξακα: 

20%O2/He (600
o
C, 2 h)   Ar (600

o
C, 20 min)  10%

18
O2/Ar (600

o
C, t) ςύμε ππό 

ξνή He (80
o
C)  H2 (1 atm, 80

o
C, 20 min)  He (Σ)  3%CO/10%H2O/He (Σ)  

  

όπνπ, Σ ε ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο (250 ή 300
o
C). Ζ αλαγσγή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο 

80
ν
C γηα λα επηηεπρζεί αλαγσγή κόλν ηνπ Pt από ηελ νμεηδηθή ηνπ θαηάζηαζε κεηά ηελ 

πξνθαηεξγαζία πνπ γίλεηαη ζηνπο 600
ν
C κε 

18
O2/Ar. Ζ κάδα ηνπ θαηαιύηε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πεηξάκαηα απηά ήηαλ 0.1 g. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο 

θαηαγξάθνληαλ νη δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ H2 (m/z=2), C
16

O (m/z=28), C
16

O2 (m/z=44), 

C
16

O
18

O (m/z=46) θαη C
18

O2 (m/z=48) κε θαζκαηνγξάθν κάδαο. Από ηηο δπλακηθέο 

απνθξίζεηο ησλ C
16

O
18

O (m/z=46) θαη C
18

O2 (m/z=48) θαζώο θαη ηελ Eμ. 3.16 

ππνινγίζηεθε ε πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ ηνπ ππνζηξώκαηνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ 

παξαγσγή ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο CO2 (N18O, κmol 
18

O g
-1

). 

  







 

..

0

18  2 1816
2

18

sts

OOCOC

T
O dtyy

W

F
N    (κmol 

18
Ο.g

-1
)             (3.16) 

 

3.7. Πεηξακαηηθή ζπζθεπή γηα ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ ραξαθηεξηζκνύ ηεο ζηεξεήο 

θαηαιπηηθήο επηθάλεηαο 

3.7.1. Γπλακηθά πεηξάκαηα (Transient experiments) 

Γηα ηε δηεμαγσγή δπλακηθώλ πεηξακάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνύζα Γ.Γ. 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηάηαμε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 3.1. Ζ πεηξακαηηθή απηή 

δηάηαμε απνηειείηαη από ηα εμήο κέξε: 

(i) ύζηεκα ειέγρνπ θαη κέηξεζεο ηεο ξνήο αεξίσλ πνπ πεξηιακβάλεη βαιβίδεο 

ειέγρνπ καδηθήο ξνήο (MKS Instruments, Model 247 C) γηα in situ πξνεηνηκαζία ηνπ 

επηζπκεηνύ αεξίνπ κίγκαηνο 

(ii) Θαιάκνπο αλάκημεο αεξίσλ νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 

επηηπγράλεηαη νκνηνγελήο αλάκημε 

Κλ
ειτ
ώ Χ

. Π
ετα
λλ
ίδο
υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 
               

            
ΚΛΔΗΣΩ Υ. ΠΔΣΑΛΛΗΓΟΤ                                                                                                                        101 

 

(iii) Μηθξν-αληηδξαζηήξα ζηεξεήο θιίλεο (fixed bed reactor) ν νπνίνο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο από ραιαδία θαη απνηειείηαη από δύν ζσιελώζεηο εζσηεξηθήο 

δηακέηξνπ 4 mm (ρήκα 3.2). Οη ζσιελώζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη σο είζνδνο θαη έμνδνο 

από θαη πξνο ην κηθξν-αληηδξαζηήξα πνπ είλαη επίζεο θαηαζθεπαζκέλνο από ραιαδία θαη 

έρεη θπιηλδξηθό ζρήκα (L = 30 mm, D = 6 mm) θαη ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη ε θαηαιπηηθή 

θιίλε. Ζ ηειεπηαία ζηεξίδεηαη κε ηε βνήζεηα παινβάκβαθα (quartz wool) ζην θάησ κέξνο 

ηεο θιίλεο. Σν ζπλνιηθό κήθνο ηνπ αληηδξαζηήξα είλαη 20 cm. Γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ θαηαιύηε κέζα ζην κηθξν-αληηδξαζηήξα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζεξκνζηνηρείν (thermocouple) ηύπνπ-Κ θαη δηακέηξνπ 0.5 mm. Σν ζεξκνζηνηρείν 

ηνπνζεηείηαη ζε ζσιήλα ραιαδία (thermowell) εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 1 mm ν νπνίνο είλαη 

ζε επαθή κε ηελ είζνδν ηεο θαηαιπηηθήο θιίλεο. 

(iv) Κιίβαλν βαιβίδσλ πνπ δηαηεξεί ηηο ρξσκαηνγξαθηθέο βαιβίδεο, ηνπο ζσιήλεο πξηλ 

θαη κεηά ηνλ αληηδξαζηήξα, θαη ηνπο ζαιάκνπο αλάκημεο αεξίσλ ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία 

(120
ν
C). Γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ζσιήλσλ πνπ βξίζθνληαη έμσ από ηνλ θιίβαλν θαη 

θαηαιήγνπλ ζην θαζκαηνγξάθν κάδαο ρξεζηκνπνηνύληαη ζεξκαληηθέο ηαηλίεο (150
o
C).  

(v) Έμη ρξσκαηνγξαθηθέο βαιβίδεο (ρήκα 3.1) από ηηο νπνίεο νη ηέζζεξηο είλαη 

ηεηξάπνξηεο (V1, V2, V4 θαη V6) θαη νη δύν εμάπνξηεο (V3 θαη V5). Οη βαιβίδεο απηέο 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηινγή θαηεύζπλζεο ησλ αεξίσλ. Οη βαιβίδεο V5 θαη V6 

ιεηηνπξγνύλ κε ειεθηξηθνύο ελεξγνπνηεηέο (pneumatic valve actuators). Ζ 

ρξσκαηνγξαθηθή βαιβίδα V6 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηβνιή βεκαηηθώλ κεηαβνιώλ 

ζηε ζπγθέληξσζε ησλ αεξίσλ ζηελ είζνδν ηνπ αληηδξαζηήξα. Ζ ρξσκαηνγξαθηθή βαιβίδα 

V5 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία παικώλ ζηελ είζνδν ηνπ αληηδξαζηήξα. 

ην ρήκα 3.1 θαίλεηαη όηη ε ξνή ησλ αεξίσλ πνπ επηιέγνληαη από ηε V6 θαηεπζύλεηαη 

κέζσ ηεο εμάπνξηεο βαιβίδαο V3. Ο βξόγρνο παξάθακςεο ηνπ αληηδξαζηήξα (bypass 

loop) ζηε βαιβίδα απηή έρεη ην ίδην αθξηβώο κήθνο ζε ζσιήλσζε κε απηό πνπ νδεγεί ζηνλ 

αληηδξαζηήξα. Ζ δπλακηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ νθείιεηαη ζε θαηλόκελα 

δηάρπζεο έμσ από ηνλ αληηδξαζηήξα πεξηγξάθεηαη από ηε βεκαηηθή κεηαβνιή ζην κίγκα 

ηξνθνδνζίαο κέζσ ηεο V6 παξαθάκπηνληαο ηνλ αληηδξαζηήξα πξνο ην θαζκαηνγξάθν 

κάδαο [28]. 

(vi) Φνύξλν αληηδξαζηήξα θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο θαη εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 2.4 cm, 

κέζα ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη ν αληηδξαζηήξαο (ρήκα 3.2). 

(vii) ύζηεκα αλάιπζεο αεξίνπ κίγκαηνο ην νπνίν απνηειείηαη από: (α) θαζκαηνγξάθν 

κάδαο, (β) ειεθηξνληθό ππνινγηζηή γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαζκαηνγξάθνπ κάδαο, ηελ 

θαηαγξαθή, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ, θαη (γ) 

ζύζηεκα εηζόδνπ ηνπ αεξίνπ κίγκαηνο ζην ζάιακν θελνύ ηνπ θαζκαηνγξάθνπ, ην νπνίν 
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απνηειείηαη από ζεξκαηλόκελν ηξηρνεηδή ζσιήλα κήθνπο 2 m θαηαζθεπαζκέλν από 

δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ. Ζ κεραληθή αληιία νδεγεί ην πξνο αλάιπζε αέξην κέζσ ηνπ 

ηξηρνεηδνύο ζηνλ πξνζάιακν ηνπ ζπζηήκαηνο θελνύ, όπνπ ε πίεζε είλαη πεξίπνπ 10
-3

 

mbar. ηε ζπλέρεηα, ην αέξην δηαρέεηαη κέζσ ελόο δηαθξάγκαηνο ζην ζάιακν θελνύ ηνπ 

θαζκαηνγξάθνπ, όπνπ ε πίεζε είλαη 1-2x10
–7

 mbar (ρξήζε αληιίαο ππεξύςεινπ θελνύ, 

turbomolecular pump) κε ηελ ππνζηήξημε κεραληθήο αληιίαο. 

 

 

ρήκα 3.1: Πεηξακαηηθή δηάηαμε δηεμαγσγήο δπλακηθώλ πεηξακάησλ (transient experiments). 

 

 
ρήκα 3.2: ύζηεκα αληηδξαζηήξα-θνύξλνπ: (1) αληηδξαζηήξαο, (2) ζεξκνζηνηρείν, (3) 

θαηαιπηηθή θιίλε, (4) παινβάκβαθαο, (5) έμνδνο αληηδξαζηήξα, (6) θνύξλνο αληηδξαζηήξα, (7) 

είζνδνο ζεξκνζηνηρείνπ, θαη (8) είζνδνο αεξίσλ. 
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3.7.2. Πεηξακάησλ in situ UV-vis/DRS 

Ζ δηάηαμε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ UV-vis/DRS απνηειείηαη από ηα πην θάησ 

θύξηα κέξε: 

(i) ύζηεκα ξνήο αεξίσλ κε ηε ρξήζε θειίνπ UV-vis/DRS γηα ηε ιήςε θαζκάησλ κεηά 

από in situ πξνθαηεξγαζία ηνπ ζηεξενύ (ρήκα 3.3) 

(ii) Φαζκαηνθσηόκεηξν Perkin Elmer Lambda 950 (ρήκα 3.4), θαη 

(iii) Κειί DRS (Harrick, Praying Mantis, ρήκα 3.4). 

ην ρήκα 3.3 πεξηγξάθεηαη ε ζπζθεπή ξνήο αεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα 

πεηξάκαηα in situ UV-vis/DRS. Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε απνηειείηαη από βαιβίδεο ειέγρνπ 

καδηθήο ξνήο (Mass Flow Controllers, ΜFC) κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε in situ 

παξαζθεπή αέξηνπ κίγκαηνο θαζνξηζκέλεο ζύζηαζεο. Μηα εμάπνξηε ρξσκαηνγξαθηθή 

βαιβίδα V4 ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξάθακςε ηεο ηξνθνδνζίαο από ην θειί DRS όηαλ είλαη 

αλαγθαίν. Σξείο ηεηξάπνξηεο ρξσκαηνγξαθηθέο βαιβίδεο (V1, V2, θαη V3) θαζνξίδνπλ 

πνην από ηα κίγκαηα ζα θαηεπζπλζεί πξνο ην θειί DRS. Γπν ξνόκεηξα θπζαιίδαο γηα ηε 

κέηξεζε ηεο ξνήο ησλ αεξίσλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο ζπζθεπήο.  

Σν θαζκαηνθσηόκεηξν Perkin Elmer Lambda 950 κπνξεί λα θαηαγξάθεη θάζκαηα 

ζηελ πεξηνρή 175-3000 nm (θαζαξηζκόο κε N2 γηα ιήςε θαζκάησλ θάησ από 185 nm), κε 

πεγή βνιθξακίνπ-αινγόλνπ (νξαηό θαη εγγύο ππέξπζξν) θαη δεπηεξίνπ (ππεξηώδεο) [29]. 

Ο αληρλεπηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θσηνπνιιαπιαζηαζηήο R6872 ζηελ πεξηνρή 

νξαηνύ-ππεξηώδνπο θαη ζνπιθηδίνπ ηνπ κνιύβδνπ (PbS) γηα ην εγγύο ππέξπζξν. Ζ αιιαγή 

ηνπ αληρλεπηή γίλεηαη απηόκαηα κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ κνλνρξσκάηνξα. Ζ δηαθξηηηθή 

ηθαλόηεηα ηνπ νξγάλνπ ζηελ πεξηνρή UV-VIS είλαη ≤ 0.05 nm θαη ζηελ πεξηνρή NIR ≤ 

0.20 nm [30]. ην ρήκα 3.4 απεηθνλίδεηαη ε δηάδνζε ηεο αθηηλνβνιίαο ζην 

θαζκαηνθσηόκεηξν. Ο θαζξεύηεο Μ1 επηιέγεη πνηα από ηηο δπν πεγέο ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Με ηε βνήζεηα ησλ θαζξεπηώλ Μ2-10 θαηεπζύλεηαη ε αθηηλνβνιία ζην θειί DRS θαη 

ζρεκαηίδεηαη ε δέζκε αλαθνξάο. Οη δπν αθηηλνβνιίεο θαηαγξάθνληαη ηαπηόρξνλα ζηνλ 

αληρλεπηή. Ζ αλαθιαζηηθόηεηα ηνπ δείγκαηνο (Rsample) θαη ηνπ δείγκαηνο αλαθνξάο (Rref) 

δηαηξνύληαη κε ην ζήκα ηεο δέζκεο αλαθνξάο (Ην), όπνπ ην απνηέιεζκα ηεο 

αλαθιαζηηθόηεηαο (R∞) σο ζπλάξηεζε ηνπ κήθνπο θύκαηνο (ι, nm) θαηαγξάθεηαη ζε 

ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.  Έηζη ε Δμ. 3.5 κπνξεί λα γξαθεί: 

o

ref

o

sample

I

R

I

R

R 
                     (3.17) 
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Σν θειί DRS απνηειείηαη από κηα ζπζηνηρία 4 επίπεδσλ θαη 2 ειιεηςνεηδώλ θνίισλ 

(90
o
) θαηόπηξσλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη αξρηθά ε εζηίαζε ηεο δέζκεο UV-Vis-NIR 

ζην ζηεξεό δείγκα θαη αθνινύζσο ε ζπιινγή θαη εζηίαζε ηεο δηάρπηεο αθηηλνβνιίαο ζηνλ 

αληρλεπηή. Σν θειί απνηειείηαη από ηνλ ππνδνρέα δείγκαηνο θαη ην ζόιν (dome) ν νπνίνο 

είλαη εμνπιηζκέλνο κε παξάζπξα ΚΒr. ην θειί ππάξρεη είζνδνο-έμνδνο αέξηνπ κίγκαηνο θαη 

είζνδνο-έμνδνο ηνπ λεξνύ ςύμεο, ην νπνίν πξνζηαηεύεη ηα παξάζπξα KBr από 

ππεξζέξκαλζε. 

 

ρήκα 3.3: ύζηεκα ξνήο αεξίσλ κε ρξήζε θειίνπ UV-vis/DRS. 

 

 

 
 

ρήκα 3.4: ρεκαηηθή απεηθόληζε δηάδνζεο ηεο αθηηλνβνιίαο UV-Vis-NIR από ην θαζκαηόκεηξν 

ζην θειί DRS θαη εζηίαζή ηεο ζηνλ αληρλεπηή. 

 

Κλ
ειτ
ώ Χ

. Π
ετα
λλ
ίδο
υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 
               

            
ΚΛΔΗΣΩ Υ. ΠΔΣΑΛΛΗΓΟΤ                                                                                                                        105 

 

3.8. Γηάηαμε θαηαιπηηθώλ θαη κεραληζηηθώλ πεηξακάησλ 

Ζ ζπζθεπή Microreactivity Pro Eng&Tech (ρήκα 3.5) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ θαηαιπηηθώλ θαη κεραληζηηθώλ πεηξακάησλ ησλ ππό κειέηε ζηεξηδόκελσλ 

θαηαιπηώλ σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS. Ζ ζπζθεπή απηή επηηξέπεη ηελ ηαπηόρξνλε 

ρξήζε αέξηαο θαη πγξήο ηξνθνδνζίαο, αθνύ ην όιν ζύζηεκα ζεξκαίλεηαη ζηνπο 180
ν
C. Ζ 

δηάηαμε απηή δηαζέηεη: 

(i) Γπν ζπζηνηρίεο από ηέζζεξεηο βαιβίδεο ειέγρνπ καδηθήο ξνήο (Mass Flow 

Controllers, MFC) γηα ηελ in situ πξνεηνηκαζία ηνπ αέξηνπ κίγκαηνο ηεο αληίδξαζεο νη 

νπνίεο ξπζκίδνληαη κέζσ νζόλεο αθήο (touch screen). 

(ii) ύζηεκα θνξεζηώλ γηα ρξήζε πγξήο ηξνθνδνζίαο (ππό κνξθή αηκώλ). Ο θάζε 

θνξεζηήο δηαζέηεη είζνδν θαη έμνδν αεξίνπ, ζεξκνζηνηρείν ηύπνπ K γηα θαηαγξαθή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηερόκελνπ πγξνύ, ειεθηξνληθό κεηξεηή πίεζεο γηα θαηαγξαθή ηεο 

πίεζεο ηεο αέξηαο θάζεο πάλσ από ηελ δηεπηθάλεηα πγξνύ-αεξίνπ, θαη ζεξκαληηθό καλδύα ν 

νπνίνο ειέγρεηαη από ξπζκηζηή ζεξκνθξαζίαο. Σν αέξην από ηνλ θνξεζηή νδεγείηαη ζε πελίν 

εμάηκηζεο ηπρόλ παξαζπξόκελσλ ζηαγνληδίσλ ηνπ πγξνύ, όπνπ ζηε ζπλέρεηα νδεγείηαη ζε 

κηα ηεηξάπνξηε ρξσκαηνγξαθηθή βαιβίδα S2, πνπ θαζνξίδεη πνην αέξην κίγκα από ηνπο δπν 

θνξεζηέο ζα θαηεπζπλζεί ζηνλ θαηαιπηηθό αληηδξαζηήξα. 

(iii) Θάιακν αλάκημεο (mixing chamber, Σ1) ησλ αεξίσλ ξεπκάησλ από ηνπο θνξεζηέο 

κε ηηο ππόινηπεο ξνέο γηα ζρεκαηηζκό νκνηνγελνύο αεξίνπ κίγκαηνο αληίδξαζεο. 

(iv) Γύν ξπζκηζηέο ζεξκνθξαζίαο, όπνπ ν έλαο αθνξά ηε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ θαηαιπηηθνύ αληηδξαζηήξα θαη ν άιινο ηνπ κεηαιιηθνύ πεξηβιήκαηνο (hot box) ζην 

νπνίν εζσθιείνληαη νια ηα εμαξηήκαηα ηεο ζπζθεπήο (180
ν
C). 

(v) Δλζσκαησκέλν ζύζηεκα ςύμεο (peltier, πίζσ κέξνο ηνπ Microreactivity) θαη κηα 

επηπιένλ ζπζθεπή ςύμεο (M&C TechGroup molel ECP1000) γηα ηελ πιήξε αθαίξεζε ηνπ 

λεξνύ ή άιισλ πγξώλ από ην ξεύκα εμόδνπ ηνπ θαηαιπηηθνύ αληηδξαζηήξα. 

(vi) Μηα εμάπνξηε ρξσκαηνγξαθηθή βαιβίδα S3 γηα παξάθακςε ηεο ηξνθνδνζίαο από 

ηνλ αληηδξαζηήξα, όηαλ είλαη αλαγθαίν. 

(vii) Μηα ηεηξάπνξηε ρξσκαηνγξαθηθή βαιβίδα S1, πνπ θαζνξίδεη πνην από ηα κίγκαηα 

ζα θαηεπζπλζεί πξνο ηνλ θαηαιπηηθό αληηδξαζηήξα. 

(viii) Ρνόκεηξν θπζαιίδαο γηα ηε κέηξεζε ηεο ξνήο ησλ αεξίσλ.  Κλ
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ρήκα 3.5: πζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα θαηαιπηηθά πεηξάκαηα θαη γηα ηα πεηξάκαηα 

SSITKA-MS ηεο αληίδξαζεο WGS, όπνπ: (1) νζόλε αθήο, (2) κεηξεηήο πίεζεο, (3) ξνόκεηξν 

θπζαιίδαο, (4) ξπζκηζηήο ζεξκνθξαζίαο hot box, (5) ξπζκηζηήο ζεξκνθξαζίαο αληηδξαζηήξα, (6) 

ζάιακνο αλάκημεο, (7) βαιβίδεο ειέγρνπ αεξίνπ, (8) βαιβίδα ςύθηε, (9) θνύξλνο αληηδξαζηήξα, 

(10) θνξεζηέο, (11) ειεθηξνληθόο κεηξεηήο πίεζεο θνξεζηώλ θαη (12) ξπζκηζηήο ζεξκνθξαζίαο 

ζεξκηθνύ καλδύα θνξεζηή. 
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΣΙΓΡΑΗ  WGS ΥΑΜΗΛΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ  Δ ΚΑΣΑΛΤΣΔ 

Pt/Ce1-xTixO2-δ: ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ Ce/Ti  

 

4.1. Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηό κειεηώληαη νη ζηεξηδόκελνη θαηαιύηεο Pt (0.1 θαη 0.5 %θ.β.) ζε 

ππνζηξώκαηα Ce1-xTixO2-δ σο πξνο ηελ ελεξγόηεηά ηνπο γηα ηελ αληίδξαζε WGS ζηελ 

ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 200-350
ν
C. Σα ππνζηξώκαηα παξαζθεπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν 

ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνύ νμέσο. ηελ εξγαζία απηή δόζεθε έκθαζε ζηελ 

επίδραζη ηης ζύζηαζη ηοσ σποζηρώμαηος (ιόγνο Ce/Ti) ζηελ ελεξγόηεηα ησλ ππόςε 

θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ. Δπηπιένλ, κειεηήζεθε ε επίδξαζε: (α) ηνπ κεγέζνπο ησλ 

ζσκαηηδίσλ Pt (dPt, nm), (β) ηεο ηαρύηεηαο ρώξνπ-ρξόλνπ αληηδξαζηήξα (GHSV, h
-1

) θαη 

(γ) ηνπ ιόγνπ PCO/PH2O ζηε κεηαηξνπή ηνπ CO (XCO). Δπίζεο, δηεμήρζεθαλ πεηξάκαηα 

ζηαζεξόηεηαο ησλ θαηαιπηώλ ζην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS. Πξαγκαηνπνηήζεθε 

ελδειερήο θπζηθνρεκηθόο ραξαθηεξηζκόο ησλ ζηεξεώλ κε ηε ρξήζε ησλ ηερληθώλ: BET, 

in situ XRD, SEM, in situ Raman, DRIFTS, HR-TEM, TPD-NH3, TPD-CO2, TPD-H2, H2-

TPR, He-TPSR θαη TPO κε απώηεξν ζηόρν ην ζπζρεηηζκό ησλ θπζηθνρεκηθώλ ηδηνηήησλ 

ησλ ζηεξεώλ απηώλ κε ηελ θαηαιπηηθή ηνπο ελεξγόηεηα (XCO θαη θηλεηηθόο ξπζκόο).  

 

4.2. Υαξαθηεξηζκόο Καηαιπηώλ  

4.2.1. Γνκή θαη πθή ησλ ζηεξεώλ Ce1-xTixO2-δ 

ην ρήκα 4.1 παξνπζηάδνληαη πεξηζιαζνγξάκκαηα XRD ησλ ζηεξεώλ Ce1-xTixO2-δ 

(x=0.0, 0.2, 0.5, 0.8 θαη 1.0) κεηά από πύξσζή ηνπο ζηνπο 600
o
C γηα 10 h θαζώο θαη 

πεξηζιαζνγξάκκαηα in situ XRD γηα ην ζηεξεό Ce0.8Ti0.2O2-δ ηα νπνία ιήθζεθαλ ππό ην 

κίγκα 20 %θ.ό. H2/Ar ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 200-600
o
C. ηνλ Πίλαθα 4.1 δίλνληαη 

ην πξσηνγελέο κέγεζνο θξπζηάιισλ (dc, nm), ε ελδνπιεγκαηηθή απόζηαζε γηα ην επίπεδν 

(111) ή (200) ηνπ CeO2 (d(111) ή d(200), Å), ε παξάκεηξνο πιέγκαηνο (α, Å), ν όγθνο 

θπςειίδαο (α
3
, Å

3
) θαη νη θάζεηο ησλ ζηεξεώλ Ce1-xTixO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5, 0.8 θαη 1.0) 

πνπ αληρλεύζεθαλ. Σν πεξηζιαζζόγξακκα ηνπ CeO2 (ρ. 4.1α) παξνπζηάδεη ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο πεξίζιαζεο γηα εδξνθεληξσκέλε θπβηθή δνκή θζνξίηε (fcc). 

πγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεθαλ νη θνξπθέο πεξίζιαζεο ζηηο γσλίεο 2ζ 28.7, 33.1, 47.5, 

56.2, 59.2, 69.7, 76.7 θαη 79.3
o
 (JCPDS 81-0792 XRD card file). 
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ηελ πεξίπησζε ηνπ ζηεξενύ Ce0.8Ti0.2O2-δ ηα πεξηζιαζνγξάκκαηα XRD είλαη όκνηα 

κε ηνπ CeO2 (ρ. 4.1α). Η πηζαλόηεηα λα έρνπλ ζρεκαηηζηεί πνιύ κηθξνί θξπζηαιιίηεο ηεο 

θάζεο αλαηάζε ΣiΟ2 (< 4 nm) ή ζε πνιύ ρακειέο ζπγθεληξώζεηο (< 5 %θ.β.), όπνπ δελ 

κπνξνύλ λα αληρλεπζνύλ κέζσ ηεο ηερληθήο XRD, απνθιείεηαη ζύκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα Raman (ρ. 4.10) πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Ο Lopez et al. [1] 

δηαπίζησζαλ όηη ε κεηαβνιή ηεο θάζεο ηνπ TiO2 από ηε κνξθή ηνπ αλαηάζε ζε απηή ηνπ 

ξνπηπιίνπ ιακβάλεη ρώξα πάλσ από ηνπο 800
ν
C όηαλ ζην κηθηό νμείδην ππάξρεη CeO2. Γηα 

ην θαηαιπηηθό ζύζηεκα 90 %θ.β. TiO2-10 %θ.β. CeO2 κεηά από πύξσζε ζηνπο 600
ν
C 

βξέζεθε όηη ην TiO2 βξίζθεηαη ππό ηε κνξθή ηνπ αλαηάζε [1]. ύκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία [2] ε κεηαβνιή ηεο θάζεο ηνπ TiO2 (απνπζία CeO2) αξρίδεη από ηνπο 600
ν
C, 

όπνπ ζηνπο 670
ν
C ππάξρεη κόλν ε θάζε ηνπ ξνπηπιίνπ. Οη Mohammadi θαη Fray [3] 

αλαθέξνπλ όηη ην CeO2 επηδξά ζηε κνξθή ηεο θάζεο ηνπ TiO2 πνπ ζρεκαηίδεηαη, όπνπ 

απηή επεξεάδεηαη από ην ιόγν Ce/Ti. πγθεθξηκέλα, βξέζεθε όηη ην CeO2 εκπνδίδεη ηε 

κεηαβνιή ηνπ αλαηάζε ζε ξνπηύιην. Δπηπιένλ, δηαπηζηώζεθε όηη γηα ιόγνπο Ce:Ti ίζνπο 

κε 3:1, 1:1 θαη 1:3 θαη πύξσζε ησλ ζηεξεώλ ζηνπο 500
ν
C, δεκηνπξγνύληαη νη θάζεηο ησλ 

CeO2 θαη TiO2 ππό ηε κνξθή αλαηάζε [3]. Αληίζεηα, ζηνπο 700
ν
C παξαηήξεζαλ θάζεηο 

CeO2 θαη TiO2 ππό ηε κνξθή ηνπ αλαηάζε θαη ξνπηπιίνπ. 

ην πεξηζιαζόγξακκα ηνπ ζηεξενύ Ce0.5Ti0.5O2-δ ππάξρνπλ νη ίδηεο θνξπθέο κε απηέο 

ηνπ CeO2 θαη κηα επηπιένλ θνξπθή πνπ νθείιεηαη ζην TiO2 ππό ηε κνξθή αλαηάζε (ρ. 

4.1α). Η ύπαξμε ηεο θάζεο αλαηάζε γίλεηαη αληηιεπηή από ηελ θνξπθή πεξίζιαζεο ζηε 

γσληά 2ζ 25.4
o
 ε νπνία αληηζηνηρεί ζην επίπεδν (101). Σν πεξηζιαζόγξακκα ηνπ ζηεξενύ 

Ce0.2Ti0.8O2-δ είλαη δηαθνξεηηθό από ηα πξνεγνύκελα, αθνύ εκθαλίδνληαη θνξπθέο 

πεξίζιαζεο πνπ νθείινληαη ζην TiO2 ππό ηε κνξθή ηνπ αλαηάζε, ξνπηπιίνπ θαη 

κπξνπθίηε. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη θνξπθέο πεξίζιαζεο πνπ νθείινληαη ζην ζηεξεό 

δηάιπκα Ce1-xTixO2-δ. Η ύπαξμε ηνπ κπξνπθίηε ζην πεξηζιαζζόγξακκα ηνπ ζηεξενύ 

Ce0.2Ti0.8O2-δ εμαθξηβώλεηαη από ηελ εκθάληζε ηεο θνξπθήο ζηε γσλία 26.2
ν
 πνπ 

νθείιεηαη ζην επίπεδν (120). ην TiO2 (ρ. 4.1α) νη θνξπθέο πεξίζιαζεο νθείινληαη ζηε 

θάζε ηνπ TiO2 ππό ηε κνξθή ηνπ αλαηάζε θαη ξνπηπιίνπ. 

Όιεο νη θνξπθέο πεξίζιαζεο ησλ ζηεξεώλ Ce1-xTixO2-δ (x = 0.2, 0.5 θαη 0.8) 

εκθαλίδνληαη μεηαηοπιζμένες ζε μεγαλύηερες γωνίες ζε ζρέζε κε ην CeO2. Σν απνηέιεζκα 

απηό απνδεηθλύεη ηε ζπξξίθλσζε ηνπ θξπζηαιιηθνύ πιέγκαηνο ηνπ νμεηδίνπ ηνπ 

δεκεηξίνπ εμαηηίαο ηνπ όηη ε ηνληηθή αθηίλα ηνπ Ti
4+

 (0.74 Å) είλαη κηθξόηεξε από απηή 

ηνπ Ce
4+

 (0.97 Å) [4]. Η κεηαηόπηζε ησλ θνξπθώλ πεξίζιαζεο απνδεηθλύεη όηη ην Ti
4+

 έρεη 

ελζσκαησζεί ζην πιέγκα ηνπ CeO2, νδεγώληαο ζην ζρεκαηηζκό ζηεξενύ δηαιύκαηνο Ce-
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Ti-O. Όπσο θαίλεηαη από ην ρήκα 4.1
α
, ε έληαζε ησλ θνξπθώλ πνπ νθείινληαη ζην CeO2 

θαη Ce-Ti-O κεηώλεηαη κε κείσζε ηνπ ιόγνπ Ce/Ti, θαη αληίζηξνθα. 

 

 

ρήκα 4.1: (α) Πεξηζιαζνγξάκκαηα XRD ησλ ζηεξεώλ Ce1-xTixO2-δ (x=0.0, 0.2, 0.5, 0.8 θαη 1.0) 

κεηά από πύξσζή ζηνπο 600
o
C γηα 10 h. (Α) CeO2, (Β) Ce0.8Ti0.2O2-δ, (Γ) Ce0.5Ti0.5O2-δ, (Γ) 

Ce0.2Ti0.8O2-δ θαη (Δ) TiO2. (β) Πεξηζιαζνγξάκκαηα in situ XRD γηα ην ζηεξεό Ce0.8Ti0.2O2-δ πνπ 

ιήθζεθαλ ππό ην κίγκα 20 %θ.ό. H2/Ar ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 200-600
o
C. ( ): TiO2-

αλαηάζε, (▲): TiO2-ξνπηπιίνπ; (●): TiO2-κπξνπθίηε; (■): ζηεξεό δηάιπκα Ce-Ti-O. 

 

Σν πξσηνγελέο κέγεζνο ησλ θξπζηάιισλ (dc, nm) ησλ ζηεξεώλ Ce1-xTixO2-δ (x = 0.0, 

0.2, 0.5, 0.8 θαη 1.0) πξνζδηνξίζηεθε από ηελ εμίζσζε Scherrer [5] κε βάζε ην πιάηνο ζην 

ήκηζπ ηνπ κεγίζηνπ (FWHM) ηεο θνξπθήο (111) θαη (200) γηα ην CeO2, (110) γηα ην 

ξνπηύιην, (101) γηα ηνλ αλαηάζε θαη (120) γηα ηνλ κπξνπθίηε TiO2. Σν κέγεζνο ησλ 

πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ ηνπ ζηεξενύ CeO2 (19.5 nm) βξέζεθε λα κεηώλεηαη ζεκαληηθά 

κεηά από ηελ ελζσκάησζε 20 θαη 50 at.% Ti
4+

 ζηα ζηεξεά Ce1-xTixO2-δ (dc < 8 nm) 

(Πίλαθαο 4.1). Αληίζεηα, γηα ην ζηεξεό Ce0.2Ti0.8O2-δ ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ βξέζεθε 

λα απμάλεηαη (dc > 20 nm). 

Σν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ αλαηάζε βξέζεθε λα απμάλεηαη από 7.1 ζε 23.9 nm 

κε κείσζε ηνπ ιόγνπ Ce/Ti (Πίλαθαο 4.1). Σν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ ξνπηπιίνπ 

βξέζεθε ίζν κε 17.3 θαη 25.8 nm γηα ηα ππνζηξώκαηα Ce0.2Ti0.8O2-δ θαη TiO2, αληίζηνηρα. 

ην ζηεξεό Ce0.2Ti0.8O2-δ ε θάζε ηνπ κπξνπθίηε βξέζεθε λα έρεη κέγεζνο ζσκαηηδίσλ ίζν 

κε 19.0 nm. H ελδνπιεγκαηηθή απόζηαζε γηα ην επίπεδν (111) ηνπ CeO2 (d(111), Å), ε 

παξάκεηξνο πιέγκαηνο (α, Å) όζν θαη ν όγθνο θπςειίδαο (α
3
, Å

3
) βξέζεθε λα κεηώλνληαη 

γηα ηα ζηεξεά Ce1-xTixO2-δ (x = 0.2 θαη 0.5) ζε ζύγθξηζε κε ην CeO2 (Πίλαθαο 4.1). Σα 

απνηειέζκαηα απηά είλαη ζε πνιύ θαιή ζπκθσλία  κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκηθήο 

ζηαζεξόηεηαο ηνπ CeO2 κεηά από εηζαγσγή άιισλ θαηηόλησλ ζην πιέγκα ηνπ [6] θαη κε 

ηηο κεηξήζεηο XRD ζηα ζηεξεά Ce1-xTixO2-δ (x = 0.1-0.5) πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηε 

κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο (solution combustion method) [7]. Γηα ην ζηεξεό Ce0.2Ti0.8O2-δ ε 
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παξάκεηξνο πιέγκαηνο (α, Å) θαη ν όγθνο θπςειίδαο (α
3
, Å

3
) ππνινγίζηεθαλ από ην 

επίπεδν (200) ηνπ CeO2 (d(200), Å), όπνπ βξέζεθαλ λα έρνπλ ηηκέο κεγαιύηεξεο από ηα 

κηθηά νμείδηα θαη ειαθξώο κηθξόηεξεο από απηέο ηνπ CeO2. Σν απνηέιεζκα απηό 

απνδεηθλύεη όηη γηα ην ζηεξεό κε ιόγν Ce:Ti=1:4 κόλν κηα κηθξή ζπγθέληξσζε Ti
4+

 έρεη 

ελζσκαησζεί ζην θξπζηαιιηθό πιέγκα ηνπ CeO2. Έρεη αλαθεξζεί [8] ζεκαληηθή επίδξαζε 

ηνπ κεγέζνπο ησλ πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ (dc, nm) ηνπ ππνζηξώκαηνο ζηελ ελεξγόηεηα 

ηεο αληίδξαζεο WGS, όπνπ κεηαβνιέο ζηελ ελεξγόηεηα απνδόζεθαλ ζε θπζηθν-ρεκηθέο 

ηδηόηεηεο ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη ζε αιιειεπηδξάζεηο κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο.  

 

Πίλαθαο 4.1: Πξσηνγελέο κέγεζνο θξπζηάιισλ (dc, nm), ελδνπιεγκαηηθή απόζηαζε γηα ην 

επίπεδν (111) (d(111), Å), παξάκεηξνο πιέγκαηνο (α, Å), όγθνο θπςειίδαο (α
3
, Å

3
) θαη θάζεηο ησλ 

ζηεξεώλ Ce1-xTixO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5, 0.8 θαη 1.0) πνπ αληρλεύζεθαλ. 

 

ηεξεά dc (nm) d(111), Å
 (α)

 α (Å)
(α)

 α
3
 (Å

3
)
(α)

 Φάζεηο 

CeO2 19.5
(α) 

3.1210 5.4057 157.96 CeO2 

Ce0.8Ti0.2O2-δ 4.9
(α) 

3.1059 5.3796 155.69 ζηεξεό δηάιπκα Ce-Ti-O  

Ce0.5Ti0.5O2-δ 7.5
(α) 

7.1
(δ)

 

3.0968 5.3638 154.32 TiO2-αλαηάζε, ζηεξεό 

δηάιπκα Ce-Ti-O  

Ce0.2Ti0.8O2-δ 22.1
(β) 

17.3
(γ) 

10.6
(δ) 

19.0
(ε)

 

2.7015
(β)

 5.4030
(β)

 157.73
(β)

 TiO2-αλαηάζε, 

ξνπηπιίνπ θαη 

κπξνπθίηε, ζηεξεό 

δηάιπκα Ce-Ti-O  

TiO2 25.8
(γ) 

23.9
(δ) 

- - - TiO2-αλαηάζε θαη 

ξνπηπιίνπ 

(α)
: ππνινγίζηεθε απν ηελ θνξπθή 2ζ = 28.7

o
, θξπζηαιιηθό επίπεδν (111) CeO2. 

(β)
: ππνινγίζηεθε απν ηελ θνξπθή 2ζ = 32.8

o
, θξπζηαιιηθό επίπεδν (200) CeO2. 

(γ)
: ππνινγίζηεθε απν ηελ θνξπθή 2ζ = 27.4

o
, θξπζηαιιηθό επίπεδν (110) TiO2-ξνπηπιίνπ. 

(δ)
: ππνινγίζηεθε απν ηελ θνξπθή 2ζ = 25.4

o
, θξπζηαιιηθό επίπεδν (101) TiO2-αλαηάζε. 

(ε)
: ππνινγίζηεθε απν ηελ θνξπθή 2ζ = 26.3

o
, θξπζηαιιηθό επίπεδν (120) TiO2-κπξνπθίηε. 

 

ην ρήκα 4.1β δίλνληαη πεξηζιαζνγξάκκαηα in situ XRD γηα ην ζηεξεό Ce0.8Ti0.2O2-δ 

πνπ ιήθζεθαλ ππό ην κίγκα 20 %θ.ό. H2/Ar ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 200-600
o
C. ην 

ζεκείν απηό πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη πξνεγήζεθε in situ νμείδσζε ηνπ ζηεξενύ κε αέξην 

κίγκα 20 %θ.ό. O2/Ar ζηνπο 600
o
C γηα 2 h. Παξαηεξήζεθε όηη όζν απμάλεηαη ε 

ζεξκνθξαζία αλαγσγήο νη θνξπθέο κεηαηνπίδνληαη ζε κηθξόηεξεο γσλίεο απνδεηθλύνληαο 

ηε δηαζηνιή ηνπ θξπζηαιιηθνύ πιέγκαηνο. Απηό νθείιεηαη ζηελ αλαγσγή ηνπ Ce
4+

 ζε 

Ce
3+

 [7], όπνπ ζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ε αλαγσγή επλνείηαη ζηελ σποεπιθάνεια 
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(subsurface) ηνπ ζηεξενύ [9]. Γλσξίδνληαο όηη ε ηνληηθή αθηίλα ηνπ Ce
3+

 (1.03 Å) είλαη 

κεγαιύηεξε από απηή ηνπ Ce
4+

 (0.97 Å), ε αλαγσγή ηνπ ζηεξενύ ζα έρεη σο απνηέιεζκα 

ηε δηαζηνιή ηνπ θξπζηαιιηθνύ πιέγκαηνο [10]. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζε απηέο ηηο 

ζπλζήθεο αλαγσγήο ε θπβηθή δνκή θζνξίηε δηαηεξείηαη. Η παξάκεηξνο πιέγκαηνο (α, Å) 

βξέζεθε ίζε κε 5.3796, 5.3908, 5.4134, 5.4266 θαη 5.4361 Å γηα ζεξκνθξαζίεο 200, 300, 

400, 500 θαη 600
o
C, αληίζηνηρα, επηβεβαηώλνληαο ηε δηαζηνιή ηνπ θξπζηαιιηθνύ 

πιέγκαηνο ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ιήθζεθαλ θαη γηα ηα 

ππόινηπα ζηεξεά. 

 Λήθζεθαλ επίζεο πεξηζιαζνγξάκκαηα in situ XRD ππό ην κίγκα 5.3 %θ.ό. H2/5.6 % 

θ.ό. CO/5 % θ.ό. CO2/Ar (200-600
o
C), όπνπ δελ δηαπηζηώζεθε ν ζρεκαηηζκόο άιισλ 

θάζεσλ. Σν κόλν πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ ε κεηαηόπηζε ησλ θνξπθώλ πεξίζιαζεο ζε 

κηθξόηεξεο γσλίεο 2ζ, όπσο θαη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε (20 %θ.ό. H2/Ar, ρήκα 4.1β). 

Σα απνηειέζκαηα απηά απνδεηθλύνπλ ηελ πνιύ θαιή ζεξκηθή ζηαζεξόηεηα ησλ 

ππνζηξσκάησλ πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε ρξήζε 

θηηξηθνύ νμέσο (CA) ζε έλα κεγάιν εύξνο ζεξκνθξαζίσλ (200-600
ν
C) θαη θάησ από 

ζπλζήθεο αεξίνπ κίγκαηνο ζρεηηθό κε ηελ αληίδξαζε WGS (CO/CO2/H2).   

ηνλ Πίλαθα 4.2 δίλεηαη ε εηδηθή επηθάλεηα BET (SSA, m
2
 g

-1
), ν εηδηθόο όγθνο πόξσλ 

(Vp, cm
3
 g

-1
) θαη ε κέζε δηάκεηξνο πόξσλ (dp, nm) ησλ ππνζηξσκάησλ Ce1-xTixO2-δ 

(x=0.0, 0.2, 0.5, 0.8 θαη 1.0). Παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο 

θαηά 1.5, 1.7 θαη 1.2 θνξέο γηα 20, 50 θαη 80 at.% Ti
4+

 ζηα ζηεξεά Ce1-xTixO2-δ (x = 0.2, 

0.5 θαη 0.8). Σα ζηεξεά απηά έρνπλ ηνλ κεγαιύηεξν εηδηθό όγθν πόξσλ ζε ζύγθξηζε κε ηα 

απιά νμείδηα. Η κέζε δηάκεηξνο πόξσλ ησλ πιηθώλ Ce1-xTixO2-δ παξακέλεη ίδηα ή 

κεηώλεηαη ειαθξώο. Δπηπιένλ, ην ζηεξεό TiO2 έρεη ηε κηθξόηεξε ηηκή BET (3.5 m
2
 g

-1
) θαη 

όγθν πόξσλ (0.014 cm
3
 g

-1
), θαη ηε κεγαιύηεξε κέζε δηάκεηξν πόξσλ (9.6 nm). Όκνηα 

απνηειέζκαηα ιήθζεθαλ από ηνλ Lopez et al. [1] θαη Yang et al. [6]. 

 

Πίλαθαο 4.2: Eηδηθή επηθάλεηα BET (SSA, m
2
 g

-1
), εηδηθόο όγθνο πόξσλ (Vp, cm

3
 g

-1
), θαη κέζε 

δηάκεηξνο πόξσλ (dp, nm) ησλ ππνζηξσκάησλ Ce1-xTixO2-δ (x=0.0, 0.2, 0.5, 0.8 θαη 1.0). 

 

ηεξεά  SSA  (m
2
.g

-1
) Vp (cm

3
.g

-1
) dp (nm) 

CeO2 14.5 0.029 6.7 

Ce0.8Ti0.2O2-δ 22.2 0.050 6.7 

Ce0.5Ti0.5O2-δ 24.7 0.052 5.3 

Ce0.2Ti0.8O2-δ 17.5 0.044 6.6 

TiO2 3.5 0.014 9.6 
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4.2.2. Γηαζπνξά θαη Μέγεζνο σκαηηδίσλ Pt 

4.2.2.1. Ηιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία Γηέιεπζεο Τςειήο Γηαθξηηηθήο Ιθαλόηεηαο (HR-

TEM) 

ην ρήκα 4.2 δίλνληαη θσηνγξαθίεο HR-TEM θαη ε θαηαλνκή ηνπ κεγέζνπο ησλ 

ζσκαηηδίσλ Pt γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 wt% Pt/TiO2. Σα πεξηζζόηεξα ζσκαηίδηα Pt έρνπλ 

κέγεζνο πνπ θπκαίλεηαη ζηελ πεξηνρή 1.5-2.5 nm, ελώ έλα κηθξό πνζνζηό έρεη κέγεζνο 3-

13 nm. Σν κέζν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ Pt ππνινγίζηεθε ίζν κε 2.0 nm (± 0.2 s.d.) κεηά 

από θαηακέηξεζε πεξίπνπ 100 ζσκαηηδίσλ. Οη εηθόλεο HAADF/STEM ηνπ ζηεξενύ 0.5 

wt% Pt/CeO2 δίλνληαη ζηελ ελόηεηα § 5.2.2.2, όπνπ ην κέζν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ Pt 

βξέζεθε ίζν κε 1.2 nm (± 0.3 s.d.). ην ζηεξεό Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ ην κέγεζνο ησλ 

ζσκαηηδίσλ Pt βξέζεθε ίζν κε 1.7 nm (±0.2 s.d.). 

 

 

ρήκα 4.2: (α) Φσηνγξαθίεο HR-TEM θαη (β) θαηαλνκή κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ Pt ζηνλ θαηαιύηε 

0.5 wt% Pt/TiO2. 

 

4.2.2.2. Θεξκνπξνγξακκαηηδόκελε Δθξόθεζε Τδξνγόλνπ (TPD-H2) 

Η ηερληθή ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζε πδξνγόλνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ε δηαζπνξά Pt θαη ην κέζν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ. Η ρεκηθή 

πξνζξόθεζε Η2 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο 25
ν
C κε αέξην κίγκα 0.3 %θ.ό. Η2/He γηα 15 

min. Η δηαζπνξά θαη ην κέζν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ Pt πνπ ππνινγίζηεθαλ κέζσ ηεο 

ηερληθήο TPD-H2 γηα ηα ζηεξεά Pt/TiO2, Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. Pt/CeO2 βξίζθεηαη 

ζε ηθαλνπνηεηηθή ζπκθσλία κε ηηο κεηξήζεηο HR-TEM θαη HAADF/STEM (Πίλαθαο 4.3). 

Σα απνηειέζκαηα απηά απνδεηθλύνπλ όηη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε 

κέηξεζε ηεο δηαζπνξάο Pt ειαρηζηνπνηεί ην θαηλόκελν spillover θαη SMSI. Όια ηα 

πεηξάκαηα TPD-H2 δηεμήρζεθαλ ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλν ζύζηεκα ξνήο αεξίσλ [11]. 

ην ρήκα 4.3 παξνπζηάδνληαη ηα πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο 

πδξνγόλνπ ησλ θαηαιπηώλ 0.5 %θ.β. Pt/TiO2, 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. 
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Pt/CeO2. Από ηα απνηειέζκαηα απηά δηαπηζηώλεηαη ε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ρεκηθήο 

ζύζηαζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο ζηελ ηζρύ ηνπ δεζκνύ Pt-H, όπνπ ν θαηαιύηεο Pt/CeO2 

εθξνθά πδξνγόλν θπξίσο πάλσ από 200
ν
C, ελώ ζηα άιια δπν ζηεξεά (Pt/TiO2 θαη 

Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ) πξνθαιείηαη ζεκαληηθή εθξόθεζε πδξνγόλνπ από ηελ επηθάλεηα Pt ζε 

ζεξκνθξαζίεο θάησ από ηνπο 200
ν
C. ηνλ θαηαιύηε Pt/TiO2 δηαπηζηώζεθαλ θνξπθέο 

εθξόθεζεο ζηελ πεξηνρή 200-350
o
C πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηα άιια ζηεξεά (ρήκα 4.3). 

Οη δηαθνξέο ζηα πξνθίι TPD-H2 απνδίδνληαη ζε ειεθηξνληαθέο αιιειεπηδξάζεηο Pt-

ππνζηξώκαηνο (dPt=1.7-2.5 nm, [12]). Ο ζρεκαηηζκόο θαηαλνκήο λαλνζσκαηηδίσλ Pt ζην 

ππόζηξσκα Ce0.8Ti0.2O2-δ είρε σο απνηέιεζκα θαη ηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθώλ εηδώλ 

επηθαλεηαθώλ αηόκσλ Pt, όπσο θαίλεηαη θαη από ηηο πνιιαπιέο θνξπθέο εθξόθεζεο 

πδξνγόλνπ (ρήκα 4.3). Η εηζαγσγή 20 at% Ti
4+

 ζην πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ πδξνγόλνπ πνπ εθξνθάηαη από ηνλ Pt 

ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (Σ>200
ν
C) (ρήκα 4.3β θαη γ). Αληίζεηα, ε θνξπθή εθξόθεζεο 

ζηελ πςειή ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή δελ επεξεάδεηαη (ρήκα 4.3β θαη γ).  

 

 

ρήκα 4.3: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο πδξνγόλνπ γηα ηνπο θαηαιύηεο (α) 0.5 

%θ.β. Pt/TiO2, (β) 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ θαη (γ) 0.5 %θ.β. Pt/CeO2. W=0.5 g, FHe=30 

NmL/min, β=30
o
C/min. 

 

ηνλ Πίλαθα 4.3 δίλεηαη ε δηαζπνξά (D, %) θαη ην κέζν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt (dPt, 

nm) ησλ θαηαιπηώλ 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xTixO2-δ όπσο πξνζδηνξίζηεθαλ από ηηο ηερληθέο 

HAADF/STEM, HR-TEM θαη TPD-H2. Παξαηεξείηαη όηη όζν απμάλεηαη ν ιόγνο Ce/Ti 

απμάλεηαη ε δηαζπνξά ηνπ Pt, κε απνηέιεζκα λα ιακβάλνληαη ζσκαηίδηα κηθξόηεξνπ 

κεγέζνπο, γεγνλόο ην νπνίν ππνδειώλεη κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε επηθαλεηαθώλ ελεξγώλ 

θέληξσλ Pt (κmol Pts g
-1

). Δπίζεο κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο θόξηηζεο Pt ζηελ δηαζπνξά 

θαη ζην κέζν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt. Βξέζεθε όηη κε αύμεζε ηεο θόξηηζεο από 0.1 ζε 0.5 
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%θ.β. κεηώλεηαη ε δηαζπνξά (96 έλαληη 65%) θαη απμαλεηαη ην κέζν κέγεζνο ησλ 

ζσκαηηδίσλ Pt (1.1 έλαληη 1.7 nm). 

 

Πίλαθαο 4.3: Γηαζπνξά (D, %) θαη κέζν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt (dPt, nm) γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 

%θ.β. Pt/Ce1-xTixO2-δ όπσο πξνζδηνξίζηεθαλ από ηηο ηερληθέο HAADF/STEM, HR-TEM θαη TPD-

H2. Γίλεηαη επίζεο ν εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο ηεο αληίδξαζεο WGS αλα γξακκάξην θαηαιύηε, rCO 

(κmol g
-1

 s
-1

) θαη  αλα κήθνο δηεπηθάλεηαο Pt-Ce1-xTixO2-δ (Io, cm g
-1

), RCO (κmol cm
-1

 s
-1

) ζηνπο 

200
o
C. 

 

Καηαιύηεο 

0.5%Pt/ 

ππόζηξσκα 

D 

(%) 

dPt (nm) rCO 

(κmol/gcat s) 

Io 

(cm/gcat) 

RCO 

(κmol/cm s) 

CeO2 69
(α)

, 

92
(β)

 

1.6
(α)

,  

1.2 (±0.3 s.d.)
(β)

 

0.24 1.9x10
11

 1.3x10
-12

 

Ce0.8Ti0.2O2-δ 65
(β)

 1.7(±0.2 s.d.)
(β)

 0.78 1.3x10
11

 6.0x10
-12

 

Ce0.5Ti0.5O2-δ 65
(α)

 1.7
(α)

 0.41 9.7x10
10

 4.2x10
-12

 

Ce0.2Ti0.8O2-δ 61
(α)

 1.8
(α)

 0.45 8.6x10
10

 5.2x10
-12

 

TiO2 44
(α)

, 

55
(γ)

 

2.5
(α)

,  

2.0 (±0.2 s.d.)
(γ) 

0.20 7.0x10
10 

2.8x10
-12 

0.1 % Pt/ 

Ce0.8Ti0.2O2-δ 

96
(α)

 1.1
(α)

 0.29 2.3x10
11 

1.3x10
-12 

(α)
: ζύκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο TPD-H2. πλζήθεο πξνζξόθεζεο: 0.3 vol% H2/He ζηνπο 25

o
C γηα 

15 min; D (%) = 1.1/dPt (nm) x 100 
(β)

: ζύκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο HAADF/STEM 
(γ)

: ζύκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο HR-TEM. 

 

4.3. Μεηξήζεηο Καηαιπηηθήο Δλεξγόηεηαο 

4.3.1. Δπίδξαζε ηεο ρεκηθήο ζύζηαζε ηνπ ππνζηξώκαηνο 

ην ρήκα 4.4 παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο 

ζηε κεηαηξνπή ηνπ CO (XCO, %) ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο γηα ηνπο 

θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xTixO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 1.0). Σν ζηεξεό Pt/Ce0.2Ti0.8O2-δ 

(δελ παξνπζηάδεηαη) έδσζε όκνηα θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα κε απηή ηνπ ζηεξενύ 

Pt/Ce0.5Ti0.5O2-δ. Οη ζηεξηδόκελνη θαηαιύηεο Pt ζηα κηθηά νμείδηα Ce1-xTixO2-δ (x = 0.2, 0.5 

θαη 0.8) έρνπλ πςειόηεξε ελεξγόηεηα ζηελ πεξηνρή 200-275
o
C ζε ζύγθξηζε κε ηα απιά 

νμείδηα CeO2 θαη TiO2. Ο θαηαιύηεο Pt/TiO2 παξνπζηάδεη ηε ρακειόηεξε κεηαηξνπή CO 

(200-350
ν
C) όπνπ παξνπζηάδεη επίζεο ην κεγαιύηεξν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ νμεηδίνπ 

ηηηαλίνπ (Πίλαθαο 4.1) θαη ηε κηθξόηεξε εηδηθή επηθάλεηα ΒΔΣ (Πίλαθαο 4.2). Η 

Panagiotopoulou et al. [8] αλαθέξνπλ όηη ε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα ηνπ ζηεξενύ Pt/TiO2 
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βειηηώλεηαη όηαλ ν Pt ελαπνηίζεηαη ζε TiO2 κε κηθξό κέγεζνο πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ (ή 

κεγάιε εηδηθή επθάλεηα) εμαηηίαο ηεο αύμεζεο ηεο ηθαλόηεηαο αλαγσγήο ηνπ 

ππνζηξώκαηνο. Απηό ην απνηέιεζκα είλαη ζε ζπκθσλία κε ην γεγνλόο όηη ν νμεηδν-

αλαγσγηθόο κεραληζκόο ειέγρεη ζε κεγάιν βαζκό ηνλ νιηθό θηλεηηθό ξπζκό ηεο 

αληίδξαζεο WGS ζηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα Pt/CeO2 [13], Pt/TiO2 [14] θαη 

Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ (βιέπε Κεθάιαην 7). ύκθσλα κε ηνλ νμεηδν-αλαγσγηθό κεραληζκό, ην 

CO πξνζξνθάηαη ζηνλ Pt θαη αληηδξά κε επθίλεηα νμπγόλα ηνπ ππνζηξώκαηνο (ζηε 

δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο) ζρεκαηίδνληαο CO2 θαη κηα θελή ζέζε νμπγόλνπ. 

Σν Η2Ο επαλνμεηδώλεη ην ππόζηξσκα πξνο παξαγσγή πδξνγόλνπ. 

 

 

ρήκα 4.4: Δπίδξαζε ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο ζηε κεηαηξνπή CO (XCO, %) 

ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xTixO2-δ (x = 0.0, 

0.2, 0.5 θαη 1.0). Πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο: ύζηαζε ηξνθνδνζίαο: 3 % CO/10 % H2O/He, GHSV = 

40,000 h
-1

, mcat= 0.5 g, ζπλνιηθή ξνή = 200 NmL min
-1

. 

 

Ο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ παξνπζηάδεη ηελ πςειόηεξε κεηαηξνπή CO ζε 

όιε ηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή (200-350
o
C). πγθεθξηκέλα, ζηνπο 250

o
C ε κεηαηξνπή 

ηνπ CO απμάλεηαη θαηά 2.5 θαη 1.9 θνξέο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο θαηαιύηεο Pt/TiO2 θαη 

Pt/CeO2, αληίζηνηρα. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα XRD (ρήκα 4.1 θαη Πίλαθαο 4.1), ε 

ζύζηαζε ηνπ ππνζηξώκαηνο Ce0.8Ti0.2O2-δ αληηζηνηρεί ζε ζηεξεό δηάιπκα. Η θάζε απηή 

δίλεη επξείεο θνξπθέο πεξίζιαζεο, ππνδειώλνληαο όηη ην θξπζηαιιηθό πιέγκα 

παξακνξθώλεηαη θαη νδεγεί ζε κεηαβνιή ηνπ ηνπηθνύ πεξηβάιινληνο έληαμεο γύξσ από 

ηα ηόληα Ti
4+

. Απηό νδεγεί ζε κηθξόηεξo κήθνο δεζκνύ Ti-O ζε ζύγθξηζε κε απηό ηνπ Ce-

O (ζηελ πεξίπησζε ηνπ CeO2). Έηζη, ηα ηόληα νμπγόλνπ κπνξνύλ πην εύθνια λα 

απνκαθξπλζνύλ από ην κηθξόηεξν κήθνο δεζκνύ είδνο Ti-O, όπνπ αλακέλεηαη ε αύμεζε 

ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ νμπγόλσλ ζηελ επηθάλεηα θαη ζηελ θύξηα δνκή ηνπ ζηεξενύ, όπσο 
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έρεη αλαθεξζεί γηα ην ζηεξεό Ce1-xZrxO2-δ. Η πςειόηεξε ειεθηξαξλεηηθόηεηα ηνπ Ti 

(1.54) ζε ζύγθξηζε κε απηή ηνπ Ce (1.12) [15] κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ κεγαιύηεξε 

θηλεηηθόηεηα ησλ νμπγόλσλ ζην ζηεξεό Ce1-xTixO2-δ, δεδνκέλνπ όηη ε αύμεζε ηεο έιμεο 

ειεθηξνλίσλ γύξσ από ηα θαηηόληα Ti
4+

 ζε ζύγθξηζε κε ηα θαηηόληα Ce
4+

 δηεπθνιύλεη ηε 

δηάρπζε ησλ ηόλησλ νμπγόλνπ πξνο ηα θαηηόληα Ti
4+

 (κηθξόηεξν κήθνο δεζκώλ Ti-O).       

ηνλ Πίλαθα 4.3 δίλεηαη ν εγγενής κινηηικός ρσθμός ηεο αληίδξαζεο WGS αλα 

γξακκάξην θαηαιύηε (rCO, κmol g
-1

 s
-1

) θαη  αλα κήθνο δηεπηθάλεηαο Pt-Ce1-xTixO2-δ (RCO, 

κmol cm
-1

 s
-1

) ζηνπο 200
o
C. Δπίζεο, δίλεηαη ην κήθνο ηεο δηεπηθάλεηαο Pt-Ce1-xTixO2-δ (Io, 

cm g
-1

), ην νπνίν ππνινγίζηεθε ζεσξώληαο ζσκαηίδηα Pt κε εκηζθαηξηθή γεσκεηξία 

(βιέπε ελόηεηα § 3.5.1.). Η πην πάλσ αλάιπζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή, αθνύ ν κεραληζκόο 

ηεο αληίδξαζεο WGS πεξηιακβάλεη ελεξγά είδε ζηε δηεπηθάλεηα Pt-ππνζηξώκαηνο θαη 

κέζα ζε κηα ελεξγή δώλε γύξσ από ηα λαλνζσκαηίδηα Pt. Ο θηλεηηθόο ξπζκόο RCO 

ππνινγίζηεθε κεηά από δηαίξεζε ηνπ rCO κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ Io (βιέπε ελόηεηα § 

3.5.1.). Ο εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο βξέζεθε κεγαιύηεξνο γηα ηα κηθηά νμείδηα (0.41-0.78 

κmol gcat
-1

 s
-1

) ζε ζύγθξηζε κε ηα απιά νμείδηα (0.20-0.24 κmol gcat
-1

 s
-1

). πγθεθξηκέλα, ν 

εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο, rCO ηνπ Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ (0.78 κmol gcat
-1

 s
-1

) απμάλεηαη θαηά 

3.9 θαη 3.25 θνξέο ζε ζύγθξηζε κε απηό ησλ Pt/TiO2 (0.20 κmol gcat
-1

 s
-1

) θαη Pt/CeO2 

(0.24 κmol gcat
-1

 s
-1

), αληίζηνηρα. Η παξνπζία 20 at.% Ce
4+

 ζην ζηεξεό Ce1-xTixO2-δ (0.45 

κmol gcat
-1

 s
-1

) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ θηλεηηθνύ ξπζκνύ θαηά 2.2 θνξέο ζε 

ζρέζε κε απηή ηνπ θαηαιύηε Pt/TiO2 (0.20 κmol gcat
-1

 s
-1

). Σα απνηειέζκαηα απηά 

δείρλνπλ ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ ιόγνπ Ce/Ti ζηνλ εγγελή θηλεηηθό ξπζκό ηεο 

αληίδξαζεο WGS. 

Ο εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο ηεο αληίδξαζεο WGS αλα κήθνο δηεπηθάλεηαο Pt-Ce1-

xTixO2-δ βξέζεθε κεγαιύηεξνο ζηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ θαη κηθξόηεξνο ζηνλ 

θαηαιύηε Pt/CeO2. Απηά ηα δπν θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ παξόκνηεο ηηκέο Ιν (cm g
-1

, 

Πίλαθαο 4.3), απνδεηθλύνληαο όηη ν αξηζκόο ησλ ελεξγώλ θέληξσλ Pt αλα κήθνο 

δηεπηθάλεηαο κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο (Pt cm
-1

) ειάρηζηα κεηαβάιιεηαη από ην κέγεζνο 

ησλ ζσκαηηδίσλ Pt θαη ηε ζύζηαζε ησλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ (π.ρ. κήθνο δεζκώλ Pt-

Pt θαη M
n+

-OL, όπνπ M
n+

 κεηαιινθαηηόλ ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη OL πιεγκαηηθό νμπγόλν). 

Καηα ζπλέπεηα, νη παξαηεξνύκελεο δηαθνξέο ζηνλ εγγελή θηλεηηθό ξπζκό δεν κπνξνύλ λα 

εμεγεζνύλ από δηαθνξέο ζην κήθνο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο δηεπηθάλεηαο Pt-Ce1-xTixO2-δ. 

Έηζη, πξνηείλεηαη όηη ν θαηαιύηεο Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ δηαζέηεη ελδηάκεζα είδε κε μεγαλύηερη 

ειδική ενεργόηηηα (k, s
-1

) ζηε δηεπηθάλεηα Pt-ππόζηξσκα. Ο εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο ηεο 

αληίδξαζεο WGS αλα κήθνο δηεπηθάλεηαο (RCO) ησλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ Pt ζε κηθηά 

νμείδηα (4.2-6.0 x 10
-12

 κmol cm
-1

 s
-1

) βξέζεθε κεγαιύηεξνο ζε ζύγθξηζε κε ηα απιά 
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νμείδηα (1.3-2.8 x 10
-12

 κmol cm
-1

 s
-1

), απνδεηθλύνληαο όηη ν ιόγνο Ce/Ti επηδξά ζηελ 

δξαζηηθόηεηα ησλ ελεξγώλ θέληξσλ ζηελ δηεπηθάλεηα Pt-ππνζηξώκαηνο. Οη δηαθνξέο ζηελ 

δξαζηηθόηεηα ησλ ελεξγώλ θέληξσλ ζηε δηεπηθάλεηα Pt-TiO2 θαη Pt-Ce0.8Ti0.2O2-δ ζα 

απνδεηρζεί ζηε ζπλέρεηα από απνηειέζκαηα DRIFTS (βιέπε ελόηεηα § 4.4.3), όπνπ ν 

δεζκόο ηνπ πξνζξνθεκέλνπ CO ζηνλ Pt ή ζηελ δηεπηθάλεηα Pt-ππόζηξσκα επεξεάδεηαη 

από ηε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ ππνζηξώκαηνο. Δπίζεο, από κεραληζηηθά πεηξάκαηα πνπ ζα 

παξνπζηαζηνύλ ζην Κεθάιαην 7 βξέζεθε όηη ζηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ ε 

ζπγθέληξσζε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ ηεο αληίδξαζεο πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα (C-

pool) θαη πδξνγόλν (H-pool) απμάλεηαη ζεκαληηθά ζε ζύγθξηζε κε ηα ζηεξεά Pt/TiO2 θαη 

Pt/CeO2. 

 

4.3.2. Δπίδξαζε κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ Pt 

ην ρήκα 4.5 παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο θόξηηζεο Pt (0.1 θαη 0.5 %θ.β.) ζηε 

κεηαηξνπή ηνπ CO (XCO, %) θαη ζηνλ νιηθό θηλεηηθό ξπζκό αλά γξακκάξην Pt (κmol CO 

gPt
-1

.s
-1

) ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο ζηνπο θαηαιύηεο y %θ.β. 

Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ (y = 0.1 θαη 0.5). εκεηώλεηαη όηη γηα θόξηηζε Pt 0.1 θαη 0.5 %θ.β ην κέζν 

κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ είλαη 1.1 θαη 1.7 nm, αληίζηνηρα (Πίλαθαο 4.3). Παξαηεξείηαη όηη 

ε κεηαηξνπή ηνπ CO είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξε γηα ηνλ θαηαιύηε κε θόξηηζε 0.5 %θ.β. 

Pt ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 200-350
ν
C. πγθεθξηκέλα, ζηνπο 275

ν
C ε κεηαηξνπή ηνπ 

CO απμάλεηαη θαηά 2.2 θνξέο κε αύμεζε ηεο θόξηηζεο από 0.1 ζε 0.5 %θ.β Pt. ην ζεκείν 

απηό πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ε πνζόηεηα ηεο επηθαλεηαθήο Pt αλα γξακκάξην θαηαιύηε 

(Pts gcat
-1

) γηα θόξηηζε 0.5 %θ.β. είλαη 3.8 θνξέο κεγαιύηεξε από ηνλ θαηαιύηε κε θόξηηζε 

0.1 %θ.β.  

Ο εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο ηεο αληίδξαζεο WGS αλα κήθνο δηεπηθάλεηαο Pt-Ce1-

xTixO2-δ (RCO) ζηνπο 200
o
C βξέζεθε ίζνο κε 1.3 x 10

-12
 θαη 6.0 x 10

-12
 κmol CO cm

-1
 s

-1
  

(Πίλαθαο 4.3) γηα θόξηηζε Pt 0.1 θαη 0.5 %θ.β., αληίζηνηρα. Λακβάλνληαο ππόςε όηη ν 

αξηζκόο ησλ ελεξγώλ θέληξσλ Pt αλά κήθνο δηεπηθάλεηαο Pt-ππνζηξώκαηνο (no. Pts cm
-1

) 

είλαη παξόκνηνο ζηα δπν θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ην 

ζηεξεό 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ κε κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt ίζν κε 1.7 nm δηαζέηεη είδε 

κε κεγαιύηεξε δξαζηηθόηεηα από ηνλ θαηαιύηε 0.1 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ κε κηθξόηεξν 

κέγεζνο ζσκαηηδίσλ (1.1 nm). Η εμάξηεζε ηνπ εγγελνύο θηλεηηθνύ ξπζκνύ ηεο αληίδξαζεο 

WGS αλα κήθνο δηεπηθάλεηαο Pt-ππνζηξώκαηνο από ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ έρεη ήδε 

αλαθεξζεί θαη ζην θαηαιπηηθό ζύζηεκα Pt/CeO2 [13]. πγθεθξηκέλα, βξέζεθε γξακκηθή 

αύμεζε ηνπ RCO κε ην κέζν κέγεζνο ζσκαηηδηώλ Pt. Απηή ε εμάξηεζε εμεγήζεθε κε βάζε 

ην γεγνλόο όηη όζν κεηώλεηαη ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ Pt απμάλεηαη ν βαζκόο 
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αθνξεζηόηεηαο ησλ αηόκσλ Pt θαη αιιάδεη επνκέλσο ε ειεθηξνληαθή ηνπο ππθλόηεηα. 

Απηό κε ηε ζεηξά ηνπ αλακέλεηαη λα επηδξά ζηελ ειεθηξνληαθή ππθλόηεηα ησλ γεηηνληθώλ 

αηόκσλ νμπγόλνπ, αθνύ γίλεηαη κεηαθνξά ειεθηξνληαθνύ θνξηίνπ κεηαμύ ησλ γεηηνληθώλ 

αηόκσλ νμπγόλνπ ηνπ CeO2 θαη Pt. Έηζη, ε δξαζηηθόηεηα ησλ αηόκσλ νμπγόλνπ εμαξηάηαη 

από ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ Pt [13]. Η ηζρύο ησλ δεζκώλ ησλ εηδώλ Pt (πξνζξόθεζε 

CO) θαη M-O-M (M = Ce
4+

 ή Ti
4+

) (πξνζξόθεζε H2O) ζηελ δηεπηθάλεηα απνηειεί ηνλ 

παξάγνληα θιεηδί γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ξπζκνύ ηεο αληίδξαζεο WGS κέζσ ηνπ νμεηδν-

αλαγσγηθνύ κεραληζκνύ [15, 16]. 

Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.5, ην πξνθίι ηνπ νιηθνύ θηλεηηθνύ ξπζκνύ αλά γξακκάξην 

Pt (κmol CO gPt
-1

 s
-1

) ηνπ θαηαιύηε κε θόξηηζε 0.1 %θ.β. ηνπνζεηείηαη πάλσ από απηό ηνπ 

θαηαιύηε κε θόξηηζε 0.5 %θ.β. Pt. Σν απνηέιεζκα απηό είλαη αληίζεην κε ην πξνθίι ηεο 

κεηαηξνπήο ηνπ CO. Ο ππνινγηδόκελνο θηλεηηθόο ξπζκόο (rCO, κmol CO gPt
-1

 s
-1

) ηεο 

αληίδξαζεο WGS ζεσξείηαη σο ην γηλόκελν ηνπ ξπζκνύ αλά θέληξν Pt ζηελ δηεπηθάλεηα 

κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο (κmol CO κmol sites
-1

 s
-1

), ηνπ αξηζκνύ ελεξγώλ θέληξσλ αλά 

κήθνο δηεπηθάλεηαο (κmol sites cm
-1

), ηνπ κήθνπο ηεο δηεπηθάλεηαο αλά γξακκάξην Pt (cm 

gPt
-1

) θαη ηεο θόξηηζεο Pt (gPt
 
gcat

-1
). Έηζη, όινη νη πην πάλσ θηλεηηθνί θαη δνκηθνί 

παξάκεηξνη ζα θαζνξίζνπλ ηνλ θηλεηηθό ξπζκό ηεο αληίδξαζεο WGS κε βάζε ηε θόξηηζε. 

 

 

ρήκα 4.5: Δπίδξαζε ηεο θόξηηζεο Pt (0.1 θαη 0.5 %θ.β.) ζηε κεηαηξνπή ηνπ CO (XCO, %) θαη 

ζηνλ νιηθό θηλεηηθό ξπζκό αλά γξακκάξην Pt (κmol CO gPt
-1

 s
-1

) ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο 

αληίδξαζεο γηα ηνπο θαηαιύηεο y %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ (y = 0.1 θαη 0.5). Πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο: 

ύζηαζε ηξνθνδνζίαο: 3 % CO/10 % H2O/He, GHSV = 40,000 h
-1

, mcat= 0.5 g, ζπλνιηθή ξνή = 

200 NmL min
-1

. 
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4.3.3. Δπίδξαζε ηεο ηαρύηεηαο ρώξνπ αληηδξαζηήξα (GHSV, h
-1

) 

ην ρήκα 4.6 δίλεηαη ε επίδξαζε ηεο ηαρύηεηαο ρώξνπ αληηδξαζηήξα (GHSV, h
-1

) 

ζηε κεηαηξνπή ηνπ CO (XCO, %) ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο γηα ηνλ 

θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ. Η ηαρύηεηα ρώξνπ αληηδξαζηήξα κεηαβιήζεθε ζηελ 

πεξηνρή 20,000-80,000 h
-1

. ηελ ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 200-325
o
C ε κεηαηξνπή ηνπ CO 

απμάλεηαη ζεκαληηθά κε αύμεζε ηνπ GHSV, θαη ε θακπύιε κεηαηξνπήο ηνπ CO 

κεηαθηλείηαη ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. πγθεθξηκέλα, ζηνπο 275
o
C ε κεηαηξνπή ηνπ 

CO απμάλεηαη θαηά 2.2 θνξέο κε κείσζε ηνπ GHSV από 80,000 ζε 20,000 h
-1

. Δπηπιένλ, 

έρεη αλαθεξζεί [17] όηη ζηνπο 300
ν
C θαη κε ρξήζε GHSV 10,000 h

-1
 επηηπγράλεηαη πιήξεο 

κεηαηξνπή ηνπ CO.  

 

 

ρήκα 4.6: Δπίδξαζε ηεο ηαρύηεηαο ρώξνπ αληηδξαζηήξα (GHSV, h
-1

) ζηε κεηαηξνπή ηνπ CO 

(XCO, %) ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ. 

 

4.3.4. Δπίδξαζε ηνπ ιόγνπ ζπγθέληξσζεο αληηδξώλησλ, CO/H2O  

ην ρήκα 4.7 παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηνπ ιόγνπ PCO/PH2O ζηε κεηαηξνπή ηνπ CO 

γηα ην ζηεξεό 0.5 wt% Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ πνπ παξνπζίαζε ηε καλύηερη καηαλσηική 

δραζηικόηηηα. Με αύμεζε ηνπ ιόγνπ PCO/PH2O από 0.15 ζε 0.6 παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο κεηαηξνπήο ηνπ CO ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-350
o
C. πγθεθξηκέλα, 

απμάλνληαο ην CO ζηελ ηξνθνδνζία από 3 ζε 6 %θ.ό. θαη δηαηεξώληαο ηε ζπγθέληξσζε 

ηνπ λεξνύ ζηαζεξή (20 %θ.ό. H2O, PCO/PH2O=0.15 ζε 0.6), ε ελεξγόηεηα ζηνπο 250
ν
C 

βξέζεθε λα κεηώλεηαη θαηά 1.5 θνξέο. Σν απνηέιεζκα απηό είλαη ζε ζπκθσλία κε 

θηλεηηθέο κειέηεο ζηνλ θαηαιύηε 0.2 %θ.β. Pt/CeO2 [18] όπνπ βξέζεθε αξλεηηθή ηάμε 

αληίδξαζεο σο πξνο ην CO (-0.27) (Σ=97
o
C, 20 %θ.ό. H2O ζηελ ηξνθνδνζία). Δπηπιένλ, ν 

Grenoble et al. [19] βξήθαλ αξλεηηθή ηάμε αληίδξαζεο σο πξνο ην CO (-0.21) ζηνπο 270
o
C 

κε ρξήζε PCO=0.24 bar θαη PH2O=0.31 bar ζε θαηαιύηε 2 %θ.β. Pt/γ-Al2O3. Έρεη 
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αλαθεξζεί όηη ε ηάμε ηεο αληίδξαζεο WGS σο πξνο ην CO εμαξηάηαη από ηε ζπγθέληξσζε 

ηνπ CO ζηελ ηξνθνδνζία [18, 20], όπνπ γηα ρακειέο κεξηθέο πηέζεηο CO (PCO) ε ηάμε ηεο 

αληίδξαζεο θαζίζηαηαη ίζε κε κεδέλ ή ειαθξώο ζεηηθή.   

Με αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο λεξνύ ζηελ ηξνθνδνζία από 10 ζε 20 %θ.ό. θαη 

δηαηεξώληαο ην CO ζηαζεξό (6 %θ.ό. CO, PCO/PH2O=0.6 ζε 0.3) βξέζεθε λα απμάλεηαη ε 

κεηαηξνπή ηνπ CO. Γηα παξάδεηγκα, ζηνπο 250
ν
C ε κεηαηξνπή ηνπ CO απμάλεηαη θαηά 

1.4 θνξέο. Σν απνηέιεζκα απηό είλαη ζε ζπκθσλία κε ηε ζεηηθή ηάμε ηεο αληίδξαζεο 

WGS σο πξνο ην Η2Ο ζε ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο Pt [19, 21]. Σν λεξό ζπκκεηέρεη ζην 

κεραληζκό ηεο αληίδξαζεο WGS κέζσ ηεο επαλνμείδσζεο ηνπ αλεγκέλνπ ππνζηξώκαηνο 

ζε κηα ελεξγή δώλε γύξσ από ηα λαλνζσκαηίδηα Pt (νμεηδν-αλαγσγηθόο κεραληζκόο) [13]. 

Από ηε δηαζπαζηηθή ρεκεηνξξόθεζε ηνπ λεξνύ ζην ππόζηξσκα ζρεκαηίδνληαη ελεξγά 

είδε –OH/H ηα νπνία πξνσζνύλ ηε δηάζπαζε ησλ θνξκηθώλ (HCOO-) ελδηακέζσλ εηδώλ 

πξνο H2(g) θαη CO2(g) [13, 22]. Η έθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κεραληζκνύ ζηνλ 

νιηθό θηλεηηθό ξπζκό θαη ζην ξπζκν-ξπζκηζηηθό βήκα ηεο αληίδξαζεο WGS θαζνξίδεηαη 

από ηελ επίδξαζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ησλ H2O θαη CO ζηνλ παξαηεξνύκελν νιηθό ξπζκό 

ηεο αληίδξαζεο. Δπίζεο, είλαη πηζαλόλ κέξνο ησλ ελεξγώλ –OH θαη επθίλεησλ εηδώλ O
n-

 

ηνπ ππνζηξώκαηνο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νμείδσζε ηνπ άλζξαθα πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηελ 

θαηαιπηηθή επηθάλεηα, κε απνηέιεζκα ην βήκα απηό λα κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ ηάμε ηεο 

αληίδξαζεο WGS.  

 

 

ρήκα 4.7: Δπίδξαζε ηνπ ιόγνπ PCO/PH2O ζηε κεηαηξνπή ηνπ CO (XCO, %) ζπλαξηήζεη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ. 

 

4.3.5. Μειέηε ζηαζεξόηεηαο θαηαιπηώλ  

Η ππεξνρή ηνπ θαηαιύηε 0.5 %θ.β Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ έλαληη ηνπ 0.5 % θ.β Pt/TiO2 θαη 

0.5 % θ.β Pt/CeO2 (Κεθ. 5) κπνξεί λα εθηηκεζεί κε βάζε ηε ζηαζεξόηεηά ηνπο ζην κίγκα 
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ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 325
ν
C. ην ρήκα 4.8α δίλεηαη ε κεηαηξνπή ησλ δπν 

θαηαιπηώλ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ. Ο θαηαιύηεο Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ έρεη ηελ πςειόηεξε 

κεηαηξνπή (80-90%) θαη ηελ κηθξόηεξε απελεξγνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηνλ θαηαιύηε 

Pt/TiO2 (46-66%). Ο ηειεπηαίνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή κείσζε ζηε κεηαηξνπή ηνπ CO 

ηεο ηάμεο ηνπ 27%. Δπίζεο, ζηνλ θαηαιύηε Pt/CeO2 βξέζεθε λα κεηώλεηαη ε κεηαηξνπή 

ηνπ CO θαηά 44% (Κεθ. 5). 

ην ρήκα 4.8β δίλνληαη ηα πεξηζιαζνγξάκκαηα ησλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ κεηά 

από 50 h ζπλερνύο αληίδξαζεο WGS. Σν ζηεξεό Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ παξνπζηάδεη θνξπθέο 

πεξίζιαζεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ εδξνθεληξσκέλε θπβηθή δνκή θζνξίηε (fcc) (βιέπε 

ελόηεηα § 4.2.1). Σν κέγεζνο ησλ πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ βξέζεθε λα απμάλεηαη 

ειάρηζηα από 4.9 ζε 5.6 nm, δείρλνληαο όηη ην ζηεξεό απηό είλαη πδξνζεξκηθά ζηαζεξό 

(hydrothermally stable). Δπίζεο, κεηξήζεθε ε εηδηθή επηθάλεηα ηνπ ζηεξενύ 

Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ κεηά από 50 h αληίδξαζεο θαη βξέζεθε λα κεηώλεηαη θαηά 35% (14.2 

έλαληη 22.2 m
2
 g

-1
). Όκνηα ζπκπεξηθνξά ιήθζεθε θαη γηα ηνλ θαηαιύηε Pt/TiO2, όπνπ ην 

κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ ξνπηπιίνπ απμάλεηαη θαηά 18% (25.8 έλαληη 30.4 nm) θαη ε 

εηδηθή επηθάλεηα κεηώλεηαη θαηά 10% (3.1 έλαληη 3.5 m
2
 g

-1
). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε 

κηθξή θνξπθή ηνπ αλαηάζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηνλ θξέζθν θαηαιύηε TiO2 (ρήκα 4.1 

θαη Πίλαθαο 4.1) δελ ππάξρεη ζην ζηεξεό κεηά από 50 h αληίδξαζεο (ρήκα 4.8β). Σν 

απνηέιεζκα απηό απνδεηθλύεη όηη ε θάζε ηνπ αλαηάζε έρεη κεηαηξαπεί ζε ξνπηύιην θάησ 

από ζπλζήθεο αληίδξαζεο ζηνπο 325
ν
C.   

 

 

ρήκα 4.8: (α) Μειέηε θαηαιπηηθήο ζηαζεξόηεηαο ησλ ζηεξεώλ 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ θαη 0.5 

%θ.β. Pt/TiO2 σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS ζηνπο 325
o
C. (β) Πεξηζιαζνγξάκκαηα XRD ησλ 

ζηεξεώλ Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ θαη Pt/TiO2 κεηά από 50 h αληίδξαζεο WGS ζηνπο 325
o
C. R: TiO2-

ξνπηύιην, S: ζηεξεό δηάιπκα Ce-Ti-O.  

 

ην ρήκα 4.9 παξνπζηάδνληαη θσηνγξαθίεο SEM ησλ ζηεξεώλ Ce0.8Ti0.2O2-δ θαη 

TiO2 κεηά από πύξσζε ζηνπο 600
ν
C θαζώο θαη ησλ ζηεξεώλ 0.5 wt% Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ θαη 
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0.5 wt% Pt/TiO2 κεηά από 50 h αληίδξαζεο. Σν TiO2 απνηειείηαη από κεγάια 

ζπζζσκαηώκαηα (ρήκα 4.9β), ελώ ην Ce0.8Ti0.2O2-δ έρεη κνξθνινγία ληθάδσλ (flake) 

(ρήκα 4.9α). Η κνξθνινγία ησλ ζηεξεώλ είλαη ζε πνιύ θαιή ζπκθσλία κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εηδηθήο επηθάλεηα ΒΔΣ, όπνπ ην ζηεξεό Ce0.8Ti0.2O2-δ (22.2 m
2
 g

-1
) έρεη 

κεγαιύηεξε εηδηθή επηθάλεηα από ην TiO2 (3.5 m
2
 g

-1
, Πίλαθαο 4.2). Μεηά από 50 h 

αληίδξαζεο WGS ε κνξθνινγία ληθάδσλ βξέζεθε λα δηαηεξείηαη ζην ζηεξεό 

Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ (ρήκα 4.9γ). Σν απνηέιεζκα απηό απνδεηθλύεη ηελ αλζεθηηθόηεηα ηνπ 

ζηεξενύ απηνύ ζε ζπλζήθεο ζέξκαλζεο θαη παξνπζία λεξνύ (αληίδξαζε WGS γηα 50 h 

ζηνπο 325
o
C). Αληίζεηα, ζην ζηεξεό Pt/TiO2 κεηά από 50 h αληίδξαζε WGS ε κνξθνινγία 

θαη ην ζρήκα ησλ δεπηεξνγελώλ ζσκαηηδίσλ TiO2 βξέζεθε λα αιιάδεη (ρήκα 4.9δ). Σν 

απνηέιεζκα απηό δείρλεη όηη έλαο από ηνπο θύξηνπο ιόγνπο απελεξγνπνίεζεο ηνπ 

θαηαιύηε Pt/TiO2 είλαη ε αιιαγή ηεο κνξθνινγίαο ηνπ ππνζηξώκαηνο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε απώιεηα ελεξγώλ θέληξσλ Pt. 

 

 
 

ρήκα 4.9: Φσηνγξαθίεο SEM ησλ ζηεξεώλ (α) Ce0.8Ti0.2O2-δ-fresh (κεηά από πύξσζε ζηνπο 

600
ν
C), (β) TiO2-fresh (κεηά από πύξσζε ζηνπο 600

ν
C), (γ) 0.5 wt% Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ-used (κεηά 

από 50 h αληίδξαζεο) θαη (δ) 0.5 wt% Pt/TiO2-used (κεηά από 50 h αληίδξαζεο). 

 

4.3.5.1. πγθέληξσζε ελαπνηηζέκελνπ άλζξαθα 

Ο ζρεκαηηζκόο αλζξαθηθώλ εηδώλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιύηε ππό ζπλζήθεο 

αληίδξαζεο WGS είλαη έλα από ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο αληίδξαζεο απηήο αθνύ 
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κπινθάξνπλ ελεξγέο θαηαιπηηθέο ζέζεηο. Με ζηόρν λα ραξαθηεξηζηεί ν ζπζζσξεπκέλνο 

άλζξαθαο ζηελ επηθάλεηα ησλ θαηαιύησλ ζρεδηάζηεθαλ δπν δπλακηθά πεηξάκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ελόηεηα §3.5.2 θαη έγηλε επηπιένλ ρξήζε ηεο θαζκαηνζθνπίαο 

Raman. 

 

4.3.5.1.1. Γπλακηθά πεηξάκαηα γηα πξνζδηνξηζκό ελαπνηηζέκελνπ άλζξαθα 

ην ρήκα 4.10α παξνπζηάδνληαη νη δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ CO2 θαη H2 πνπ 

ιήθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο He-TPSR ζηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ. Η 

παξαγσγή ηνπ Η2 μεθηλά ζηνπο 500
ν
C κε κέγηζην ζηνπο 585

o
C, ελώ ην CO2 παξνπζηάδεη 

δπν θνξπθέο ζηνπο 485 θαη 730
ν
C. ύκθσλα κε ηε ζύζηαζε ησλ αεξίσλ πνπ παξάγνληαη, 

κπνξεί λα εηπσζεί όηη πξαγκαηνπνηείηαη αθπδξνγόλσζε ησλ θνξκηθώλ εηδώλ (HCOOs → 

½ H2 + CO2)  θαη όρη αθπδάησζε (HCOOs + OHs → H2O + CO + Os) [19, 23]. Έρεη 

αλαθεξζεί [23] όηη ε δηάζπαζε ηνπ θνξκηθνύ νμέσο (HCOOH) ιακβάλεη ρώξα ζηνπο 

110
ν
C κε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο δηάζπαζεο ζηελ πεξηνρή 58-73 kJ/mol γηα ηνλ θαηαιύηε 

Pt/Al2O3. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο Γ.Γ. ζπκθσλνύλ κε ην πην πάλσ ζην γεγνλόο 

όηη ηα επγελή κέηαιια (noble metals) επλννύλ ηελ αθπδξνγόλσζε ησλ θνξκηθώλ εηδώλ. 

Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο He-TPSR αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ζεξκηθή δηάζπαζε ησλ επηθαλεηαθώλ αλζξαθηθώλ εηδώλ ζύκθσλα θαη κε κειέηεο TPD-

CO2 (Πίλαθαο 4.4) [13, 16]. Σν πην πάλσ εληζρύεηαη από ηηο πνζόηεηεο ησλ CO2 θαη H2 

(8.9 θαη 2.8 κmol g
-1

, αληίζηνηρα) πνπ παξάγνληαη, όπσο επίζεο θαη από ηε ζηνηρεηνκεηξία 

ηεο αληίδξαζεο δηάζπαζεο ησλ θνξκηθώλ εηδώλ. 

 

 

 

ρήκα 4.10: (α) Πξνθίι He-TPSR πνπ ιήθζεθε ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ κεηά 

από 50 h αληίδξαζεο WGS ζηνπο 325
o
C, θαη (β) πξνθίι TPO (2 %θ.ό. Ο2 / He) πνπ ιήθζεθε κεηά 

ην πείξακα He-TPSR (α). 

 

Κλ
ειτ
ώ Χ

. Π
ετα
λλ
ίδο
υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ Ce/Ti          

              
ΚΛΔΙΣΩ Υ. ΠΔΣΑΛΛΙΓΟΤ                                                                                                                        125 

  

ην ρήκα 4.10β παξνπζηάδεηαη ην πξνθίι ηεο ζπγθέληξσζεο CO2 ζπλαξηήζεη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο πνπ ιήθζεθε ζην πείξακα TPO κεηά ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο He-TPSR. 

Γηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε δπν θνξπθώλ CO2 ζηνπο 370 θαη 750
ν
C πνπ νθείινληαη ζηελ 

νμείδσζε δπν δηαθνξεηηθώλ εηδώλ ελαπνηηζέκελνπ άλζξαθα. Δπίζεο, εμαηηίαο ηνπ όηη 

πνιύ κηθξή πνζόηεηα λεξνύ έρεη παξαρζεί ππνδεηθλύεη όηη ηα είδε CxHy ζηελ επηθάλεηα 

ζρεηίδνληαη κε κηα πνιύ κηθξή ηηκή y. Μεηά από νινθιήξσζε ησλ θνξπθώλ ππνινγίζηεθε 

ε πνζόηεηα ηνπ άλζξαθα (14.5 κmol C g
-1

 ή 0.17 mg C gcat
-1

 (πνιύ κηθξή πνζόηεηα)). 

Δπηπιένλ, ππάξρεη πηζαλόηεηα κέξνο ηνπ παξαγόκελνπ CO2 (ρήκα 4.10β) λα πξνθύπηεη 

από ηε δηάζπαζε ησλ αλζξαθηθώλ εηδώλ ζην κίγκα Ο2/He ηα νπνία δελ δηαζπώληαη ζην 

πείξακα He-TPSR ζηνπο 800
ν
C. ηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαιύηε Pt/TiO2 ε πνζόηεηα ηνπ 

άλζξαθα βξέζεθε ίζε κε 1.2 mg C gcat
-1

, ππνδεηθλύνληαο όηη ε απελεξγνπνίεζε ηνπ 

ζηεξενύ απηνύ νθείιεηαη θαη ζηελ ελαπόζεζε άλζξαθα ζηελ επηθάλεηά ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο WGS. 

 

4.3.5.1.2. Φαζκαηνζθνπία Raman γηα πξνζδηνξηζκό ηνπ ελαπνηηζέκελνπ άλζξαθα 

ην ρήκα 4.11 παξνπζηάδνληαη θάζκαηα Raman πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 300
o
C ππό ξνή 

N2 ζηα ζηεξεά Pt/TiO2 θαη Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ κεηά από 50 h αληίδξαζεο WGS ζηνπο 325
o
C. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαιύηε Pt/TiO2 δηαπηζηώζεθαλ νη ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο ηεο 

θάζεο ηνπ ξνπηπιίνπ ζηνπο 244, 429 θαη 603 cm
-1

 (ρήκα 4.11α) [24]. Σν απνηέιεζκα 

απηό ζπκθσλεί κε ηα πεξηζιαζνγξάκκαηα XRD (ρήκα 4.8β). Δπηπιένλ, ζην θάζκα 

Raman ηνπ ζηεξενύ Pt/TiO2 ππάξρεη θνξπθή ζηνπο 1590 cm
-1

 πνπ αληηζηνηρεί ζε άκνξθν 

άλζξαθα (ρήκα 4.11α) [25], ελώ ζην θάζκα Raman ηνπ θαηαιύηε Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ 

ππάξρνπλ κόλν νη ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο ηνπ CeO2 (ρήκα 4.11β). Σν CeO2 έρεη κηα 

ελεξγή δόλεζε Raman (F2g) πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο 465 cm
-1

 ε νπνία νθείιεηαη ζηε 

ζπκκεηξηθή δόλεζε ησλ νθηώ αηόκσλ νμπγόλνπ γύξσ από θάζε θαηηόλ Ce
4+

. Δμαηηίαο ηνπ 

όηη ε θνξπθή απηή είλαη επαίζζεηε ζε νπνηαδήπνηε δνκηθή αηαμία ησλ πιεγκαηηθώλ 

νμπγόλσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνξπθήο (εύξνο θαη ζέζε) εμαξηώληαη από ηηο 

δηαηαξαρέο ησλ ηόλησλ νμπγόλνπ ζηελ σποεπιθάνεια (sublattice). Σέηνηεο δνκηθέο 

δηαηαξαρέο πηζαλόλ λα πξνθιεζνύλ από: (α) ηηο θελέο ζέζεηο νμπγόλνπ (ελδνγελείο θελέο 

ζέζεηο νμπγόλνπ πνπ ππάξρνπλ ήδε ζην θαζαξό CeO2 εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ηνπ Ce
3+

), 

(β) ηε δηαζηνιή ή ζπζηνιή ηνπ πιέγκαηνο εμαηηίαο ηεο ελζσκάησζεο ελόο θαηηόληνο Μ
n+

, 

ηνπ νπνίνπ ε ηνληηθή αθηίλα δηαθέξεη από απηή ηνπ Ce
4+

, θαη (γ) ηε κεηαβνιή ηνπ 

κεγέζνπο ησλ ζσκαηηδίσλ (ζπλήζσο κείσζή ηνπ). Οη πην πάλσ δνκηθέο δηαηαξαρέο ζην 

πιέγκα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κεηαηόπηζε θαη δηεύξπλζε ηεο θύξηαο θνξπθήο (F2g). 

Δπίζεο, ε ζέζε ηεο θνξπθήο F2g εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία. πγθεθξηκέλα, ε 
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θαηαγξαθή θαζκάησλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαηόπηζε ηεο 

θνξπθήο ζε κηθξόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο. ην ζηεξεό Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ ε θνξπθή F2g 

εκθαλίδεηαη ζηνπο 453 cm
-1

 (ρήκα 4.11β). Η ζέζε ηεο θνξπθήο δηθαηνινγείηαη από ηελ 

επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ ζηεξενύ. Η αζζελήο θαη 

επξεία θνξπθή πνπ εκθαλίδεηαη ζην θάζκα ζηνπο 635 cm
-1

 εμαηηίαο ηεο ραιάξσζεο ησλ 

θαλόλσλ ζπκκεηξίαο (αλελεξγή δόλεζε Raman) νθείιεηαη ζε αηέιεηεο πιέγκαηνο (όηαλ ην 

Ce
4+

 αληηθαζηζηάηαη από ην Ti
4+

) πνπ αθνξνύλ θελέο ζέζεηο νμπγόλνπ ζην θπβηθό πιέγκα 

[26]. Σν πην πάλσ απνηέιεζκα βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο κεηξήζεηο XRD (ρήκα 4.1). 

ηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ δελ παξαηεξήζεθαλ θνξπθέο πνπ λα νθείινληαη ζε 

άκνξθν άλζξαθα (~ 1590 cm
-1

). Σν απνηέιεζκα απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό αθνύ ην πιηθό 

απηό έρεη ηε δπλαηόηεηα λα «θαζαξίδεη» ηελ επηθάλεηά ηνπ θαη λα δηαηεξεί πςειή 

θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (ρήκα 4.8α). Σν γεγνλόο όηη δελ 

βξέζεθε άκνξθνο άλζξαθαο από ηηο κειέηεο θαζκαηνζθνπίαο Raman δελ αλαηξεί ηελ πνιύ 

κηθξή πνζόηεηα άλζξαθα πνπ κεηξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο TPO. 

 

 

ρήκα 4.11: Φάζκαηα Raman πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 300
o
C ππό ξνή N2 ζηα ζηεξεά (α) Pt/TiO2 θαη 

(β) Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ κεηά από 50 h αληίδξαζεο WGS ζηνπο 325
o
C.  

 

4.4. Καηαλόεζε ηεο Δπίδξαζεο ηνπ Λόγνπ Ce/Ti ζηελ Καηαιπηηθή πκπεξηθνξά ησλ 

ηεξηδόκελσλ Καηαιπηώλ Pt  

4.4.1. Θεξκνπξνγξακκαηηδόκελε Αλαγσγή κε Η2 (Η2-TPR) 

ην ρήκα 4.12 παξνπζηάδνληαη πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο αλαγσγήο ησλ 

ζηεξεώλ Ce1-xTixO2-δ (x=0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8) πνπ ιήθζεθαλ κεηά από νμείδσζή ηνπο 

ζηνπο 600
ν
C γηα 2 h. Με εηζαγσγή 20 at.% Σi

4+
 ζην πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ 

παξαηεξείηαη όηη ε αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζηεξενύ Ce0.8Ti0.2O2-δ μεθηλά ζηνπο ~ 

300
ν
C ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 380

ν
C γηα ην θαζαξό CeO2. Δπίζεο, όιν ην πξνθίι TPR 

εκθαλίδεηαη κεηαηνπηζκέλν ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Σν απνηέιεζκα απηό βξίζθεηαη 
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ζε ζπκθσλία κε ηε βηβιηνγξαθία [27, 28-30] θαη κε ηηο κεηξήζεηο in situ XRD πνπ 

ιήθζεθαλ κε ην κίγκα 20 %θ.ό. Η2/Ar (ρήκα 4.1β). Αληίζεηα, κε πεξαηηέξσ αύμεζε ηεο 

πεξηεθηηθόηεηαο ζε 50 at% θαη 80 at.% Ti
4+

 παξαηεξήζεθε κεηαηόπηζε ησλ θνξπθώλ ζε 

πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Η πνζόηεηα πδξνγόλνπ πνπ θαηαλαιώλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ πεηξακάησλ H2-TPR αληηζηνηρεί ζηε πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ ζην ζηεξεό ην νπνίν 

αληηδξά κε ην πδξνγόλν πξνο παξαγσγή Η2Ο. Tα ζηεξεά Ce0.5Ti0.5O2-δ (552 κmol g
-1

) θαη 

Ce0.8Ti0.2O2-δ (418 κmol g
-1

) βξέζεθε λα έρνπλ ηε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε επθίλεησλ 

νμπγόλσλ, ελώ ηα ζηεξεά CeO2 (340 κmol g
-1

) θαη Ce0.2Ti0.8O2-δ (308 κmol g
-1

) ηε 

κηθξόηεξε. Έρεη αλαθεξζεί όηη ε ηθαλόηεηα αλαγσγήο ησλ ζηεξεώλ CeO2 [31, 32] θαη 

TiO2 [8] απμάλεη κε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ. Απηό ζπλάδεη κε 

ηα απνηειέζκαηα H2-TPR ηεο παξνύζαο Γ.Γ., όπνπ ηα ζηεξεά Ce0.8Ti0.2O2-δ θαη 

Ce0.5Ti0.5O2-δ έρνπλ ην κηθξόηεξν πξσηνγελέο κέγεζνο θξπζηαιιηθώλ ζσκαηηδίσλ ζε 

ζύγθξηζε κε ηα ππόινηπα (Πίλαθαο 4.1). Δπηπιένλ, ην ζηεξεό Ce0.8Ti0.2O2-δ βξέζεθε λα 

έρεη ηνλ κεγαιύηεξν ξπζκό θαηαλάισζεο Η2 (έθηαζε αλαγσγήο) ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ 

από 500
ν
C (ρήκα 4.12) θαη ηε κεγαιύηεξε κεηαηξνπή CO (ρήκα 4.4), γεγνλόο πνπ 

επηβεβαηώλεη ηελ ύπαξμε επθίλεησλ εηδώλ νμπγόλνπ ζην ζηεξεό απηό. Σα είδε απηά 

κπνξνύλ λα δηαρπζνύλ από ην ππόζηξσκα ζηνλ Pt [13, 16, 33, 34] θαη λα νμεηδώζνπλ ην 

CO (πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Pt) ζε CO2 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο WGS. 

Η θαιύηεξε ηθαλόηεηα αλαγσγήο ηνπ ζηεξενύ Ce0.8Ti0.2O2-δ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια ζηεξεά είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

δεκνζηεύζεθαλ από ηνλ Baidya et al. [27]. Αλαθέξνπλ όηη ην κηθξόηεξν ηόλ ηνπ Ti
4+

 (0.74 

Å) πξνηηκά έμη αληί νθηώ γεηηνληθά νμπγόλα πνπ έρεη ην Ce
4+

, κε απνηέιεζκα ην κήθνο 

ηνπ δεζκνύ Ti-O λα είλαη κηθξόηεξν από ην κήθνο ηνπ δεζκνύ Ce-O (2.34 Å) γηα ην 

θαζαξό CeO2, κε απνηέιεζκα ηα ελαπνκείλαληα δύν νμπγόλα λα απνκαθξύλνληαη ζε 

κεγάιεο απνζηάζεηο θαη έηζη λα γίλνληαη πην δξαζηηθά σο πξνο ην Η2 [27]. 
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ρήκα 4.12: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο αλαγσγήο ησλ ζηεξεώλ Ce1-xTixO2-δ (x=0.0, 0.2, 

0.5 θαη 0.8).  

 

Όηαλ λαλνζσκαηίδηα Pt (dPt=1.7 nm) ελαπνηίζεληαη ζην ππόζηξσκα Ce0.8Ti0.2O2-δ, 

επλνείηαη ελεξγεηαθά ε κεηαθνξά ειεθηξνλίσλ από ην ελεξγεηαθό επίπεδν Pt(5d) ζην 

Ti(3d) παξά από ην ελεξγεηαθό επίπεδν Pt(5d) ζην Ce(4f) [27]. Η έθηαζε ηεο κεηαθνξάο 

ειεθηξνλίσλ εμαξηάηαη από ηε ζύζηαζε ηνπ ππνζηξώκαηνο Ce0.8Ti0.2O2-δ ζε Ce
3+

 θαη Ti
3+

. 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ζηνπο θαηαιύηεο Pt/Ce1-xTixO2-δ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ν 

νμεηδν-αλαγσγηθόο κεραληζκόο [13, 14, 16], ε δηάζπαζε ηνπ Η2Ο ζε ελεξγέο ζέζεηο M
3+

-

□L-M
3+

 (M=Ti, Ce) είλαη έλα ζεκαληηθό βήκα γηα ηελ επαλνμείδσζε ηνπ ππνζηξώκαηνο 

θαη ηνλ ζρεκαηηζκό H2 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο WGS. Έηζη, δηθαηνινγεκέλα 

αλακέλεηαη όηη κηα θαηάιιειε αλαινγία Ce
3+

/Ti
3+

 ζα θαζνξίδεη ηε βέιηηζηε επηθαλεηαθή 

ειεθηξνληαθή πσκνόηηηα Pt, και καηα ζσνέπεια ηην ιζτύ ηοσ δεζμού Pt-CO ζηη 

διεπιθάνεια Pt-σποζηρώμαηος. Το ηελεσηαίο ζσνδέεηαι με ηο γεγονός όηι ο καηαλύηης 

Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ έρεη ηνλ κεγαιύηεξν θηλεηηθό ξπζκό αλά κήθνο δηεπηθάλεηαο Pt-

ππνζηξώκαηνο εμαηηίαο αθξηβώο ηεο αύμεζεο ηεο εγγελνύο εηδηθήο δξαζηηθόηεηαο ησλ 

εηδώλ ζηε δηεπηθάλεηα (Πίλαθαο 4.3). 

 

4.4.2. Μειέηε επηθαλεηαθήο νμύηεηαο θαη βαζηθόηεηαο (TPD-NH3 θαη TPD-CO2) 

ηνλ Πίλαθα 4.4 δίλεηαη ε ζπλνιηθή ζπγθέληξσζε (κmol g
-1

) ησλ βαζηθώλ θαη όμηλσλ 

θέληξσλ ησλ ζηεξεώλ Ce1-xTixO2-δ (x=0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8) πνπ πξνζδηνξίζηεθε κέζσ ησλ 

κεζόδσλ TPD-CO2 θαη TPD-NH3 γηα ηα ζηεξεά Ce1-xTixO2-δ (x=0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8). 

Δπίζεο, δίλνληαη ηα κέγηζηα ησλ θνξπθώλ εθξόθεζεο (ΣΜ, 
ν
C) ηεο NH3 θαη CO2. Από ηα 

κέγηζηα ησλ θνξπθώλ εθξόθεζεο (TPD-CO2) παξαηεξείηαη όηη όια ηα ζηεξεά 

παξνπζηάδνπλ αζζελή (θνξπθέο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο) θαη ηζρπξά βαζηθά θέληξα 

(θνξπθέο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο). Δπηπιένλ, δηαπηζηώλεηαη όηη ε εηζαγσγή Ti
4+

 ζην 
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πιέγκα ηνπ CeO2 πξνθαιεί αλαθαηαλνκή ηεο ηζρύνο ησλ βαζηθώλ θέληξσλ. Βξέζεθε 

ζεκαληηθή αιιαγή ζηνλ πιεζπζκό (population) ησλ ηζρπξώλ βαζηθώλ θέληξσλ κεηά από 

ζύγθξηζε ησλ ζηεξεώλ Ce0.2Ti0.8O2-δ, Ce0.8Ti0.2O2-δ θαη Ce0.5Ti0.5O2-δ. Η ζπλνιηθή 

ζπγθέληξσζε ησλ επηθαλεηαθώλ βαζηθώλ θέληξσλ βξέζεθε ίζε κε 15.2, 20.6, 3.6 θαη 47.0 

κmol g
-1

 γηα ηα ζηεξεά Ce0.8Ti0.2O2-δ, Ce0.5Ti0.5O2-δ, Ce0.2Ti0.8O2-δ θαη CeO2, αληίζηνηρα. 

Έρεη αλαθεξζεί [35, 36] όηη ην TiO2 δελ παξνπζηάδεη θνξπθέο εθξόθεζεο CO2. Σo 

απνηέιεζκα απηό εμεγεί ηελ πνιύ κηθξή ζπγθέληξσζε CO2 πνπ εθξνθάηαη από ην ζηεξεό 

Ce0.2Ti0.8O2-δ. 

Η επηθαλεηαθή βαζηθόηεηα πξνσζεί ηελ αεξηνπνίεζε ηνπ άλζξαθα κέζσ ηεο 

ρεκεηνξξόθεζεο λεξνύ: C+H2O ↔ CO2+H2 [33, 34, 37-39]. Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό είλαη 

πνιύ ζεκαληηθό γηα κηα θαηαιπηηθή επηθάλεηα απειιαγκέλε από άλζξαθα. Σν ππόζηξσκα 

Ce0.8Ti0.2O2-δ έρεη ηε κηθξόηεξε ζπγθέληξσζε βαζηθώλ θέληξσλ εθθξαζκέλε ζε κmol m
-2

 

θαη ηνλ κεγαιύηεξν ξπζκό εθξόθεζεο CO2 (κmol m
-2

 min
-1

) ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

(50-200
ν
C). Σν απνηέιεζκα απηό εμεγεί ηε κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα ηνπ θαηαιύηε απηνύ 

θαη ηε κηθξόηεξε ζπγθέληξσζε άλζξαθα πνπ βξέζεθε κεηά από 50 h αληίδξαζεο (βιέπε 

ελόηεηα § 4.3.5.1). Γηα ζηεξεά κε κεγάιε θαη ηζρπξή βαζηθόηεηα αλακέλεηαη ην CO2 λα 

ρεκεηνξξνθάηαη ηζρπξά κε απνηέιεζκα ην CO2 λα εθξνθάηαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Η 

βαζηθόηεηα, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην θνξηίν ησλ ηόλησλ νμπγόλνπ θαη ηελ ηζρύ ηνπ 

δεζκνύ M
x+

-O
y-

, θαζνξίδεη ηελ ηθαλόηεηα αλαγσγήο θαη ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ νμπγόλσλ, 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηνλ νμεηδν-αλαγσγηθό κεραληζκό ηεο αληίδξαζεο WGS θαη 

ηελ αεξηνπνίεζε ηνπ ελαπνηηζέκελνπ άλζξαθα.  

Από ηηο κεηξήζεηο επηθαλεηαθήο νμύηεηαο δαπηζηώζεθε όηη ην CeO2 έρεη δπν θνξπθέο 

εθξόθεζεο, ζηνπο 185 θαη 220
ν
C, ελώ ηα κηθηά νμείδηα ηξεηο θνξπθέο εθξόθεζεο 

(Πίλαθαο 4.4). Η εηζαγσγή ηνπ ηόληνο Ti
4+

 ζην πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία λέσλ όμηλσλ θέληξσλ πνπ δελ ππάξρνπλ ζην CeO2. Σα λέα 

όμηλα θέληξα είλαη ην Ti
4+

 (όμηλα θέληξα θαηά Lewis) [40]. Με αύμεζε ηεο 

πεξηεθηηθόηεηαο ζε Ti
4+

 ζηα ζηεξεά Ce1-xTixO2-δ, νη θνξπθέο εθξόθεζεο ΝΗ3 

κεηαηνπίδνληαη ζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Ο Manriquez et al. [41] αλαθέξνπλ όηη ν 

κέγηζηνο ξπζκόο εθξόθεζεο ΝΗ3 από ην ζηεξεό TiO2 πνπ παξαζθεπάζηεθε κε ηε κέζνδν 

ιύκαηνο-πεθηώκαηνο παξαηεξήζεθε ζηνπο 310
o
C θαη όηη ε ζπγθέληξσζε ησλ όμηλσλ 

θέληξσλ βξέζεθε ίζε κε 173 κmol g
-1

 (1.57 κmol m
-2

). ηελ παξνύζα Γ.Γ. ε ζπγθέληξσζε 

ησλ επηθαλεηαθώλ όμηλσλ θέληξσλ βξέζεθε ίζε κε 27.0, 28.5, 35.5 θαη 71.6 κmol g
-1

 γηα 

ηα ζηεξεά CeO2, Ce0.8Ti0.2O2-δ, Ce0.5Ti0.5O2-δ θαη Ce0.2Ti0.8O2-δ, αληίζηνηρα (Πίλαθαο 4.4). 

Δίλαη θαλεξό όηη κε εηζαγσγή 80 at.% Ti
4+

 ζην πιέγκα ηνπ CeO2 πξνθαιείηαη ζεκαληηθή 

αύμεζε ηεο επηθαλεηαθήο νμύηεηαο ζε ζρέζε κε ην CeO2. Αληίζεηα, ην ππόζηξσκα 
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Ce0.8Ti0.2O2-δ παξνπζηάδεη ηε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε όμηλσλ θέληξσλ κε αζζελή θαη 

κέηξηα ηζρύ κεηαμύ ησλ ππνινίπσλ ζηεξεώλ. Σν απνηέιεζκα απηό ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πςειόηεξε ελεξγόηεηα πνπ παξνπζηάδεη ν ζηεξηδόκελνο θαηαιύηεο Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ. Η 

πςειή επηθαλεηαθή νμύηεηα πνπ παξνπζηάδεη ην ζηεξεό Ce0.2Ti0.8O2-δ αληαγσλίδεηαη κε ηηο 

θελέο ζέζεηο νμπγόλνπ γηα ηελ πξνζξόθεζε ηνπ λεξνύ. Οη θελέο ζέζεηο είλαη ελεξγά είδε 

γηα ηνλ νμεηδν-αλαγσγηθό κεραληζκό ηεο αληίδξαζε WGS [14]. Σν απνηέιεζκα απηό 

εμεγεί ηελ κηθξόηεξε ελεξγόηεηα ηνπ ζηεξηδόκελνπ θαηαιύηε Pt ζε ππόζηξσκα 

Ce0.2Ti0.8O2-δ ζε ζύγθξηζε κε απηό ηνπ Ce0.8Ti0.2O2-δ. ην ζεκείν απηό πξέπεη λα 

αλαθεξζεί όηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο ΒΔΣ (Πίλαθαο 4.2) κε ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ όμηλσλ θέληξσλ, ππνδειώλνληαο όηη ε ππθλόηεηα ησλ όμηλσλ θέληξσλ 

(site density of acid sites) είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε ζηεξεό Ce1-xTixO2-δ. 

 

Πίλαθαο 4.4: πλνιηθή ζπγθέληξσζε (κmol g
-1

) ησλ βαζηθώλ θαη όμηλσλ ζέζεσλ ησλ ζηεξεώλ 

Ce1-xTixO2-δ (x=0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8) πνπ πξνζδηνξίζηεθε από ηηο κεζόδνπο TPD-CO2 θαη TPD-

NH3. Γίλνληαη ηα κέγηζηα ησλ θνξπθώλ εθξόθεζεο (TM, 
o
C).  

 

ηεξεά CO2 

(κmol/g) 

TM, CO2 (
o
C) NH3 

(κmol/g) 

TM, NH3 (
o
C) 

CeO2 47.0 68, 128, 160, 250, 650 27.0 185, 220 

Ce0.8Ti0.2O2-δ 15.2 83, 800 28.5 120, 160, 260 

Ce0.5Ti0.5O2-δ 20.6 68, 750 35.5 120, 200, 310 

Ce0.2Ti0.8O2-δ 3.6 78, 620 71.6 130, 210, 330 

 

4.4.3. Μειέηε ησλ ελδηακέζσλ εηδώλ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηελ αληίδξαζε WGS κε 

ρξήζε ηεο ηερληθήο DRIFTS 

Μειέηεο in situ DRIFTS πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. Pt/TiO2 γηα ηαπηνπνίεζε ηεο ρεκηθήο δνκήο ησλ 

πξνζξνθεκέλσλ εηδώλ ηεο αληίδξαζεο WGS. ηόρνο ήηαλ ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο 

ρεκηθήο ζύζηαζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο θαζώο θαη ηεο παξνπζίαο ησλ πξντόλησλ ηεο 

αληίδξαζεο WGS (CO/H2O/CO2/H2) ζηε ρεκηθή δνκή θαη επηθαλεηαθή ζπγθέληξσζε ησλ 

πξνζξνθεκέλσλ εηδώλ. Ο ιόγνο πνπ επηιέρζεθαλ ηα ελ ιόγσ θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα 

Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ θαη Pt/TiO2 γηα ηηο κειέηεο DRIFTS νθείιεηαη ζηελ θαιύηεξε θαη 

ρεηξόηεξε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα πνπ παξνπζίαζαλ, ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ρήκαηνο 4.4.    

ην ρήκα 4.13 παξνπζηάδνληαη θάζκαηα in situ DRIFTS πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ 

πεξηνρή (α, γ) 2250-1800 cm
-1 

θαη (β, δ) 1800-1200 cm
-1 

κεηά από πξνθαηεγξαζία ησλ 
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ζηεξεώλ γηα 30 min ζηνπο 325
ν
C κε ηα αέξηα κίγκαηα: (A) 3% CO/10% H2O/Ar, (B) 3% 

CO/10% H2O/40% H2/Ar, θαη (Γ) 3% CO/10% H2O/40% H2/10% CO2/Ar. ηνλ θαηαιύηε 

0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ ππάξρνπλ ηέζζεξηο θνξπθέο ζηνπο 2067, 2047, 2019 θαη 1974 

cm
-1

 πνπ απνδίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά γξακκηθά είδε πξνζξνθεκέλνπ CO (COL), ελώ νη 

θνξπθέο ζηνπο 2180 θαη 2110 cm
-1

 απνδίδνληαη ζε δνλήζεηο ηνπ αέξηνπ CO. Η θνξπθή 

ζηνπο 2067 cm
-1

 νθείιεηαη ζε γξακκηθά πξνζξνθεκέλν CO ζε θξπζηαιιίηεο Pt [13, 42, 

43]. Σν εκβαδόλ ηεο θνξπθήο απηήο ειάρηζηα επεξεάδεηαη από ηε παξνπζία 40% Η2 ή 

40%Η2/10% CO2 ζην αέξην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS. Αληίζεηα, ην εκβαδόλ ησλ 

θνξπθώλ ζηνπο 2019 θαη 1974 cm
-1

 κεηώλεηαη ζεκαληηθά όηαλ ζην κίγκα ηεο αληίδξαζεο 

WGS ππάξρεη Η2 ή Η2/CO2. Αληίζηνηρεο θνξπθέο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ πεξηνρή 1940-

1980 cm
-1

 ζε ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο επγελώλ κεηάιισλ ζε επθόισο αλαγώκελα 

ππνζηξώκαηα [44], όπσο CeO2 θαη TiO2 θαη έρνπλ απνδνζεί ζε γξακκηθά πξνζξνθεκέλν 

CO θνληά ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο. πγθεθξηκέλα, ε θνξπθή ζηνπο 1940 

cm
-1

 παξαηεξήζεθε ζε ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο Pt/TiO2 [8] θαη αληηζηνηρεί ζε 

πξνζξνθεκέλα είδε CO ζε άηνκα Pt πνιύ θνληά ζε αλεγκέλα άηνκα Ti ζηελ δηεπηθάλεηα 

κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο. ύκθσλα κε δπλακηθά ηζνηνπηθά πεηξάκαηα κε ρξήζε 
18

Ο, ην 

είδνο απηό έρεη ηελ εμήο δνκή: Pt-□s-Ti
3+

 [14]. Οη κηθξέο θνξπθέο πνπ θαηαγξάθεθαλ 

ζηνπο 1837 θαη 1741 cm
-1

 (ρήκα 4.13β) απνδίδνληαη ζε δπν γεθπξσκέλα είδε CO (COB). 

Η θνξπθή ζηνπο 1837 cm
-1

 αληηζηνηρεί ζε γεθπξσκέλν πξνζξνθεκέλν CO (COB) ζε 

αλεγκέλα άηνκα Pt, ελώ ε θνξπθή ζηνπο 1741 cm
-1

 ζρεηίδεηαη κε γεθπξσκέλα είδε CO 

ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο. Σν COB αληηδξά κε ην ππόζηξσκα είηε κέζσ 

ηνπ άλζξαθα (δεζκόο κε ην Ο
n-

 ηνπ MO) ή κέζσ ηνπ νμπγόλνπ (δεζκόο κε M
n+

 ηνπ MO, 

όπνπ ΜΟ = κεηαιινμείδην) [44]. 

Η θνξπθή ζηνπο 1741 cm
-1

 (COB) εκθαλίδεηαη ζηα θάζκαηα IR όηαλ ην H2 θαη CO2 

ζπλππάξρνπλ ζην κίγκα ηεο αληίδξαζε WGS (CO/H2O). Δπίζεο, ε θνξπθή απηή δελ 

εκθαλίδεηαη όηαλ κόλν ην Η2 πξνζηίζεηαη ζην κίγκα CO/H2O. Απηό ην απνηέιεζκα δείρλεη 

όηη ιακβάλεη ρώξα ε αληίζηξνθε αληίδξαζε WGS (CO2 + H2 ↔ H2O + CO), ε νπνία 

επλνεί ηνλ ζρεκαηηζκό ηέηνησλ εηδώλ πξνζξνθεκέλσλ COB ζηε δηεπηθάλεηα Pt-

ππνζηξώκαηνο. 

Η θνξπθή ζηνπο 2067 cm
-1

 ε νπνία νθείιεηαη ζε πξνζξνθεκέλν COL ζε θξπζηαιιίηεο 

Pt κεηαηνπίδεηαη ζε κηθξόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο (2057-2052 cm
-1

) όηαλ ζην αέξην ξεύκα 

ηεο ηξνθνδνζίαο ππάξρεη Η2 ή Η2/CO2. Απηό απνδίδεηαη ζηε κείσζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ δηπόινπ-δηπόινπ κε κείσζε ηεο επηθαλεηαθεο θάιπςεο CO (ζCO), πνπ 

νθείιεηαη ζηελ παξνπζία πξνζξνθεκέλνπ H-s (αληαγσληζηηθή πξνζξόθεζε ησλ CO θαη 

H2 ζε ίδηα ελεξγά θέληξα Pt). Απηό νδεγεί ζε αύμεζε ηεο ελέξγεηαο δεζκνύ (bνnding 
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energy) ηνπ πξνζξνθεκέλνπ CO. Δπηπιένλ, ε παξνπζία Η2 ζην αέξην κίγκα ηεο 

αληίδξαζεο αλακέλεηαη λα πξνθαιεί αλαγσγή ηνπ ππνζηξώκαηνο Ce0.8Ti0.2O2-δ (ρήκα 

4.12) κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη αηέιεηεο ζηελ δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-

ππνζηξώκαηνο. Η κεγάιε ζπγθέληξσζε αηειεηώλ ζε γεηηνληθέο ζέζεηο ησλ θξπζηαιιηηώλ 

Pt επλννύλ ηε κεηαθνξά θνξηίνπ ζε πςειήο δηαζπνξάο Pt [45] κε απνηέιεζκα λα 

ηξνπνπνηείηαη ε δξαζηηθόηεηα ησλ θέληξσλ Pt ζηελ δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο. 

Η θνξπθή ζηνπο 1643 cm
-1

 αληηζηνηρεί ζηε δόλεζε θάκςεο ηνπ πξνζξνθεκέλνπ Η2Ο. Η 

έληαζε απηήο ηεο θνξπθήο απμάλεη παξνπζία Η2 ή Η2/CO2 εμαηηίαο ηεο αλαγσγήο ηνπ 

ππνζηξώκαηνο, αιιά θαη ηεο αληίζηξνθεο αληίδξαζεο WGS. 

Οη δπν έληνλεο θνξπθέο ζηνπο 1580 θαη 1371 cm
-1

 νθείινληαη ζηελ αζύκκεηξε (O-C-

Oas) θαη ζπκκεηξηθή (O-C-Os) ηάζε δόλεζεο ησλ θνξκηθώλ (HCOO-) εηδώλ, αληίζηνηρα, 

θαη/ή αλζξαθηθώλ εηδώλ [8, 46]. Η θνξπθή ζηνπο 1513 cm
-1

 αληηζηνηρεί ζε θαξβνμπιηθά 

είδε [47], ελώ νη θνξπθέο ζηνπο 1463 θαη 1662 cm
-1

 ζε αλζξαθηθά θαη θαξβνμπιηθά είδε 

[47]. Η θνξπθή ζηνπο 1417 cm
-1

 αθνξά δηηαλζξαθηθά είδε πνπ ζρεκαηίδνληαη από ηε 

κνξηαθή πξνζξόθεζε CO2 [46, 48], ελώ ε θνξπθή ζηνπο 1235 cm
-1

 ζε γεθπξσκέλα 

αλζξαθηθά είδε [47, 48]. Από ηα θάζκαηα IR παξαηεξείηαη όηη όηαλ ζην αέξην κίγκα ηεο 

ηξνθνδνζίαο ηεο αληίδξαζεο WGS ππάξρεη CO2, ε έληαζε όισλ ησλ θνξπθώλ απμάλεη ζε 

ζύγθξηζε κε ην κίγκα CO/H2O, απνδεηθλύνληαο όηη ζρεκαηίδεηαη CO2. Η θνξπθή ζηνπο 

1691 cm
-1

 ππάξρεη κόλν ζην θάζκα πνπ ιήθζεθε θάησ από ην κίγκα CO/H2O/Η2/CO2. Η 

θνξπθή απηή αθνξά πξνζξνθεκέλα είδε θαξβνμπιηθνύ νμέσο, όπνπ ε επηθαλεηαθή ηνπο 

θάιπςε απμάλεη παξνπζία ηνπ Η2/CO2. Μεηαηόπηζε ηεο θνξπθήο απηήο (1691-1662 cm
-1

) 

δηθαηνινγείηαη από ηε κεηαβνιή ηεο επηθαλεηαθήο θάιπςεο. 
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ρήκα 4.13: Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή (α, γ) 2250-1800 cm
-1 

θαη (β, 

δ) 1800-1200 cm
-1 

κεηά από πξνθαηεγξαζία ησλ ζηεξεώλ κε ηα αέξηα κίγκαηα: (A) 3% CO/10% 

H2O/Ar, (B) 3% CO/10% H2O/40% H2/Ar, θαη (Γ) 3% CO/10% H2O/40% H2/10% CO2/Ar γηα 30 

min ζηνπο 325
ν
C ζηνπο θαηαιύηεο 0.5 wt% Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ (α, β) θαη 0.5 wt% Pt/TiO2 (γ, δ).   

 

ην ρήκα 4.13γ, δ παξνπζηάδνληαη θάζκαηα DRIFTS πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ 

πεξηνρή 2250-1800 cm
-1

 (γ) θαη 1800-1200 cm
-1

 (δ) γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/TiO2 

ζηνπο 325
o
C. Οη θνξπθέο ζηνπο 2074 θαη 2014 cm

-1
 αθνξνύλ πξνζξνθεκέλν COL ζε 

αλεγκέλν Pt, ελώ ε θνξπθή ζηνπο 1837 cm
-1

 ζε γεθπξσκέλν COB. Παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή κείσζε θαη κεηαηόπηζε ηεο θνξπθή ζηνπο 2074 cm
-1

 ζε κεγαιύηεξνπο 

θπκαηαξηζκνύο όηαλ ζην ξεύκα ηξνθνδνζίαο ηεο αληίδξαζεο WGS πεξηέρεηαη Η2 ή 

Η2/CO2. Αληίζεηα, ζηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ ε θνξπθή απηή κεηαηνπίδεηαη ζε 

ρακειόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο θαη ε έληαζε ηεο θνξπθήο δελ κεηώλεηαη ζε ηόζν κεγάιν 

βαζκό όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαιύηε Pt/TiO2. Σν απνηέιεζκα απηό απνδεηθλύεη ηνλ 

ζεκαληηθό ξόιν ηνπ ππνζηξώκαηνο ζηελ ηζρύ ηνπ δεζκνύ Pt-CO, ιόγσ ειεθηξνληαθώλ 

αιιειεπηδξάζεσλ Pt-ππνζηξώκαηνο, όπσο έρεη αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο. Δπηπιένλ, νη 

θνξπθέο IR πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πξνζξνθεκέλν COB (1837 θαη 1736 cm
-1

), θνξκηθά, 

αλζξαθηθά ή θαξβνμπιηθά (1650-1300 cm
-1

) απμάλνληαη κε ηελ αθόινπζε ζεηξά: 

CO/H2O<CO/H2O/H2<CO/H2O/H2/CO2 (ρήκα 4.13δ). Η αύμεζε απηή βξέζεθε λα είλαη 
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κεγαιύηεξε ζηνλ θαηαιύηε Pt/TiO2 από όηη ζηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ. Σν 

απνηέιεζκα απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό αθνύ απνδεηθλύεη όηη ην ππόζηξσκα Ce0.8Ti0.2O2-δ 

είλαη ιηγόηεξν επηξξεπέο ζηε ζπζζώξεπζε αλζξαθηθώλ (ανενεργά είδε ηεο αληίδξαζεο 

WGS) [13, 16] θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο, όπνπ ηα αλζξαθηθά είδε κπνξνύλ λα 

δεζκεύζνπλ ελεξγέο θαηαιπηηθέο ζέζεηο. Σα πην πάλσ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα πεηξάκαηα 

ζηαζεξόηεηαο θαη ηηο κέηξεζεηο ελαπνηηζέκελνπ άλζξαθα (βιέπε ελόηεηα § 4.3.5). 

 

4.5. πκπεξάζκαηα  

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη από ηα απνηειέζκαηα ηνπ θπζηθνρεκηθνύ 

ραξαθηεξηζκνύ θαη ηηο κεηξήζεηο θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο είλαη ηα εμήο: 

(α) Σα ζηεξεά Ce1-xTixO2-δ ηα νπνία παξαζθεπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν ιύκαηνο-πεθηώκαηνο 

κε ρξήζε θηηξηθνύ νμέσο (CA) νδήγεζαλ ζην ζρεκαηηζκό ζηεξενύ δηαιύκαηνο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ πιηθνπ Ce0.8Ti0.2O2-δ. Αληίζεηα, ζην ζηεξεό Ce0.5Ti0.5O2-δ ζρεκαηίζηεθαλ 

δπν θάζεηο, ζηεξεό δηάιπκα Ce-Ti-O θαη TiO2 ππό ηε κνξθή αλαηάζε. ην ζηεξεό 

Ce0.2Ti0.8O2-δ αληρλεύζεθαλ νη θάζεηο ζηεξενύ δηαιύκαηνο Ce-Ti-O θαη TiO2 ππό ηε κνξθή 

αλαηάζε, ξνπηπιίνπ θαη κπξνπθίηε. Σν πξσηνγελέο κέγεζνο ζσκαηηδίσλ ηνπ ζηεξενύ 

δηαιύκαηνο Ce-Ti-O βξέζεθε κηθξόηεξν ζην ζηεξεό ππόζηξσκα Ce0.8Ti0.2O2-δ (4.9 nm) θαη 

κεγαιύηεξν ζην Ce0.2Ti0.8O2-δ (22.1 nm). Η παξάκεηξνο πιέγκαηνο (α, Å) ζηα ζηεξεά 

Ce0.8Ti0.2O2-δ θαη Ce0.5Ti0.5O2-δ βξέζεθε λα κεηώλεηαη ζε ζύγθξηζε κε ην θαζαξό CeO2, 

απνδεηθλύνληαο όηη κέξνο ηνπ Ti
4+

 έρεη ελζσκαησζεί ζην πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ 

δεκεηξίνπ. ην ζηεξεό Ce0.2Ti0.8O2-δ ε παξάκεηξνο πιέγκαηνο βξέζεθε κεγαιύηεξε ζηα 

κηθηά νμείδηα θαη ειαθξώο κηθξόηεξε ζην CeO2. Σν απνηέιεζκα απηό απνδεηθλύεη όηη 

κόλν κηα κηθξή πνζόηεηα Ti
4+

 έρεη ελζσκαησζεί ζην θξπζηαιιηθό πιέγκα ηνπ CeO2. 

(β) ηα κηθηά νμείδηα δεκεηξίνπ δηαπηζηώζεθε κεγαιύηεξε εηδηθή επηθάλεηα ΒΔΣ ζε 

ζύγθξηζε κε ηα απιά νμείδηα (CeO2 θαη TiO2). 

(γ) Σν κέζν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ Pt (dPt, nm) ησλ θαηαιπηώλ 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xTixO2-δ 

βξέζεθε λα θπκαίλεηαη ζηελ πεξηνρή 1.2 – 2.0 nm.  

(δ) Από ηηο κεηξήζεηο θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο δηαπηζηώζεθε όηη ν θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ έρεη ηελ πςειόηεξε κεηαηξνπή CO ζε όιε ηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 

200-350
o
C πνπ κειεηήζεθε. 

(ε) Η κεγαιύηεξε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα πνπ παξαηεξήζεθε ζην ζηεξεό 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ ζε ζύγθξηζε κε ηα ππόινηπα ζηεξεά νθείιεηαη ζηελ δεκηνπξγία 

ελδηακέζσλ εηδώλ αληίδξαζεο ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο κεγαιύηεξεο 

εηδηθήο ελεξγόηεηαο. 
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(ζη) ηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο θόξηηζεο ηνπ 

Pt, ηεο ηαρύηεηαο ρώξνπ αληηδξαζηήξα, θαη ηνπ ιόγνπ PCO/PH2O ζηελ δξαζηηθόηεηά ηνπ. 

Βξέζεθε όηη κε αύμεζε ηεο θόξηηζεο απμάλεηαη ε κεηαηξνπή CO. Αληίζεηα, όηαλ ε 

δξαζηηθόηεηα εθθξαζηεί ζε νινθιεξσηηθό ξπζκό αλά γξακκάξην Pt ιήθζεθε αληίζεην 

απνηέιεζκα. Με κείσζε ηεο ηαρύηεηαο ρώξνπ αληηδξαζηήξα απμάλεηαη ζεκαληηθά ε 

κεηαηξνπή ηνπ CO. Από ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ ιόγνπ PCO/PH2O δηαπηζηώζεθε όηη 

κε αύμεζε ηνπ CO ζηελ ηξνθνδνζία κεηώλεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ CO, ελώ κε αύμεζε ηνπ 

λεξνύ απμάλεη. Σν ηειεπηαίν απνηέιεζκα απνδεηθλύεη όηη ε αληίδξαζε WGS είλαη 

αξλεηηθήο ηάμεο σο πξνο ην CO θαη ζεηηθήο ηάμεο σο πξνο ην Η2Ο. 

(δ) Η κεγαιύηεξε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα πνπ παξνπζηάδεη ν θαηαιύηεο Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ 

ζηνπο 325
ν
C νθείιεηαη ζηε κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηά ηνπ ζην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS. 

Σν ζηεξεό απηό παξνπζηάδεη ηε κηθξόηεξε ζπγθέληξσζε ελαπνηηζέκελνπ άλζξαθα (0.17 

mg C gcat
-1

) ζηελ επηθάλεηά ηνπ ζε ζύγθξηζε κε ηνλ θαηαιύηε Pt/TiO2 (2.1 mg C gcat
-1

) 

κεηά από 50 h αληίδξαζεο. Δπηπιενλ, δηαπηζηώζεθε όηη ε κνξθνινγία ηνπ θαηαιύηε 

Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ δηαηεξείηαη κεηά από 50 h αληίδξαζεο ζε αληίζεζε κε ην ζηεξεό Pt/TiO2. 

(ε) Η πςειόηεξε κεηαηξνπή CO πνπ παξνπζίαζε ν θαηαιύηεο Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ εμεγήζεθε 

κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πάξζεθαλ από ηηο ηερληθέο Η2-TPR θαη TPD-CO2, TPD-

NH3. Σν ππόζηξσκα Ce0.8Ti0.2O2-δ παξνπζίαζε ην κεγαιύηεξν ξπζκό θαηαλάισζεο 

νμπγόλνπ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (Η2-TPR), απνδεηθλύνληαο ηελ ύπαξμε επθίλεησλ 

νμπγόλσλ. Σα είδε απηά ζπκκεηέρνπλ ζην κεραληζηηθό δξόκν ηεο αληίδξαζεο WGS. Σν 

ζηεξεό Ce0.8Ti0.2O2-δ παξνπζίαζε επίζεο ην κεγαιύηεξν ξπζκό εθξόθεζεο CO2 ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε όμηλσλ θέληξσλ κε αζζελή θαη 

κέηξηα ηζρύ, ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια ζηεξεά. 

(ζ) Από ηηο κειέηεο DRIFTS ηαπηνπνηήζεθε ε ρεκηθή δνκή ησλ ελδηακέζσλ εηδώλ ηεο 

αληίδξαζεο WGS θαη ε επίδξαζε ηεο παξνπζίαο H2 ή Η2/CO2 ζην αέξην κίγκα ηεο 

ηξνθνδνζίαο ηεο αληίδξαζεο WGS. Η ρεκηθή δνκή ησλ εηδώλ απηώλ είλαη: γξακκηθό θαη 

γεθπξσκέλν CO ζηνλ Pt, θνξκηθά (HCOO-), θαξβνμπιηθά (-COOH) θαη αλζξαθηθά 

(CO3
2-

) είδε ζην ππόζηξσκα. Γηαπηζηώζεθε ε ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ ππνζηξώκαηνο ζηε 

ηζρύ ηνπ δεζκνύ Pt-CO θαη ζηε ζπζζώξεπζε αλζξαθηθώλ εηδώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αληίδξαζεο. 
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      ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΣΙΓΡΑΗ  WGS ΥΑΜΗΛΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ  Δ ΚΑΣΑΛΤΣΔ 

Pt/Ce1-xLaxO2-δ: ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ Ce/La  

 

5.1. Δηζαγσγή 

Σην θεθάιαην απηφ κειεηάηαη ε θαηαιπηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζηεξηδφκελσλ 

θαηαιπηψλ Pt (0.5 %θ.β.) ζε ζηεξεά ππνζηξψκαηα Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5, 0.8 θαη 

1.0). Σπγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηνπ αηνκηθνχ ιφγνπ Ce/La ζηελ ελεξγφηεηα 

ηεο αληίδξαζεο WGS ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 200-400
ν
C. Τα ζηεξεά ππνζηξψκαηα 

Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5, 0.8 θαη 1.0) παξαζθεπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν ιχκαηνο-

πεθηψκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνχ νμέσο (CA). Με ζηφρν ηε ζπζρέηηζε ησλ θπζηθνρεκηθψλ 

ηδηνηήησλ ησλ ζηεξεψλ κε ηελ θαηαιπηηθή ηνπο ελεξγφηεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαηάιιειεο ηερληθέο φπσο: XRD, SAED, BET, SEM, TPD-H2, HAADF/STEM, OSC, H2-

TPR, TPD-CO, TPD-CO2, TPD-NH3, in situ DRIFTS-CO, in situ Raman, in situ UV-

vis/DRS, θαη ηζνζεξκνθξαζηαθή ηζνηνπηθή ελαιιαγή κε ρξήζε 
18

Ο αθνινπζνχκελε απφ 

ηελ αληίδξαζε WGS. Η πνζφηεηα ηνπ άλζξαθα (κmol/g) πνπ ελαπνηίζεηαη ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ θαηαιχηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο WGS πνζνηηθνπνηήζεθε κεηά απφ ρξήζε 

ηεο ηερληθήο ζεξκνπξνγξακκαηηδφκελεο νμείδσζεο (TPO). Τν απνηέιεζκα απηφ 

ζπζρεηίζηεθε κε ηελ ελεξγφηεηα ησλ ππφςε ζηεξεψλ θαηαιπηψλ σο πξνο ηελ αληίδξαζε 

WGS. 

 

5.2. Υαξαθηεξηζκόο Καηαιπηώλ  

5.2.1. Γνκή, πθή θαη κνξθνινγία ζηεξεώλ ππνζηξσκάησλ Ce1-xLaxO2-δ 

Σην Σρήκα 5.1 παξνπζηάδνληαη πεξηζιαζνγξάκκαηα XRD ησλ ζηεξεψλ Ce1-xLaxO2-δ 

(x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8) κεηά απφ πχξσζή ηνπο ζηνπο 600
ν
C γηα 10 h. Σην ζηεξεφ CeO2 

(Σρήκα 5.1α) δηαπηζηψζεθαλ νη ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο πεξίζιαζεο ηεο θπβηθήο δνκήο 

θζνξίηε (JCPDS 81-0792 XRD card file). Τα πεξηζιαζνγξάκκαηα XRD ησλ κηθηψλ 

νμεηδίσλ Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.2, 0.5 θαη 0.8, Σρήκα 5.1β-δ) εκθάληζαλ ηηο ίδηεο θνξπθέο 

πεξίζιαζεο κε ην CeO2. Τν πην πάλσ απνηέιεζκα ππνδεηθλχεη φηη ε θπβηθή δνκή θζνξίηε 

δηαηεξείηαη γηα φιεο ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ζηεξενχ Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8). 

Σχκθσλα κε πξνεγνχκελεο κειέηεο [1-6], ε κέζνδνο ιχκαηνο πεθηψκαηνο κε ρξήζε 

θηηξηθνχ νμεψο (CA) νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ ζηεξενχ δηαιχκαηνο Ce1-xLaxO2-δ γηα ηηκέο x 

κηθξφηεξεο απφ 52 at.%. Σηα πεξηζιαζνγξάκκαηα XRD ησλ ζηεξεψλ Ce0.5La0.5O2-δ θαη 
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Ce0.2La0.8O2-δ δελ παξαηεξήζεθαλ θνξπθέο πνπ λα νθείινληαη ζηελ θξπζηαιιηθή θάζε 

ηνπ La2O3. Τν απνηέιεζκα απηφ δελ απνθιείεη ην ζρεκαηηζκφ λαλνθξπζηαιιηηψλ La2O3 

κε έλα πνζνζηφ %θ.β. κηθξφηεξν απφ 5.0, θαη κε έλα κέζν κέγεζνο πξσηνγελψλ 

ζσκαηηδίσλ κηθξφηεξν απφ 4 nm, κεγέζε θαηψηεξα απφ ην φξην αλίρλεπζεο ηνπο απφ ηελ 

ηερληθή XRD. Όιεο νη θνξπθέο πεξίζιαζεο ησλ κηθηψλ νμεηδίσλ Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.2, 

0.5, 0.8) είλαη κεηαηνπηζκέλεο ζε κηθξφηεξεο γσλίεο 2ζ ζε ζρέζε κε ηελ θαζαξή θάζε 

CeO2. Η κεηαηφπηζε ησλ θνξπθψλ απνδεηθλχεη φηη κέξνο ηνπ La
3+

 έρεη ελζσκαησζεί ζηε 

δνκή ηνπ CeO2, νδεγψληαο ζε δηαζηνιή ηνπ πιέγκαηφο θαη ζην ζρεκαηηζκφ ζηεξενχ 

δηαιχκαηνο Ce1-yLayO2-d. Τν θξπζηαιιηθφ πιέγκα δηαζηέιιεηαη εμαηηίαο ηεο κεγαιχηεξεο 

ηνληηθήο αθηίλαο La
3+

 (1.27 Å) ζε ζχγθξηζε κε απηή ηνπ Ce
4+

 (0.97 Å). 

 

 

ρήκα 5.1: Πεξηζιαζνγξάκκαηα XRD ησλ ζηεξεψλ Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8) κεηά 

απφ πχξσζή ζηνπο 600
ν
C γηα 10 h. (α) CeO2, (β) Ce0.8La0.2O2-δ, (γ) Ce0.5La0.5O2-δ θαη (δ) 

Ce0.2La0.8O2-δ. 

 

Σηνλ Πίλαθα 5.1 δίλεηαη ην κέγεζνο ησλ πξσηνγελψλ θξπζηάιισλ (dc, nm), ε 

ελδνπιεγκαηηθή απφζηαζε (d(111), Å), ε παξάκεηξνο πιέγκαηνο (α, Å), ν φγθνο ηεο 

θπςειίδαο (Å
 3

) θαη ε παξακφξθσζε ηνπ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο (ε, %) ησλ ζηεξεψλ 

Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5, 0.8). Τν κέγεζνο ησλ πξσηνγελψλ θξπζηάιισλ 

ππνινγίζηεθε απφ ηελ εμίζσζε Scherrer (Δμ. 3.1) [7] κε βάζε ην πιάηνο ζην ήκηζπ ηνπ 

κεγίζηνπ (FWHM) ηεο θνξπθήο (111). Τν κέγεζνο ησλ πξσηνγελψλ θξπζηάιισλ ηνπ 

CeO2 βξέζεθε ίζν κε 19.5 nm, ελψ κεηά απφ εηζαγσγή ηνπ La
3+

 ζην πιέγκα ηνπ CeO2 

απηφ βξέζεθε λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά (7.7-3.3 nm). Όζν απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε La
3+

 

ζηα ζηεξεά, ην κέγεζνο ησλ πξσηνγελψλ θξπζηάιισλ κεηψλεηαη. Δπηπιένλ, κεηά απφ 

πχξσζε ησλ ζηεξεψλ Ce1-xLaxO2-δ ζηνπο 600
ν
C γηα 42 h δελ δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο 
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αιιαγέο ζην κέγεζνο ησλ πξσηνγελψλ θξπζηάιισλ (Πίλαθαο 5.1). Τν πην πάλσ 

απνηέιεζκα δείρλεη ηελ πνιχ θαιή ζεξκηθή ζηαζεξφηεηα ησλ ζηεξεψλ Ce1-xLaxO2-δ. 

Με βάζε ηε θνξπθή πεξίζιαζεο (111) θαη ηελ Δμ. 3.2 (ελφηεηα § 3.3.1) ππνινγίζηεθε 

ε παξάκεηξνο πιέγκαηνο α (Å). Γηα ην CeO2 βξέζεθε ίζε κε 5.4057 Å, ελψ γηα ηα κηθηά 

νμείδηα Ce1-xLaxO2-δ εκθαλίδεηα λα είλαη κεγαιχηεξε (Πίλαθαο 5.1). Η παξάκεηξνο 

πιέγκαηνο βξέζεθε λα απμάλεηαη θαηά 1.0, 3.0 θαη 4.0% κεηά απφ ελζσκάησζε 20, 50 θαη 

80 at.% La
3+

 ζην πιέγκα ηνπ CeO2, αληίζηνηρα. Οη ηηκέο φγθνπ ηεο θπςειίδαο (Πίλαθαο 

5.1) απνδεηθλχνπλ ηε δηαζηνιή ηνπ πιέγκαηνο ηνπ CeO2 κεηά απφ ελζσκάησζε ηνπ La
3+

.    

 

Πίλαθαο 5.1: Μέγεζνο πξσηνγελψλ θξπζηάιισλ (dC, nm), ελδνπιεγκαηηθή απφζηαζε (d(111), Å), 

παξάκεηξνο πιέγκαηνο (α, Å), φγθνο θπςειίδαο (Å3
) θαη παξακφξθσζε ηνπ θξπζηαιιηθνχ 

πιέγκαηνο (ε, %) ησλ ζηεξεψλ Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8) κεηά απφ πχξσζή ζηνπο 

600
ν
C γηα 10 h.  

  

ηεξεά dC (nm)
(α)

 d(111) (Å)
 (α)

 α (Å)
 (α)

 α
3
 (Å

3
)
 (α)

 ε (%)
(γ)

 

CeO2 19.5 3.1210 5.4057 157.96 0.018 

Ce0.8La0.2O2-δ 7.7 (7.7)
(β)

 3.1580 5.4698 163.65 0.181 

Ce0.5La0.5O2-δ 4.6 (5.1)
 (β)

 3.2173 5.5725 173.04 0.384 

Ce0.2La0.8O2-δ 3.3 (3.6)
 (β)

 3.2580 5.6430 179.69 0.684 

(α)
: ππνινγίζηεθε απν ην θξπζηαιιηθφ επίπεδν (111) ηνπ CeO2. 

(β)
: κεηά απφ πχξσζή ζηνπο 600

ν
C γηα 42 h. 

(γ)
: ππνινγίζηεθε απν ηελ Eμ. (3.4). 

 

Η παξακφξθσζε ηνπ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο (micro-strain, ε, %) ππνινγίζηεθε απφ 

ηελ Δμ. 3.4 (ελφηεηα §3.3.1). Η παξακφξθσζε (ε, strain) νξίδεηαη σο ε αιιαγή ηεο 

απφζηαζεο κεηαμχ δπν αηνκηθψλ επηπέδσλ d ελφο παξακνξθσκέλνπ δείγκαηνο ζε 

ζχγθξηζε κε έλα κε παξακνξθσκέλν [8]. Τν θξπζηαιιηθφ πιέγκα ελφο ζηεξενχ 

παξακνξθψλεηαη εμαηηίαο ησλ ελδνγελψλ θελψλ ζέζεσλ νμπγφλνπ (χπαξμε ηνπ Ce
3+

 ζην 

CeO2) θαη ιφγσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ θαηηφληνο Ce
4+

 (0.97 Å) κε ην κεγαιχηεξν θαηηφλ 

La
3+

 (1.27 Å). Τν θξπζηαιιηθφ πιέγκα ηνπ CeO2 πνπ παξαζθεπάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο Γ.Γ. έρεη κηθξή ηηκή παξακφξθσζεο (ε = 0.018 %), γεγνλφο φκσο πνπ 

ππνδεηθλχεη ηελ παξνπζία Ce
3+

 ζην ζηεξεφ. Τν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα 

θάζκαηα Raman (580-600 cm
-1

) πνπ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Κεθ. 5.4.6. Μεηά απφ 

εηζαγσγή ηνπ La
3+

 ζηα ζηεξεά (20-80 at.%) παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή αχμεζε ηεο 

παξακφξθσζε απφ 10 έσο 38 θνξέο. Τν απνηέιεζκα απηφ ππνδεηθλχεη ηελ αχμεζε ησλ 

αηειεηψλ ζηα ζηεξεά κεηά απφ κείσζε ηνπ αηνκηθνχ ιφγνπ Ce/La. Σπγθξίλνληαο ηα κηθηά 

νμείδηα δεκεηξίνπ δηαπηζηψλνπκε φηη ην Ce0.8La0.2O2-δ έρεη ην κεγαιχηεξν κέγεζνο 
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ζσκαηηδίσλ (7.7 nm) θαη ηε κηθξφηεξε ηηκή παξακφξθσζε (0.181 %). Αληίζεηα, ην ζηεξεφ 

Ce0.2La0.8O2-δ έρεη ην κηθξφηεξν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ (3.3 nm) θαη ηε κεγαιχηεξε 

παξακφξθσζε (0.684 %). 

Η ηερληθή πεξίζιαζεο ειεθηξνλίσλ επηιεγκέλεο πεξηνρήο (SAED) ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα λα δηαζηαπξσζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ιήθζεθαλ απφ ηε ηερληθή πεξίζιαζεο 

αθηίλσλ-Φ (XRD). Η πεξίζιαζε ειεθηξνλίσλ είλαη κηα θξπζηαιινγξαθηθή ηερληθή πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ΤΔΜ [9]. Δμαηηίαο ηνπ φηη ην 

κήθνο θχκαηνο ησλ πςειήο ελέξγεηαο ειεθηξνλίσλ είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ ηελ 

απφζηαζε δπν αηνκηθψλ επηπέδσλ (ι<<d), ηα άηνκα δξνπλ σο θξάγκαηα πεξίζιαζεο γηα 

ηα ειεθηξφληα. Έηζη, θάπνην θιάζκα ειεθηξνλίσλ πεξηζιάηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο γσληέο 

πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ θξπζηαιιηθή δνκή ηνπ ζηεξενχ, ελψ θάπνην πεξλά κέζα απφ ην 

δείγκα ρσξίο λα απνθιίλεη. Η ηερληθή πεξίζιαζεο ειεθξνλίσλ νλνκάδεηαη «επηιεγκέλεο 

πεξηνρήο» δηφηη ν ρξήζηεο κπνξεί εχθνια λα επηιέμεη θάπνην κέξνο ηνπ δείγκαηνο θαη λα 

θαηαγξάςεη ην πεξηζιαζφγξακκα [9]. Οη δηαθνξέο ηεο ηερληθήο πεξίζιαζεο ειεθηξνλίσλ 

απφ ηε πεξίζιαζε αθηίλσλ-Φ είλαη: (α) ην κήθνο θχκαηνο ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη πεξίπνπ 

εθαηφ θνξέο κηθξφηεξν απφ απηφ ησλ αθηίλσλ-Φ, (β) ζηε πεξίζιαζε ειεθηξνλίσλ νη 

γσλίεο πεξίζιαζεηο είλαη πνιχ κηθξέο 0<ζ<2
ν
, ελψ γηα ηηο αθηίλεο-Φ 0<ζ<180

ν
, θαη (γ) ηα 

ειεθηξφληα αιιειεπηδξνχλ πην ηζρπξά κε ηελ χιε απφ φηη νη αθηίλεο-Φ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα ιακβάλνληαη θάζκαηα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (κεξηθά δεπηεξφιεπηα) 

θαη λα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα κηθξφηεξνπο θξπζηάιινπο εζηηάδνληαο ηε δέζκε 

ειεθηξνλίσλ ζε απηνχο [9].  

Σην Σρήκα 5.2 δίλνληαη πεξηζιαζνγξάκκαηα ειεθηξνλίσλ επηιεγκέλεο πεξηνρήο 

(SAED) γηα ηα ζηεξεά Ce0.8La0.2O2-δ θαη Ce0.2La0.8O2-δ. Οη νκφθεληξνη δαθηχιηνη 

πξνθχπηνπλ απφ ηα ειεθηξφληα πνπ πεξηζιψληαη απφ ηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ θξπζηάιινπ. 

Κάζε νκφθεληξνο δαθηχιηνο αληηζηνηρεί ζε δηαθνξεηηθφ θξπζηαιιηθφ επίπεδν (Σρήκα 5.2). 

Δπίζεο, φζν πην έληνλν είλαη ην ρξψκα ησλ δαθηπιίσλ ηφζν πην θξπζηαιιηθφ είλαη ην 

ζηεξεφ. Η άζπξε θειίδα ζην θέληξν ησλ δαθηπιίσλ νθείιεηαη ζηα ειεθηξφληα πνπ δελ 

πεξηζιψληαη απφ ην ζηεξεφ [9]. Όηαλ ζηα πεξηζιαζνγξάκκαηα ειεθηξνλίσλ εκθαλίδεηαη 

κφλν ε άζπξε θειίδα ζην θέληξν θαη δελ ππάξρνπλ νκφθεληξνη δαθηχιηνη, ηφηε ην ππφ 

εμέηαζε ζηεξεφ είλαη άκνξθν. Απφ ην Σρήκα 5.2 δηαπηζηψλεηαη φηη ηα δπν δείγκαηα είλαη 

πνιπθξπζηαιιηθά. Τν εληνλφηεξν ρξψκα ησλ δαθηπιίσλ ηνπ ζηεξενχ Ce0.8La0.2O2-δ 

νθείιεηαη ζηε κεγαιχηεξε θξπζηαιιηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο απηνχ ζε ζρέζε κε ην ζηεξεφ 

Ce0.2La0.8O2-δ, θάηη ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα XRD (7.7 έλαληη 

3.3 nm).  
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ρήκα 5.2: Πεξηζιαζνγξάκκαηα Ηιεθηξνλίσλ Δπηιεγκέλεο Πεξηνρήο (SAED) γηα ηα ζηεξεά (α) 

Ce0.8La0.2O2-δ θαη (β) Ce0.2La0.8O2-δ. 

 

Σηνλ Πίλαθα 5.2 δίλνληαη νη ηηκέο ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο (SSA, m
2
 g

-1
), ηνπ εηδηθνχ 

φγθνπ ησλ πφξσλ (Vp, cm
3
 g

-1
) θαη ηεο κέζεο δηακέηξνπ ησλ πφξσλ (dp, nm) ησλ ζηεξεψλ 

Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5, 0.8 θαη 1.0). Τν ζηεξεφ Ce0.8La0.2O2-δ έρεη ηε κεγαιχηεξε 

εηδηθή επηθάλεηα, φπνπ απηή κεηψλεηαη κε κείσζε ηνπ αηνκηθνχ ιφγνπ Ce/La. Ο φγθνο ησλ 

πφξσλ ησλ κηθηψλ νμεηδίσλ βξέζεθε λα είλαη κεγαιχηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ηα απιά 

νμείδηα. Η κέζε δηάκεηξνο ησλ πφξσλ ησλ ζηεξεψλ Ce1-xLaxO2-δ βξέζεθε λα παίξλεη ηηκέο 

ζηελ πεξηνρή 4.1-9.3 nm (κεζνπνξψδε πιηθά). Σπγθεθξηκέλα, βξέζεθε λα κεηψλεηαη θαηά 

39% κεηά απφ ελζσκάησζε 20 at.% La
3+

 ζην πιέγκα ηνπ CeO2 θαη λα απμάλεηαη κε 

αχμεζε ηεο at.% πεξηεθηηθφηεηαο ζε La. Τα πην πάλσ απνηειέζκαηα βξίζθνληαη ζε 

ζπκθσλία κε απηά πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο Reddy et al. [10] γηα ηα ζηεξεά Ce1-xLaxO2-

δ ηα νπνία παξαζθεπάζηεθαλ κε ηελ ηξνπνπνηεκέλε κέζνδν ζπγθαηαβχζεζεο (modified 

co-precipitation), φπνπ, κεηά απφ εηζαγσγή 20 at.% La
3+

 ζην νμείδην ηνπ δεκεηξίνπ, ε 

εηδηθή επηθάλεηα απμήζεθε θαηά 1.6 θνξέο. Ο Krishna et al. [11] έρνπλ δείμεη κεηά απφ 

ρξήζε θαζκαηνζθνπίαο Raman φηη ε εηζαγσγή La
3+

 ζην νμείδην ηνπ δεκεηξίνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ε δηαδηθαζία ηεο ζπζζσκάησζεο (sintering) λα κεηαηνπίδεηαη γηα 

πεξηζζφηεξν απφ 100
ν
C θαη ηαπηφρξνλα λα βειηηψλεηαη ε εηδηθή επηθάλεηά (m

2
/g) ηνπ 

ζηεξενχ. Ο Alifanti et al. [12] δηαπίζησζαλ φηη, φζν απμάλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

ζηεξενχ ζε Zr
4+

, ε εηδηθή επηθάλεηα ησλ πιηθψλ Ce1-xZrxO2-δ κεηψλεηαη. Δπηπιένλ, ε 

Constantinou et al. [13] αλαθέξνπλ αχμεζε ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο θαηά 53% κε 

ελζσκάησζε 4 at.% La
3+

 ζην Ce1-xZrxO2-δ.  

Σην Σρήκα 5.3 παξνπζηάδνληαη θσηνγξαθίεο ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο 

(SEM) πνπ ιήθζεθαλ ζηα ζηεξεά CeO2, Ce0.8La0.2O2-δ θαη Ce0.2La0.8O2-δ. Σε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ιήθζεθε σπογγώδης μορφολογία κε κέζν κέγεζνο δεπηεξνγελψλ ζσκαηηδίσλ 

ίζν κε 200 nm. 
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Πίλαθαο 5.2: Τηκέο εηδηθήο επηθάλεηαο (SSA, m
2
 g

-1
), εηδηθνχ φγθνπ πφξσλ (Vp, cm

3
 g

-1
) θαη κέζεο 

δηακέηξνπ ησλ πφξσλ (dp, nm) ησλ ζηεξεψλ Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5, 0.8, 1.0). 

 

ηεξεά SSA (m
2
 g

-1
) Vp (cm

3
 g

-1
) dp (nm) 

CeO2  14.5 0.029 6.7 

Ce0.8La0.2O2-δ  42.1 0.059 4.1 

Ce0.5La0.5O2-δ  22.4 0.059 7.9 

Ce0.2La0.8O2-δ  14.3 0.041 9.3 

La2O3  6.7 0.017 9.3 

 

 

ρήκα 5.3: Φσηνγξαθίεο ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο (SEM) πνπ ιήθζεθαλ ζηα ζηεξεά 

(α) CeO2, (β) Ce0.8La0.2O2-δ θαη (γ) Ce0.2La0.8O2-δ κεηά απφ πχξσζή ηνπο ζηνπο 600
ν
C γηα 10 h. 

 

5.2.2. Γηαζπνξά θαη κέζν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt 

5.2.2.1. Θεξκνπξνγξακκαηηδόκελε εθξόθεζε Η2 (TPD-H2) 

Σην Σρήκα 5.4 δίλνληαη ηα πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδφκελεο εθξφθεζεο Η2 γηα ηνλ 

θαηαιχηε 0.5 %θ.β. Pt/CeO2 κεηά απφ ρεκηθή πξνζξφθεζε 1 % Η2/He ζηνπο 150
o
C, 1 % 

Η2/He ζηνπο 25
o
C, θαη 0.3 % Η2/He ζηνπο 25

o
C. Σηελ πεξίπησζε ηεο ρεκηθήο 

πξνζξφθεζεο κε 1 % Η2/He ζηνπο 150
o
C (Σρήκα 5.4α) παξαηεξήζεθαλ δπν θνξπθέο 

εθξφθεζεο ζηνπο 85 θαη 220
o
C, θαζψο θαη έλαο ψκνο ζηε δεχηεξε θνξπθή εθξφθεζεο 

ζηνπο 357
o
C. Τν πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδφκελεο εθξφθεζεο Η2 πνπ ιήθζεθε κεηά απφ 

πξνζξφθεζε 1 % Η2/He ζηνπο 25
o
C παξνπζηάδεη δπν θνξπθέο ζηνπο 64 θαη 370

ν
C (Σρήκα 

5.4β). Η δεχηεξε θνξπθή παξνπζηάδεη ψκν ζηε ρακειή ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή (290
o
C) 

θαη έλα ζηελ πςειή πεξηνρή (440
ν
C). Σηελ πεξίπησζε ηεο ρεκηθήο πξνζξφθεζεο Η2 

ζηνπο 25
ν
C, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε πδξνγφλνπ (0.3 % Η2/He), 

δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε δπν θνξπθψλ εθξφθεζεο (78 θαη 490
ν
C). Η ηειεπηαία 

παξνπζηάδεη δπν ψκνπο ζηνπο 420 θαη 550
o
C (Σρήκα 5.4γ). Με αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

πξνζξφθεζεο απφ ηνπο 25 ζηνπο 150
o
C ηα κέγηζηα ησλ θνξπθψλ εθξφθεζεο Η2 (ΤΜ) ζηε 
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ρακειή ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή (64-78
o
C) κεηαηνπίδνληαη ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο 

(85
o
C), ελψ ε δεχηεξε θνξπθή πνπ βξίζθεηαη ζηελ πςειή ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή (370-

490
o
C) κεηαηνπίδεηαη ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο (220

ν
C). Με κείσζε ηεο κεξηθήο 

πίεζεο ηνπ πδξνγφλνπ ζην αέξην κίγκα πξνζξφθεζεο απφ 7.6 (1 % Η2/He) ζε 2.3 Torr (0.3 

% Η2/He), γηα ζεξκνθξαζία πξνζξφθεζεο 25
o
C, φιεο νη θνξπθέο εθξφθεζεο 

κεηαηνπίδνληαη ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Τα πην πάλσ απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ 

φηη ε ζεξκνθξαζία πξνζξφθεζεο αιιά θαη ε κεξηθή πίεζε ηνπ πδξνγφλνπ ζην αέξην κίγκα 

πξνζξφθεζεο επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηε κνξθή, ζηα κέγηζηα ησλ ζεξκνθξαζίσλ ησλ 

θνξπθψλ εθξφθεζεο, θαη ζηελ πνζφηεηα ηνπ Η2 πνπ ρεκεηνξνθάηαη, φπσο θαίλεηαη ζην 

Σρήκα 5.4 θαη ζηνλ Πίλαθα 5.3. 

 

 

ρήκα 5.4: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδφκελεο εθξφθεζεο Η2 ηνπ θαηαιχηε 0.5 %θ.β. Pt/CeO2 

κεηά απφ ρεκηθή πξνζξφθεζε (α) 1 % Η2/He ζηνπο 150
o
C, (β) 1 % Η2/He ζηνπο 25

o
C θαη (γ) 0.3 

% Η2/He ζηνπο 25
o
C.  

 

Ο Levy et al. [14] παξνπζίαζαλ πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδφκελεο εθξφθεζεο Η2 ηνπ 

θαηαιχηε 2 %θ.β. Pt/CeO2 κεηά απφ αλαγσγή ζηνπο 500
ν
C γηα 5 h. Η ρεκηθή πξνζξφθεζε 

Η2 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο 25 θαη 500
o
C κε ρξήζε αέξηνπ κίγκαηνο 1 % Η2/He. Όηαλ ε 

πξνζξφθεζε Η2 έγηλε ζηνπο 25
ν
C, δηαπίζησζαλ δπν θνξπθέο εθξφθεζεο (125 θαη 600

ν
C), 

ελψ φηαλ ε πξνζξφθεζε Η2 έγηλε ζηνπο 500
ν
C εκθαλίζηεθε κφλν κηα θνξπθή εθξφθεζεο 

(305
o
C). Η δηαθνξά ησλ πξνθίι TPD πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνλ Levy et al. [14] κε 

απηά ηεο παξνχζαο Γ.Γ. πξέπεη λα νθείινληαη ζηελ πςειφηεξε ζεξκνθξαζία αλαγσγήο 

(500 έλαληη 300
o
C ζηελ παξνχζα Γ.Γ), ζηνλ κηθξφηεξν ξπζκφ ζέξκαλζεο (20 έλαληη 

30
o
C/min ζηελ παξνχζα Γ.Γ.), θαη ζηε κηθξφηεξε ξνή ηνπ θέξνληνο αεξίνπ (20 έλαληη 30 

cc/min ζηελ παξνχζα Γ.Γ.). Ο Kalamaras et al. [15] ζε πεηξάκαηα Η2-TPD ζηνλ θαηαιχηε 

0.5 %θ.β. Pt/CeO2 έδεημαλ πνιιαπιέο θνξπθέο εθξφθεζεο Η2 (ρξεζηκνπνηήζεθε εκπνξηθφ 
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CeO2 (Aldrich CAS 1306-38-3) εηδηθήο επηθάλεηαο 5.6 m
2
/g). Όκνηα πξνθίι 

ζεξκνπξνγξακκαηηδφκελεο εθξφθεζεο Η2 ιήθζεθαλ απφ ηνλ Fornasiero et al. [16] γηα 

ηνπο θαηαιχηεο Pt/Ce1-xZrxO2/Al2O3. Σπγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη ηξεηο θνξπθέο 

εθξφθεζεο ζηνπο 50, 190 θαη 370
o
C, φπνπ γηα Τ>400

ν
C ιακβάλνπλ ρψξα θαηλφκελα back-

spillover πδξνγφλνπ.  

Σηνλ Πίλαθα 5.3 δίλεηαη ν ιφγνο H/Pt γηα ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

πξνζξφθεζεο Η2, ε δηαζπνξά Pt (D, %) θαη ην κέζν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt (dPt, nm), 

φπσο ππνινγίζηεθαλ απφ ηελ ηερληθή TPD-H2. Ο ιφγνο H/Pt γηα ηνλ θαηαιχηε Pt/CeO2 

βξέζεθε ίζνο κε 3.1 γηα πξνζξφθεζε Η2 ζηνπο 150
ν
C, θαη βξέζεθε λα κεηψλεηαη ζε 1.6 γηα 

πξνζξφθεζε Η2 ζηνπο 25
ν
C κε αέξην κίγκα 1 % Η2/He (7.6 Torr). Τα απνηειέζκαηα απηά 

(H/Pt > 1) ππνδεηθλχνπλ ηελ παξνπζία ηνπ θαηλνκέλνπ spillover απφ ην Pt ζηα Ο
n-

 ηνπ 

ππνζηξψκαηνο. Bernal et al. [17] αλαθέξνπλ φηη ην spillover πδξνγφλνπ ζε νμεηδηθά 

ππνζηξψκαηα είλαη κηα ελεξγνπνηεκέλε δηαδηθαζία, φπνπ ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο 

πξνζξφθεζεο ην θαηλφκελν απηφ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί. Ο Salasc et al. [18] αλαθέξνπλ 

ηηκή ηνπ ιφγνπ H/Pt ίζε κε 1.6 κεηά απφ πξνζξφθεζε Η2 ζηνπο 25
ν
C ζε θαηαιχηεο 0.58 

%θ.β Pt/Ce1-xZrxO2 νη νπνίνη πξνεγνχκελα είραλ αλαρζεί κε πδξνγφλν ζηνπο 300
ν
C. Η 

ίδηα νκάδα εξεπλεηψλ [18] δηαπίζησζε φηη κε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αλαγσγήο ζηνπο 

200
ν
C απμάλεηαη ζεκαληηθά ν ιφγνο H/Pt ζε 12.4,  πξνθαλψο ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ 

spillover Η2 απφ ην κέηαιιν ζην ππφζηξσκα. Πνιιέο εξγαζίεο [16, 18-20] αλαθέξνπλ φηη 

ε ζεξκνθξαζία αλαγσγήο επηδξά ζεκαληηθά ζην ιφγν H/Pt. Σπγθεθξηκέλα, φζν απμάλεηαη 

ε ζεξκνθξαζία αλαγσγήο απφ 200 ζε 500
o
C κεηψλεηαη ε ηηκή ηνπ ιφγνπ H/Pt. Τν 

ηειεπηαίν δελ νθείιεηαη ζε δηάρπζε αλεγκέλσλ είδσλ CeOx ζην Pt (decoration effects), 

αιιά ζε ειεθηξνληαθέο αιιειεπηδξάζεηο Pt-ππνζηξψκαηνο [19]. Ο Perrichon et al. [20] 

αλαθέξνπλ ηηκέο ηνπ ιφγνπ H/Pt ίζεο κε 9.5-0.24 γηα πξνζξφθεζε Η2 ζηνπο 25
ν
C θαη 

ζεξκνθξαζίεο αλαγσγήο ζηελ πεξηνρή 200-500
ν
C. 

Σηελ παξνχζα Γ.Γ. φηαλ ε πξνζξφθεζε Η2 έγηλε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζηνλ 

θαηαιχηε Pt/CeO2 κε αέξην κίγκα 0.3 % Η2/He, ε ηηκή ηνπ ιφγνπ H/Pt βξέζεθε ίζε κε 

0.69 (Πίλαθαο 5.3). Η δηαζπνξά θαη ην κέζν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ Pt βξέζεθαλ λα 

είλαη 69% θαη 1.6 nm, αληίζηνηρα. Τν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζε θαιή ζπκθσλία κε ηηο 

κεηξήζεηο HAADF/STEM, ππνδεηθλχνληαο ηελ απνπζία ηνπ θαηλνκέλνπ spillover ζηηο 

ζπλζήθεο πνπ εθαξκφζηεθαλ (Πίλαθαο 5.3). Έηζη, ε θνξπθή εθξφθεζεο ζηε ρακειή 

ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή (TM1 = 78
ν
C) νθείιεηαη ζε αζζελψο πξνζξνθεκέλν αηνκηθφ 

πδξνγφλν ζηνλ Pt, ελψ ε δεχηεξε θνξπθή (ΤΜ2 = 490
ν
C) ζε ηζρπξά πξνζξνθεκέλν 

αηνκηθφ πδξνγφλν ζηνλ Pt. Μεηά απφ απνζπλέιημε ηνπ πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδφκελεο 

εθξφθεζεο (πξνζξφθεζε κε 1 % Η2/He ζηνπο 25
ν
C), νη θνξπθέο ζηνπο 64, 290 θαη 370

o
C 
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έδσζαλ φκνηα δηαζπνξά Pt (D = 67%) κε απηή πνπ ππνινγίζηεθε απφ κεηξήζεηο 

ΗΑΑDF/STEM, απνδεηθλχνληαο φηη ν ψκνο ζηελ πςειή ζεξκνθξαζίαθή πεξηνρή (440
ν
C) 

νθείιεηαη ζε εθξφθεζε πδξνγφλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θαηλφκελν back-spillover Η (απφ 

ην ππφζηξσκα ζηελ επηθάλεηα Pt).     

 

Πίλαθαο 5.3: Λφγνο H/Pt, δηαζπνξά Pt (D, %) θαη κέζν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt (dPt, nm) φπσο 

ππνινγίζηεθαλ απφ ηηο ηερληθέο TPD-H2 θαη HAADF/STEM. 

 

0.5 wt% Pt/ 

ππόζηξσκα 

H/Pt
(α)

 H/Pt
 (β)

 H/Pt
(γ)

 D (%) dPt (nm)
(c)

 dPt (nm)
(δ)

 

CeO2 3.1 1.6 0.69 69
(γ)

, 92
(δ)

 1.6 1.2 (± 0.3 s.d.) 

Ce0.8La0.2O2-δ 4.9 4.0 0.92 92
(γ)

, 100
(δ)

 1.2 1.0 (± 0.2 s.d.) 

Ce0.5La0.5O2-δ - 1.6 0.85 85
(γ)

 1.3 - 

Ce0.2La0.8O2-δ 1.9 1.4 0.78 78
(γ)

 1.4 - 

La2O3 - - - 100
(δ)

 - 1.0 (± 0.3 s.d.) 

(α)
: ρεκεηνξξφθεζε κε 1 vol% H2/He ζηνπο 150

o
C γηα 30 min. 

(β)
: ρεκεηνξξφθεζε κε 1 vol% H2/He ζηνπο 25

o
C γηα 30 min. 

(γ)
: ρεκεηνξξφθεζε κε 0.3 vol% H2/He ζηνπο 25

o
C γηα 15 min. 

(δ)
: Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα HAADF/STEM. 

 

Σηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαιχηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ ν ιφγνο H/Pt βξέζεθε ίζνο κε 4.9, 4.0 

θαη 0.92 γηα πξνζξφθεζε Η2 ζηνπο 150 θαη 25
ν
C κε ρξήζε 1 % Η2/He, θαη ζηνπο 25

ν
C κε 

ρξήζε 0.3 % Η2/He, αληίζηνηρα. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.3, φζν απμάλεηαη ε 

ζπγθέληξσζε La
3+

 ζηα ζηεξεά Ce1-xLaxO2-δ, ν ιφγνο H/Pt κεηψλεηαη. Ο Li et al. [21] 

δηαπίζησζαλ φηη ε παξνπζία επθίλεησλ νμπγφλσλ ζην ππφζηξσκα απμάλεη ην spillover 

πδξνγφλνπ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Να ζεκεησζεί φηη νη θαηαιχηεο Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη 

Pt/Ce0.2La0.8O2-δ παξνπζηάδνπλ ηελ πςειφηεξε θαη ρακειφηεξε ηηκή ηνπ ιφγνπ Η/Pt θαη 

OSC, αληίζηνηρα (βιέπε ελφηεηα § 5.4.7). 

Η δηαζπνξά (D, %) Pt βξέζεθε ίζε κε 92, 85 θαη 78 % πνπ αληηζηνηρεί ζε κέγεζνο 

ζσκαηηδίσλ Pt ίζν κε 1.2, 1.3 θαη 1.4 nm, αληίζηνηρα γηα ηνπο θαηαιχηεο Pt/Ce0.8La0.2O2-δ, 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ θαη Pt/Ce0.2La0.8O2-δ. Η εηζαγσγή 20 at.% La
3+

 ζην πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ 

ηνπ δεκεηξίνπ νδεγεί επνκέλσο ζε αχμεζε ηεο δηαζπνξάο Pt (κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε 

επηθαλεηαθψλ ελεξγψλ εηδψλ Pt, κmol Pts g
-1

). Όκνηα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ απφ ηνλ 

Perrichon et al. [20] ζηε κειέηε ηνπο ζε θαηαιχηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xZrxO2-δ. Σηνλ Πίλαθα 

5.3 δίλεηαη ην κέζν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ Pt φπσο ππνινγίζηεθε απφ ηε ηερληθή 

HAADF/STEM. Τα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζε θαιή ζπκθσλία κε απηά ησλ κεηξήζεσλ 

TPD-H2. 
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5.2.2.2. Ηιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία άξσζεο - Γηέιεπζεο Γαθηπιηνεηδνύο 

Απεηθόληζεο θνηεηλνύ Πεδίνπ Τςειήο Γσλίαο (HAADF/STEM) 

Σην Σρήκα 5.5 παξνπζηάδνληαη εηθφλεο HAADF/STEM θαη ε θαηαλνκή κεγέζνπο ησλ 

ζσκαηηδίσλ Pt πνπ ιήθζεθαλ ζηνλ θαηαιχηε 0.5 %θ.β. Pt/CeO2 κεηά απφ νμείδσζή κε 

κίγκα 20% Ο2/He ζηνπο 600
ν
C γηα 2 h θαη αλαγσγή κε H2 (1 bar) ζηνπο 300

o
C γηα 2 h. Ο 

θαηαιχηεο Pt/CeO2 απνηειείηαη απφ ζσκαηίδηα CeO2 κεγέζνπο 5 κε 40 nm, ηα νπνία 

ζρεκαηίδνπλ ζπζζσκαηψκαηα (agglomerates). Αληρλεχζεθαλ ζπζζσκαηψκαηα κεγέζνπο 

κέρξη θαη 0.5 κm. Βξέζεθε φηη ηα κηθξά ζπζζσκαηψκαηα CeO2 ελζσκαηφλνληαη κε ηπραίν 

ηξφπν, ελψ ηα κεγαιχηεξα νδεγνχλ ζε δηακφξθσζε θπιιφδνπο κνξθήο. Οη θσηεηλφηεξεο 

πεξηνρέο ηεο εηθφλαο ηνπ Σρήκαηνο 5.5α αληηζηνηρνχλ ζε παρχηεξεο (thicker) πεξηνρέο ηνπ 

δείγκαηνο, ελψ νη ζθνηεηλέο πεξηνρέο ζε πφξνπο ηνπ ζηεξενχ. Σην Σρήκα 5.5β θαίλνληαη 

λαλνζσκαηίδηα Pt νκνηνγελψο θαηαλεκεκέλα ζην CeO2, ελψ ζην Σρήκα 5.5γ δίλεηαη ε 

θαηαλνκή κεγέζνπο ησλ ζσκαηηδίσλ Pt πνπ ιήθζεθε κεηά απφ θαηακέηξεζε 200 

ζσκαηηδίσλ. Τν κέζν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ Pt εθηηκήζεθε ίζν κε 1.2 (± 0.3) nm. Σε 

πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ εξγαζηεξίνπ Δηεξνγελνχο 

Καηάιπζεο [15] παξνπζηάδνληαη κεηξήζεηο HAADF/STEM ζε θαηαιχηεο 0.1 %θ.β. 

Pt/CeO2 θαη 0.6 %θ.β. Pt/CeO2 (ην CeO2 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ εκπνξηθφ κε εηδηθή 

επηθάλεηα 5.6 m
2
/g), φπνπ ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ Pt βξέζεθε ίζν κε 1.2 θαη 2.5 nm, 

αληίζηνηρα. Τα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη ην CeO2 πνπ παξαζθεπάζηεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο Γ.Γ. κε ηε κέζνδν ιχκαηνο-πεθηψκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνχ νμέσο 

νδεγεί ζε ζηεξεά κε εηδηθή επηθάλεηα θαη δνκή ησλ πφξσλ πνπ ζηαζεξνπνηνχλ ηελ πςειή 

δηαζπνξά Pt κεηά απφ νμείδσζε θαη αλαγσγή. 

Δηθφλεο HAADF/STEM ιήθζεθαλ θαη γηα ηνλ θαηαιχηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ 

κεηά απφ νμείδσζή (20% Ο2/He) ζηνπο 600
ν
C γηα 2 h θαη αλαγσγή (H2, 1 bar) ζηνπο 

300
o
C γηα 2 h (δελ παξνπζηάδνληαη). Αληρλεχηεθαλ λαλνζσκαηίδηα Ce0.8La0.2O2-δ κεηαμχ 5 

θαη 15 nm, ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ ζπζζσκαηψκαηα κεγέζνπο 50-200 nm (κηθξφηεξα απφ 

ηνπ CeO2). Σχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο EDX πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο ηνπ δείγκαηνο Ce0.8La0.2O2-δ, ιήθζεθε κηα κέζε ηηκή ηνπ αηνκηθνχ ιφγνπ Ce:La 

ίζε κε 81:19 κε ηππηθή απφθιηζε 2%. Τν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ 

νλνκαζηηθή ζχζηαζε (nominal composition) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζχλζεζε απηνχ 

ηνπ ζηεξενχ. Η κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή ηνπ αηνκηθνχ ιφγνπ Ce:La βξέζεθε ίζε κε 

85:15 θαη 77:23, αληίζηνηρα, απνδεηθλχνληαο φηη δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο (segregation) 

ηνπ νμεηδίνπ ζην δείγκα. Τν κέζν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt πξνζδηνξίζηεθε ζε 1.0 (± 0.2) 

nm. 
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ρήκα 5.5: (α θαη β) Δηθφλεο HAADF/STEM θαη (γ) θαηαλνκή κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ Pt πνπ 

ιήθζεθαλ ζηνλ θαηαιχηε 0.5 %θ.β. Pt/CeO2 κεηά απφ νμείδσζε (20% Ο2/He) ζηνπο 600
ν
C γηα 2 h 

θαη αλαγσγή (H2, 1 bar) ζηνπο 300
o
C γηα 2 h. 

 

Σην Σρήκα 5.6 παξνπζηάδνληαη εηθφλεο HAADF/STEM θαη ε θαηαλνκή κεγέζνπο ησλ 

ζσκαηηδίσλ Pt πνπ ιήθζεθαλ ζηνλ θαηαιχηε 0.5 %θ.β. Pt/La2O3 κεηά απφ νμείδσζή ηνπ 

(20% Ο2/He) ζηνπο 600
ν
C γηα 2 h θαη αλαγσγή (H2, 1 bar) ζηνπο 300

o
C γηα 2 h. Όπσο 

θαίλεηαη ζην Σρήκα 5.6
α
, ν θαηαιχηεο Pt/La2O3 απνηειείηαη απφ ζσκαηίδηα La2O3 

κεγάινπ κεγέζνπο (εθαηνληάδεο nm) κε πςειφ πνξψδεο (porositity). Δπίζεο, ππάξρνπλ 

κεξηθά κε πνξψδε ζσκαηίδηα (Σρήκα 5.6α), γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα 

απνηειέζκαηα ΒΔΤ (6.7 m
2
/g). Σην Σρήκα 5.6β δηαθξίλνληαη ζσκαηίδηα Pt νκνηνγελψο 

θαηαλεκεκέλα ζην La2O3, ελψ ζην Σρήκα 5.6γ δίλεηαη ε θαηαλνκή κεγέζνπο ησλ 

ζσκαηηδίσλ Pt (κεηά απφ θαηακέηξεζε 200 ζσκαηηδίσλ) κε κέζν κέγεζνο ίζν κε 1.0 (± 

0.3) nm. Σχκθσλα κε κεηξήζεηο EDX, ζηα ζσκαηίδηα Pt δηαπηζηψζεθε φηη δελ ιακβάλεη 

ρψξα ε δηάρπζε αλεγκέλσλ είδσλ CeOx θαη LaOx ζηελ επηθάλεηα ηνπο (decoration 

effects). Τν απνηέιεζκα απηφ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε απνηειέζκαηα HR-TEM [19] 

κεηά απφ αλαγσγή κε πδξνγφλν ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 500
ν
C. 
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ρήκα 5.6: (α θαη β) Δηθφλεο HAADF/STEM θαη (γ) θαηαλνκή κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ Pt πνπ 

ιήθζεθαλ ζηνλ θαηαιχηε 0.5 %θ.β. Pt/La2O3 κεηά απφ νμείδσζε (20% Ο2/He) ζηνπο 600
ν
C γηα 2 

h θαη αλαγσγή (H2, 1 bar) ζηνπο 300
o
C γηα 2 h. 

 

5.3. Καηαιπηηθή πκπεξηθνξά 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xLaxO2-δ 

5.3.1. Δπίδξαζε ηνπ ιόγνπ Ce/La 

Σην Σρήκα 5.7 παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο 

ζηε κεηαηξνπή CO (WGS αληίδξαζε) ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο ζε 

θαηαιχηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5, 0.8 θαη 1.0). Αξρηθά πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη δελ παξήρζεθε CH4 ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 200-400
ν
C πνπ 

κειεηήζεθε. Τν απνηέιεζκα απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ αθνχ δείρλεη φηη νη θαηαιχηεο 

Pt/Ce1-xLaxO2-δ δελ πξνσζνχλ ηε κε επηζπκεηή αληίδξαζε: CO + 3H2  CH4 + H2O. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην Σρήκα 5.7, ε εηζαγσγή 20 at.% La
3+

 ζην πιέγκα ηνπ CeO2 

βειηηψλεη ζεκαληηθά ηε θαηαιπηηθή ελεξγφηεηα ηεο αληίδξαζεο WGS θπξίσο ζηε ρακειή 

ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 275-350
ν
C. Σπγθεθξηκέλα, ζηνπο 275

o
C ε κεηαηξνπή ηνπ CO 

απμάλεη θαηά 1.4 θνξέο. Αληίζεηα, κε πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε La
3+

 (50-
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80 at.%) δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηεο κεηαηξνπήο CO, φπνπ ζηνπο 275
o
C ε 

κεηαηξνπή CO κεηψζεθε θαηά 3.2 θνξέο κε αχμεζε ηνπ La
3+

 απφ 20 ζε 80 at.% ζην 

πιέγκα ηνπ CeO2.   

 

 

ρήκα 5.7: Δπίδξαζε ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο ζηε κεηαηξνπή CO ζπλαξηήζεη 

ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο (WGS) ζε θαηαιχηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5, 0.8 

θαη 1.0). Πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο: mcat = 0.5 g, GHSV = 40,000 h
-1

, ζχζηαζε ηξνθνδνζίαο: 3 %θ.φ. 

CO/10 %θ.φ. H2O/87 %θ.ν. He.   

 

Η θαηλφκελε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο (Eapp) ηεο αληίδξαζεο WGS ππνινγίζηεθε κε 

βάζε ηνπο κεηξνχκελνπο θηλεηηθνχο ξπζκνχο (XCO <15 %) ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 

250-350
ν
C γηα ηνλ θαιχηεξν (Pt/Ce0.8La0.2O2-δ) θαη ρεηξφηεξν (Pt/Ce0.2La0.8O2-δ) θαηαιχηε 

(Σρήκα 5.7). H θαηλφκελε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο βξέζεθε ίζε κε 18.8 (± 0.3) θαη 21.0 (± 

0.2) kcal mol
-1

 γηα ηνπο θαηαιχηεο Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη Pt/Ce0.2La0.8O2-δ, αληίζηνηρα. 

Κηλεηηθνί ξπζκνί ηεο αληίδξαζεο WGS ζηα ζηεξεά 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 

0.5, 0.8 θαη 1.0) ππνινγίζηεθαλ ζηνπο 250
ν
C. Σηνλ Πίλαθα 5.4 παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε 

ηνπ αηνκηθνχ ιφγνπ Ce/La ζηνλ εηδηθφ θηλεηηθφ ξπζκφ αλά γξακκάξην θαηαιχηε, rCO 

(κmol gcat
-1

 s
-1

) θαη αλά κήθνο δηεπηθάλεηαο Pt-Ce1-xLaxO2-δ, RCO (κmol cm
-1

 s
-1

). Δπηπιένλ, 

δίλεηαη ην εηδηθφ κήθνο ηεο δηεπηθάλεηαο Pt-Ce1-xLaxO2-δ (Io, cm gcat
-1

). Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 5.4 δηαπηζηψλεηαη φηη ην rCO εμαξηάηαη απφ ην ιφγν Ce/La. Γηα 

παξάδεηγκα, ην rCO απμάλεηαη θαηά ηέζζεξηο θνξέο ζπγθξίλνληαο ηνπο θαηαιχηεο 

Pt/Ce0.2La0.8O2-δ (0.8 κmol gcat
-1

 s
-1

) θαη Pt/Ce0.8La0.2O2-δ (3.2 κmol gcat
-1

 s
-1

). Οη 

ζηεξηδφκελνη θαηαιχηεο Pt κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε La
3+

 (50-80 at.%) παξνπζηάδνπλ 

ηηκέο θηλεηηθνχ ξπζκνχ πνπ θπκαίλνληαη ζηελ πεξηνρή 0.8-1.3 κmol gcat
-1

 s
-1

. Ο εηδηθφο 

θηλεηηθφο ξπζκφο RCO (κmol cm
-1

 s
-1

) βξέζεθε λα είλαη κεγαιχηεξνο γηα ηνλ θαηαιχηε 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ (1.15 x 10
-11

 κmol cm
-1

 s
-1

) θαη κηθξφηεξνο γηα ηνλ θαηαιχηε Pt/La2O3 

Κλ
ειτ
ώ Χ

. Π
ετα
λλ
ίδο
υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ Ce/La  
                 

                    
ΚΛΔΙΤΩ Φ. ΠΔΤΑΛΛΙΓΟΥ                                                                                                                          152 

  

(4.3 x 10
-12

 κmol cm
-1

 s
-1

). Απηνί νη δπν θαηαιχηεο παξνπζηάδνπλ ην ίδην Io (Πίλαθαο 5.4). 

Να ζεκεησζεί φηη ν αξηζκφο αηφκσλ Pt αλά cm (δηεπηθάλεηα Pt-ππνζηξψκαηνο) ειάρηζηα 

κεηαβάιιεηαη απφ ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ Pt θαη ηε ζχζηαζε ηνπ κηθηνχ νμεηδίνπ (π.ρ. 

κήθνο δεζκνχ Pt-Pt θαη M
n+

-OL, φπνπ M
n+

 θαη OL ην θαηηφλ ηνπ κεηάιινπ θαη ην 

πιεγκαηηθφ νμπγφλν ηνπ ππνζηξψκαηνο, αληίζηνηρα). Τα πην πάλσ δεδνκέλα δείρλνπλ φηη 

ν θαηαιχηεο Pt/La2O3 δηαζέηεη θέληξα ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξψκαηνο 

κηθξφηεξεο δξαζηηθφηεηαο (k) ζε ζχγθξηζε κε ηνλ θαηαιχηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. Σην 

Κεθάιαην 7 απνδεηθλχεηαη φηη ηα ελεξγά ελδηάκεζα είδε ηεο αληίδξαζεο WGS πνπ 

πεξηέρνπλ άλζξαθα (C-pool) θαη πδξνγφλν (H-pool) δεκηνπξγνχληαη ζηε δηεπηθάλεηα 

κεηάιινπ-ππνζηξψκαηνο θαη ζε κηα κηθξή δψλε γχξσ απφ απηή. Τα πην πάλσ δείρλνπλ φηη 

ν ιφγνο Ce/La επηδξά ζεκαληηθά ζηε δξαζηηθφηεηα ησλ εηδψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηε 

δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξψκαηνο. 

 

Πίλαθαο 5.4: Δπίδξαζε ηνπ ιφγνπ Ce/La ζηνλ εηδηθφ θηλεηηθφ ξπζκφ αλά γξακκάξην θαηαιχηε, 

rCO (κmol gcat
-1

 s
-1

) θαη αλά κήθνο δηεπηθάλεηαο Pt-Ce1-xLaxO2-δ (Io, cm gcat
-1

), RCO (κmol cm
-1

 s
-1

) 

ζηνπο 250
o
C (PCO=0.03 bar, PH2O=0.1 bar, PHe=0.87 bar). 

 

0.5 %θ.β. 

Pt/ππόζηξσκα 

rCO (κmol gcat
-1

 s
-1

) Io (cm gcat
-1

) RCO (κmol cm
-1

 s
-1

) 

CeO2 1.80 1.9x10
11

 0.95x10
-11

 

Ce0.8La0.2O2-δ 3.20 2.8x10
11

 1.15x10
-11

 

Ce0.5La0.5O2-δ 1.30 1.7x10
11

 7.65x10
-12

 

Ce0.2La0.8O2-δ 0.80 1.4x10
11

 5.70x10
-12

 

La2O3 1.20 2.8x10
11

 4.30x10
-12

 

 

5.3.1.1. Πξνζδηνξηζκόο ελαπνηηζέκελνπ άλζξαθα 

Σην Σρήκα 5.8 παξνπζηάδνληαη νη δπλακηθέο απνθξίζεηο CO2 πνπ ιήθζεθαλ θαηά ην 

πείξακα TPO ζηνπο θαηαιχηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.2La0.8O2-δ 

κεηά απφ 4 h αληίδξαζεο WGS ζηνπο 325
o
C. Σην ζηεξεφ Pt/Ce0.8La0.2O2-δ ιήθζεθαλ δπν 

θνξπθέο CO2 (610 θαη 780
ν
C) πνπ νθείινληαη ζηελ νμείδσζε δπν δηαθνξεηηθψλ εηδψλ 

άλζξαθα πνπ ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ αληίδξαζε WGS. Αληίζεηα, ζηνλ θαηαιχηε 

Pt/Ce0.2La0.8O2-δ παξαηεξήζεθε κηα κεγάιε θνξπθή CO2 ζηνπο 800
o
C κε ψκνπο αξηζηεξά 

θαη δεμηά ηνπ κεγίζηνπ. Η κεηαηφπηζε ησλ θνξπθψλ παξαγσγήο CO2 ζην ζηεξεφ 

Pt/Ce0.2La0.8O2-δ ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο απνδεηθλχεη ην ζρεκαηηζκφ ιηγφηεξν 

δξαζηηθψλ εηδψλ άζξαθα. Η ζπλνιηθή πνζφηεηα άλζξαθα πνπ ζρεκαηίδεηαη βξέζεθε ίζε 

κε 1.8 θαη 14.5 κmol C g
-1

 γηα ηνλ θαηαιχηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη Pt/Ce0.2La0.8O2-δ, 
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αληίζηνηρα. Όκνην πείξακα TPO πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζηνλ θαηαιχηε Pt/CeO2 (δελ 

παξνπζηάδεηαη), φπνπ ε πνζφηεηα ηνπ άλζξαθα ππνινγίζηεθε ίζε κε 8.2 κmol C g
-1

. Τν 

πην πάλσ απνηέιεζκα δείρλεη φηη ε ρακειφηεξε θαηαιπηηθή ελεξγφηεηα ηνπ ζηεξενχ 

Pt/Ce0.2La0.8O2-δ, νθείιεηαη ελ κέξεη ζηε δεκηνπξγία κεγαιχηεξεο ζπγθέληξσζεο άλζξαθα 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιχηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο WGS κε ιηγφηεξε 

δξαζηηθφηεηα ζηηο ζπλζήθεο ηεο αληίδξαζεο WGS. Έρεη αλαθεξζεί [22] φηη ε 

απελεξγνπνίεζε ηνπ θαηαιχηε Pt/CeO2 νθείιεηαη ζην ζρεκαηηζκφ αλζξαθηθψλ εηδψλ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

ελεξγψλ θαηαιπηηθψλ θέληξσλ ζην ππφζηξσκα, ζχκθσλα κε ηνλ νμεηδν-αλαγσγηθφ 

κεραληζκφ [15]. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ CO2 (Σρήκα 5.8) 

δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηε δηάζπαζε αλζξαθηθψλ εηδψλ ζε CO2, αθνχ κεηά ηελ αληίδξαζε 

WGS ε ζεξκνθξαζία απμήζεθε ππφ ξνή He ζηνπο 800
o
C κέρξη λα κελ παξαηεξείηαη CO2. 

 

 

ρήκα 5.8: Κακπχιεο δπλακηθήο απφθξηζεο CO2 πνπ ιήθζεθαλ θαηά ην πείξακα TPO ζηνπο 

θαηαιχηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.2La0.8O2-δ κεηά απφ 4 h αληίδξαζεο 

WGS (3%CO/10%H2O/He, GHSV = 40,000 h
-1

) ζηνπο 325
o
C.  

 

5.3.2. Μειέηε ζηαζεξόηεηαο θαηαιπηώλ - πξνζδηνξηζκόο ελαπνηηζέκελνπ άλζξαθα 

Σην Σρήκα 5.9 δίλεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ CO κε ην ρξφλν αληίδξαζεο (70 h) ζηνπο 

325
o
C γηα ηνπο θαηαιχηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. Pt/CeO2. Ο θαηαιχηεο 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ κε ηελ πςειφηεξε κεηαηξνπή CO (Σρήκα 5.7) βξέζεθε λα είλαη πνιχ 

ζηαζεξφο γηα ηηο πξψηεο 50 h θάησ απφ ην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS, ελψ ηηο επφκελεο 

20 h ε κεηαηξνπή ηνπ CO κεηψλεηαη απφ 82 ζε 74% (~ 10% κείσζε). Αληίζεηα, ν 

θαηαιχηεο Pt/CeO2 παξνπζηάδεη ζεκαληηθή κείσζε ζηε κεηαηξνπή CO απφ 80 ζε 45% (~ 

44% κείσζε). 
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Σην Σρήκα 5.10α παξνπζηάδνληαη νη θακπχιεο δπλακηθήο απφθξηζεο ησλ Η2 θαη CO2 

πνπ ιήθζεθαλ ζηνλ θαηαιχηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαηά ην πείξακα TPSR κεηά απφ 

70 h αληίδξαζε WGS. Όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 5.10
α
, ε παξαγσγή CO2 αξρίδεη ζηνπο 

250
o
C κε κέγηζην ξπζκφ ζηνπο 510

ν
C θαη κε έλα ψκν ζηελ ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 700-

800
ν
C. Η παξαγσγή Η2 μεθηλά ζηνπο 325

ν
C κε κέγηζην ξπζκφ ζηνπο 570

ν
C, ελψ κηα κηθξή 

παξαγσγή πδξνγφλνπ ζπλερίδεη λα ππάξρεη ηζνζεξκνθξαζηαθά ζηνπο 800
ν
C. Η πνζφηεηα 

ησλ CO2 θαη H2 πνπ ζρεκαηίδεηαη βξέζεθε λα είλαη 303.6 θαη 3.1 κmol g
-1

, αληίζηνηρα. Γηα 

ηνλ θαηαιχηε Pt/CeO2 ε πνζφηεηα ηνπ CO2 θαη H2 βξέζεθε ίζε κε 14.0 θαη 0.1 κmol g
-1

, 

αληίζηνηρα. Οη πνζφηεηεο απηέο αληηζηνηρνχλ ζε κηα κεγάιε ζπγθέληξσζε αλζξαθηθψλ 

πνπ ζπζζσξεχνληαη ζην ππφζηξσκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο WGS θαη ζε κηα 

κηθξή ζπγθέληξσζε θνξκηθψλ (HCOO-) εηδψλ ζην ππφζηξσκα. Η κηθξή πνζφηεηα  Η2 

αληηζηνηρεί ζε πξνζξνθεκέλν Η ζην Pt. Δπηπιένλ, κέξνο ηνπ πδξνγφλνπ πνπ παξάγεηαη 

πηζαλφλ λα πξνέξρεηαη θαη απφ δηάζπαζε θάπνηαο κηθξήο ζπγθέληξσζεο πδξνμπινκάδσλ 

(–ΟΗ) ππφ ξνή He. Η χπαξμε ησλ θνξκηθψλ θαη αλζξαθηθψλ εηδψλ εμαθξηβψζεθε θαη απφ 

ηα πεηξάκαηα SSITKA-DRIFTS (Κεθάιαην 7).  

 

 

ρήκα 5.9: Μειέηε ζηαζεξφηεηαο ησλ θαηαιπηψλ 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. 

Pt/CeO2 γηα 70 h ππφ ην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS (3%CO/10%H2O/He, GHSV = 40,000 h
-1

) 

ζηνπο 325
o
C.  
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ρήκα 5.10: (α) Γπλακηθέο απνθξίζεηο Η2 θαη CO2 πνπ ιήθζεθαλ ζηνλ θαηαιχηε 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαηά ην πείξακα TPSR κεηά απφ 70 h αληίδξαζε WGS. (β) Γπλακηθέο απνθξίζεηο 

CO θαη CO2 πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο TPO ζε θαηαιχηεο 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. Pt/CeO2 κεηά ην πείξακα TPSR. 

 

Σην Σρήκα 5.10β παξνπζηάδνληαη δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ CO θαη CO2 πνπ 

ιήθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο TPO ζε θαηαιχηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ 

θαη 0.5 %θ.β. Pt/CeO2 κεηά ην πείξακα Ηe-TPSR. Η δπλακηθή απφθξηζε ηνπ CO2 πνπ 

ιήθζεθε ζηνλ θαηαιχηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ αξρίδεη ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζε 

ζχγθξηζε κε απηή ζην πείξακα He-TPSR (250 έλαληη 400
ν
C), κε κέγηζην ζηνπο 565

o
C. Η 

πνζφηεηα ηνπ άλζξαθα πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιχηε θαηά ην 

πείξακα TPO βξέζεθε ίζε κε 10.2 κmol C g
-1

. Σην ζηεξεφ Pt/CeO2 παξάρζεθε CO θαη 

CO2 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο TPO. Η παξαγσγή CO αξρίδεη ζηνπο ~ 30
ν
C κε 

κέγηζην ζηνπο 270
ν
C θαη έλα κεγάιν ψκν ζηελ πςειή ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή. Μηθξή 

πνζφηεηα CO2 βξέζεθε λα παξάγεηαη (δπν θνξπθέο κε κέγηζηα ζηνπο 270 θαη 800
ν
C) ζε 

ζχγθξηζε κε ην CO. Η πνζφηεηα ηνπ άλζξαθα γηα ηνλ θαηαιχηε Pt/CeO2 βξέζεθε ίζε κε 

164.3 κmol C g
-1

. Τα πην πάλσ απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ φηη ν θαηαιχηεο 
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Pt/Ce0.8La0.2O2-δ ζπζζσξεχεη ζηελ επηθάλεηά ηνπ 16 θνξέο κηθξφηεξε πνζφηεηα άλζξαθα 

απφ φηη ην ζηεξεφ κε ηε δεχηεξε πςειφηεξε θαηαιπηηθή ελεξγφηεηα (Pt/CeO2, Σρήκα 5.7).  

Σπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ ιήθζεθαλ απφ ην πείξακα TPO κεηά απφ 4 θαη 70 

h αληίδξαζεο (Σρήκα 5.8 θαη 5.10) δηαπηζηψλεηαη φηη ν θχξηνο ιφγνο απελεξγνπνίεζεο ηνπ 

θαηαιχηε Pt/CeO2 (Σρήκα 5.9) νθείιεηαη ζηε ζπζζψξεπζε πην αλελεξγνχ άλζξαθα ζηελ 

επηθάλεηά ηνπ θαηαιχηε (164.3 έλαληη 10.2 κmol C g
-1

). Η πςειφηεξε ελεξγφηεηα θαη 

ζηαζεξφηεηα ηνπ θαηαιχηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ κε ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε αζζελψλ θαη 

κέηξηαο ηζρχνο βαζηθψλ θέληξσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα ζηεξεά Pt/Ce1-xLaxO2-δ 

(βιέπε § 5.4.2), θάηλεηαη λα νθείιεηαη θαη ζηελ δπλαηφηεηά ηνπ γηα αεξηνπνίεζε ηνπ 

ελαπνηηζέκελνπ άλζξαθα (Σρήκα 5.10β) ζε ζπκθσλία θαη κε ηελ βηβιηνγξαθία [23-25] .  

  

5.4. Καηαλόεζε ηεο Δπίδξαζεο ηνπ Λόγνπ Ce/La ζηελ Καηαιπηηθή πκπεξηθνξά Pt/ 

Ce1-xLaxO2-δ 

Σηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα απφ δηάθνξεο ηερληθέο 

ραξαθηεξηζκνχ ησλ θαηαιπηψλ κε ζηφρν ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ 

θαηαιπηηθή απφδνζε (Σρήκα 5.7) θαη ηα θηλεηηθά απνηειέζκαηα (Πίλαθαο 5.4) πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο.  

 

5.4.1. Θεξκνπξνγξακκαηηδόκελε αλαγσγή κε πδξνγόλν (Η2-TPR) 

Σην Σρήκα 5.11 παξνπζηάδνληαη ηα πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδφκελεο αλαγσγήο κε 

πδξνγφλν (H2-TPR) ησλ ζηεξεψλ Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8). Τα πξνθίι H2-

TPR εκθαλίδνπλ δπν θχξηεο θνξπθέο. Οη θνξπθέο ζηε ρακειή ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 

(370-700
o
C) αληηζηνηρνχλ ζε αληίδξαζε ηνπ επηθαλεηαθνχ νμπγφλνπ, ελψ νη θνξπθέο ζε 

Τ>700
o
C ζηελ αληίδξαζε ησλ νμπγφλσλ ζηα βαζχηεξα εζσηεξηθά ζηξψκαηα ησλ 

θξπζηαιιηηψλ ηνπ ζηεξενχ [26, 27]. Η πξνζζήθε 20 at.% La
3+

 ζην πιέγκα ηνπ CeO2 έρεη 

σο απνηέιεζκα νη θνξπθέο λα κεηαηνπίδνληαη ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο (300
o
C), 

ππνδεηθλχνληαο ηε δεκηνπξγία επθφισο αληηδξψλησλ νμπγφλσλ (κείσζε ηεο ελέξγεηαο 

δεζκνχ M
n+

-O
2-

). Αληίζεηα, κε κείσζε ηνπ ιφγνπ Ce/La παξαηεξήζεθε κεηαηφπηζε ησλ 

θνξπθψλ ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Οινθιήξσζε ησλ δπλακηθψλ απνθξίζεσλ 

πδξνγφλνπ νδεγεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο πδξνγφλνπ πνπ 

θαηαλαιψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο H2-TPR. Τν ζηεξεφ Ce0.2La0.8O2-δ (437 

κmol g
-1

) έρεη ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε αηνκηθνχ νμπγφλνπ πνπ αληηδξά κε ην 

πδξνγφλν, ελψ ην Ce0.5La0.5O2-δ ηε κηθξφηεξε (282 κmol g
-1

). Η πνζφηεηα ηνπ νμπγφλνπ 

πνπ αληηδξά κε ην πδξνγφλν γηα ηα ζηεξεά Ce0.8La0.2O2-δ θαη CeO2 βξέζεθε ίζε κε 400 θαη 

339 κmol g
-1

, αληίζηνηρα.  
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Όπσο θαίλεηαη απφ ην Σρήκα 5.11, ην ζηεξεφ ππφζηξσκα Ce0.8La0.2O2-δ έρεη ηνλ 

κεγαιχηεξν ξπζκφ θαηαλάισζεο πδξνγφλνπ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (<400
ν
C), θάηη πνπ 

δείρλεη ηελ χπαξμε επθίλεησλ εηδψλ νμπγφλνπ ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Τα είδε απηά (Ο/ΟΗ), 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο WGS δηαρένληαη απφ ην ππφζηξσκα ζηε δηεπηθάλεηα 

κεηάιινπ-ππνζηξψκαηνο, νδεγψληαο ηειηθά ζηελ νμείδσζε ηνπ CO πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

επηθάλεηα Pt. Έηζη, ε θαιχηεξε θαηαιπηηθή ελεξγφηεηα ηνπ ζηεξηδφκελνπ θαηαιχηε Pt 

ζην ππφζηξσκα Ce0.8La0.2O2-δ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ 

ππνζηξψκαηνο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κηθξή ελέξγεηα αλαγσγήο ηνπ Ce
4+

 ζε Ce
3+

. Τν 

ηειεπηαίν απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ αληίδξαζε WGS [28-30].  

 

 

ρήκα 5.11: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδφκελεο αλαγσγήο κε πδξνγφλν (H2-TPR) ησλ ζηεξεψλ 

Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8).  

 

5.4.2. Μειέηε επηθαλεηαθήο νμύηεηαο - βαζηθόηεηαο 

Σην Σρήκα 5.12 παξνπζηάδνληαη ηα πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδφκελεο εθξφθεζεο 

ακκσλίαο (TPD-NH3) ησλ ζηεξεψλ Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8). Παξαηεξείηαη 

φηη κε πξνζζήθε 20 at.% La
3+

 ζην πιέγκα ηνπ CeO2 ε ζπγθέληξσζε ησλ αζζελψλ θαη 

κέηξηαο ηζρχνο φμηλσλ θέληξσλ (θνξπθέο > 200
ν
C) απμάλεη. Ταπηφρξνλα, εκθαλίδεηαη θαη 

κηα επηπιένλ θνξπθή ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο (450-600
ν
C) ε νπνία αληηζηνηρεί ζε 

ηζρπξά φμηλα θέληξα. Με πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ La
3+

 ζε 50 θαη 80 at.% ζηα ζηεξεά Ce1-

xLaxO2-δ κεηψλεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ αζζελψλ θαη κέηξηαο ηζρχνο φμηλσλ θέληξσλ, ελψ 

ε θνξπθή πνπ αληηζηνηρεί ζε ηζρπξά φμηλα θέληξα κεηαηνπίδεηαη ζε πςειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο (550-800
ν
C). Με νινθιήξσζε ησλ δπλακηθψλ απνθξίζεσλ ΝΗ3 

ππνινγίζηεθε ε ζπλνιηθή ζπγθέληξσζε ησλ επηθαλεηαθψλ φμηλσλ θέληξσλ, ε νπνία 

βξέζεθε ίζε κε 27, 42, 26 θαη 23 κmol g
-1

 γηα ηηκέο x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8, αληίζηνηρα. 
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Τα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη ην ππφζηξσκα Ce0.8La0.2O2-δ έρεη ηε κεγαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε φμηλσλ θέληξσλ. Γηαπηζηψζεθε ζπζρέηηζε ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο ΒΔΤ (m
2
 

g
-1

) κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ φμηλσλ θέληξσλ (κmol g
-1

). Σπγθεθξηκέλα, κε αχμεζε ηεο 

εηδηθήο επηθάλεηαο (Πίλαθαο 5.2) βξέζεθε λα απμάλεη ε επηθαλεηαθή ζπγθέληξσζε ησλ 

φμηλσλ θέληξσλ. Αληίζηνηρε ζρέζε βξέζεθε επίζεο κεηαμχ ηεο δξαζηηθφηεηαο ησλ 

θαηαιπηψλ σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS (Σρήκα 5.7) θαη ηεο ζπγθέληξσζε ησλ φμηλσλ 

θέληξσλ. Ο θαιχηεξνο (Pt/Ce0.8La0.2O2-δ) θαη ρεηξφηεξνο (Pt/Ce0.2La0.8O2-δ) θαηαιχηεο 

βξέζεθε λα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε θαη κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε επηθαλεηαθψλ φμηλσλ 

θέληξσλ, αληίζηνηρα. Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα H2-TPR θαη TPD-NH3, ν θαηαιχηεο 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ έρεη ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε εηδψλ Μ
x+

-O
y-

 (ζην ππφζηξσκα) πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην κεραληζκφ ηεο αληίδξαζεο WGS κέζσ ηεο δηαζπαζηηθήο 

ρεκεηνξξφθεζεο ηνπ λεξνχ πξνο ζρεκαηηζκφ ελεξγψλ πδξνμπινκάδσλ (–ΟΗ). 

 

 

ρήκα 5.12: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδφκελεο εθξφθεζεο ακκσλίαο (TPD-NH3) ησλ ζηεξεψλ 

Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8).  

 

Σην Σρήκα 5.13 παξνπζηάδνληαη ηα πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδφκελεο εθξφθεζεο 

CO2 (TPD-CO2) ησλ ζηεξεψλ Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8). Με βάζε ηε 

ζεξκνθξαζία εθξφθεζεο CO2 είλαη δπλαηφο ν δηαρσξηζκφο ησλ βαζηθψλ θέληξσλ κηαο 

ζηεξεήο επηθάλεηαο ζε αζζελή, κέηξηαο θαη ηζρπξήο ηζρχνο [31-34]. Σην CeO2 

παξνπζηάδνληαη πέληε θνξπθέο εθξφθεζεο CO2 (68, 128, 160, 250 θαη 650
ν
C), φκνηα θαη 

ζην ζηεξεφ Ce0.8La0.2O2-δ (70, 125, 275, 690 θαη 780
ν
C). Αληίζεηα, ην ζηεξεφ ππφζηξσκα 

Ce0.2La0.8O2-δ παξνπζίαζε ηέζζεξηο θνξπθέο εθξφθεζεο (68, 140, 370 θαη 800
ν
C), ελψ ην 

ζηεξεφ Ce0.5La0.5O2-δ ηξεηο θνξπθέο εθξφθεζεο (50, 340 θαη 780
ν
C). Οη θνξπθέο ζηελ 

πςειή ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή (600-800
ν
C) νθείινληαη ζε ηζρπξά δεζκεπκέλα αλζξαθηθά 

είδε. Η εηζαγσγή 50 θαη 80 at. % La
3+

 ζην CeO2 έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 
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ζπγθέληξσζεο ησλ ηζρπξψλ βαζηθψλ επηθαλεηαθψλ θέληξσλ ζε ζπκθσλία θαη κε ηε 

βηβιηνγξαθία [35]. Σχκθσλα κε ηνλ Zhang et al. [36] ε εθξφθεζε ηνπ CO2 απφ ηα ζηεξεά 

Ce1-xLaxO2-δ εμαξηάηαη απφ ην ιφγν Ce/La. Παξαηήξεζαλ φηη κε κείσζε ηνπ ιφγνπ Ce/La 

νη θνξπθέο εθξφθεζεο CO2 κεηαηνπίδνληαη ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο [36]. Αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα βξέζεθαλ θαη ζε πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ Δηεξνγελνχο Καηάιπζεο [13]. Τα είδε ζηελ επηθάλεηα πνπ δξνπλ σο 

επηθαλεηαθά φμηλα θαη βαζηθά θέληξα είλαη ην κεηαιινθαηηφλ (νμχ θαηά Lewis) θαη ην 

αληφλ νμπγφλνπ (βάζε θαηά Lewis), αληίζηνηρα. Η πδξνμπιίσζε (hydroxylation) έρεη σο 

απνηέιεζκα νη επηθαλεηαθέο πδξνμπινκάδεο λα είλαη είηε φμηλα είηε βαζηθά θέληξα 

(ζεσξία Bronsted) γεγνλφο πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε ηεο πφισζεο (polarization 

strength) ηεο πδξνμπιακάδαο θαη ηελ επίδξαζε ηνπ ρεκηθνχ πεξηβάιινληνο [37]. 

Η ζπλνιηθή ζπγθέληξσζε ησλ επηθαλεηαθψλ βαζηθψλ θέληξσλ βξέζεθε ίζε κε 780, 

256, 104 θαη 47 κmol g
-1

 γηα ηα ζηεξεά Ce0.2La0.8O2-δ, Ce0.5La0.5O2-δ, Ce0.8La0.2O2-δ θαη 

CeO2, αληίζηνηρα. Τα απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ φηη ε επηθαλεηαθή βαζηθφηεηα 

απμάλεη κε αχμεζε ηνπ La
3+

 ζηα ζηεξεά Ce1-xLaxO2-δ. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε φηη δελ 

ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο κε ηε ζπλνιηθή ζπγθέληξσζε ησλ επηθαλεηαθψλ 

βαζηθψλ θέληξσλ ησλ ζηεξεψλ Ce1-xLaxO2-δ, απνδεηθλχνληαο φηη ε ππθλφηεηα ησλ 

βαζηθψλ εηδψλ είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε ζηεξεφ. 

Όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 5.13, ην ππφζηξσκα Ce0.8La0.2O2-δ έρεη ηε κεγαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε αζζελψλ θαη κέηξηαο ηζρχνο βαζηθψλ θέληξσλ, θαη επηπιένλ ζρεκαηίδεη 

ηζρπξά βαζηθά θέληξα. Η θαιχηεξε θαηαιπηηθή ελεξγφηεηα (Σρήκα 5.7) πνπ ιήθζεθε ζην 

ζηεξεφ Pt/Ce0.8La0.2O2-δ ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζε ησλ αζζελψλ θαη 

κέηξηαο ηζρχνο βαζηθψλ θέληξσλ. Έρεη αλαθεξζεί [38] φηη ε επηθαλεηαθή βαζηθφηεηα 

επλνεί ηε δηαζπαζηηθή πξνζξφθεζε ηνπ λεξνχ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο 

νδεγψληαο ζην ζρεκαηηζκφ επθίλεησλ πδξνμπινκάδσλ. Δπηπιένλ, ε αχμεζε ησλ βαζηθψλ 

θέληξσλ ζην ππφζηξσκα πξνσζεί ηελ αληηδξαζε αεξηνπνίεζεο ηνπ άλζξαθα (C + H2O ↔ 

CO + H2) [38, 39]. Η ρεηξφηεξε θαηαιπηηθή ελεξγφηεηα ησλ ζηεξεψλ κε 50 θαη 80 at.% 

La
3+

 (Σρήκα 5.7) πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ηζρπξψλ βαζηθψλ θέληξσλ ζην 

ππφζηξσκα.  
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ρήκα 5.13: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδφκελεο εθξφθεζεο CO2 (TPD-CO2) ησλ ζηεξεψλ Ce1-

xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8).  

 

5.4.3. Θεξκνπξνγξακκαηηδόκελε εθξόθεζε CO (TPD-CO) 

Σην Σρήκα 5.14α-δ παξνπζηάδνληαη δπλακηθέο απνθξίζεηο πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο TPD-CO ζηνπο θαηαιχηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 

0.2, 0.5 θαη 0.8) κεηά απφ πξνζξφθεζε 2%CO/He ζηνπο 150
o
C γηα 30 min. Σηα πξνθίι 

TPD-CO ππάξρνπλ θνξπθέο εθξφθεζεο κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαη κνξηαθνχ πδξνγφλνπ. Η παξαγσγή CO2 θαη H2 είλαη δπλαηφλ λα πξνέξρεηαη 

απφ ηελ πην θάησ αληίδξαζε (Δμ. 5.1) [40, 41]: 

COM + OHs → CO2(g) + ½ H2(g)                                                                                         (5.1) 

φπνπ, COM ην πξνζξνθεκέλν CO ζην κέηαιιν (Pt), θαη OHs νη πδξνμπινκάδεο ηνπ 

ππνζηξψκαηνο (ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξψκαηνο). Μηα άιιε πηζαλή αληίδξαζε 

ζρεκαηηζκνχ CO2 είλαη ε νμείδσζε ηνπ πξνζξνθεκέλνπ COM ζην Pt απφ επηθαλεηαθά 

πιεγκαηηθά νμπγφλα ηνπ ππνζηξψκαηνο (Οs) ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξψκαηνο 

[42]: 

COM + Os → CO2(g) + (□s/e
-
)                                                                                         (5.2) 

φπνπ, □s/e
-
 θελή ζέζε νμπγφλνπ ζην ππφζηξσκα. 

Δπηπιένλ, ην πξνζξνθεκέλν CO ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηαιινπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην 

ζρεκαηηζκφ CO2 θαη πξνζξνθεκέλνπ άλζξαθα (C-s) κέζσ ηεο αληίδξαζεο Boudouard (Δμ. 

5.3), θπξίσο ζε ζεξκνθξαζίεο πάλσ απφ 100
ν
C [43]: 

2CO-s ↔ CO2(g) + C-s + s                                                                                              (5.3) 

φπνπ, s επηθαλεηαθφ άηνκν Pt. 

Γηα λα ειερζεί αλ ιακβάλεη ρψξα ε αληίδξαζε Boudouard θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πεηξάκαηνο TPD-CO πξαγκαηνπνηήζεθε ην αθφινπζν πείξακα. Μεηά ην πέξαο ηνπ 

πεηξάκαηνο TPD-CO ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζηεξενχ κεηψζεθε ζηνπο 25
ν
C ππφ ξνή He, θαη 
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αθνινχζσο έγηλε ελαιιαγή ηεο ηξνθνδνζίαο ζε 2 %θ.φ. O2/He. Σηε ζπλέρεηα απμήζεθε ε 

ζεξκνθξαζία κέρξη ηνπο 800
ν
C ππφ ηε ξνή ηνπ κίγκαηνο ζε O2. Σην Σρήκα 5.14ε δίλεηαη ε 

δπλακηθή απφθξηζε ηνπ CO2 πνπ ιήθζεθε ζην πείξακα TPO γηα ηνλ θαηαιχηε 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.2La0.8O2-δ κεηά ην πείξακα TPD-CO (Σρήκα 5.14δ). Η θνξπθή εθξφθεζεο CO2 πνπ 

εκθαλίδεηαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο απνδεηθλχεη ηελ ελαπφζεζε άλζξαθα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο TPD-CO. Μεηά απφ νινθιήξσζε ηεο δπλακηθήο απφθξηζεο ηνπ 

CO2 ππνινγίζηεθε ην πνζφ ηνπ ελαπνηηζέκελνπ άλζξαθα, ην νπνίν βξέζεθε ίζν κε 7.9 

κmol C g
-1

 ή ζC=0.45 (κε βάζε ηε δηαζπνξά Pt). 

Σηνλ θαηαιχηε Pt/CeO2 ε δπλακηθή απφθξηζε ηνπ CO2 πνπ ιήθζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πεηξάκαηνο TPD-CO (Σρήκα 5.14α) μεθηλά ζηνπο ~ 60
ν
C θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

δεκηνπξγία ηξηψλ θαιά δηαρσξηζκέλσλ θνξπθψλ ζηνπο 150, 260 θαη 730
ν
C. Η ηειεπηαία 

θνξπθή παξνπζηάδεη έλα κεγάιν ψκν ζηηο ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Τν CO παξνπζηάδεη 

δπν κηθξέο θαη επξείεο θνξπθέο εθξφθεζεο ζηνπο 153 θαη 260
ν
C, ελψ ην Η2 κηα επξεία 

θνξπθή ζηνπο 540
ν
C κε ψκνπο ζηηο πςειέο θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Σηνλ θαηαιχηε 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ (Σρήκα 5.14β) ε παξαγσγή CO2 μεθηλά ζηνπο 400
ν
C φπνπ εκθαλίδεηαη 

κέγηζην ζηνπο 740
ν
C κε ψκν ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Όπσο θαίλεηαη απφ ην Σρήκα 

5.14β, ζεκαληηθή πνζφηεηα πδξνγφλνπ βξέζεθε λα παξάγεηαη απφ ηνλ θαηαιχηε 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ κε κέγηζην ξπζκφ ζηνπο 170 θαη 470
ν
C. Τν CO παξνπζηάδεη δπν θνξπθέο 

εθξφθεζεο ζηνπο 263
o
C (κε ψκν ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο) θαη ζηνπο 500

ν
C. Σην 

ζηεξεφ Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (Σρήκα 5.14γ) ιήθζεθε κηα κεγάιε θνξπθή CO2 πνπ αξρίδεη 

ζηνπο 550
ν
C κε κέγηζην ζηνπο 790

ν
C. Δπίζεο, κηθξή πνζφηεηα Η2 κε κέγηζηα ζηνπο 440 

θαη 770
ν
C θαζψο θαη CO κε κέγηζηα ζηνπο 350 θαη 450

ν
C εθξνθάηαη (Σρήκα 5.14γ). Σηνλ 

θαηαιχηε Pt/Ce0.2La0.8O2-δ (Σρήκα 5.14δ) εκθαλίδεηαη κηα κεγάιε θνξπθή CO2 πνπ μεθηλά 

ζηνπο 550
ν
C θαη παξνπζηάδεη κέγηζην ξπζκφ ζηνπο 800

ν
C. Μηθξέο πνζφηεηεο CO (335

o
C) 

θαη H2 (370
o
C) εθξνθήζεθαλ φπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 5.14δ. Η παξαγσγή Η2 ζε φια ηα 

ππφ κειέηε θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα εθηείλεηαη κέρξη ηνπο 800
ν
C.   

Σηνλ Πίλαθα 5.5 δίλνληαη νη πνζφηεηεο Ni (i = CO, CO2 θαη H2, κmol g
-1

) φισλ ησλ 

αεξίσλ πνπ παξάγσληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο TPD-CO ζηα θαηαιπηηθά 

ζπζηήκαηα 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5, 0.8 θαη 1.0). Η πνζφηεηα Η2 πνπ 

ζρεκαηίδεηαη βξέζεθε λα είλαη κεγαιχηεξε ζηνλ θαηαιχηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. Τν 

απνηέιεζκα απηφ δείρλεη φηη ε αληίδξαζε ηνπ πξνζξνθεκέλνπ CO κε ηα πδξνμχιηα (Δμ. 

5.1) γίλεηαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε ζηνλ θαηαιχηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. Τν πην πάλσ είλαη ζε 

ζπκθσλία κε ηηο κειέηεο H2-TPR (βιέπε ελφηεηα § 5.4.1) θαη TPD-NH3 (ελφηεηα § 5.4.2), 

φπνπ απνδείρζεθε φηη ην ππφζηξσκα Ce0.8La0.2O2-δ θαηέρεη ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε 

επθίλεησλ νμπγφλσλ θαη επηθαλεηαθψλ φμηλσλ θέληξσλ (Μ-ΟΗ φμηλα θέληξα θαηά 
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Brӧnsted). Η πνζφηεηα CO2 πνπ παξάγεηαη βξέζεθε λα απμάλεη κε αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο La ζηα ζηεξεά, ππνδειψλνληαο φηη ε αληίδξαζε κέζσ ηεο Δμ. (5.2) γίλεηαη 

ζε κεγαιχηεξε έθηαζε. Δπηπιένλ, κε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο La παξαηεξήζεθε 

κεηαηφπηζε ησλ θoξπθψλ CO2 ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο, απνδεηθλχνληαο φηη ε 

αληίδξαζε ηνπ πξνζξνθεκέλνπ CO κε ηα πιεγκαηηθά νμπγφλα ηνπ ππνζηξψκαηνο 

θαζίζηαηαη πην ελεξγνπνηεκέλε δηεξγαζία. Απφ ηα απνηειέζκαηα TPD-CO2 (βιέπε 

ελφηεηα § 5.4.2) ζηα πιηθά Ce1-xLaxO2-δ δηαπηζηψζεθε φηη κε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

La απμάλεη ε ζπγθέληξσζε ησλ ηζρπξψλ επηθαλεηαθψλ βαζηθψλ θέληξσλ. Απηά ηα ηζρπξά 

βαζηθά θέληξα πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηα ππνζηξψκαηα κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε La είλαη 

ππεχζπλα γηα ηε κεγάιε εθξφθεζε CO2 ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ζε ζχγθξηζε κε ην 

ζηεξεφ Ce0.8La0.2O2-δ (Ce/La =4:1). 

Οη Rieck θαη Bell [44] αλαθέξνπλ φηη ε αιιειεπίδξαζε CO κε ηνλ θαηαιχηε Pd/La2O3 

είλαη πεξίπινθε, αθνχ ην CO πξνζξνθάηαη ζην ππφζηξσκα ζρεκαηίδνληαο La2(CO3)3 θαη 

νμν-αλζξαθηθά (oxy-carbonates), ηα νπνία είλαη ζηαζεξά θαη δηαζπψληαη πάλσ απφ ηνπο 

530
ν
C. Τα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζε ζπκθσλία κε απηά πνπ ιήθζεθαλ ζηελ παξνχζα 

Γ.Γ. φπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 5.14γ θαη δ, αθνχ κε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο La ζηα 

ζηεξεά πάλσ απφ 50 at.% αλακέλεηαη ν ζρεκαηηζκφο ηεο θαζαξήο θάζεο La2O3 (ελφηεηα § 

5.2.1). Δπηπιένλ, ε πνζφηεηα CO2 πνπ εθξνθήζεθε απφ ην ζηεξεφ Pt/La2O3 (318.2 κmol g
-

1
) αληηζηνηρεί ζε 12.4 κνλνζηξσκαηηθέο θαιχςεηο Pt (κε βάζε ηε δηαζπνξά, Πίλαθαο 5.3), 

δείρλνληαο φηη ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα CO ρεκεηνξξαθάηαη ζην ππφζηξσκα. Όκνηα 

απνηειέζκαηα βξέζεθαλ θαη γηα ηνλ ζηεξηδφκελν θαηαιχηε Pt ζε ππφζηξσκα Ce0.2La0.8O2-

δ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απηά θαη ην πείξακα He-TPSR κεηά απφ αληίδξαζε WGS 

(Σρήκα 5.10α), ππνδεηθλχεηαη φηη ε κηθξφηεξε θαηαιπηηθή ελεξγφηεηα ησλ ζηεξηδφκελσλ 

θαηαιπηψλ Pt ζηα ππνζηξψκαηα La2O3, Ce0.2La0.8O2-δ θαη Ce0.5La0.5O2-δ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηε ζπζζψξεπζε αλζεθηηθψλ αλζξαθηθψλ εηδψλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο, φπνπ ηα ηειεπηαία 

θξάζζνπλ θαηαιπηηθά ελεξγά θέληξα ηεο αληίδξαζεο WGS.  
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ρήκα 5.14: Γπλακηθέο απνθξίζεηο CO, CO2 θαη H2 πνπ ιήθζεθαλ ζην πείξακα TPD-CO ζηνπο 

θαηαιχηεο (α) 0.5 %θ.β. Pt/CeO2, (β) 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ, (γ) 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ θαη 

(δ) 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.2La0.8O2-δ. (ε) Γπλακηθή απφθξηζε CO2 πνπ ιήθζεθε ζην πείξακα TPO ζηνλ 

θαηαιχηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.2La0.8O2-δ κεηά απφ TPD-CO. Σπλζήθεο πξνζξφθεζεο: 2%CO/He 

(150
o
C, 30 min) → ςχμε ππφ ξνή 2%CO/He (25

o
C, 15 min) → He (25

o
C, 5 min) → TPD ζε He 

κέρξη ηνπο 800
o
C (β = 30

ν
C min

-1
).  
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Πίλαθαο 5.5: Πνζφηεηεο CO, CO2 θαη H2 (Ni, κmol g
-1

 ) θαη κέγηζηα ζεξκνθξαζηψλ εθξφθεζεο 

(TM, 
o
C) φπσο πξνζδηνξίζηεθαλ απφ πεηξάκαηα TPD-CO ζηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5, 0.8 θαη 1.0). 

 

0.5 %θ.β. Pt/ππόζηξσκα  Ni (κmol g
-1

) TM (
o
C) 

CeO2 CO2  44.1 150, 260, 730 

 CO  1.0 153, 260 

 H2  10.6 540 

Ce0.8La0.2O2-δ CO2  23.9 740 

 CO  3.3 263, 500 

 H2  17.8 170, 470 

Ce0.5La0.5O2-δ CO2 

CO 

H2  

158.3 

1.8 

7.3 

790 

350, 450 

440, 770 

Ce0.2La0.8O2-δ CO2 

CO  

301.9 

0.8 

800 

335 

 H2  5.4 370 

La2O3 CO2  318.2 800 

 CO  0.1 193 

 H2  0.7 230 

 

5.4.4. Μειέηεο in situ DRIFTS 

Σην Σρήκα 5.15α παξνπζηάδνληαη θάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 25
ν
C 

ππφ ξνή Ar ζηνπο θαηαιχηεο 0.5 %θ.β. Pt/CeO2, 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. 

Pt/La2O3 κεηά απφ πξνζξφθεζε 3 %θ.φ. CO/He ζηνπο 25
ν
C γηα 30 min. Σηα θάζκαηα 

ππάξρνπλ θνξπθέο ζηνπο 2085 θαη 2070 cm
-1

 νη νπνίεο απνδίδνληαη ζε γξακκηθά 

πξνζξνθεκέλα είδε CO ζε terrace θαη steps ζέζεηο ζηελ επηθάλεηα Pt [15, 45-48]. Η 

θνξπθή ζηνπο 1835 cm
-1

 ιήθζεθε κφλν ζηνλ θαηαιχηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη νθείιεηαη ζε 

γεθπξσκέλα είδε πξνζξνθεκέλνπ CO [15, 47, 48]. Η κηθξή θνξπθή ζηνπο 2045 cm
-1

 

αληηζηνηρεί ζε γξακκηθά πξνζξνθεκέλν CO ζε απνκνλσκέλα (isolated) θέληξα Pt ή ζε 

θέληξα Pt ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξψκαηνο [49]. Η θχξηα δηαθνξά ησλ ηξηψλ 

θαζκάησλ απνηειεί ε ζρεηηθή έληαζε ησλ θνξπθψλ ζηνπο 2085/2089 θαη 2070 cm
-1

. 

Σπγθεθξηκέλα, κεηά απφ απνζπλέιημε ησλ θαζκάησλ (φπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 5.15α) 

ππνινγίζηεθε ν ιφγνο Ι2070/Ι2085, ν νπνίνο βξέζεθε κηθξφηεξνο γηα ηνλ θαηαιχηε 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ (1.15) ζε ζχγθξηζε κε ηνλ θαηαιχηε Pt/CeO2 (2.43) θαη Pt/La2O3 (1.58). 

Δίλαη θαλεξφ φηη ν πιεζπζκφο ησλ δπν εηδψλ πξνζξνθεκέλνπ CO εμαξηάηαη απφ ηε 
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ζχζηαζε ηνπ ππνζηξψκαηνο (ιφγνο Ce/La). Όπσο ζα παξνπζηαζηεί ζην Κεθάιαην 7 

(ελφηεηα § 7.2.4, Σρήκα 7.16), ην γξακκηθφ πξνζξνθεκέλν CO (linear CO) πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ θνξπθή ζηνπο 2070 cm
-1

 είλαη ην πην ελεξγφ κεηαμχ ησλ άιισλ 

γξακκηθψλ εηδψλ CO πνπ ζρεκαηίδνληαη ππφ ην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνλ 

θαηαιχηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ.  Απφ ην Σρήκα 5.15α, ηα θαηαιπηηθά (Σρήκα 5.7) θαη θηλεηηθά 

(Πίλαθαο 5.4) απνηειέζκαηα κπνξεί λα πξνηαζεί φηη ε επηθαλεηαθή θάιπςε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ελεξγνχ είδνπο CO (θνξπθή 2070 cm
-1

) δελ απνηειεί ζεκαληηθφ ξπζκν-

ξπζκηζηηθφ βήκα ηεο αληίδξαζεο WGS γηα ηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα Pt/Ce1-xLaxO2-δ. 

Σην Σρήκα 5.15β παξνπζηάδνληαη θάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ κεηά απφ 

πξνζξφθεζε 3 %θ.φ. CO/He ζηνπο 25
ν
C γηα 30 min, αθνινπζνχκελε απφ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο (25-400
ν
C) ππφ ξνή Ar (TPD-CO) γηα ηνλ θαηαιχηε 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. Η ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ππφ ξνή Ar νδήγεζε ζε 

πξννδεπηηθή κείσζε ηεο έληαζεο απνξξφθεζεο ησλ θνξπθψλ, ζπλνδεπφκελε απφ 

κεηαηφπηζε ησλ θνξπθψλ ζε κηθξφηεξνπο θπκαηαξηζκνχο. Η κεηαηφπηζε ησλ θνξπθψλ 

νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ δηπφινπ-δηπφινπ κεηαμχ ησλ 

πξνζξνθεκέλσλ εηδψλ CO κε κείσζε ηεο επηθαλεηαθήο θάιπςεο [50, 51]. Όπσο θαίλεηαη 

απφ ην Σρήκα. 5.15β, ηα γξακκηθά είδε CO είλαη πην ζηαζεξά απφ ηα γεθπξσκέλα είδε. Η 

θνξπθή ζηνπο 1985 cm
-1

 γίλεηαη νξαηή ζηνπο 100
ν
C θαη απνδίδεηαη ζε γξακκηθά 

πξνζξνθεκέλν CO ζε θέληξα Pt πνπ βξίζθνληαη ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-

ππνζηξψκαηνο, ν ζρεκαηηζκφο ησλ νπνίσλ επλνείηαη κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο απφ 

ηνπο 25 ζηνπο 100
o
C [52, 53]. Σηνπο 400

ν
C ηα γξακκηθά πξνζξνθεκέλα είδε CO 

εμαθνινπζνχλ λα εκθαλίδνληαη ζην θάζκα DRIFTS. Τν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζε 

ζπκθσλία κε ηηο κεηξήζεηο TPD-CO (Σρήκα 5.14β), φπνπ ε παξαγσγή CO2 (Δμ. 5.1) 

ζπλερίδεηαη κέρξη ηνπο 800
o
C. Τν πην πάλσ απνηέιεζκα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ αθνχ 

απνδεηθλχεη ην ζρεκαηηζκφ άλζξαθα κέζσ ηεο αληίδξαζεο Boudouard (Δμ. 5.3) ε oπνία 

αλακέλεηαη λα ιακβάλεη ρψξα πάλσ απφ ηνπο 100
ν
C [43].   
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ρήκα 5.15: (α) Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 25
ν
C ππφ ξνή Ar ζηνπο θαηαιχηεο 

(Α) 0.5 %θ.β. Pt/CeO2, (Β) 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη (Γ) 0.5 %θ.β. Pt/La2O3 κεηά απφ 

πξνζξφθεζε 3 %θ.φ. CO/He ζηνπο 25
ν
C γηα 30 min. (β) Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ 

κεηά απφ πξνζξφθεζε 3 %θ.φ. CO/He ζηνπο 25
ν
C γηα 30 min αθνινπζνχκελε απφ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο (25-400
ν
C) ππφ ξνή Ar (TPD-CO) ζηνλ θαηαιχηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. 

 

5.4.5. Φαζκαηνζθνπία Γηάρπηεο Αλάθιαζεο Τπεξηώδνπο-Οξαηνύ (Uv-vis/DRS) 

Η θαζκαηνζθνπία δηάρπηεο αλάθιαζεο ππεξηψδνπο - νξαηνχ παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ έληαμεο (coordination environment) θαη ηελ νμεηδσηηθή 

θαηαζηάζε. Γίλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηνπ ελεξγεηαθνχ ράζκαηνο ζηεξεψλ 

εκηαγσγψλ [54]. Δπηπιένλ, ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ νμεηδσηηθή θαηάζηαζε ησλ 

κεηάιισλ (π.ρ. Pt) ζηεξηδφκελσλ ζε νμεηδηθά ζηεξεά ππνζηξψκαηα, φπσο επίζεο θαη γηα 

ηε ρεκηθή ζχζηαζε κηθξνχ κεγέζνπο πξσηνγελψλ ζσκαηηδίσλ κεηαιινμεηδίσλ (< 4 nm) 

φπνπ ε κέζνδνο XRD δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί [55, 56].  
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Σην Σρήκα 5.16α παξνπζηάδνληαη θάζκαηα UV-vis/DRS πνπ ιήθζεθαλ ζηα ζηεξεά 

Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ κεηά απφ in situ νμείδσζε (600
ν
C, 1 h) θαη 

αλαγσγή (300
ν
C, 1 h). Σην ππφζηξσκα Ce0.8La0.2O2-δ κεηά απφ νμείδσζε ππάξρνπλ δπν 

θνξπθέο (280 θαη 325 nm) πνπ νθείινληαη ζε κεηαπηψζεηο κεηαθνξάο θνξηίνπ απφ ην O
2-

 

2p ζηo Ce
4+

 4f, θαη ζε κεηαπηψζεηο κεηαμχ ησλ δσλψλ (interband transitions) ηνπ CeO2, 

αληίζηνηρα [11]. Σην θάζκα ηνπ ζηεξηδφκελνπ θαηαιχηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ κεηά απφ 

νμείδσζε εκθαλίδεηαη κηα επηπιένλ θνξπθή ζηελ πεξηνρή 400-500 nm (Σρήκα 5.16α) θαη 

ε νπνία απνδίδεηαη ζην νμείδην ηνπ ιεπθνρξχζνπ (d-d κεηαπηψζεηο ηνπ Pt).  

Σην Σρήκα 5.16β δίλνληαη θάζκαηα Uv-vis/DRS πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο ζηεξηδφκελνπο 

θαηαιχηεο 0.5 % θ.β. Pt/Ce1-xLaxO2-δ (x=0.0, 0.2, 0.8) κεηά απφ νμείδσζε ζηνπο 600
ν
C γηα 

1 h. Να ζεκεησζεί φηη σο δείγκα αλαθνξάο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ππφζηξσκα ησλ 

αληίζηνηρσλ ζηεξεψλ (Ce1-xLaxO2-δ) αληί ην fluorilon. Σηελ πεξίπησζε ησλ ζηεξεψλ 

Pt/CeO2 θαη Pt/Ce0.2La0.8O2-δ παξαηεξήζεθε κηα θνξπθή ζηα 470 θαη 430 nm, αληίζηνηρα. 

Αληίζεηα, ζηνλ θαηαιχηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε κηαο θνξπθήο ζηα 468 

nm θαη κηαο κηθξήο επξείαο θνξπθήο ζηελ πεξηνρή 600-800 nm. Σχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία [57-59], νη θνξπθεο ζηελ πεξηνρή 400-500 nm απνδίδνληαη ζηνλ Pt
4+

, ελψ νη 

θνξπθέο ζηελ πεξηνρή 600-800 nm ζηνλ Pt
2+

. Έρεη αλαθεξζεί [60] φηη κε αχμεζε ηνπ 

La2O3 ζηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα Pt/CeO2-La2O3-Al2O3, ην κέγηζην ηεο θνξπθήο ζηα 460 

nm κεηαηνπίδεηαη ζηα 506 nm. Η κεηαηφπηζε είλαη απνηέιεζκα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ 

ειεθηξνληαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ Pt θαη ππνζηξψκαηνο. Σπγθεθξηκέλα, ε 

κεηαβνιή ζηε ζθαίξα έληαμεο ηνπ Pt (εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο ρεκηθήο ζχζηαζεο ηνπ 

ππνζηξψκαηνο, π.ρ. ιφγνο Ce/La) έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαηφπηζε ηεο θνξπθήο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε κεηαπηψζεηο d-d. Σηελ παξνχζα Γ.Γ. είλαη θαλεξφ φηη κε αχμεζε ηνπ La
3+

 

ζηα ππφςε ππνζηξψκαηα, ε θνξπθή ζηα 470 nm κεηαηνπίδεηαη ζηα 430 nm, 

απνδεηθλχνληαο δηαθνξεηηθή ειεθηξνληαθή αιιειεπίδξαζε κεηάιινπ-ππνζηξψκαηνο. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κφλν ν θαηαιχηεο κε ηελ πςειφηεξε ελεξγφηεηα σο πξνο ηελ 

αληίδξαζε WGS (Pt/Ce0.8La0.2O2-δ) παξνπζηάδεη ηε ραξαθηεξηζηηθή θνξπθή ηεο 

νμεηδσηηθήο θαηάζηαζεο Pt
2+

. Τν ηειεπηαίν απνδεηθλχεη φηη ν θαηαιχηεο απηφο 

παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε αληίζηαζε ζε νμείδσζε. Έηζη, κπνξεί λα εηπσζεί φηη φηαλ ν Pt 

ελαπνηίζεηαη ζην ππφζηξσκα Ce0.8La0.2O2-δ αλακέλεηαη λα βξίζθεηαη ζε πην αλεγκέλε 

κνξθή θάησ απφ ην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS απφ φηη ζηα CeO2 θαη Ce0.2La0.8O2-δ. Απηφ 

αλακέλεηαη λα απμάλεη ηε ρεκεηνξξφθεζε ηνπ CO θαη ην ξπζκφ ζρεκαηηζκνχ Η2. 

Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο WGS, ην H2O κπνξεί λα νμεηδψζεη ην Pt θαη 

ηειηθά ν θαηαιχηεο λα απελεξγνπνηείηαη (δελ κπνξεί λα πξνζξνθεζεί CO). Η κεγαιχηεξε 

θαηαιπηηθή ελεξγφηεηα (Σρήκα 5.7) θαη ζηαζεξφηεηα (Σρήκα 5.9) πνπ εκθαλίδεη ν 
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θαηαιχηεο Pt/Ce0.8La0.2O2-δ κπνξεί λα εμεγεζεί κεξηθψο απφ ηελ πην πάλσ ηδηφηεηα 

(αληίζηαζε Pt ζηελ νμείδσζε). 

Φάζκαηα Uv-vis/DR ιήθζεθαλ κεηά απφ αλαγσγή ησλ ζηεξεψλ ζηνπο 300
ν
C 

(πξνεγήζεθε νμείδσζε ζηνπο 600
o
C) θαη ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην Σρήκα 5.16α. Η 

θνξπθή ζηα 540 nm απνδίδεηαη ζηε κεηάπησζε Ce
4+

 → Ce
3+

 [61, 62] θαη απνδεηθλχεη ηελ 

χπαξμε θελψλ ζέζεσλ νμπγφλνπ ζηα ζηεξεά πνπ είηε πξνυπήξραλ ζην ζηεξεφ είηε 

δεκηνπξγήζεθαλ κεηά απφ ηελ in situ αλαγσγή ζηνπο 300
ν
C. Η θνξπθή ζηα 540 nm 

(Σρήκα 5.16α) εκθαλίδεηαη ζηα ζηεξεά Ce0.8La0.2O2-δ θαη Pt/Ce0.8La0.2O2-δ ελψ δελ 

εκθαλίδεηαη ζηα ζηεξεά Pt/Ce0.2La0.8O2-δ θαη Ce0.2La0.8O2-δ. Τα απνηειέζκαηα απηά 

απνδεηθλχνπλ φηη ιακβάλεη ρψξα αλαγσγή ηνπ ππνζηξψκαηνο Ce0.8La0.2O2-δ απνπζία Pt 

θαη παξνπζία ηνπ Pt ζηνπο 300
ν
C, ελψ ζην ζηεξεφ Ce0.2La0.8O2-δ γίλεηαη ζε πςειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο (ζηνπο 500
ν
C, § 5.4.1). Η θαιχηεξε ηθαλφηεηα αλαγσγήο ηνπ ππνζηξψκαηνο 

Ce0.8La0.2O2-δ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο είλαη ζε ζπκθσλία κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο OSC 

πνπ ιήθζεθαλ (ελφηεηα § 5.4.7). Η χπαξμε θελψλ ζέζεσλ νμπγφλνπ ζην ζηεξεφ 

Ce0.8La0.2O2-δ επηβεβαηψζεθε κεηά απφ ρξήζε ηεο θαζκαηνζθνπίαο Raman (ελφηεηα § 

5.4.6). 

Σηνπο ζηεξηδφκελνπο θαηαιχηεο Pt κεηά απφ αλαγσγή ησλ ζηεξεψλ απμάλεηαη ε 

απνξξφθεζε ζηελ πεξηνρή 400-800 nm. Απηφ νθείιεηαη ζην θαηλφκελν ζπληνληζκνχ ησλ 

επηθαλεηαθψλ πιαζκνλίσλ (surface Plasmon resonance effect) ησλ κεηαιιηθψλ 

λαλνζσκαηηδίσλ Pt. Παξφκνηα παξαηήξεζε έγηλε απφ ηνλ Yang et al. [63] ζε θαηαιχηεο 

Pt/TiO2-SiO2. Έηζη, ε κεγαιχηεξε έληαζε ηεο θνξπθήο ζηελ πεξηνρή 400-800 nm πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηνπο θαηαιχηεο Pt/Ce1-xLaxO2-δ κεηά απφ αλαγσγή, νθείιεηαη ζηελ 

αλαγσγή ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ζηελ παξνπζία Pt
o
. 

H κεηαθνξά θνξηίνπ απφ ην πιήξεο ηξνρηαθφ O
2-

 2p ζηo θελφ ηξνρηαθφ Ce
4+

 4f 

αληηζηνηρεί ζην ελεξγεηαθφ ράζκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ [64]. Τν ελεξγεηαθφ ράζκα 

πξνζδηνξίζηεθε απφ δηάγξακκα (F(R∞)*hv)
2
 σο πξνο hv κεηά απφ πξνέθηαζε ηνπ 

επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ηεο θακπχιεο ζηνλ x-άμνλα (Σρήκα 5.16γ) [65-67]. Τν CeO2 είλαη 

εκηαγσγφο n-ηχπνπ κε ελεξγεηθφ ράζκα κεηαμχ 2.8 θαη 3.2 eV [68-70], ελψ ην La2O3 είλαη 

εκηαγσγφο p-ηχπνπ κε κεγαιχηεξν ελεξγεηαθφ ράζκα (4.3 eV) [71]. Τν ελεξγεηαθφ ράζκα 

ηνπ CeO2 βξέζεθε ίζν κε 3.09 eV. Με αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο La
3+

 ζηα ζηεξεά Ce1-

xLaxO2-δ ην ελεξγεηαθφ ράζκα απμάλεηαη ζε 3.34 eV γηα ην ζηεξεφ Ce0.2La0.8O2-δ κεηά απφ 

νμείδσζε ζηνπο 600
ν
C. Η αχμεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ράζκαηνο νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηνπ 

La
3+

 ζην CeO2 (ζπκπιήξσζε ειεθηξνληθψλ θαηαζηάζεσλ) θαη πηζαλφλ ζην κέζν κέγεζνο 

ησλ ζσκαηηδίσλ ησλ ζηεξεψλ ππνζηξσκάησλ. Γηα λαλνζσκαηίδηα κε κέγεζνο κηθξφηεξν 

ησλ 7-8 nm (εμηηνληθή αθηίλα ηνπ Bohr), ην ελεξγεηαθφ ράζκα κεηαβάιιεηαη εμαηηίαο ηνπ 
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θαηλνκέλνπ ηνπ θβαληηθνχ εληνπηζκνχ (quantum confinement effect), γεγνλφο πνπ 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηε κεηαηφπηζε ησλ θνξπθψλ ζε κηθξφηεξα κήθε θχκαηνο [72]. Όπσο 

θαίλεηαη απφ ην Σρήκα 5.16γ, ην ελεξγεηαθφ ράζκα γηα ην ζηεξεφ Ce0.8La0.2O2-δ βξέζεθε 

ίζν κε 3.10 θαη 3.15 eV κεηά απφ νμείδσζε ζηνπο 600
ν
C θαη αλαγσγή ζηνπο 300

ν
C, 

αληίζηνηρα. Τα ζηεξεά Ce0.2La0.8O2-δ θαη Pt/Ce0.2La0.8O2-δ έρνπλ ελεξγεηαθφ ράζκα ίζν κε 

3.34 eV κεηά απφ νμείδσζε θαη αλαγσγή, ελψ ην ζηεξεφ Pt/Ce0.8La0.2O2-δ έρεη ελεξγεηαθφ 

ράζκα 3.22 eV θαη 3.26 eV, αληίζηνηρα. Φαίλεηαη φηη ν θαηαιχηεο Pt/Ce0.8La0.2O2-δ έρεη 

κεγαιχηεξν ελεξγεηαθφ ράζκα απφ ην ππφζηξσκα απφ κφλν ηνπ. Τν απνηέιεζκα απηφ 

δείρλεη ηελ χπαξμε ειεθηξνληαθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ Pt θαη ππνζηξψκαηνο. Τα 

επξήκαηα απηά είλαη ζε ζπκθσλία κε απηά ηνπ Huang et al. [73], φπνπ αλαθέξεηαη αχμεζε 

ηνπ ελεξγεηαθνχ ράζκαηνο ηνπ Pt/TiO2 κεηά απφ νμείδσζε ζε ζχγθξηζε κε ην TiO2. Σηελ 

πεξίπησζε ηνπ θαηαιχηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ ην ελεξγεηαθφ ράζκα απμάλεηαη κεηά απφ 

αλαγσγή ζε ζχγθξηζε κε απηφ πνπ ιήθζεθε κεηά απφ νμείδσζε. Απηφ δείρλεη φηη ν 

ζρεκαηηζκφο θελψλ ζέζεσλ νμπγφλνπ (φπσο επηβεβαηψζεθε απφ ηε θαζκαηνζθνπία 

Raman, OSC θαη H2-TPR) επηδξά ζηηο ειεθηξνληαθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ππνζηξψκαηνο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ην ζηεξεφ πνπ έδσζε ηελ θαιχηεξε θαηαιπηηθή 

ελεξγφηεηα παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ελεξγεηαθφ ράζκα (3.26 eV) κεηά απφ νμείδσζε θαη 

αλαγσγή. 

Οη κειέηεο TPD-CO (Σρήκα 5.14) θαη DRIFTS-CO (Σρήκα 5.15) δείρλνπλ φηη ε 

δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξψκαηνο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ρεκεηνξξφθεζε ηνπ 

CO ζην Pt (είδνο πξνζξνθεκέλνπ CO θαη επηθαλεηαθή θάιπςε), γεγνλφο πνπ επηδξά ζην 

ξπζκφ ηεο αληίδξαζεο WGS. Οη κειέηεο Uv-vis/DRS δείρλνπλ φηη ην ππφζηξσκα 

Ce0.8La0.2O2-δ κεηά απφ ελαπφζεζε 0.5 %θ.β. Pt, νμείδσζε ζηνπο 600
o
C θαη αλαγσγή 

ζηνπο 300
o
C, παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ελεξγεηαθφ ράζκα θαη ηελ θαιχηεξε ελεξγφηεηα 

σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια ππνζηξψκαηα. Απηφ ην απνηέιεζκα 

απνδεηθλχεη φηη ε ξνή ειεθηξνλίσλ απφ ην ππφζηξσκα Ce0.8La0.2O2-δ πξνο ηα 

λαλνζσκαηίδηα Pt γίλεηαη επθνιφηεξε, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη ζε πην επλντθέο 

θαηαζηάζεηο πξνζξφθεζεο CO ζην Pt θαη ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξψκαηνο, 

δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζην κεραληζκφ ηεο αληίδξαζεο WGS κε 

κηθξφηεξε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο. 
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ρήκα 5.16: Φάζκαηα UV-vis/DRS πνπ ιήθζεθαλ (α) ζηα ζηεξεά Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ κεηά απφ in situ νμείδσζε (600
ν
C, 1 h) θαη αλαγσγή (300

ν
C, 1 h). (β) ζηνπο 

θαηαιχηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xLaxO2-δ (x=0.0, 0.2 θαη 0.8) κεηά απφ in situ νμείδσζε ζηνπο 600
ν
C 

γηα 1 h. (γ) Παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ ελεξγεηαθνχ ράζκαηνο ησλ ζηεξεψλ CeO2, 

Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ κεηά απφ νμείδσζε θαη αλαγσγή. 
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5.4.6. Φαζκαηνζθνπία Raman 

Φάζκαηα in situ Raman ιήθζεθαλ ζηα ππνζηξψκαηα CeO2 θαη Ce0.8La0.2O2-δ ζηνπο 

300
ν
C ππφ ξνή Ν2 θαη παξνπζηάδνληαη ζην Σρήκα 5.17. Τν θάζκα ηνπ CeO2 παξνπζηάδεη 

ηε ραξαθηεξηζηηθή θνξπθή ηεο θπβηθήο δνκήο θζνξίηε ζηνπο 458 cm
-1

, πνπ αληηζηνηρεί 

ζηε ζπκκεηξηθή δφλεζε ησλ αηφκσλ νμπγφλνπ γχξσ απφ ηα θαηηφληα Ce
4+

 [74, 75]. Τν 

εχξνο θαη ε ζέζε ηεο θνξπθήο επεξεάδνληαη απφ δνκηθέο αηαμίεο ησλ πιεγκαηηθψλ 

νμπγφλσλ, αθνχ απηή ε δφλεζε ζρεηίδεηαη κφλν απφ ηε θίλεζή ηνπο [76]. Σηελ  παξνχζα 

Γ.Γ. (Σρήκα 5.17) βξέζεθε φηη ε θνξπθή απηή κεηαηνπίδεηαη ζε ρακειφηεξνπο 

θπκαηαξηζκνχο (red shift) ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ζηνπο 465 cm
-1

 πνπ αληηζηνηρεί ζε ηέιεην 

θξχζηαιιν CeO2. Η κεηαηφπηζε απηή νθείιεηαη ζηελ πςειή ζεξκνθξαζία πνπ έγηλε ε 

θαηαγξαθή ησλ θαζκάησλ (300
ν
C) θαη ζηελ χπαξμε αηειεηψλ ζην πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ 

ηνπ δεκεηξίνπ. Η έθηαζε ησλ αηειεηψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε ησλ κηθξψλ θαη 

επξέσλ θνξπθψλ ζηνπο 245 θαη 580 cm
-1

. Η αζζελήο θνξπθή ζηνπο 245 cm
-1

 νθείιεηαη 

ζηε ραιάξσζε ησλ θαλφλσλ ζπκκεηξίαο ηεο κε ελεξγνχο δφλεζεο Raman (ελεξγή ζην IR) 

ηνπ εγθάξζηνπ νπηηθνχ ηξφπνπ δφλεζεο (zone-center transverse optical (TO) mode). Η 

παξνπζία ησλ θνξπθψλ ζηελ πεξηνρή 580-600 cm
-1

 απνδίδεηαη ζηελ χπαξμε ελδνγελψλ 

θελψλ ζέζεσλ νμπγφλνπ ζηε δνκή ηνπ νμεηδίνπ (κε ζηνηρεηνκεηξηθή ζχζηαζε) [76-78]. Η 

θνξπθή απηή νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο ζπκκεηξίαο θαη ζε δηακήθε νπηηθφ ηξφπν δφλεζεο 

(longitudinal optical (LO) mode) ηνπ CeO2. Τα πην πάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ ηελ 

χπαξμε Ce
3+

 θαη θελψλ ζέζεσλ νμπγφλνπ ζην CeO2. 

Σην ππφζηξσκα Ce0.8La0.2O2-δ ιήθζεθαλ θνξπθέο ζηνπο 245, 452, 550, θαη 600 cm
-1

. 

Η χπαξμε ηεο θνξπθήο ζηνπο 452 cm
-1

 ππνδεηθλχεη φηη ην ζηεξεφ Ce0.8La0.2O2-δ έρεη κηα 

γεληθή θπβηθή δνκή θζνξίηε. Η θνξπθή F2g έρεη κηθξφηεξε έληαζε, θαη ην εχξνο ζην ήκηζπ 

ηνπ κεγίζηνπ (FWHM) απμάλεηαη θαη κεηαηνπίδεηαη ζε κηθξφηεξνπο θπκαηαξηζκνχο (452 

cm
-1

) ζε ζπγθξηζε κε απηφ ηνπ CeO2 (458 cm
-1

). Αξθεηέο κειέηεο [11, 79, 80] 

παξνπζίαζαλ παξφκνηα απνηειέζκαηα. Ο Yu Pikalova et al. [80] αλαθέξνπλ φηη ε 

κεηαηφπηζε ηεο θνξπθήο F2g ζρεηίδεηαη κε ηελ ηνληηθή αθηίλα ηνπ θαηηφληνο πνπ εηζάγεηαη 

ζην πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ. Σπγθεθξηκέλα, ε εηζαγσγή ελφο κεγαιχηεξνπ 

θαηηφληνο απφ απηφ ηνπ Ce
4+

 έρεη σο απνηέιεζκα ε θνξπθή F2g λα κεηαηνπίδεηαη ζε 

κηθξφηεξνπο θπκαηαξηζκνχο, θαη αληίζηξνθα. Η κεηαηφπηζε ηεο θνξπθήο F2g ζην ζηεξεφ 

Ce0.8La0.2O2-δ ππνδεηθλχεη φηη ην La
3+

 έρεη ελζσκαησζεί ζην πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ 

δεκεηξίνπ, φπσο έρεη ππνδεηρζεί θαη απφ ηελ ηερληθή πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Φ (XRD), φπνπ 

δηαπηζηψζεθε κεηαηφπηζε ησλ θνξπθψλ πεξίζιαζεο ζε κηθξφηεξεο γσλίεο 2ζ. Η θνξπθή 

ζηνπο 550 cm
-1

 απνδίδεηαη ζε θελέο ζέζεηο νμπγφλνπ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ La
3+

 ζην πιέγκα ηνπ CeO2, ζε ζπκθσλία θαη απφ κειέηεο XRD [76, 77]. 
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Η έληαζε ηεο θνξπθήο απηήο δείρλεη φηη φηαλ ζπγθέληξσζε 20 at.% La
3+

 ελζσκαησζεί 

ζην νμείδην ηνπ δεκεηξίνπ ζρεκαηίδεηαη κεγάιε ζπγθέληξσζε θελψλ ζέζεσλ νμπγφλνπ ζε 

ζχγθξηζε κε ην CeO2. Τν ηειεπηαίν επηβεβαηψζεθε απφ κειέηεο OSC (ελφηεηα § 5.4.7). 

Σην ζηεξεφ Ce0.5La0.5O2-δ (Κεθάιαην 6) ε έληαζε ηεο θνξπθήο ζηνπο 550 cm
-1

 είλαη 

ρακειφηεξε απφ απηή ηνπ ζηεξενχ Ce0.8La0.2O2-δ θαη κεγαιχηεξε απφ ηνπ CeO2. Τα πην 

πάλσ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα OSC ζηνπο 350
ν
C πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα.  

 

 

ρήκα 5.17: Φάζκαηα in situ Raman πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 300
ν
C ππφ ξνή Ν2 ζηα ζηεξεά CeO2 θαη 

Ce0.8La0.2O2-δ. 

 

5.4.7. Απνζεθεπηηθή ηθαλόηεηα νμπγόλνπ (Οxygen Storage Capacity, OSC) 

Σην Σρήκα 5.18 δίλνληαη νη πνζφηεηεο OSC θαη OSCC (κmol O gcat
-1

) πνπ κεηξήζεθαλ 

κε ρξήζε ηεο ηερληθήο παικψλ Η2/Ο2 γηα ηνπο θαηαιχηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xLaxO2-δ (x=0.0, 

0.2, 0.5, 0.8 θαη 1.0) ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-550
ν
C. Δίλαη θαλεξφ φηη νη 

πνζφηεηεο απηέο απμάλνληαη κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Τν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη 

ζηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ηεο αληίδξαζεο ηνπ πδξνγφλνπ κε ηα πιεγκαηηθά νμπγφλα θαη 

ζηελ αχμεζε ηεο δηάρπζεο ησλ νμπγφλσλ απφ ηελ θχξηα δνκή ησλ ζηεξεψλ ζηελ 

επηθάλεηα. Οη πνζφηεηεο OSC θαη OSCC βξέζεθαλ κεγαιχηεξεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

θαηαιχηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. Σπγθεθξηκέλα, ε πνζφηεηα OSC ζηνπο 350
ν
C είλαη 

κεγαιχηεξε θαηά 4.2 θαη 4.5 θνξέο απφ ην θαζαξφ CeO2 θαη La2Ο3, αληίζηνηρα. Όκνηα 

απνηειέζκαηα ιήθζεθαλ απφ ηνλ Reddy et al. [10] ζηα ζηεξεά CeO2 θαη Ce0.8La0.2O2-δ, 

φπνπ δηαπηζηψζεθε αχμεζε ηεο ηηκήο OSC θαηά 5.5 θνξέο. Ο Katta et al. [81] αλαθέξνπλ 

ηηκέο OSC ίζεο κε 40, 162 θαη 225 κmol O gcat
-1

 γηα ην θαζαξφ CeO2 θαη ηα ζηεξεά 

δηαιχκαηα CeO2-ZrO2 (1:1) θαη CeO2-La2O3 (8:2), αληίζηνηρα, φπνπ ηα ζηεξεά 
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παξαζθεπάζηεθαλ κε ηελ ηξνπνπνηεκέλε κέζνδν ζπγθαηαβχζηζεο [81]. Τα απνηειέζκαηα 

απηά ππνδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο εηζαγσγήο θαηηφλησλ Zr
4+

 θαη La
3+

 ζην 

πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ ζηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο θελψλ ζέζεσλ 

νμπγφλνπ. Δίλαη θαλεξφ φηη ζηελ πεξηνρή 450-550
o
C, φπνπ ε δηάρπζε ησλ νμπγφλσλ ηεο 

θχξηαο δνκήο γίλεηαη ζεκαληηθή, ν θαηαιχηεο Pt/CeO2 έρεη κεγαιχηεξεο ηηκέο OSCC ζε 

ζχγθξηζε κε ηα ζηεξεά Pt/Ce1-xLaxO2-δ (x > 0.5). Τν απνηέιεζκα απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη κε αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηα ζε La
3+

 ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ 

ζηαζεξψλ θελψλ ζέζεσλ θαηηφλησλ (cationic defects) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηνπ 

νξίνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ επθίλεησλ θελψλ ζέζεσλ [4]. Έηζη, ε ηθαλφηεηα ησλ επθίλεησλ 

νμπγφλσλ πεξηνξίδεηαη. Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο Γ.Γ. είλαη ζε πνιχ θαιή 

ζπκθσλία κε απηά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζηεξεά Ce1-xLaxO2-δ ηα νπνία 

παξαζθεπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν ιχκαηνο-πεθηψκαηνο [4]. Έρεη αλαθεξζεί [4] φηη γηα 

ηηκέο x πάλσ απφ 18 at.% La
3+

 ε πνζφηεηα OSC κεηψλεηαη. Τν θαηηφλ La
3+

 κπνξεί λα 

ελζσκαησζεί ζην πιέγκα ηνπ CeO2 (Ce1-xLaxO2-δ) γηα ηηκέο x κέρξη 52 at.%, φπνπ πάλσ 

απφ απηφ ην φξην αλακέλεηαη ν ζρεκαηηζκφο La2O3 κε κηθξέο ηηκέο OSC (Σρήκα 5.18). 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηα πην πάλσ κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ νη ρακειέο ηηκέο OSC ηνπ 

ζηεξενχ Ce0.2La0.8O2-δ. 

Τν ππφζηξσκα κε ζχζηαζε Ce0.8La0.2O2-δ έρεη παξνπζηάζεη ην κεγαιχηεξν ξπζκφ 

θαηαλάισζεο πδξνγφλνπ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (Σρήκα 5.11) θαη ηηο πςειφηεξεο ηηκέο 

OSC (Σρήκα 5.18) ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα ζηεξεά Ce1-xLaxO2-δ. Η παξνπζία 

επθίλεησλ νμπγφλσλ ζηε δξαζηηθή δψλε γχξσ απφ ηα λαλνζσκαηίδηα Pt κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε κεγαιχηεξν ξπζκφ ζρεκαηηζκνχ CO2 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο 

WGS θαη θελέο ζέζεηο νμπγφλνπ (αλαγσγή επηθάλεηαο ππνζηξψκαηνο). Τν λεξφ ζηε 

ζπλέρεηα κπνξεί λα επαλνμεηδψζεη ηελ αλεγκέλε επηθάλεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο ζηε 

δξαζηηθή δψλε ζρεκαηίδνληαο πδξνγφλν (νμεηδν-αλαγσγηθφο κεραληζκφο). Ο πην πάλσ 

κεραληζκφο έρεη αλαθεξζεί [15, 82] φηη ιακβάλεη ρψξα ζε θαηαιχηεο Pt/CeO2 θαη Pt/Ce1-

xZrxO2-δ ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 200-300
ν
C. Ο ιφγνο Ce/La απνηειεί κηα ζεκαληηθή 

θηλεηηθή παξάκεηξν πνπ εμεηάδεηαη κε ιεπηνκέξεηα ζηε ζπλέρεηα (ελφηεηα §5.4.8). Οη 

Panagiotopoulou θαη Kondarides [83] δηαπίζησζαλ αχμεζε ηεο θαηαιπηηθήο ελεξγφηεηαο 

ηεο αληίδξαζεο WGS ζε θαηαιχηεο Pt/TiO2 κε αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο αλαγσγήο ηνπ 

ππνζηξψκαηνο κε εηζαγσγή πξνσζεηψλ. 
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ρήκα 5.18: Πνζφηεηεο (α) OSC θαη (β) OSCC (κmol O gcat
-1

) πνπ κεηξήζεθαλ κε ρξήζε ηεο 

ηερληθήο παικψλ Η2/Ο2 γηα ηνπο θαηαιχηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xLaxO2-δ (x=0.0, 0.2, 0.5, 0.8 θαη 1.0) 

ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-550
ν
C. 

 

5.4.8. Δπίδξαζε ηνπ ιόγνπ Ce/La ζηνλ νμεηδν-αλαγσγηθό κεραληζκό ηεο αληίδξαζεο 

WGS 

Σην Σρήκα 5.19 παξνπζηάδνληαη νη δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ C
16

Ο2, C
16

Ο
18

Ο θαη 

C
18

Ο2 πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο θαηαιχηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.2La0.8O2-δ θαηά ηελ ελαιιαγή ζην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 250
o
C κεηά 

απφ ηζνηνπηθή 
16

Ο/
18

Ο ελαιιαγή ζηνπο 600
ν
C. Σηφρνο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε κειέηε ηεο 

επίδξαζεο ηνπ ιφγνπ Ce/La ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ νμεηδν-αλαγσγηθνχ κεραληζκνχ 

ηεο αληίδξαζεο WGS ζηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xLaxO2-δ. Η ζέζε θαη 

κνξθή ησλ δπλακηθψλ απνθξίζεσλ ησλ C
16

Ο
18

Ο θαη C
18

Ο2 ζηελ αξρή ηνπ δπλακηθνχ 

πεηξάκαηνο αληηζηνηρεί ζηε θηλεηηθή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πιεγκαηηθνχ 
18

Ο ζηελ αληίδξαζε 

WGS (νμεηδν-αλαγσγηθφο κεραληζκφο). Απνδεηθλχεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ζηεξηδφκελνπ θαηαιχηε Pt ζε Ce0.8La0.2O2-δ ε δπλακηθή απφθξηζε ηνπ C
18

Ο2 εκθαλίδεηαη 
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πην γξήγνξα (Σρήκα 5.19γ) φπνπ κεγαιχηεξε πνζφηεηα 
18

Ο ζπκκεηέρεη ζε ζχγθξηζε κε 

ηνλ θαηαιχηε Pt/Ce0.2La0.8O2-δ. Σπγθεθξηκέλα, ε πνζφηεηα πιεγκαηηθνχ 
18

O πνπ 

ζπκκεηέρεη ζην ζρεκαηηζκφ C
16

Ο
18

Ο θαη C
18

Ο2 βξέζεθε ίζε κε 0.74 θαη 0.13 mmol g
-1

 γηα 

ηα ζηεξεά Pt/Ce0.8La0.2O2-δ (Σρήκα 5.19α) θαη Pt/Ce0.2La0.8O2-δ (Σρήκα 5.19β), αληίζηνηρα. 

Σην Σρήκα 5.20 παξνπζηάδνληαη νη δπλακηθήο απνθξίζεηο ησλ 
16

Ο2, 
16

Ο
18

Ο θαη 
18

Ο2 

πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηελ ελαιιαγή Ar → 10 %θ.φ. 
18

O2/Ar ζηνπο 600
o
C ζηνπο θαηαιχηεο 

0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.2La0.8O2-δ. Η πνζφηεηα ηνπ νμπγφλνπ ηνπ 

ππνζηξψκαηνο πνπ ελαιιάζζεηαη θαη παξνπζηάδεηαη σο 
16

Ο2 θαη 
16

Ο
18

Ο (Σρήκα 5.20) 

βξέζεθε ίζε κε 3.55 θαη 9.0 mmol g
-1

, αληίζηνηρα γηα ηνλ θαηαιχηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. Γηα 

ην ζηεξεφ Pt/Ce0.2La0.8O2-δ νη πνζφηεηεο ησλ 
16

Ο2 θαη 
16

Ο
18

Ο βξέζεθαλ ίζεο κε 2.75 θαη 

4.8 mmol g
-1

, αληίζηνηρα. Απφ ηηο δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ ηξηψλ εηδψλ νμπγφλνπ (
18

Ο2, 

16
Ο2 θαη 

16
Ο

18
Ο) θαη ηηο Δμο. 3.8-3.10 ππνινγίζηεθαλ νη παξακέηξνη ag(t) θαη f34(t) [84]. Οη 

ππνινγηζκνί απηνί έγηλαλ γηα λα κειεηεζεί ε έθηαζε ηνπ ξπζκνχ ελαιιαγήο ηνπ νμπγφλνπ 

ηνπ ππνζηξψκαηνο (
16

Ο) κε ην αέξην νμπγφλνπ (
18

Ο2(g)) γηα ηνπο δπν θαηαιχηεο. 

Σην Σρήκα 5.21 παξνπζηάδνληαη νη δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ αg(t) θαη f34(t) γηα ηνπο 

θαηαιχηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.2La0.8O2-δ, φπνπ δηαπηζηψλνληαη 

δπν ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε δπλακηθή απφθξηζε ηνπ ηζνηφπνπ 
18

Ο. Η πξψηε δηαθνξά 

πνπ παξαηεξείηαη είλαη ζηελ εκθαλίζε ησλ δπλακηθψλ απνθξίζεσλ ηεο παξακέηξνπ ag (t) 

ζε κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο (delay ~ 20 s) θαη νη ζεκαληηθά κηθξφηεξεο ηηκέο ηα πξψηα 50 s 

θάησ απφ ην ηζνηνπηθφ κίγκα 
18

O2/Αr γηα ηνλ θαηαιχηε Pt/Ce0.2La0.8O2-δ ζε ζχγθξηζε κε 

ηνλ θαηαιχηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. Η δεχηεξε δηαθνξά αθνξά δηαθνξέο ζηε κνξθή θαη ζέζε 

ηεο ζπλάξηεζεο f34(t) ησλ δπν θαηαιπηψλ. Τν ηειεπηαίν νθείιεηαη ζε δηαθνξέο ζηε 

επηθάλεηα ησλ δπν θαηαιπηψλ, ζηελ θηλεηηθή δηάρπζεο ησλ νμπγφλσλ ηεο θχξηαο δνκήο 

θαη ζηε θηλεηηθή δηάρπζεο ζε δηαδηθαζίεο επηθαλεηαθήο ελαιιαγήο ηνπ νμπγφλνπ [84]. 

Δίλαη θαλεξφ φηη φζν κεηψλεηαη ν ιφγνο Ce/La ζηα ππνζηξψκαηα Ce1-xLaxO2-δ απμάλεηαη 

ε έθηαζε ηεο ελαιιαγήο ησλ επηθαλεηαθψλ νμπγφλσλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα XRD ηεο παξνχζαο Γ.Γ. θαζψο θαη απφ άιιεο κειέηεο XRD 

πνπ έγηλαλ ζε ζηεξεά Ce1-xLaxO2-δ [4, 6] δηαπηζηψλεηαη φηη κε αχμεζε ηνπ ιφγνπ La/Ce 

απμάλεηαη ε παξάκεηξνο πιέγκαηνο (α, Å), κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην κήθνο ηνπ 

δεζκνχ Ο-Ο θαη θαηα ζπλέπεηα λα κεηψλεηαη ε ελέξγεηα δεζκνχ Ο-Ο. Αληίζεηα, κειέηεο 

EXAFS [5] έδεημαλ φηη ην κήθνο ηνπ δεζκνχ Ce-O κεηψλεηαη θαηά 0.06 Å φηαλ x/1-x 

κεηαβάιιεηαη ζηελ πεξηνρή 0.0-0.24, ελψ ην κήθνο ηνπ δεζκνχ La-O παξακέλεη 

αλεπεξέαζην. Δπηπιένλ, φπσο έρεη αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο, ην θαηηφλ La
3+

 κπνξεί λα 

ζρεκαηίζεη ζηεξεφ δηάιπκα Ce1-xLaxO2-δ γηα ηηκέο x κέρξη 52 at.% [6], ελψ πάλσ απφ απηή 

ηε ηηκή αλακέλεηαη ν ζρεκαηηζκφο La2O3. Σχκθσλα (i) κε ηελ πην πάλσ ζπδήηεζε, (ii) ηηο 
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δπλακηθέο απνθξίζεηο ηνπ C
18

O2 (Σρήκα 5.19) θαη (iii) ηα θαηαιπηηθά απνηειέζκαηα πνπ 

πάξζεθαλ (Σρήκα 5.7), πξνηείλεηαη φηη ν κεραληζκφο ηεο αληίδξαζεο WGS κέζσ ηνπ 

νμεηδν-αλαγσγηθνχ κεραληζκνχ επλνείηαη ζηνπο θαηαιχηεο Pt/Ce1-xLaxO2-δ ην ππφζηξσκα 

ησλ νπνίσλ δηαζέηεη ιηγφηεξν επθίλεηα είδε νμπγφλνπ. 

 

 

 
 

ρήκα 5.19: Γπλακηθέο απνθξίζεηο C
16

Ο2, C
16

Ο
18

Ο θαη C
18

Ο2 πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο θαηαιχηεο (α) 

0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη (β) 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.2La0.8O2-δ θαηά ηελ ελαιιαγή ηεο ηξνθνδνζίαο 

ζην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 250
o
C. (γ) ζχγθξηζε δπλακηθψλ απνθξίζεσλ  C

18
Ο2 ησλ δπν 

θαηαιπηψλ, αθνχ πξνεγήζεθαλ νη βεκαηηθέο ελαιιαγέο : 20%
16

O2/He (600
o
C, 2 h)   Ar (600

o
C, 

20 min)  10%
18

O2/Ar (600
o
C, 20 min) ςχμε ππφ ξνή Ar (80

o
C)  H2 (1 atm, 80

o
C, 20 min) 

 Ar (250
o
C)  3%CO/10%H2O/Ar (250

o
C, t). 

 

Κλ
ειτ
ώ Χ

. Π
ετα
λλ
ίδο
υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ Ce/La  
                 

                    
ΚΛΔΙΤΩ Φ. ΠΔΤΑΛΛΙΓΟΥ                                                                                                                          177 

  

 

 

 

ρήκα 5.20: Γπλακηθέο απνθξίζεηο 
16

Ο2, 
16

Ο
18

Ο θαη 
18

Ο2 πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηελ ελαιιαγή Ar → 

10 %θ.φ. 
18

O2/Ar ζηνπο 600
o
C ζηνπο θαηαιχηεο (α) 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη (β) 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.2La0.8O2-δ. 
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ρήκα 5.21: Γπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ (α) αg(t) θαη (β) f34(t) πνπ ππνινγίζηεθαλ θαηά ηελ 

ελαιιαγή Ar → 10 %θ.φ. 
18

O2/Ar ζηνπο 600
o
C ζηνπο θαηαιχηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 

%θ.β. Pt/Ce0.2La0.8O2-δ (βιέπε Σρ. 5.20). 

 

5.5. πκπεξάζκαηα 

Τα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Κεθαιαίνπ 5 είλαη ηα 

αθφινπζα: 

(α) Τα ζηεξεά Ce1-xLaxO2-δ πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν ιχκαηνο-πεθηψκαηνο κε 

ρξήζε θηηξηθνχ νμέσο νδήγεζαλ ζην ζρεκαηηζκφ ζηεξενχ δηαιχκαηνο γηα ηηκέο x ζηελ 

πεξηνρή 0.0 < x < 0.5. 

(β) Τν ζηεξεφ Ce0.8La0.2O2-δ παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε εηδηθή επηθάλεηα, φπνπ κε κείσζε 

ηνπ ιφγνπ Ce/La απηή κεηψλεηαη. Σε φια ηα ζηεξεά ιήθζεθε ζπνγγψδεο κνξθνινγία. 

(γ) H ελαπφζεζε 0.5 %θ.β. Pt ζηα ππνζηξψκαηα Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5, 0.8 θαη 

1.0) νδήγεζε ζε ζηεξεά κε πςειή δηαζπνξά Pt (D = 80-100%) θαη πνιχ κηθξφ κέγεζνο 
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ζσκαηηδίσλ (1.0-1.4 nm) Pt κεηά απφ νμείδσζε (20%O2/He) ζηνπο 600
o
C γηα 2 h θαη 

αλαγσγή (Η2, 1 bar) ζηνπο 300
ν
C γηα 2 h. 

(δ) Η εηζαγσγή 20 at.% La
3+

 ζην πιέγκα ηνπ CeO2 απμάλεη ζεκαληηθά ηνλ εηδηθφ θηλεηηθφ 

ξπζκφ αλά γξακκάξην (κmol CO g
-1

 s
-1

) θαη αλά κεθνο δηεπηθάλεηαο κεηάιινπ-

ππνζηξψκαηνο (κmol CO cm
-1

 s
-1

) ηνπ θαηαιχηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

θαηαιχηε Pt/CeO2. Αληίζεηα, αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε La
3+

 ζηε πεξηνρή 50-80 at.% 

έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ εηδηθνχ θηλεηηθνχ ξπζκνχ. 

(ε) Ο θαηαιχηεο Pt/Ce0.8La0.2O2-δ βξέζεθε λα είλαη ζηαζεξφο γηα 70 h αληίδξαζεο WGS. 

Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κηθξφηεξε ζπζζψξεπζε άλζξαθα θαη CO3
2-

 ζηελ επηθάλεηά 

ηνπ. Η πνζφηεηα ηνπ άλζξαθα κεηά απφ αληίδξαζε βξέζεθε λα επεξεάδεηαη απφ ην ιφγν 

Ce/La εμαηηίαο ηεο επίδξαζεο ησλ βαζηθψλ θέληξσλ ηνπ ππνζηξψκαηνο ηα νπνία 

πξνσζνχλ ηελ αληίδξαζε αεξηνπνίεζεο ηνπ άλζξαθα. 

(ζη) Τν ππφζηξσκα Ce0.8La0.2O2-δ παξνπζίαζε ηνλ κεγαιχηεξν ξπζκφ θαηαλάισζεο 

πδξνγφλνπ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (<400
ν
C), θάηη πνπ δείρλεη ηελ χπαξμε επθίλεησλ 

εηδψλ νμπγφλνπ ζηελ επηθάλεηά ηνπ (Η2-TPR). 

(δ) Ο θαιχηεξνο θαηαιχηεο Pt/Ce0.8La0.2O2-δ παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε 

επηθαλεηαθψλ φμηλσλ θέληξσλ (TPD-NH3) ππνδεηθλχνληαο φηη έρεη ηε κεγαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε εηδψλ Μ
x+

-O
y-

 (ζην ππφζηξσκα) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κεραληζκφ ηεο 

αληίδξαζεο WGS κέζσ ηεο δηαζπαζηηθήο ρεκεηνξξφθεζεο λεξνχ ζην ππφζηξσκα πξνο 

ζρεκαηηζκφ ελεξγψλ πδξνμπινκάδσλ (–ΟΗ). 

(ε) Τν ππφζηξσκα Ce0.8La0.2O2-δ έρεη ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε αζζελψλ θαη κέηξηαο 

ηζρχνο βαζηθψλ θέληξσλ (TPD-CO2) ηα νπνία πξνσζνχλ ηελ αληίδξαζε αεξηνπνίεζεο ηνπ 

άλζξαθα. Η ρεηξφηεξε θαηαιπηηθή ελεξγφηεηα ησλ Pt/Ce0.5La0.5O2-δ θαη Pt/Ce0.2La0.8O2-δ 

θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηελ χπαξμε ηζρπξψλ βαζηθψλ θέληξσλ ζην ππφζηξσκα. 

(ζ) Απφ ηα απνηειέζκαηα TPD-CO απνδείρζεθε φηη πξνζξνθεκέλν CO ζην Pt κπνξεί λα 

αληηδξάζεη κε πδξνμπινκάδεο ζην ππφζηξσκα (δηεπηθάλεηα Pt-ππφζηξσκα), γεγνλφο ην 

νπνίν γίλεηαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε ζηνλ θαηαιχηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. 

(η) Τν ππφζηξσκα ηνπ θαηαιχηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ (κεγαιχηεξε κεηαηξνπή CO) βξέζεθε λα 

έρεη ην κηθξφηεξν ελεξγεηαθφ ράζκα ζε ζρέζε κε ηα άιια ζηεξεά. Απηφ πηζαλφλ λα 

ζπλδέεηαη κε κηα βέιηηζηε κεηαθνξά ειεθηξνλίσλ απφ ην Pt ζην ππφζηξσκα Ce0.8La0.2O2-

δ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη κε ζεηηθφ ηξφπν ηελ νμεηδσηηθή θαηάζηαζε Pt θαη ηελ 

πξνζξφθεζε CO. Η επηθαλεηαθή ζπγθέληξσζε ησλ δπν εηδψλ γξακκηθψλ πξνζξνθεκέλσλ 

CO (DRIFTS) θαη ν ιφγνο Pt
2+

/Pt
4+

 (Uv-vis/DRS) επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ην ιφγν 

Ce/La. 

(ηα) Απφ ηε θαζκαηνζθνπία Raman επηβεβαηψζεθε ε χπαξμε θελψλ ζέζεσλ νμπγφλνπ. 
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(ηβ) Οη ηηκέο OSC ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-550
o
C πνπ ζπλδένληαη κε ηηο θελέο 

ζέζεηο νμπγφλνπ ζηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα Ce1-xLaxO2-δ, βξέζεθαλ κεγαιχηεξεο ζην 

ζηεξεφ Pt/Ce0.8La0.2O2-δ ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα ζηεξεά. Αληίζεηα, απφ ηα δπλακηθά 

ηζνηνπηθά πεηξάκαηα 
18

Ο2 δηαπηζηψζεθε φηη ν θαηαιχηεο Pt/Ce0.8La0.2O2-δ παξνπζηάδεη ηνλ 

κηθξφηεξν νιηθφ θηλεηηθφ ξπζκφ ελαιιαγήο επηθαλεηαθψλ νμπγφλσλ απ’ φηη ην ζηεξεφ 

Pt/Ce0.2La0.8O2-δ. Τν απνηέιεζκα απηφ ππνδεηθλχεη φηη ε αληίδξαζε WGS κέζσ ηνπ 

νμεηδν-αλαγσγηθνχ κεραληζκνχ απαηηεί ιηγφηεξν επθίλεηα είδε νμπγφλνπ. Οη θελέο ζέζεηο 

νμπγφλνπ πνπ ππάξρνπλ ζηα ζηεξεά Ce1-xLaxO2-δ θαίλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηε 

δηάζπαζε ηνπ λεξνχ, απφ φηη ηα νμπγφλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θχξηα δνκή (bulk) 

κέζσ δηάρπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο WGS. 
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     ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΝΣΙΓΡΑΗ  WGS ΥΑΜΗΛΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ  Δ ΚΑΣΑΛΤΣΔ 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ: ΔΠΙΓΡΑΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΤΝΘΔΗ 

ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ 

 

6.1. Δηζαγωγή 

ην παξόλ θεθάιαην κειεηάηαη ε επίδξαζε ηεο κεζόδνπ ζύλζεζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο 

Ce0.5La0.5O2-δ (νλνκαζηηθή ζύζηαζε: Ce:La = 1:1) ζηελ θαηαιπηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζε 

ζεκαληηθέο θηλεηηθέο παξακέηξνπο ηεο αληίδξαζεο WGS ρακειήο ζεξκνθξαζίαο (250-

350
ν
C) ηνπ θαηαιπηηθνύ ζπζηήκαηνο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ. Σα ππνζηξώκαηα 

παξαζθεπάζηεθαλ κε ηηο κεζόδνπο: (α) ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνύ θαη 

νμαιηθνύ νμέσο (citrate, CA θαη oxalate, OA sol-gel) σο ζπκπινθνπνηεηέο, (β) ιύκαηνο-

πεθηώκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνύ νμέσο σο ζπκπνθνπνηεηή θαη αηζπιελνγιπθόιεο σο 

πξνσζεηή ηεο αληίδξαζεο εζηεξνπνίεζεο κε θηηξηθό νμύ (pechini sol-gel, P) θαη (γ) 

ζπγθαηαβύζηζεο κε ρξήζε νπξίαο (urea co-precipitation, U). Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε 

ησλ θηλεηηθώλ ξπζκώλ θαη ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζπζρεηηζηνύλ νη θπζηθνρεκηθέο 

παξάκεηξνη ησλ ζηεξεώλ κε ηελ θαηαιπηηθή ηνπο ελεξγόηεηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

ηερληθέο: in situ Raman, in situ DRIFTS, H2-TPR, TPD-H2, TPD-NH3, TPD-CO2, SEM, 

XRD, BET, OSC θαη ΣIIE.  

 

6.2. Υαξαθηεξηζκόο Καηαιπηώλ  

6.2.1. Γνκή, πθή θαη κνξθνινγία ηωλ ζηεξεώλ Ce0.5La0.5O2-δ 

ην ρήκα 6.1α παξνπζηάδνληαη πεξηζιαζνγξάκκαηα αθηίλσλ-Υ ησλ ζηεξεώλ CeO2 

(CA) θαη Ce0.5La0.5O2-δ πνπ παξαζθεπάζηεθε κε ηηο ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο CA, 

OA, P, θαη U. Σν CeO2 (CA) παξνπζηάδεη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο πεξίζιαζεο γηα 

εδξνθεληξσκέλε θπβηθή δνκή θζνξίηε (fcc). πγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεθαλ νη θνξπθέο 

πεξίζιαζεο ζηηο γσλίεο 2ζ 28.7, 33.1, 47.5, 56.2, 59.2, 69.7, 76.7 θαη 79.3
o
, πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηα επίπεδα (111), (200), (220), (311), (222), (400), (331) θαη (420). ηα 

ζηεξεά Ce0.5La0.5O2-δ πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο ιύκαηνο-

πεθηώκαηνο (CA, OA θαη P) δελ παξαηεξήζεθαλ θνξπθέο πεξίζιαζεο πνπ λα νθείινληαη 

ζηε θάζε ηνπ La2O3. Πηζαλόλ λαλνθξπζηαιιίηεο La2O3 λα ζρεκαηίδνληαη κε κέγεζνο 

θάησ από 4 nm ή ζε πνιύ ρακειέο ζπγθεληξώζεηο (< 5 %θ.β.), κε απνηέιεζκα λα κελ 

κπνξνύλ λα αληρλεπζνύλ από ηελ ηερληθή XRD. To πεξηζιαζόγξακκα ηνπ ζηεξενύ 
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Ce0.5La0.5O2-δ πνπ παξαζθεπάζηεθε κε ηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U) 

παξνπζηάδεη όκνηεο θνξπθέο πεξίζιαζεο κε ην CeO2 (CA) θαη επηπιένλ θνξπθέο ηεο 

εμαγσληθήο δνκήο ππθλήο ηάμεο (hcp) ηνπ La2O3. Οη θνξπθέο πεξίζιαζεο ζηηο γσλίεο 2ζ 

27.3, 29.7, 39.6 θαη 48.7
o
 αληηζηνηρνύλ ζηα θξπζηαιιηθά επίπεδα (100), (101), (102) θαη 

(110) ηνπ La2O3. ύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία [1] ην όξην δηαιπηόηεηαο ηνπ La
3+

 ζην 

ζηεξεό δηάιπκα Ce1-xLaxO2-δ είλαη ίζν κε x ~ 0.52 (κεηά από πύξσζε ζηνπο 1200
ν
C). ε 

κεγαιύηεξεο ηηκέο ηνπ ιόγνπ La/(Ce+La) ~ 0.52 αλακέλεηαη ν ζρεκαηηζκόο ηεο θάζεο ηνπ 

La2O3. Οη Bevan θαη Summerville [2] αλαθέξνπλ σο όξην δηαιπηόηεηαο ην 64% γηα ζηεξεά 

πνπ ππξώζεθαλ ζηνπο 1600
o
C. Δπηπιένλ, δηαπίζησζαλ όηη ε ζηαζεξόηεηα ηεο θπβηθήο 

δνκήο θζνξίηε απμάλεηαη κε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πύξσζεο. Σα πιηθά ηεο παξνύζαο 

Γ.Γ. ππξώζεθαλ ζηνπο 600
ν
C, επνκέλσο ην όξην δηαιπηόηεηαο αλακέλεηαη λα είλαη 

κηθξόηεξν από 64% (ή La/(Ce+La) < 0.64). 

ην ρήκα 6.1β δίλνληαη νη ηηκέο 2ζ πνπ αληηζηνηρνύλ ζην επίπεδν (111) ηνπ νμεηδίνπ 

ηνπ δεκεηξίνπ (CA) θαη νη νπνίεο κεηαηνπίδνληαη ζε κηθξόηεξεο ηηκέο γηα όια ηα ζηεξεά 

Ce1-xLaxO2-δ πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηηο ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο. Αληίζεηα, ε 

παξάκεηξνο πιέγκαηνο, α (Å) βξέζεθε λα απμάλεηαη ζε ζρέζε κε ην θαζαξό CeO2 (CA). 

Σα απνηειέζκαηα απηά ππνδεηθλύνπλ ηε δηαζηνιή ηνπ θξπζηαιιηθνύ πιέγκαηνο ηνπ 

νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ ιόγσ ηεο ελζσκάησζεο ηνπ La
3+

 ζηελ θπβηθή δνκή θζνξίηε. Σν 

πιέγκα δηαζηέιιεηαη εμαηηίαο ηνπ όηη ε αηνκηθή αθηίλα La
3+

 (1.16 Å) είλαη κεγαιύηεξε 

από απηή ηνπ Ce
4+

 (0.97 Å). Σα ζηεξεά Ce1-xLaxO2-δ πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν 

ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U) θαη κε ηε κέζνδν ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνύ 

νμέσο (CA) παξνπζηάδνπλ ηε κηθξόηεξε θαη ηε κεγαιύηεξε κεηαηόπηζε 2ζ ζε ζρέζε κε ην 

νμείδην ηνπ δεκεηξηνύ (ρήκα 6.1β). ε όια ηα πιηθά Ce1-xLaxO2-δ δηαπηζηώζεθε 

κεγαιύηεξε παξάκεηξνο πιέγκαηνο (5.4786-5.5725 Å) από απηή ηνπ θαζαξνύ CeO2 

(5.4057 Å). Σν απνηέιεζκα απηό βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηε βηβιηνγξαθία [1, 3, 4]. Η 

ζεηξά αύμεζεο ηεο παξακέηξνπ πιέγκαηνο είλαη ε εμήο: U < OA < P < CA (ρήκα 6.1β), 

απνδεηθλύνληαο όηη ε έθηαζε ηεο ελζσκάησζεο ηνπ La
3+

 ζην θξπζηαιιηθό πιέγκα ηνπ 

CeO2 εμαξηάηαη από ηε κέζνδν ζύλζεζεο. 
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ρήκα 6.1: (α) Πεξηζιαζνγξάκκαηα αθηίλσλ-Υ ησλ ζηεξεώλ (Α) CeO2 (CA), (Β) Ce0.5La0.5O2-δ 

(U), (C) Ce0.5La0.5O2-δ (CA), (D) Ce0.5La0.5O2-δ (OA) θαη (Δ) Ce0.5La0.5O2-δ (P). (β) Σηκέο 2ζ θαη 

παξάκεηξνο πιέγκαηνο ηνπ ζηεξενύ δηαιύκαηνο Ce1-xLaxO2-δ όπσο πξνζδηνξίζηεθαλ από ην 

επίπεδν (111) ζπλαξηήζεη ηεο κεζόδνπ ζύλζεζεο ηνπ ζηεξενύ Ce0.5La0.5O2-δ (Ce:La = 1:1). 

Γίλνληαη νη ηηκέο γηα ην CeO2 γηα ζύγθξηζε. 

 

Σν κέγεζνο ησλ πξσηνγελώλ θξπζηάιισλ (dc, nm) ησλ ππνζηξσκάησλ CeO2 θαη Ce1-

xLaxO2-δ πξνζδηνξίζηεθε από ηελ εμίζσζε Scherrer [5] κε βάζε ην πιάηνο ζην ήκηζπ ηνπ 

κεγίζηνπ (FWHM) ηεο θνξπθήο (111). Σα απνηειέζκαηα δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.1. Σα 

πιηθά Ce0.5La0.5O2-δ πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο ιύκαηνο-

πεθηώκαηνο (CA, OA θαη P) νδήγεζαλ ζην ζρεκαηηζκό κηθξώλ θξπζηαιιηηώλ ζηελ 

πεξηνρή 4.6-5.2 nm, ελώ ζην ζηεξεό Ce0.5La0.5O2-δ (U) ιήθζεθαλ θξπζηαιιίηεο 

κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο (dc = 11.6 nm). Όκνηα απνηειέζκαηα αλαθέξζεθαλ από ηνλ 

Fuentes et al. [6] γηα πιηθά Ce0.5Zr0.5O2-δ πνπ ζπληέζεθαλ κε ηε κέζνδν ιύκαηνο-

πεθηώκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνύ νμέσο (CA) (dc = 4.8 nm).  
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ηνλ Πίλαθα 6.1 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα από ηνπο ππνινγηζκνύο γηα ηε 

παξακόξθσζε (micro-strain, %) ηνπ θξπζηαιιηθνύ πιέγκαηνο. To CeO2 εκθαλίδεη ηε 

κηθξόηεξε παξακόξθσζε ζε ζύγθξηζε κε ηα κηθηά νμείδηα δεκεηξίνπ πνπ 

παξαζθεπάζηεθαλ κε ηηο ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο. πγθεθξηκέλα, ην CeO2 έρεη 16 

θαη 25 θνξέο κηθξόηεξε παξακόξθσζε από ην Ce0.5La0.5O2-δ (U) θαη Ce0.5La0.5O2-δ (P), 

αληίζηνηρα. Η κηθξή παξακόξθσζε ηνπ CeO2 νθείιεηαη ζηε κηθξόηεξε ζπγθέληξσζε 

θελώλ ζέζεσλ νμπγόλνπ (Ce
3+

) ζην ζηεξεό. Με ηελ εηζαγσγή La
3+

 απμάλεηαη ε 

παξακόξθσζε ηνπ θξπζηαιιηθνύ πιέγκαηνο ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ θαη παξάιιεια 

νη θελέο ζέζεηο θαη αηέιεηεο ζηα ππνζηξώκαηα. πγθξίλνληαο ηα ηξία κηθηά νμείδηα 

δηαπηζηώλεηαη όηη ην ζηεξεό Ce0.5La0.5O2-δ (U) έρεη ηε κηθξόηεξε παξακόξθσζε. Σν 

ηειεπηαίν είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα XRD (ρήκα 6.1) θαη ηεο 

θαζκαηνζθνπίαο Raman (ελόηεηα § 6.2.2).  

ηνλ Πίλαθα 6.1 παξνπζηάδνληαη ε εηδηθή επηθάλεηα BET (SSA, m
2
 g

-1
), ν εηδηθόο 

όγθνο πόξσλ (Vp, cm
3
 g

-1
), θαη ε κέζε δηάκεηξνο πόξσλ (dp, nm) ησλ ππνζηξσκάησλ 

Ce0.5La0.5O2-δ (U, OA, P θαη CA). Γηαπηζηώζεθε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο 

θαηά έλα παξάγνληα 2.0 θαη 1.5, αληίζηνηρα, ζε ζύγθξηζε κε ην CeO2, ησλ ζηεξεώλ 

Ce0.5La0.5O2-δ πνπ ζπληέζεθαλ κε ηε κέζνδν ιύκαηνο-πεθηώκαηνο P θαη CA. Ο Alifanti et 

al. [7] αλαθέξνπλ όηη ε κέζνδνο ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε ρξήζε CA πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηε ζύλζεζε ησλ ζηεξεώλ Ce1-xZrxO2-δ νδεγεί ζε ρακειέο εηδηθέο επηθάλεηαο αιιά δίλεη 

ηε δπλαηόηεηα ιήςεο ζηεξεώλ δηαιπκάησλ ζε κηα επξεία πεξηνρή ζπζηάζεσλ. Αλαθέξνπλ 

ηηκή εηδηθήο επηθάλεηαο γηα ην ζηεξεό Ce0.5Zr0.5O2-δ (CA) ίζε κε 24 m
2
 g

-1
. Από ηα 

απνηειέζκαηα πνπ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.1 δηαπηζηώλεηαη όηη ε εηδηθή επηθάλεηα ησλ 

ζηεξεώλ πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηηο κεζόδνπο OA θαη U κεηώλεηαη ζε ζύγθξηζε κε ηηο 

κεζόδνπο P θαη CA. Ο εηδηθόο όγθνο πόξσλ βξέζεθε ηζόο κε 0.022-0.197 cm
3
 g

-1
 θαη ε 

κέζε δηάκεηξνο πόξσλ ίζε κε 4.8-10.0 nm (κεζνπνξώδε πιηθά). Σν πιηθό πνπ 

παξαζθεπάζηεθε κε ηελ κέζνδν pechini (P) έρεη ηνλ κεγαιύηεξν όγθν πόξσλ, ελώ ην 

ζηεξεό πνπ παξαζθεπάζηεθε κε ηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U) ηε κεγαιύηεξε 

κέζε δηάκεηξν πόξσλ. 

ην ρήκα 6.2 παξνπζηάδνληαη θσηνγξαθίεο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο 

(SEM) πνπ ιήθζεθαλ ζηα ζηεξεά Ce0.5La0.5O2-δ (CA), Ce0.5La0.5O2-δ (P), Ce0.5La0.5O2-δ 

(ΟΑ) θαη Ce0.5La0.5O2-δ (U) κεηά από πύξσζή ζηνπο 600
ν
C γηα 10 h. ηηο θσηνγξαθίεο 

δηαπηζηώλεηαη ε ζπνγγώδεο κνξθνινγία ζε όια ηα ζηεξεά. Σν κέγεζνο ησλ δεπηεξνγελώλ 

θξπζηαιιηθώλ ζσκαηηδίσλ (secondary crystal size) ηνπ Ce0.5La0.5O2-δ (CA) βξέζεθε λα 

θπκαίλεηαη ζηελ πεξηνρή 4.0 – 430 κm θαη ηνπ Ce0.5La0.5O2-δ (ΟΑ) ζηελ πεξηνρή 4.0 - 245 

κm. ην ζηεξεό Ce0.5La0.5O2-δ (U) ην κέγεζνο ησλ δεπηεξνγελώλ ζσκαηηδίσλ βξέζεθε λα 
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θπκαίλεηαη ζηελ πεξηνρή 3.0 – 155 κm. ηελ πεξίπησζε ηνπ ζηεξενύ Ce0.5La0.5O2-δ (P) δελ 

ππνινγίζηεθε ην κέγεζνο ησλ δεπηεξνγελώλ ζσκαηηδίσλ εμαηηίαο ηεο κηθξήο κεγέλζπλζεο 

(20 κm) πνπ ιήθζεθε. Από ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα απνδεηθλύεηαη όηη ην πιηθό πνπ 

παξαζθεπάζηεθε κε ηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U) έρεη ην κηθξόηεξν 

δεπηεξνγελέο κέγεζνο θξπζηαιιηθώλ ζσκαηηδίσλ ζε ζύγθξηζε κε ηα ζηεξεά πνπ 

ζπληέζεθαλ κε ηηο κεζόδνπο ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνύ (CA) θαη νμαιηθνύ 

νμέσο (OA). 

 

Πίλαθαο 6.1: Πξσηνγελέο κέγεζνο θξπζηάιισλ (dc, nm), παξακόξθσζε ηνπ θξπζηαιιηθνύ 

πιέγκαηνο (ε, %), εηδηθή επηθάλεηα BET (SSA, m
2
 g

-1
), εηδηθόο όγθνο πόξσλ (Vp, cm

3
 g

-1
), θαη κέζε 

δηάκεηξνο πόξσλ (dp, nm) ησλ ππνζηξσκάησλ Ce0.5La0.5O2-δ πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε 

δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο. Δπηπιένλ δίλεηαη ε δηαζπνξά (D, %) θαη ην κέζν κέγεζνο Pt (dPt, nm) ησλ 

θαηαιπηώλ 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ, όπσο πξνζδηνξίζηεθε από ηε ηερληθή HAADF-STEM θαη 

TPD-H2. 

  

ηεξεά dc 

(nm)
(α)

  

ε 

(%)
(γ)

 

SSA  

(m
2
 g

-1
) 

Vp  

(cm
3
 g

-1
) 

dp 

(nm) 

D 

(%) 

dPt (nm) 

CeO2 (CA) 19.5 0.018 14.5 0.029 6.7 92
(δ)

  

 

69
(ε)

 

1.2 

(±0.3)
(δ) 

1.6
(ε)

 

Ce1-xLaxO2-δ (U)  11.6 

(15.8)
(β)

 

0.298 13.9 0.039 10.0 75
(ε)

 1.5
(ε)

 

Ce1-xLaxO2-δ (OA)  5.1  - 11.2 0.022 4.8 92
(ε)

 1.2
(ε)

 

Ce1-xLaxO2-δ (P) 5.2  0.452 28.9 0.197 5.9 88
(ε)

 1.2
(ε)

 

Ce1-xLaxO2-δ (CA) 4.6  0.384 22.4 0.059 7.9 85
(ε)

 1.3
(ε)

 

 

(α)
: ππνινγίζηεθε απν ην θξπζηαιιηθό επίπεδν (111) ηνπ CeO2. 

(β)
: ππνινγίζηεθε απν ην θξπζηαιιηθό επίπεδν (102) ηνπ La2O3. 

(γ)
: ππνινγίζηεθε απν ηελ Δμ. 3.4. 

(δ)
: ζύκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο HAADF/STEM. 

(ε)
: ζύκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο TPD-H2. πλζήθεο πξνζξόθεζεο: 0.3 vol% H2/He ζηνπο 25

o
C γηα 30 

min; D (%) = 1.1/dPt (nm) x 100. 
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ρήκα 6.2: Φσηνγξαθίεο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο (SEM) πνπ ιήθζεθαλ ζηα ζηεξεά 

(α) Ce0.5La0.5O2-δ (CA), (b) Ce0.5La0.5O2-δ (P), (c) Ce0.5La0.5O2-δ (ΟΑ) θαη (d) Ce0.5La0.5O2-δ (U) κεηά 

από πύξσζή ζηνπο 600
ν
C γηα 10 h. 

 

6.2.2. Φαζκαηνζθνπία Raman 

Σν CeO2 έρεη κηα ελεξγή δόλεζε Raman (F2g) πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο 465 cm
-1

 (ε 

ηηκή απηή αληηζηνηρεί ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα ηέιεην θξύζηαιιν) θαη ε νπνία 

νθείιεηαη ζηε ζπκκεηξηθή δόλεζε ησλ αηόκσλ νμπγόλνπ γύξσ από θάζε θαηηόλ Ce
4+

. Η 

θνξπθή απηή είλαη επαίζζεηε ζε νπνηαδήπνηε δνκηθή αηαμία ησλ πιεγκαηηθώλ νμπγόλσλ 

(oxygen sublattice). Έηζη, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνξπθήο (εύξνο θαη ζέζε) απηήο 

εμαξηώληαη από ηηο δηαηαξαρέο ησλ ηόλησλ νμπγόλνπ [8] θαη από ην κέγεζνο ησλ 

πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ [9]. Γεληθά, δνκηθέο δηαηαξαρέο ζην πιέγκα νμπγόλνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηε κεηαηόπηζε θαη δηεύξπλζε ηεο θύξηαο θνξπθήο, ιόγσ ηνπηθήο κείσζεο ηεο 

ζπκκεηξίαο. Δπίζεο, κεηαβνιέο ζην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε 

ζέζε θαη ην εύξνο ηεο θνξπθήο. Γνκηθέο δηαηαξαρέο πηζαλόλ λα πξνθιεζνύλ από 

δηάθνξνπο παξάγνληεο όπσο: (α) θελέο ζέζεηο νμπγόλνπ (ελδνγελείο θελέο ζέζεηο νμπγόλνπ 

πνπ ππάξρνπλ ήδε ζην θαζαξό CeO2 εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο Ce
3+

) [10], θαη (β) δηαζηνιή 

ή ζπζηνιή πιέγκαηνο εμαηηίαο ηεο ελζσκάησζεο ελόο θαηηόληνο Μ
n+

, ηνπ νπνίνπ ε ηνληηθή 

αθηίλα δηαθέξεη από απηή ηνπ Ce
4+

. 

ην ρήκα 6.3α δίλνληαη θάζκαηα in situ Raman πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 450
o
C ππό ξνή 

N2 ζηα ζηεξεά CeO2 (CA), Ce0.5La0.5O2-δ (CA), Ce0.5La0.5O2-δ (OA), Ce0.5La0.5O2-δ (P) θαη 

Ce0.5La0.5O2-δ (U). ην θάζκα Raman ηνπ CeO2 (CA) ππάξρεη ε ραξαθηεξηζηηθή θνξπθή 

F2g ζηνπο 462 cm
-1

. ηα κηθηά νμείδηα Ce0.5La0.5O2-δ ε θνξπθή F2g γίλεηαη επξεία 

(απμάλεηαη ην FWHM) θαη κεηαηνπίδεηαη ζε ρακειόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο (434 – 454 cm
-

1
), ππνδεηθλύνληαο ηελ ελζσκάησζε ηνπ θαηηόληνο La

3+
 ζην πιέγκα ηνπ CeO2, ηε 

δηαζηνιή ηνπ πιέγκαηνο θαη ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ (dc) 

ζύκθσλα θαη κε ηα απνηειέζκαηα XRD (ρήκα 6.1 θαη Πηλαθαο 6.1). Η ζέζε ηεο θνξπθήο 

F2g ζρεηίδεηαη θπξίσο από ηελ έθηαζε ηεο ελζσκάησζεο ηνπ θαηηόληνο La
3+

 ζην πιέγκα 

ηνπ CeO2 (πνπ πξνθαιεί δηαζηνιή ηνπ πιέγκαηνο) θαη ζε θάπνην βαζκό από ην κέγεζνο 

ησλ ζσκαηηδίσλ. 

Κλ
ειτ
ώ Χ

. Π
ετα
λλ
ίδο
υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΤΝΘΔΗ ΣΟΤ ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ         

              
ΚΛΔΙΣΩ Υ. ΠΔΣΑΛΛΙΓΟΤ                                                                                                                        190 

 

Γεληθά, αηέιεηεο θαη παξακνξθώζεηο ζην πιέγκα ηνπ CeO2 εκθαλίδνληαη ζην θάζκα 

σο αζζελείο θνξπθέο (αλελεξγή δόλεζε Raman) πνπ νθείινληαη ζηε κείσζε ηεο 

ζπκκεηξίαο θαη ηε κεξηθή ραιάξσζε ησλ θαλόλσλ ζπκκεηξίαο. πγθεθξηκέλα, ε θνξπθή 

ζηνπο 600 cm
-1

 νθείιεηαη ζε ελδνγελείο θελέο ζέζεηο νμπγόλνπ [8, 11]. Δίλαη γλσζηό όηη 

όηαλ ζην νμείδην ηνπ δεκεηξίνπ εηζαρζεί ηξηζζελέο κεηαιινθαηηόλ (La
3+

) γηα θάζε δπν 

θαηηόληα Ce
4+

 πνπ αληηθαζηζηώληαη από δπν θαηηόληα La
3+

 ζρεκαηίδεηαη κηα θελή ζέζε 

νμπγόλνπ (κεραληζκόο ηζνζηαζκίζεο θνξηίνπ), θαη ζην θάζκα Raman εκθαλίδεηαη κηα 

θνξπθή θάησ από ηνπο 600 cm
-1

 (D-band). Η εκθάληζε ηεο θνξπθήο απηήο (ζπλήζσο 

επξεία) ζε ζπλδπαζκό κε ηε θνξπθή ζηνπο 600 cm
-1

 έρεη σο απνηέιεζκα νη δπν θνξπθέο 

λα έρνπλ κέγηζην ζηνπο 580 cm
-1

 [8, 11, 12]. Tα θάζκαηα Raman ησλ ζηεξεώλ 

Ce0.5La0.5O2-δ (CA, OA, P θαη U) παξνπζηάδνπλ θνξπθή ζηνπο 580 cm
-1

 ε νπνία ζρεηίδεηαη 

κε ηηο θελέο ζέζεηο νμπγόλνπ ηεο θπβηθήο δνκήο [13]. Σν απνηέιεζκα απηό αλακέλεηαη 

εμαηηίαο ηεο εθηεηακέλεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ Ce
4+

 από ην La
3+

 ζηα πιηθά απηά. 

ηα θάζκαηα Raman ησλ ζηεξεώλ Ce0.5La0.5O2-δ πνπ ζπληέζεθαλ κε ηηο δηαθνξεηηθέο 

κεζόδνπο ιύκαηνο-πεθηώκαηνο (CA, OA θαη P) δελ παξαηεξήζεθαλ θνξπθέο πνπ λα 

νθείινληαη ζην La2O3. Αληίζεηα, ζην θάζκα ηνπ Ce0.5La0.5O2-δ (U) δηαπηζηώζεθε ε 

ύπαξμε ηεο θάζεο La2O3 (ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα XRD, ρήκα 6.1) από ηελ 

εκθάληζε ηεο θνξπθή ζηνπο 400 cm
-1 

(ρήκα 6.3α), πνπ είλαη ε ηζρπξόηεξε θνξπθή 

Raman ηνπ La2O3 [14]. ηα ζηεξεά πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

κεζόδνπο ιύκαηνο-πεθηώκαηνο πηζαλόλ λα ππάξρνπλ αζζελείο θνξπθεο Raman ηεο θάζεο 

La2O3 (δελ αληρλεύζεθαλ από ην XRD) θαη λα θξύβνληαη θάησ από ηελ επξεία θαη 

κεηαηνπηζκέλε θνξπθή F2g (ρήκα  6.3α).   

ην ρήκα 6.3β απεηθνλίδεηαη ε εμάξηεζε ηνπ ιόγνπ ησλ εληάζεσλ ID/IF2g (ιόγνο ηεο 

έληαζεο ηεο θνξπθήο πνπ νθείιεηαη ζε δνκηθέο αηέιεηεο θαη θελέο ζέζεηο νμπγόλνπ 

δηαηξεκέλε κε ηελ έληαζε ηεο θνξπθήο F2g) κε ηε κέζνδν ζύλζεζεο ησλ ζηεξεώλ 

Ce0.5La0.5O2-δ, ν νπνίνο είλαη έλαο δείθηεο ηεο έθηαζεο ησλ αηειεηώλ θαη εκθάληζεο ησλ 

θελώλ ζέζεσλ νμπγόλνπ ζηα ππόςε ζηεξεά [11]. Η ζπζρέηηζε πνπ απεηθνλίδεηαη ζην 

ρήκα 6.3β δείρλεη όηη κεγάιεο κεηαηνπίζεηο ηεο θνξπθήο F2g (πνπ πξνθαιείηαη από ηε 

κεγάιε έθηαζε ηεο ελζσκάησζεο La
3+

 ζην CeO2) ζρεηίδνληαη κε ηνλ πςειό ιόγν ησλ 

εληάζεσλ ID/IF2g. 
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ρήκα 6.3: (α) Φάζκαηα in situ Raman πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 450
o
C ππό ξνή N2 ζηα ζηεξεά (Α) 

CeO2 (CA), (Β) Ce0.5La0.5O2-δ (CA), (C) Ce0.5La0.5O2-δ (OA), (D) Ce0.5La0.5O2-δ (P) θαη (Δ) 

Ce0.5La0.5O2-δ (U). (β) Η θνξπθή F2g ( ) θαη ν ιόγνο ησλ εληάζεσλ ID/IF2g ( ) γηα ηα ζηεξεά 

Ce0.5La0.5O2-δ πνπ ζπληέζεθαλ κε δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο. Η θνξπθή F2g γηα ην CeO2 (CA) ( ) 

παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα γηα ζύγθξηζε. 

 

6.2.3. Γηαζπνξά θαη κέγεζνο ζωκαηηδίωλ Pt 

Η ηερληθή ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο πδξνγόλνπ (TPD-H2) 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο κεζόδνπ ζύλζεζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο 

ζην κέζν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ Pt θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ Η2 κε ηελ θαηαιπηηθή 

επηθάλεηα. ην ρήκα 6.4 παξνπζηάδνληαη πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο 

Η2 γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (P, U) κεηά από πξνζξόθεζε πδξνγόλνπ 

(0.3 % Η2/He) ζηνπο 25
o
C. ηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) 

παξαηεξήζεθαλ δπν θνξπθέο εθξόθεζεο (62 θαη 423
ν
C), θαζώο θαη έλαο ώκνο ηεο 
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δεύηεξεο θνξπθήο ζηνπο 480
ν
C. ηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (P) 

δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε δπν θνξπθώλ ζηνπο 65 θαη 491
o
C. Η δεύηεξε θνξπθή έρεη δπν 

ώκνπο ζηνπο 430 θαη 560
ν
C. Σα ζηεξεά 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (OA θαη CA) 

παξνπζίαζαλ όκνηα πξνθίι κε ηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (P). Οη δπν 

θνξπθέο εθξόθεζεο Η2 αληηζηνηρνύλ ζε δπν δηαθνξεηηθά είδε πξνζξνθεκέλνπ Η2 κε 

δηαθνξεηηθή ηζρύ δεζκνύ, ΔPt-H. Οη θνξπθέο εθξόθεζεο ζηε ρακειή ζεξκνθξαζηαθή 

πεξηνρή (TM1 = 62 - 65
ν
C) νθείινληαη ζε αληηζηξεπηά (αζζελώο) πξνζξνθεκέλν αηνκηθό 

πδξνγόλν ζην Pt, ελώ νη θνξπθέο ζηελ πςειή ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή (ΣΜ2 = 423 - 

491
ν
C) ζε κε αληηζηξεπηά (ηζρπξά) πξνζξνθεκέλν αηνκηθό πδξνγόλν ζην Pt [15, 16]. Ο 

Levy et al. [15] αλαθέξνπλ ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο δηεπηθάλεηαο κεηάιινπ-

ππνζηξώκαηνο ζηελ εθξόθεζε Η2 από ην κέηαιιν. πγθεθξηκέλα, κειέηεζαλ ηνπο 

θαηαιύηεο 2 %θ.β. Pt/Al2O3 θαη 2 %θ.β. Pt/CeO2, όπνπ δηαπίζησζαλ όηη ην πδξνγόλν είλαη 

ηζρπξά πξνζξνθεκέλν ζην Pt όηαλ ρξεζηκνπνηεζεί Al2O3 σο ππόζηξσκα. Παξαηήξεζαλ 

θνξπθέο εθξόθεζεο ζηνπο 220 θαη 550
ν
C γηα ηνλ θαηαιύηε Pt/Al2O3, ελώ γηα ηνλ 

θαηαιύηε Pt/CeO2 ζηνπο 125 θαη 600
ν
C. Οη θνξπθέο ζηε ρακειή ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 

νθείινληαη ζε εθξόθεζε Η2 από ην Pt, ελώ νη θνξπθέο ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζε 

εθξόθεζε Η2 πνπ έρεη πξνζξνθεζεί ζην ππόζηξσκα (back spillover H) [15]. Ο Kalamaras 

et al. [16] παξαηήξεζαλ θνξπθέο εθξόθεζεο Η2 γηα ηνλ θαηαιύηε 0.6 %θ.β. Pt/CeO2 

ζηνπο 93 θαη 286 θαη έλα ώκν ζηνπο 395
ν
C. Σα κέγηζηα ησλ θνξπθώλ εθξόθεζεο 

πδξνγόλνπ ζηελ παξνύζα Γ.Γ. δηαθέξνπλ εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο La
3+

 ζην ππόζηξσκα, 

πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα αιιάδεη ε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο θαη θαη’ 

ζπλέπεηα ε ηζρύο ηνπ δεζκνύ Pt-H. Οη Collins θαη Spicer [17] από κειέηεο H2-TPD ζε 

πνιπθξπζηαιιίηεο Pt δηαπίζησζαλ όηη νη θνξπθέο εθξόθεζεο θάησ από ηνπο 130
ν
C 

νθείινληαη ζε εθξόθεζε Η2 απν terraces Pt, ελώ πάλσ από ηνπο 130
o
C ζε steps Pt.  

ην ζηεξεό 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U), νη θνξπθέο εθξόθεζεο πδξνγόλνπ είλαη 

κεηαηνπηζκέλεο ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Σν  γεγνλόο απηό ππνδεηθλύεη όηη ε 

πξνζξόθεζε πδξνγόλνπ έρεη δεκηνπξγήζεη είδε Pt-H κε κηθξόηεξε ελέξγεηα δεζκνύ ζε 

ζύγθξηζε κε ηηο κεζόδνπο ιύκαηνο-πεθηώκαηνο (CA, OA θαη P). Σν απνηέιεζκα απηό 

ππνδεηθλύεη ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο κεζόδνπ ζύλζεζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη 

θαη’επέθηαζε ηεο δηεπηθάλεηαο κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο ζηελ ηζρύ ηνπ δεζκνύ Pt-H. Η 

ηζρύο ηνπ δεζκνύ Pt-H απνηειεί έλα ζεκαληηθό παξάγνληα από ηνλ νπνίν εμαξηάηαη ε 

ελεξγόηεηα ηνπ θαηαιύηε σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS, αθνύ ην πδξνγόλν είλαη έλα από 

ηα πξντόληα ηεο ελ ιόγσ αληίδξαζεο, όπνπ ν ζρεκαηηζκόο κνξηαθνύ πδξνγόλνπ αθνινπζεί 

ην ζηνηρεηώδεο κεραληζηηθό βήκα όπνπ δπν γεηηνληθά πξνζξνθεκέλα πδξνγόλα 

ζπλδπάδνληαη πξνο παξαγσγή ηνπ. Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ν θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. 
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Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) παξνπζηάδεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό εθξόθεζεο πδξνγόλνπ (32%) ζε 

ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 400
ν
C, όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε WGS ρακειήο 

ζεξκνθξαζίαο, ζε ζύγθξηζε κε ηνπο θαηαιύηεο πνπ ηα ππνζηξώκαηά ηνπο ζπληέζεθαλ κε 

ηηο κεζόδνπο CA (13%), OA (18%) θαη P (15%). 

ηνλ Πίλαθα 6.1 δίλεηαη ην κέζν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt (dPt, nm) θαη ε δηαζπνξά (D, 

%) ησλ ηεζζάξσλ θαηαιπηώλ 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U, OA, CA θαη P) όπσο θαη ηνπ 

0.5 %θ.β. Pt/CeO2 (CA) γηα ζύγθξηζε. Σν κέζν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ Pt (1.2-1.5 nm) 

θαη ε δηαζπνξά (75-92%) βξέζεθε λα εμαξηώληαη από ηε κέζνδν ζύλζεζεο ηνπ 

ππνζηξώκαηνο. Οη κεηξήζεηο ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ Pt κέζσ ηεο ηερληθήο 

HAADF/STEM γηα ην ζηεξεό  0.5 %θ.β. Pt/CeO2 (CA) (ελόηεηα § 5.2.2.2) βξίζθνληαη ζε 

πνιύ θαιή ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 6.1 (1.2 έλαληη 1.6 nm). Σν ζηεξεό 

πνπ παξαζθεπάζηεθε κε ηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U) παξνπζηάδεη ην 

κεγαιύηεξν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ (1.5 nm) ζε ζύγθξηζε κε ηηο κεζόδνπο ιύκαηνο-

πεθηώκαηνο (1.2-1.3 nm).  

 

 

ρήκα 6.4: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο Η2 ησλ θαηαιύησλ 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (P, U) κεηά από πξνζξόθεζε πδξνγόλνπ (0.3 % Η2/He) ζηνπο 25
o
C.  

 

6.3. Μεηξήζεηο Καηαιπηηθήο Δλεξγόηεηαο  

6.3.1. Mεηαηξνπή CO (XCO, %)  

ην ρήκα 6.5 δίλεηαη ε επίδξαζε ηεο κεζόδνπ ζύλζεζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο 

Ce0.5La0.5O2-δ (U, OA,CA θαη P) ζηε κεηαηξνπή ηνπ CO (XCO, %) ζηε ζεξκνθξαζηαθή 

πεξηνρή 250-350
o
C γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ. Δπηπιένλ, ε θακπύιε 

Υeq vs. T (ρήκα 6.5) αθνξά ηε κέγηζηε δπλαηή κεηαηξνπή CO όηαλ ε αληίδξαζε WGS 

βξίζθεηαη ζε ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία [18]. ε όιε ηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή ν 

θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) παξνπζηάδεη ηελ πςειόηεξε κεηαηξνπή CO ζε 
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ζύγθξηζε κε ηα ππόινηπα ζηεξεά (OA, CA θαη P). πγθεθξηκέλα, ζηνπο 275 θαη 300
ν
C 

δηαπηζηώζεθε αύμεζε ηεο θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο θαηά 2.2 θαη 1.6 θνξέο, αληίζηνηρα, 

ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) ζε ζύγθξηζε κε ηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (P). Σα ζηεξεά πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν ιύκαηνο-πεθηώκαηνο 

(OA,CA θαη P) παξνπζίαζαλ όκνηα θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα. 

 

 

ρήκα 6.5: Δπίδξαζε κεζόδνπ ζύλζεζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο Ce0.5La0.5O2-δ ζηε κεηαηξνπή ηνπ CO 

(XCO, %) ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-350
o
C γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ 

(νλνκαζηηθή ζύζηαζε: Ce:La=1:1). Πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο: ύζηαζε ηξνθνδνζίαο: 3 % CO/10 % 

H2O/He, GHSV = 40,000 h
-1

, mcat= 0.5 g, ζπλνιηθή ξνή = 200 NmL min
-1

. 

 

6.3.2. Δγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο 

ην ρήκα 6.6 παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο κεζόδνπ ζύλζεζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο 

Ce0.5La0.5O2-δ ζηνλ εγγελή θηλεηηθό ξπζκό ηεο αληίδξαζεο WGS αλα γξακκάξην θαηαιύηε, 

rCO (κmol g
-1

 s
-1

) θαη  αλα κήθνο δηεπηθάλεηαο Pt-Ce0.5La0.5O2-δ (Io, cm g
-1

), RCO (κmol cm
-

1
 s

-1
) ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-350

o
C γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U, OA, CA θαη P). Γηα κέγεζνο θαηαιπηηθώλ ζσκαηηδίσλ (d <0.2 mm) 

θαη γηα ηαρύηεηα ρώξνπ αληηδξαζηήξα (40,000 h
-1

) ην ζύζηεκα είλαη απαιιαγκέλν από 

εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά θαηλόκελα κεηαθνξάο κάδαο θαη ζεξκόηεηαο, νπόηε είλαη 

εθηθηόο ν ππνινγηζκόο ηνπ θηλεηηθνύ ξπζκνύ αλα γξακκάξην θαηαιύηε θαη αλα κήθνο 

δηεπηθάλεηαο από ηηο Δμο. 3.12 θαη 3.13 (ελόηεηα § 3.5.1.). Γηα ηελ επίηεπμε κηθξώλ 

κεηαηξνπώλ, κεηαβιήζεθε ε κάδα ηνπ θαηαιύηε (mcat + mSiC = 0.5 g), ελώ ε ζπλνιηθή 

κάδα (0.5 g) θαη ε ηαρύηεηα ρώξνπ αληηδξαζηήξα (GHSV = 40,000 h
-1

) δηαηεξήζεθαλ 

ζηαζεξέο. Σν κήθνο ηεο δηεπηθάλεηαο (Io, cm g
-1

) ππνινγίζηεθε όπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

Κεθάιαην 3 (ελόηεηα § 3.5.1.), ην νπνίν βξέζεθε ίζν κε 1.7 x 10
11

 θαη 1.2 x 10
11

 cm g
-1

 γηα 

ηα ζηεξεά Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA) θαη Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U), αληίζηνηρα.  
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Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 6.6, ε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U) γηα 

ηε ζύλζεζε ηνπ ππνζηξώκαηνο απμάλεη ζεκαληηθά ηνλ θηλεηηθό ξπζκό ηεο αληίδξαζεο 

WGS ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνύ νμέσο (CA). Οη 

άιιεο δπν κεζόδνη ιύκαηνο-πεθηώκαηνο ΟΑ θαη P παξνπζίαζαλ όκνηνπο θηλεηηθνύο 

ξπζκνύο κε απηή κε CA. ηνπο 300
ν
C ν εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο ηεο αληίδξαζεο αλα 

γξακκάξην θαηαιύηε (rCO) θαη αλα κήθνο δηεπηθάλεηαο (RCO) απμάλεηαη θαηά 2.8 θαη 3.9 

θνξέο, αληίζηνηρα, όηαλ γηα ηελ ζύλζεζε ηνπ ππνζηξώκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο U 

ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν CA. Από ηα απνηειέζκαηα ηνπ ρήκαηνο 6.6α θαηαζθεπάζηεθε ην 

δηάγξακκα ηνπ ινγαξίζκνπ ηνπ θηλεηηθνύ ξπζκνύ (ln rCO) ηεο αληίδξαζεο WGS σο πξνο 

ηελ αληίζηξνθε ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο (1/Σ, Κ
-1

) (ρήκα 6.6γ). Η θαηλόκελε ελέξγεηα 

ελεξγνπνίεζεο (Ea) ππνινγίζηεθε από ηελ θιίζε ησλ επζεηώλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 

ρήκα 6.6γ. Η θαηλόκελε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο βξέζεθε ίζε κε 18.0 θαη 22.7 kcal mol
-1

 

γηα ηνπο θαηαιύηεο Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) θαη Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA), αληίζηνηρα. 

Από ηα απνηειέζκαηα XRD θαη Raman ππνδεηθλύνληαη νη θύξηεο δηαθνξέο κεηαμύ ηεο 

κεζόδνπ ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U) θαη ησλ ηξηώλ κεζόδσλ ιύκαηνο-πεθηώκαηνο (CA, 

OA θαη P) γηα ηε ζύλζεζε ηνπ ππνζηξώκαηνο Ce0.5La0.5O2-δ, πνπ είλαη νη αθόινπζεο:   

(α) Η κέζνδνο ζπγθαηαβύζηζεο (U) πξνσζεί ην ζρεκαηηζκό δπν ζηεξεώλ θάζεσλ, απηώλ 

ηνπ La2O3 θαη ηνπ Ce1-xLaxO2-δ (ζηεξεό δηάιπκα), ελώ ζηηο ηξεηο κεζόδνπο ιύκαηνο-

πεθηώκαηνο (CA, OA θαη P) ζρεκαηίδεηαη κόλν ε θάζε ηνπ ζηεξενύ δηαιύκαηνο Ce1-

xLaxO2-δ. ην ζεκείν απηό πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε ζύζηαζε (ηηκή ηνπ x) ζε θάζε ζηεξεό 

δηάιπκα Ce1-xLaxO2-δ, κεηά από εθαξκνγή ησλ κεζόδσλ U, CA, OA θαη P δελ αλακέλεηαη 

λα είλαη ε ίδηα. 

(β) Η παξάκεηξνο πιέγκαηνο (α, Ǻ) ηνπ ζηεξενύ δηαιπκαηνο Ce1-xLaxO2-δ απμάλεηαη κε ηε 

ζεηξά: U < OA < P < CA (ρήκα 6.1β), θαη ε παξακόξθσζε ηνπ θξπζηαιιηθνύ πιέγκαηνο 

κε ηε ζεηξά: U < CA < P. Σν πην πάλσ απνδεηθλύεη ηε δηαθνξεηηθή έθηαζε ηεο 

ελζσκάησζεο ηνπ La
3+

 ζην νμείδην ηνπ δεκεηξίνπ κε ηε κέζνδν ζύλζεζεο πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί. Σν απνηέιεζκα απηό βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε πξνεγνύκελεο κειέηεο ζε 

παξόκνηα κηθηά νμείδηα [19]. Λακβάλνληαο ππόςε όηη ζηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε 

νπξία (U) ζρεκαηίδεηαη ε θάζε ηνπ La2O3, αύηό ππνδεηθλύεη όηη ην ζηεξεό δηάιπκα Ce1-

xLaxO2-δ (U) έρεη ηε κηθξόηεξε ηηκή ηνπ x ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια ζηεξεά δηαιύκαηα Ce1-

xLaxO2-δ πνπ ζπληέζεθαλ κε ηηο κεζόδνπο ιύκαηνο-πεθηώκαηνο (CA, OA θαη P). 

(γ) Η κέζνδνο ζπγθαηαβύζηζεο (U) νδεγεί ζε ζηεξεά κε κηθξόηεξε ζπγθέληξσζε θελώλ 

ζέζεσλ νμπγόλνπ ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια ζηεξεά πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν 

ιύκαηνο-πεθηώκαηνο (CA, OA θαη P). 
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(δ) Η κέζνδνο ζπγθαηαβύζηζεο (U) νδεγεί ζην ζρεκαηηζκό κεγαιύηεξσλ πξσηνγελώλ 

ζσκαηηδίσλ (dc, nm) ζηεξενύ δηαιύκαηνο Ce1-xLaxO2-δ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο κεζόδνπο 

ζύλζεζεο. 

 

 

 
 

ρήκα 6.6: Δπίδξαζε ηεο κεζόδνπ ζύλζεζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο Ce0.5La0.5O2-δ ζηνλ εγγελή 

θηλεηηθό ξπζκό ηεο αληίδξαζεο WGS (α) αλα γξακκάξην θαηαιύηε, rCO (κmol g
-1

 s
-1

) θαη (β) αλα 

κήθνο δηεπηθάλεηαο Pt-Ce0.5La0.5O2-δ (Io, cm g
-1

), RCO (κmol cm
-1

 s
-1

) ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 

250-350
o
C. (γ) Γηάγξακκα ινγαξηζκηθνύ θηλεηηθνύ ξπζκνύ (ln rCO) ηεο αληίδξαζεο WGS σο πξνο 

ηελ αληίζηξνθε ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο (1/Σ, Κ
-1

). 
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ην Κεθάιαην 5 έρεη αλαθεξζεί ν εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο ηεο αληίδξαζεο WGS 

(3%CO/10%H2O/He) ζηνπο 250
ν
C ησλ θαηαιπηώλ 0.5 %θ.β. Pt/La2O3 θαη 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce1-xLaxO2-δ (x = 0.2, 0.5, 0.8). Σα ππνζηξώκαηα παξαζθεπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν 

ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνύ νμέσο (CA). Βξέζεθε όηη όηαλ ν Pt ελαπνηίζεηαη 

ζην νμείδην ηνπ ιαλζαλίνπ παξνπζηάδεη ρακειόηεξε δξαζηηθόηεηα (1.2 κmol CO g
-1

 s
-1

) 

ζε ζρέζε κε ην ππόζηξσκα Ce0.8La0.2O2-δ (3.2 κmol CO g
-1

 s
-1

), αιιά έρεη όκνηα 

δξαζηηθόηεηα ζε ζρέζε κε ην ην ππόζηξσκα Ce0.5La0.5O2-δ (1.3 κmol CO g
-1

 s
-1

). ύκθσλα 

κε ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα, ε κεγαιύηεξε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα ηνπ ζηεξενύ 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) θαίλεηαη όηη δελ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ηεο θάζεο ηνπ 

La2O3. 

Δπηπιένλ, ζην Κεθάιαην 5 έρνπλ αλαθεξζεί νη ηηκέο ηεο παξακέηξνπ πιέγκαηνο γηα ηα 

θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα Ce1-xLaxO2-δ (CA) (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 0.8), όπσο ππνινγίζηεθαλ 

κέζσ ηεο ηερληθήο XRD. Βξέζεθε όηη όζν απμάλεηαη ην x απμάλεηαη ε παξάκεηξνο 

πιέγκαηνο, α. Η παξάκεηξνο πιέγκαηνο βξέζεθε λα παίξλεη ηηκέο ζηελ πεξηνρή 5.4057-

5.6430 Å γηα ηηκέο ηνπ x από 0.0 έσο 0.8. Η παξάκεηξνο πιέγκαηνο ηνπ ζηεξενύ 

Ce0.8La0.2O2-δ (CA) πνπ παξνπζίαζε ηελ πςειόηεξε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα βξέζεθε λα 

παίξλεη ηε ηηκή 5.4700 Å. Σν ζηεξεό Ce1-xLaxO2-δ πνπ παξαζθεπάζηεθε κε ηε κέζνδν 

ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U) έρεη όκνηα ηηκή ηεο παξακέηξνπ πιέγκαηνο (α = 5.4786 Å). 

Σν απνηέιεζκα απηό ππνδεηθλύεη όηη ε κεγαιύηεξε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα ηνπ ζηεξενύ 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) ζε ζύγθξηζε κε απηή ηνπ ζηεξενύ Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA, OA θαη P) 

νθείιεηαη ζην ζρεκαηηζκό ζηεξενύ δηαιύκαηνο Ce1-xLaxO2-δ κε ηηκή x πνιύ θνληά ζην 0.2 

(Ce/La ~ 4.0). 

Από ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο ηεο κεζόδνπ ζύλζεζεο ζην κέζν κέγεζνο 

ζσκαηηδίσλ Pt (Πίλαθαο 6.2) βξέζεθε όηη ν θαηαιύηεο Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) έρεη ειάρηζηα 

κεγαιύηεξν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt από ηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA, OA θαη P) 

(1.5 nm έλαληη 1.2-1.3 nm). ε πξνεγνύκελεο δεκνζηεύζεηο από ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Δηεξνγελνύο Καηάιπζεο κειεηήζεθε ιεπηνκεξώο ε επίδξαζε ηνπ κεγέζνπο 

ησλ ζσκαηηδίσλ Pt ζηνλ εγγελή θηλεηηθό ξπζκό ηεο αληίδξαζεο WGS αλα κήθνο 

δηεπηθάλεηαο Pt-ππόζηξσκα (RCO, κmol cm
-1

 s
-1

) γηα ηνπο θαηαιύηεο Pt/CeO2 [16] θαη 

Pt/Ce0.5Zr0.5O2-δ [20]. Παξαηεξήζεθαλ κεηαβνιέο ηνπ εγγελνύο θηλεηηθνύ ξπζκνύ ηεο 

αληίδξαζεο WGS (RCO) ζηνπο 300
ν
C κηθξόηεξεο από 20% γηα κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt 

κεηαμύ 1.3 θαη 1.8 nm (Pt/CeO2) θαη 1.5-2.4 nm (Pt/Ce0.5Zr0.5O2-δ). ηελ παξνύζα Γ.Γ. ν 

εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο ηεο αληίδξαζεο WGS (RCO) ζηνπο 300
ν
C (ρήκα 6.6β) γηα ην 

ζηεξεό Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) βξέζεθε λα είλαη μεγαλύηερος από ηέζζερις θορές ζε ζρέζε κε 

ηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA). Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη νη δηαθνξέο 
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ζηνλ θηλεηηθό ξπζκό δελ κπνξνύλ λα δηθαηνινγεζνύλ απν ηηο κηθξέο δηαθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ ζην κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt. 

ύκθσλα κε ηελ πην πάλσ ζπδήηεηε θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε πςειόηεξε 

θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα ηνπ ζηεξενύ Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) ζε ζρέζε κε απηή ηνπ ζηεξενύ 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA) νθείιεηαη ζηελ ελαπόζεζε ζσκαηηδίσλ Pt (1.3-1.5 nm) ζε 

ππνζηξώκαηα Ce1-xLaxO2-δ διαθορεηικής ζύζηαζης, όπνπ ε ηηκή ηνπ x εμαξηάηαη από ηε 

κέζνδν ζύλζεζεο ηνπ Ce0.5La0.5O2-δ (νλνκαζηηθή ζύζηαζε: Ce:La=1:1). 

 

6.4. Καηαλόεζε ηεο Δπίδξαζεο Μεζόδνπ ύλζεζεο ζηελ Καηαιπηηθή πκπεξηθνξά 

ηωλ Καηαιπηώλ Pt/Ce0.5La0.5O2-δ 

ε κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο επίδξαζε ηεο κεζόδνπ ζύλζεζεο 

ηνπ ππνζηξώκαηνο ζηελ θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα ησλ ζηεξεώλ 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ 

σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξεο ηερληθέο γηα ιήςε 

πιεξνθνξηώλ ζεκαληηθώλ επηθαλεηαθώλ θπζηθν-ρεκηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ πην ελεξγνύ 

θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) θαη ελόο από ηνπο ιηγόηεξν ελεξγνύο θαηαιύηεο 

(0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA)). Ο ηειεπηαίνο έδεημε όκνηα ελεξγόηεηα κε ηνπο 

ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο Pt ηα ππνζηξώκαηα ησλ νπνίσλ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηηο 

κεζόδνπο ΟΑ θαη P. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ραξαθηεξηζκνύ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

6.4.1. Μειέηε ελδηακέζωλ εηδώλ ηεο αληίδξαζεο WGS κε ρξήζε ηεο ηερληθήο 

DRIFTS  

ην ρήκα 6.7 παξνπζηάδνληαη θάζκαηα DRIFTS πνπ πάξζεθαλ θάησ από ην κίγκα 

ηεο αληίδξαζεο WGS (3 %θ.ό. 
12

CO/10 %θ.ό. H2O/He/Ar) ζηνπο 250
o
C ζηελ πεξηνρή 

3000-2750 θαη 2150-1900 cm
-1 

ζηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ πνπ 

ζπληέζεθαλ κε ηε κέζνδν ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνύ νμέσο (CA) θαη κε ηε 

κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U). Η πεξηνρή 3000-2750 cm
-1

 (ρήκα 6.7α) αθνξά ηηο 

δνλήζεηο ησλ θνξκηθώλ εηδώλ (HCOO-). ην ρήκα 6.7α ππάξρνπλ ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο 

δνλήζεηο ησλ θνξκηθώλ εηδώλ (vCH, δCH+λΟCOas θαη δCH+λΟCOs) όπνπ ε θνξπθή πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε δόλεζε δCH+λΟCOas εκθαλίδεηαη σο ώκνο κεηαμύ ησλ θνξπθώλ ζηνπο 

2949 (vCH) θαη 2848 cm
-1

 (δCH+λΟCOs) [21-24]. Γηα ζθνπνύο ζύγθξηζεο, ηα θάζκαηα IR 

ησλ δπν ζηεξεώλ παξνπζηάδνληαη ζε κνλάδεο Kubelka-Munk. Όπσο θαίλεηαη από ην 

ρήκα 6.7, ε επηθαλεηαθή ζπγθέληξσζε ησλ θνξκηθώλ εηδώλ πνπ ζρεκαηίδνληαη θάησ από 

ην κίγκα ηεο αληίδξαζεο ζηνπο 250
ν
C επεξεάδεηαη από ηε κέζνδν ζύλζεζεο. 

πγθεθξηκέλα, ην εκβαδόλ ησλ θνξπθώλ ηνπ ζηεξενύ πνπ ζπληέζεθε κε ηε κέζνδν 

ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U) βξέζεθε λα είλαη 3.4 θνξέο κεγαιύηεξν από απηό ηνπ 
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ζηεξενύ πνπ ζπληέζεθε κε ηε κέζνδν ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε ρξήζε ηνπ θηηξηθνύ νμέσο 

(CA). 

 

 

ρήκα 6.7: Φάζκαηα in situ DRIFTS θαηαγξάθεθαλ ππό ην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS (3 %θ.ό. 

CO/10 %θ.ό. H2O/He/Ar) ζηνπο 250
o
C ζηελ πεξηνρή (α) 3000-2750 θαη (β) 2150-1900 cm

-1 
ζηνπο 

θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ πνπ ζπλζέζεθαλ κε ηε κέζνδν ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε 

ρξήζε θηηξηθνύ νμέσο (CA) θαη κε ηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U). 

 

Οη θνξπθέο IR πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ πεξηνρή 2150-1900 cm
-1

 αληηζηνηρνύλ ζε 

γξακκηθά πξνζξνθεκέλν CO ζηνλ Pt (ρήκα 6.7β). ηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαιύηε 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) ππάξρνπλ ηέζζεξηο θνξπθέο, όπσο δηαπηζηώζεθε κεηά από 

απνζπλέιημε ηνπ θάζκαηνο, ζηνπο 2073, 2052, 2016 θαη 1978 cm
-1

 (ρήκα 6.8). Οη 

θνξπθέο ζηνπο 2073 θαη 2052 cm
-1

 αληηζηνηρνύλ ζε δνλήζεηο πςειήο ζπρλόηεηαο (high 

frequency, HF) γξακκηθά πξνζξνθεκέλνπ CO, ελώ ε θνξπθή ζηνπο 2016 cm
-1

 ζε ρακειήο 

ζπρλόηεηαο γξακκηθά πξνζξνθεκέλν CO ζε ζσκαηίδηα Pt πνιύ κηθξνύ κεγέζνπο (dPt < 

1.5 nm) [21-24]. Η θνξπθή ζηνπο 1978 cm
-1

 αθνξά γξακκηθά πξνζξνθεκέλν CO θνληά 

ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο [16, 25, 26]. ην ζηεξεό Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA) 
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ιήθζεθαλ νη ηξείο πξώηεο θνξπθέο, νη νπνίεο έρνπλ ρακειόηεξε έληαζε ζε ζρέζε κε ηνλ 

θαηαιύηε Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) (κνλάδεο Κ-Μ). Μεηά από απνζπλέιημε ησλ θαζκάησλ ηνπ 

ρήκαηνο 6.7β ππνινγίζηεθε ν ιόγνο (Αi/Atotal) ηνπ εκβαδνύ ηνπ θάζε είδνπο CO (Ai) σο 

πξνο ην ζπλνιηθό εκβαδόλ όισλ ησλ εηδώλ πξνζξνθεκέλνπ CO (Atotal). Γηα ηνλ θαηαιύηε 

0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) ν ιόγνο απηόο βξέζεθε λα είλαη: 0.21, 0.41, 0.29 θαη 0.09 

γηα ηηο θνξπθέο 2073, 2052, 2016 θαη 1978 cm
-1

, αληίζηνηρα. Αληίζεηα, γηα ηνλ θαηαιύηε 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA) ν ιόγνο απηόο βξέζεθε λα είλαη: 0.11, 0.40 θαη 0.49 γηα ηηο θνξπθέο 

πςειήο θαη ρακειήο ζπρλόηεηαο, αληίζηνηρα. Δίλαη θαλεξό όηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηελ θαηαλνκή ηεο πςειήο θαη ρακειήο ζπρλόηεηαο γξακκηθνύ πξνζξνθεκέλνπ 

CO ζε πνιύ κηθξά ζσκαηίδηα Pt πνπ νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή κεζνδν ζύλζεζεο ηνπ 

ππνζηξώκαηνο Ce0.5La0.5O2-δ ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ελαπόζεζε ηεο ίδηαο 

πνζόηεηαο Pt. 

 

6.4.2. Μειέηε επηθαλεηαθήο νμύηεηαο θαη βαζηθόηεηαο (TPD-NH3 θαη TPD-CO2) 

ην ρήκα 6.8α θαη β παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα από ηηο κεηξήζεηο επηθαλεηαθήο 

νμύηεηαο (κmol g
-1

 ή κmol m
-2) θαη βαζηθόηεηαο (κmol g

-1
 ή κmol m

-2) σο πξνο ηε κέζνδν 

ζύλζεζεο ησλ ππνζηξσκάησλ Ce0.5La0.5O2-δ. Σν ζηεξεό πνπ ζπληέζεθε κε ηε κέζνδν 

ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U) παξνπζίαζε ηε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε όμηλσλ θαη 

βαζηθώλ θέληξσλ ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα ζηεξεά. Η επηθαλεηαθή ζπγθέληξσζε ησλ 

βαζηθώλ εηδώλ αλά m2
 ηνπ ζηεξενύ Ce0.5La0.5O2-δ (U) είλαη 3.5 θνξέο κεγαιύηεξε από απηή 

γηα ην ζηεξεό Ce0.5La0.5O2-δ (CA). Όκνηα ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 6.8β 

όπνπ ην ζηεξεό Ce0.5La0.5O2-δ (U) έρεη θαηά ~ 3.0 θνξέο κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε όμηλσλ 

θέληξσλ από ην ζηεξεό Ce0.5La0.5O2-δ (ΟA). Δπίζεο, δηαπηζηώζεθε κεγάιε δηαθνξά ζηελ 

εηδηθή επηθαλεηαθή βαζηθόηεηα/νμύηεηα κεηαμύ ηνπ ζηεξενύ Ce0.5La0.5O2-δ (U) θαη ησλ 

ζηεξεώλ πνπ ζπληέζεθαλ κε ηηο κεζόδνπο ιύκαηνο-πεθηώκαηνο (CA, OA θαη P) όηαλ νη 

πνζόηεηεο απηέο είλαη εθθξαζκέλεο αλά γξακκάξην ζηεξενύ (ρήκα 6.8). ην ζεκείν απηό 

πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ηα πξνθίι TPD-NH3 θαη TPD-CO2 ησλ ζηεξεώλ Ce0.5La0.5O2-δ 

πνηνηηθά είλαη όκνηα (ζέζε ησλ θνξπθώλ) κε κόλε δηαθνξά ηελ ζπγθέληξσζε ησλ 

βαζηθώλ θαη όμηλσλ εηδώλ όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 6.8.  

Όπσο ζα αλαθεξζεί ζην επόκελν Κεθάιαην 7, ν πξνηεηλόκελνο κεραληζκόο ζε απηα ηα 

θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα είλαη ν νμεηδν-αλαγσγηθόο (redox mechanism) θαη ν ζπλδπαζηηθόο 

κεραληζκόο νμεηδν-αλαγσγήο ηνπ ππνζηξώκαηνο κέζσ ζρεκαηηζκνύ θνξκηθώλ/ 

θαξβνμπιηθώλ εηδώλ (associative formate/carboxyl with –OH regeneration mechanism). Ο 

κεραληζκόο απηόο πεξηιακβάλεη ηε δηαζπαζηηθή πξνζξόθεζε ηνπ Η2Ο ζε δεύγνο όμηλσλ 

ζέζεσλ θαηά Lewis (Ce
4+

, La
3+

) θαη βαζηθώλ ζέζεσλ (Ο
n-

). Ο Grenoble et al. [27] 
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αλαθέξνπλ όηη ε δηάζπαζε ησλ θνξκηθώλ εηδώλ ζε CO2 θαη H2 επλνείηαη ζε επηθαλεηαθά 

βαζηθά νμείδηα, ελώ ζε όμηλα νμείδηα ε δηάζπαζε νδεγεί ζην ζρεκαηηζκό CO θαη Η2Ο. ην 

ζεκείν απηό πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ε επηθαλεηαθή βαζηθόηεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο 

Ce0.5La0.5O2-δ (U) είλαη 7.4 θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ επηθαλεηαθή νμύηεηά ηνπ, 

ππνδεηθλύνληαο όηη ην ζηεξεό Ce0.5La0.5O2-δ (U) ζπκπεξηθέξεηαη θπξίσο σο βαζηθό 

νμείδην. Έηζη, ε θαιύηεξε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα ηνπ ζηεξενύ Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) ζα 

κπνξνύζε λα ζπζρεηηζηεί κε ην κεγαιύηεξν ξπζκό δηάζπαζεο ησλ θνξκηθώλ εηδώλ ζε CO2 

θαη H2 ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ππόινηπνπο θαηαιύηεο. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

Κεθαιαίνπ 7, ηα θνξκηθά είδε είλαη ελδηάκεζα είδε ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 250
ν
C.   

 

 
ρήκα 6.8: Δπίδξαζε κεζόδνπ ζύλζεζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο Ce0.5La0.5O2-δ ζηελ (α) επηθαλεηαθή 

βαζηθόηεηα (κmol g
-1

 ή κmol m
-2

), θαη (β) επηθαλεηαθή νμύηεηα (κmol g
-1

 ή κmol m
-2

). 

 

6.4.3. Μειέηε δξαζηηθόηεηαο Ομπγόλωλ ηνπ ππνζηξώκαηνο Ce0.5La0.5O2-δ 

ην ππνθεθάιαην απηό κειεηάηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ θελώλ ζέζεσλ νμπγόλνπ ή 

επθίλεησλ νμπγόλσλ ηνπ ππνζηξώκαηνο ησλ ζηεξεώλ Ce0.5La0.5O2-δ πνπ 
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παξαζθεπάζηεθαλ κε δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο (U, CA, OA θαη P). Γηα ην ζθνπό απηό 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηερληθέο OSC, H2-TPR θαη TIIE θαζώο θαη ε θαζκαηνζθνπία 

Raman (ρήκα 6.3). 

  

6.4.3.1. Απνζεθεπηηθή ηθαλόηεηα νμπγόλνπ (OSC) 

ην ρήκα 6.9 παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ηθαλόηεηαο απνζήθεπζεο 

νμπγόλνπ (OSC, κmol O gcat
-1

) γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ πνπ 

ζπληέζεθαλ κε ηελ ηξνπνπνηεκέλε κεζνδν ιύκαηνο-πεθηώκαηνο (CA) θαη κε ηε κέζνδν 

ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U), ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-550
ν
C. Όπσο 

δηαπηζηώλεηαη από ην ρήκα 6.9 ην ζηεξεό πνπ ζπληέζεθε κε ηε κέζνδν ιύκαηνο-

πεθηώκαηνο (CA) παξνπζηάδεη ηε κεγαιύηεξε πνζόηεηα (κmol O gcat
-1

) ελεξγώλ 

νμπγόλσλ (labile oxygen) ζε όιε ηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή ζε ζύγθξηζε κε ην ζηεξεό 

πνπ ζπληέζεθε κε ηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U). Παξαηεξήζεθε πάλσ από 

40% αύμεζε ζηελ ηηκή OSC γηα ηε κέζνδν ζύλζεζεο CA ζε ζύγθξηζε κε ηε κέζνδν U. Οη 

κεηξήζεηο απηέο είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα Raman όπνπ παξαηεξήζεθε 

κεγαιύηεξε έληαζε ζηελ θνξπθή πνπ νθείιεηαη ζηηο θελέο ζέζεηο νμπγόλνπ όηαλ ηα 

ππνζηξώκαηα παξαζθεπάζηεθαλ κε ηηο κεζόδνπο ιύκαηνο-πεθηώκαηνο (CA, P θαη OA).   

 

 

ρήκα 6.9: Μεηξήζεηο OSC (κmol O gcat
-1

) ζηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ πνπ 

ζπληέζεθαλ κε ηελ ηξνπνπνηεκέλε κεζνδν ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνύ νμέσο (CA) 

θαη κε ηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U) ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 

ην Κεθάιαην 5 έρνπλ αλαθεξζεί απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ OSC (ελόηεηα § 5.4) γηα 

ηα ζηεξεά 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xLaxO2-δ (CA, x = 0.0, 0.2, 0.5, 0.8 θαη 1.0). Ο θαηαιύηεο 0.5 

%θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) έρεη παξνπζηάζεη παξόκνηα ηθαλόηεηα απνζήθεπζεο νμπγόλνπ 

(OSC) κε ηα ζηεξεά 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.2La0.8O2-δ θαη 0.5 %θ.β. Pt/La2O3. πγθεθξηκέλα, 
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ζηνπο 450
ν
C ε ηηκή OSC βξέζεθε ίζε κε 85 κmol O gcat

-1
 γηα ην ζηεξεό Pt/Ce0.5La0.5O2-δ 

(U), 78 κmol O gcat
-1

 γηα Pt/Ce0.2La0.8O2-δ θαη 50 κmol O gcat
-1

 γηα Pt/La2O3. Σα πην πάλσ 

απνηειέζκαηα ππνδεηθλύνπλ ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο θάζεο ηνπ La2O3 (XRD θαη 

Raman) ζηελ ηθαλόηεηα απνζήθεπζεο νμπγόλνπ γηα ην ζηεξεό Ce0.5La0.5O2-δ (U). Η 

αύμεζε ηεο ηηκήο OSC ζε ζρέζε κε ηα πιηθά Pt/Ce0.2La0.8O2-δ θαη Pt/La2O3 νθείιεηαη ζηελ 

παξνπζία ηνπ ζηεξενύ δηαιύκαηνο Ce1-xLaxO2-δ (Ce/La ~ 4). 

 

6.4.3.2. Θεξκνπξνγξακκαηηδόκελε αλαγωγή κε πδξνγόλν (Η2-TPR) 

ην ρήκα 6.10 παξνπζηάδνληαη πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο αλαγσγήο ησλ 

ζηεξεώλ Ce0.5La0.5O2-δ (U θαη P). πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη ν ξπζκόο θαηαλάισζεο Η2 

ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζία ηνπ ζηεξενύ. Οη θνξπθέο ζηε ρακειή ζεξκνθξαζηαθή 

πεξηνρή (370-700
o
C) αληηζηνηρνύλ ζε αληίδξαζε ηνπ επηθαλεηαθνύ νμπγόλνπ, ελώ νη 

θνξπθέο ζε Σ>700
o
C ζε αληίδξαζε ησλ νμπγόλσλ ζηα βαζύηεξα εζσηεξηθά ζηξώκαηα ησλ 

θξπζηαιιηηώλ ηνπ ζηεξενύ [28, 29]. Όηαλ ην ζηεξεό παξαζθεπάζηεθε κε ηε κέζνδν 

ιύκαηνο–πεθηώκαηνο P, νη θνξπθέο κεηαηνπίδνληαη ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο, 

ππνδεηθλύνληαο ηε δεκηνπξγία επθόισο αληηδξώλησλ νμπγόλσλ (κείσζε ηεο ελέξγεηαο 

δεζκνύ M
n+

-O
2-

) ζε αληίζεζε κε ην ζηεξεό Ce0.5La0.5O2-δ (U). Όκνηα πξνθίι ιήθζεθαλ θαη 

γηα ηα ζηεξεά πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηηο άιιεο κεζόδνπο ιύκαηνο-πεθηώκαηνο CA 

(ελόηεηα § 5.4) θαη OA. 

 

 
ρήκα 6.10: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο αλαγσγήο ησλ ζηεξεώλ Ce0.5La0.5O2-δ (U θαη P). 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ OSC είλαη ζε ζπκθσλία κε απηά ησλ πεηξακάησλ 

H2-TPR ζε ζεξκνθξαζηεο κηθξόηεξεο από 550
o
C, όπνπ ζε απηή ηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 

νη κέζνδνη CA, OA θαη P παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε πνζόηεηα θαηαλάισζεο Η2 ζε ζρέζε 

κε ην ζηεξεό πνπ παξαζθεπάζηεθε κε ηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U) (ρήκα 
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6.10). Η θύξηα θνξπθή αλαγσγήο ησλ ζηεξεώλ Ce0.5La0.5O2-δ γηα ηηο κεζόδνπο ιύκαηνο-

πεθηώκαηνο P, CA θαη OA εκθαλίδεηαη ζηνπο 580, 605 θαη 610
ν
C, αληίζηνηρα, ελώ γηα ην 

ζηεξεό πνπ ζπληέζεθε κε ηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο U ζηνπο 750
ν
C. To πξνθίι H2-TPR 

ηνπ ζηεξενύ Ce0.5La0.5O2-δ (U) είλαη όκνην κε απηό πνπ ιήθζεθε ζην ζηεξεό Ce0.2La0.8O2-δ 

(CA) (ελόηεηα § 5.4) κε ηε θύξηα θνξπθή αλαγσγήο λα εκθαλίδεηαη ζηνπο 770
ν
C. 

 

6.4.3.3. Γπλακηθή ηζνζεξκνθξαζηαθή ηζνηνπηθή ελαιιαγή (TIIE)  

ην ρήκα 6.11 δίλνληαη ηα πξνθίι ηζνζεξκνθξαζηαθήο ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο γηα ηνλ 

θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) ζηνπο 600
ν
C κε ρξήζε ηνπ ηζνηνπηθνύ κίγκαηνο 

10 %θ.ό. 
18

O2/Αr. Από ηηο δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ 
16

Ο2 θαη 
16

Ο
18

Ο ππνινγίζηεθε ε 

πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ ηνπ ζηεξενύ πνπ ελαιιάζζεηαη κε ην 
18

Ο από ηελ αέξηα θάζε. 

ην ζηεξεό Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA) βξέζεθε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε ελαιιάμηκσλ 

νμπγόλσλ (14.1 mmol g
-1

) ζε ζύγθξηζε κε ηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) (9.5 mmol g
-

1
). Σν ίδην πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζην ζηεξεό Pt/Ce0.2La0.8O2-δ (CA) (ελόηεηα § 

5.4), όπνπ ε πνζόηεηα ησλ ελαιιάμηκσλ νμπγόλσλ βξέζεθε ίζε κε 7.5 mmol g
-1

. 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα απηά δηαπηζηώλεηαη όηη ζην ζηεξεό Ce0.5La0.5O2-δ (U) ε 

θάζε ηνπ La2O3 θαη ηνπ ζηεξενύ δηαιύκαηνο Ce1-xLaxO2-δ (Ce/La ~ 4) επηδξνύλ ζηελ 

ζπγθέληξσζε ησλ ελαιιάμηκσλ νμπγόλσλ. 

 

 
ρήκα 6.11: Πξνθίι ηζνζεξκνθξαζηαθήο ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) ζηνπο 600
ν
C κε ρξήζε ηνπ ηζνηνπηθνύ κίγκαηνο 10 %θ.ό. 

18
O2/Αr. 

 

Σα απνηειέζκαηα OSC, H2-TPR, TIIE θαη θαζκαηνζθνπίαο Raman βξίζθνληαη ζε 

ζπκθσλία, ππνδεηθλύνληαο όηη ην ζηεξεό Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) ην νπνίν παξνπζηάδεη ηελ 

πςειόηεξε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα έρεη ηε κηθξόηεξε ζπγθέληξσζε θελώλ ζέζεσλ 

νμπγόλνπ ή επθίλεησλ νμπγόλσλ. Σν πην πάλσ απνηέιεζκα ππνδεηθλύεη όηη ε 
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ζπγθέληξσζε θελώλ ζέζεσλ νμπγόλνπ ή επθίλεησλ νμπγόλσλ δελ επηδξά ζεκαληηθά ζην 

ξπζκν-ξπζκηζηηθό βήκα ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο θαηαιύηεο Pt/Ce0.5La0.5O2-δ.  

Ο Aranifard et al. [30] αλαθέξνπλ όηη ε δνκή HPt-2COPt-Vint-OsH είλαη ην θύξην 

ελδηάκεζν είδνο ηνπ νπνίνπ ε ζηαζεξόηεηά έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ θηλεηηθό ξπζκό 

ηεο αληίδξαζεο WGS. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απηά, θαη ην γεγνλόο όηη ν πην 

ελεξγόο θαηαιύηεο Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) έρεη κηθξόηεξε ζπγθέληξσζε θελώλ ζέζεσλ 

νμπγόλνπ από ηνλ ιηγόηεξν ελεξγό Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA), κπνξεί λα εηπσζεί όηη ν 

θαηαιύηεο Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) αλ θαη δηαζέηεη ιηγόηεξεο θελέο ζέζεηο νμπγόλνπ πξνσζεί 

ηελ αύμεζε ηεο θάιπςεο ελόο πην ζηαζεξνύ ελδηάκεζνπ HPt-2COPt-Vint-OsH ζε ζύγθξηζε 

κε ηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA). 

 

6.5. πκπεξάζκαηα  

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη από ηα απνηειέζκαηα ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ είλαη ηα 

αθόινπζα: 

(α)  Σα ζηεξεά Ce0.5La0.5O2-δ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο 

ζύλζεζεο (U, CA, OA θαη P) όπνπ ιήθζεθαλ ζηεξεά Ce1-xLaxO2-δ κε δηαθνξεηηθό ιόγν 

Ce/La. ην ζηεξεό Ce0.5La0.5O2-δ (U) ζρεκαηίζηεθαλ δπν ζηεξεέο θάζεηο, La2O3 θαη Ce1-

xLaxO2-δ (ζηεξεό δηάιπκα), ελώ ζηηο ηξεηο κεζόδνπο ιύκαηνο-πεθηώκαηνο (CA, OA θαη P) 

ζρεκαηίζηεθε κόλν ε θάζε ηνπ ζηεξενύ δηαιύκαηνο Ce1-xLaxO2-δ. Σo κέγεζνο ησλ 

πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ βξέζεθε λα θπκαίλεηαη ζηελ πεξηνρή 4.6-5.2 nm γηα ηα ζηεξεά 

πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηηο κεζόδνπο ιύκαηνο-πεθηώκαηνο (CA, OA θαη P), ελώ ζην 

ζηεξεό Ce0.5La0.5O2-δ (U) ιήθζεθαλ ζσκαηίδηα κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο (11.6 nm).   

(β) Η εηδηθή επηθάλεηα ησλ ζηεξεώλ κεηαβάιιεηαη κε ηε κέζνδν ζύλζεζεο από 11.2 έσο 

28.9 m
2
 g

-1
. Η κέζε δηάκεηξνο ησλ πόξσλ απνδεηθλύεη ην ζρεκαηηζκό κεζνπνξώδσλ 

πιηθώλ (4.8-10 nm). 

(γ) Όια ηα πιηθά πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηηο ηέζζεξηο κεζόδνπο (U, CA, OA θαη P) 

έρνπλ ζπνγγώδε κνξθνινγία. Σν κέγεζνο ησλ δεπηεξνγελώλ ζσκαηηδίσλ βξέζεθε λα είλαη 

κηθξόηεξν ζην ζηεξεό πνπ ζπληέζεθε κε ηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U). 

(δ) Ο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) έρεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό εθξόθεζεο 

πδξνγόλνπ (32%) ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 400
ν
C (όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε 

WGS ρακειήο ζεξκνθξαζίαο) ζε ζύγθξηζε κε ηνπο θαηαιύηεο ηα ππνζηξώκαηά ησλ 

νπνίσλ ζπληέζεθαλ κε ηηο κεζόδνπο ιύκαηνο-πεθηώκαηνο (13-18%). Σν πην πάλσ 

απνηέιεζκα ππνδεηθλύεη όηη ε κέζνδνο ζύλζεζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο, θαη θαη’επέθηαζε ε 

δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ ηζρύ ηνπ δεζκνύ Pt-H. 
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(ε) Σν ζηεξεό Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) παξνπζίαζε ηελ πςειόηεξε κεηαηξνπή ζε ζύγθξηζε κε 

ηα ζηεξεά Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA, OA θαη P). Η θαηλόκελε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο 

βξέζεθε ίζε κε 18.0 θαη 22.7 kcal mol
-1

 γηα ηνπο θαηαιύηεο Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) θαη 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA), αληίζηνηρα. 

(ζη) Η απμεκέλε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα (κmol CO g
-1

 s
-1

 ή κmol CO cm
-1

 s
-1

) πνπ 

παξαηεξήζεθε ζην ζηεξεό Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) ζε ζύγθξηζε κε ηα πιηθά πνπ 

παξαζθεπάζηεθαλ κε ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο ιύκαηνο-πεθηώκαηνο (CA, OA, P) 

νθείιεηαη ζηελ  παξνπζία ηνπ ζηεξενύ δηαιύκαηνο Ce1-xLaxO2-δ εκπινπηηζκέλνπ ζε Ce 

(κεγαιύηεξνο ιόγνο Ce/La).  

(δ) Η κέζνδνο ζύλζεζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο βξέζεθε λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

επηθαλεηαθή θάιπςε θαη ηελ θαηαλνκή ησλ δηαθόξσλ γξακκηθώλ εηδώλ CO πνπ 

ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ αληίδξαζε WGS ζηνπο 250
o
C, όηαλ όκνηνπ κεγέζνπο ζσκαηίδηα 

Pt ελαπνηίζεληαη ζην ππόζηξσκα.  

(ε) Η κέζνδνο ζύλζεζεο βξέζεθε λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ επηθαλεηαθή νμύηεηα θαη 

βαζηθόηεηα ησλ ππόςε θαηαιπηώλ. Δπηπιένλ, ε ζπγθέληξσζε ησλ βαζηθώλ ζέζεσλ 

βξέζεθε λα είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε από ηηο όμηλεο ζέζεηο. Η επηθαλεηαθή βαζηθόηεηα 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ θηλεηηθό ξπζκό ηεο αληίδξαζεο WGS, όπνπ ε δηάζπαζε ησλ θνξκηθώλ 

εηδώλ επλνείηαη ζε επηθάλεηεο κε πςειή ζπγθέληξσζε βαζηθώλ ζέζεσλ. 

(ζ) Από ηα απνηειέζκαηα Raman θαη OSC, H2-TPR θαη TIIE δηαπηζηώζεθε όηη ην ζηεξεό 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) (πςειόηεξε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα) έρεη ηε κηθξόηεξε ζπγθέληξσζε 

θελώλ ζέζεσλ νμπγόλνπ ή επθίλεησλ νμπγόλσλ ζε ζύγθξηζε κε ηα ζηεξεά πνπ 

παξαζθεπάζηεθαλ κε ηηο κεζόδνπο ιύκαηνο-πεθηώκαηνο (CA, OA θαη P). Σν απνηέιεζκα 

απηό ππνδεηθλύεη όηη ε ζπγθέληξσζε ησλ θελώλ ζέζεσλ νμπγόλσλ ή επθίλεησλ νμπγόλσλ 

δελ επηδξά ζεκαληηθά ζην ξπζκν-ξπζκηζηηθό βήκα ηεο αληίδξαζεο WGS γηα ην 

θαηαιπηηθό ζύζηεκα Pt/Ce0.5La0.5O2-δ. 
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

ΜΗΥΑΝΙΣΙΚΔ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ  

ΣΗ ΑΝΣΙΓΡΑΗ  WGS  

 

7.1. Διζαγωγή 

Σην θεθάιαην απηό κειεηώληαη ε επίδξαζε ηεο εηζαγσγήο θαηηόλησλ La
3+

 θαη Ti
4+

 ζην 

πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ (CeO2-doped) θαζώο θαη ε επίδξαζε ηεο κεζόδνπ 

ζύλζεζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο (La
3+

-doped CeO2) ζε ζεκαληηθέο θηλεηηθέο θαη 

κεραληζηηθέο παξακέηξνπο ηεο αληίδξαζεο WGS ρακειήο ζεξκνθξαζίαο (250-300
ν
C) 

ζηνπο αληίζηνηρνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο Pt. O ιόγνο Ce/M (M = La
3+

 θαη Ti
4+

) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xMxO2-δ ήηαλ απηόο πνπ 

είρε ηε βέιηηζηε κεηαηξνπή CO σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS (Κεθ. 4 θαη 5). Έηζη, ζηνπο 

θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xMxO2-δ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ιόγνη Ce/La=4/1 θαη Ce/Ti=4/1. 

Τα ππνζηξώκαηα Ce0.8La0.2O2-δ θαη Ce0.8Ti0.2O2-δ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν 

ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνύ νμέσο (CA). Δπηπιένλ, κειεηήζεθαλ νη 

ζηεξηδόκελνη θαηαιύηεο Pt ζηα απιά νμείδηα CeO2, La2O3 θαη TiO2 πνπ παξαζθεπάζηεθαλ 

κε ηε κέζνδν ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνύ νμέσο (Κεθ. 4 θαη 5). Ζ επίδξαζε 

ηεο κεζόδνπ ζύλζεζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο Ce1-xLaxO2-δ έγηλε ζε ππόζηξσκα κε ιόγν  

Ce/La=1/1. Τα ππνζηξώκαηα Ce0.5La0.5O2-δ (Κεθ. 6) παξαζθεπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν 

ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U) θαη κε ηε κέζνδν ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνύ 

νμέσο (CA).  Τα απνηειέζκαηα ησλ κειεηώλ απηνύ ηνπ Κεθαιαίνπ δείρλνπλ ηε ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηεο ρεκηθήο θύζεο ηνπ θαηηόληνο (La
3+

 θαη Ti
4+

) αιιά θαη ηεο κεζόδνπ ζύλζεζεο 

ηνπ ππνζηξώκαηνο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ «C-pool» (carbon-

path) θαη «H-pool» (H-path) θαζώο θαη ζην εύξνο (Γx, Å) ηεο δξαζηηθήο δώλεο (πεξηνρή 

ζρεκαηηζκνύ ησλ ελεξγώλ εηδώλ ηεο αληίδξαζεο) γύξσ από ηα λαλνζσκαηίδηα Pt. 

Δπηπιένλ, εμεηάζηεθε ε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ 

εηδώλ «H-pool» θαη «C-pool» κε ηνλ εγγελή θηλεηηθό ξπζκό ηεο αληίδξαζεο WGS. Γηα ηελ 

κειέηε ηνπ κεραληζκνύ ηεο αληίδξαζεο WGS ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηζνηνπηθήο 

ελαιιαγήο SSITKA κε ρξήζε θαζκαηνζθνπίαο κάδαο (ΜS) θαη δηάρπηεο αλάθιαζεο 

ππεξύζξνπ (DRIFTS). Σηόρνο ήηαλ ε εύξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηαπηνπνίεζε ηεο 

ρεκηθήο δνκήο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ ηεο αληίδξαζεο WGS. Γηα πξώηε θνξά 

παξνπζηάδνληαη πξσηόηππα δπλακηθά ηζνηνπηθά πεηξάκαηα κε ζηόρν λα κειεηεζεί ζε 

ζπλζήθεο αληίδξαζεο ε πηζαλόηεηα ελαιιαγήο πξνζξνθεκέλνπ H ζηελ επηθάλεηα ηνπ Pt 
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θαζώο θαη ηνπ Ζ ηεο πδξνμπινκάδαο (-ΟΖ) ηνπ ππνζηξώκαηνο κε D2(g) θαη/ή D2O(g) θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο D2O-SSITKA. Σηόρνο ησλ πεηξακάησλ απηώλ ήηαλ ε 

δηόξζσζε ηεο κεηξνύκελεο πνζόηεηαο «H-pool» πνπ ππνινγίζηεθε από ην πείξακα 

SSITKA-MS. Δθαξκόζηεθαλ επίζεο εμεηδηθεπκέλα δπλακηθά πεηξάκαηα ηηηινδόηεζεο ηεο 

πνζόηεηαο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ «C-pool» απαιιαγκέλεο από εμσηεξηθά θαη 

εζσηεξηθά θαηλόκελα επαλαπροζρόθεζες CO2 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο 
13

CO-

SSITKA. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηζνηνπηθά πεηξάκαηα κε ρξήζε 
18

Ο2 γηα ηε 

κειέηε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πιεγκαηηθνύ νμπγόλνπ ηνπ ππνζηξώκαηνο ζηνλ «νμεηδν-

αλαγσγηθό» κεραληζκό (redox mechanism) ηεο αληίδξαζεο.   

 

7.2. Δπίδπαζη Διζαγωγήρ La
3+

 και Ti
4+

 ζηο Κπςζηαλλικό Πλέγμα CeO2  

7.2.1. Κινηηικέρ μεηπήζειρ  

Μεραληζηηθά πεηξάκαηα ζηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο Pt (Ce0.8Ti0.2O2-δ, 

Ce0.8La0.2O2-δ, La2O3, CeO2 θαη TiO2) πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο 300
o
C. Σηνλ Πίλαθα 7.1 

δίλεηαη ην κέζν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt (1.0-2.4 nm), ν εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο ηεο 

αληίδξαζεο αλά γξακκάξην θαηαιύηε (rCO, κmol g
-1

 s
-1

) θαη  αλα κήθνο δηεπηθάλεηαο Pt-

Ce1-xΜxO2-δ (Io, cm g
-1

), (RCO, κmol cm
-1

 s
-1

) ζηνπο 300
ν
C. Δπηπιένλ, δίλνληαη αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα γηα ηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.5Zr0.5O2-δ [1]. Γηαπηζηώλεηαη όηη ν θαηαιύηεο 

Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ έρεη ηνλ κεγαιύηεξν θηλεηηθό ξπζκό αλά κνλάδα βάξνπο θαηαιύηε (κmol 

g
-1

 s
-1

). Σπγθεθξηκέλα, βξέζεθε όηη ν θηλεηηθόο ξπζκόο είλαη θαηά 7.5 θαη 5.8 θνξέο 

κεγαιύηεξνο από όηη ζηνπο θαηαιύηεο Pt/CeO2 θαη Pt/TiO2, αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, νη 

ζηεξηδόκελνη θαηαιύηεο Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη Pt/Ce0.5Zr0.5O2-δ παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξν 

θηλεηηθό ξπζκό αλά γξακκάξην θαηαιύηε θαηά 1.9 θαη 1.1 θνξέο, αληίζηνηρα, από όηη ν 

θαηαιύηεο Pt/CeO2. 

 Υπνινγίζηεθε επίζεο ν εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο ηεο αληίδξαζεο αλα κήθνο 

δηεπηθάλεηαο Pt-Ce1-xΜxO2-δ (Io, cm g
-1

), (RCO, κmol cm
-1

 s
-1

). Ο ππνινγηζκόο απηόο είλαη 

ζεκαληηθόο αθνύ ν κεραληζκόο ηεο αληίδξαζεο WGS πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή 

ελεξγώλ θαηαιπηηθώλ θέληξσλ ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο θαη ζε κηα 

δξαζηηθή δώλε γύξσ από ηα λαλνζσκαηίδηα Pt, όπσο απνδεηθλύεηαη ζηε ζπλέρεηα. Τν 

κήθνο ηεο δηεπηθάλεηαο ππνινγίζηεθε ιακβάλνληαο ππόςε εκηζθαηξηθή γεσκεηξία γηα ηα 

λαλνζσκαηίδηα Pt (βιέπε § 3.5.1). Οη ζηεξηδόκελνη θαηαιύηεο ζηα κηθηά νμείδηα 

δεκεηξίνπ Ce1-xΜxO2-δ παξνπζηάδνπλ ηνλ πςειόηεξν εγγελή θηλεηηθό ξπζκό αλα κήθνο 

δηεπηθάλεηαο ζε ζύγθξηζε κε ηνλ θαηαιύηε κε ππόζηξσκα ην απιό CeO2. Απηό νθείιεηαη 

ζηε δηαθνξεηηθή δξαζηηθόηεηα ησλ εηδώλ ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη ζηε δηεπηθάλεηα Pt-

ππνζηξώκαηνο θαη ηα νπνία εμαξηώληαη από ηε δηαθνξεηηθή ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ 
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ππνζηξώκαηνο. Ο κεγαιύηεξνο θηλεηηθόο ξπζκόο ησλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ Pt ζε 

κηθηά νμείδηα δεκεηξίνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ ύπαξμε κεγαιύηεξεο ζπγθέληξσζεο 

επθίλεησλ νμπγόλσλ ηνπ ππνζηξώκαηνο, επνκέλσο ηεο αλαγσγήο Ce
4+

 → Ce
3+

, κε 

απνηέιεζκα ηελ ύπαξμε κεγαιύηεξεο ζπγθέληξσζεο αηειεηώλ (Ce
3+

) ζην ζηεξεό 

ππόζηξσκα. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

κεραληζηηθό δξόκν ηεο αληίδξαζεο WGS απνηειεί κηα ζεκαληηθή θηλεηηθή παξάκεηξν πνπ 

αλακέλεηαη λα επηδξά ζηνλ θηλεηηθό ξπζκό ηεο αληίδξαζεο WGS (βιέπε επόκελε 

ππνελόηεηα). 

 

Πίνακαρ 7.1: Μέζν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt (dPt, nm) ησλ θαηαιπηώλ 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xMxO2-δ 

(Μ= Zr
4+

, La
3+

 θαη Ti
4+

, x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 1.0), όπσο πξνζδηνξίζηεθαλ από ηηο ηερληθέο 

HAADF/STEM, HR-TEM θαη TPD-H2. Γίλεηαη ν εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο ηεο αληίδξαζεο WGS 

αλα γξακκάξην θαηαιύηε, rCO (κmol g
-1

 s
-1

) θαη  αλα κήθνο ηεο δηεπηθάλεηαο Pt-Ce1-xΜxO2-δ (Io, cm 

g
-1

), RCO (κmol cm
-1

 s
-1

) ζηνπο 300
o
C. 

 

Τποζηπώμαηα dPt (nm) rCO  

(μmol gcat
-1

 s
-1

) 

Io  

(cm gcat
-1

) 

RCO  

(μmol cm
-1

 s
-1

) 

CeO2 1.2 (± 0.3)
(α)

 6.2 1.9 x 10
11

 3.2 x 10
-11

 

Ce0.8La0.2O2-δ 1.0 (± 0.2)
(α)

 12.0 2.8 x 10
11

 4.3 x 10
-11

 

Ce0.5Zr0.5O2-δ 2.4
(β)

 6.8 1.4 x 10
10

 4.9 x 10
-10

 

Ce0.8Ti0.2O2-δ 1.7 (± 0.2)
(α)

 46.5 1.3 x 10
11

 3.6 x 10
-10

 

TiO2 2.0 (± 0.2)
(γ)

 8.0 7.0 x 10
10

 1.1 x 10
-10

 

La2O3 1.0 (± 0.3)
(α)

 4.3 2.8 x 10
11

 1.5 x 10
-11

 

(α)
: κεηξήζεηο HAADF/STEM 

(β)
 κεηξήζεηο TPD-H2 

(γ)
 κεηξήζεηο HR-TEM. 

 

7.2.2. Ποζοηικόρ πποζδιοπιζμόρ ενεπγών ενδιαμέζων ειδών ηηρ ανηίδπαζηρ WGS 

Ο πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ ηεο αληίδξαζεο WGS 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε ηεο ηζνηνπηθήο ηερληθήο SSITKA θαη άιισλ δπλακηθώλ 

ηζνηνπηθώλ πεηξακάησλ. Ζ ηζνηνπηθή ηερληθή SSITKA ζε ζπλδπαζκό κε ηε 

θαζκαηνζθνπία κάδα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό ησλ ελεξγώλ 

ελδηακέζσλ εηδώλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζην κεραληζηηθό δξόκν ηεο αληίδξαζεο, από ην 

αληηδξώλ CO ζηνλ πξντόλ CO2 (carbon-containing intermediate species ή C-pool) θαη από 

ην αληηδξώλ Ζ2Ο ζην πξντόλ Ζ2 (hydrogen-containing intermediate species ή Η-pool). Τα 

δπλακηθά ηζνηνπηθά πεηξάκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δηνξζώζνπλ ηηο ζπγθεληξώζεηο 

ησλ H-pool θαη C-pool πνπ ππνινγίδνληαη από ην πείξακα SSITKA. 
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7.2.2.1. Τπολογιζμόρ H-pool 

Σην Σρήκα 7.1 παξνπζηάδνληαη νη δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ αεξίσλ Kr, H2, D2 θαη 

HD πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηελ ηζνηνπηθή ελαιιάγε: 3 % CO/10 % H2O/Ar/Kr (300
ν
C, 30 

min)  3 % CO/10 % D2O/Ar (300
o
C, t) (SSITKA) ζηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/CeO2 

θαη 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. H ζπγθέληξσζε (κmol gcat
-1

) ηνπ H-pool ηεο αληίδξαζεο 

WGS ππνινγίζηεθε κε ηε βνήζεηα ησλ δπλακηθώλ απνθξίζεσλ ησλ H2, HD θαη ηνπ 

αδξαλνύο αεξίνπ (Kr), θαζώο θαη κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ηζνδπγίσλ κάδαο (Δμ. 3.15). 

Ζ δπλακηθή απόθξηζε ηνπ Kr (αδξαλέο αέξην) πεξηγξάθεη ηελ πδξνδπλακηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ζπζηήκαηνο από ηε ρξσκαηνγξαθηθή βαιβίδα ελαιιαγήο ησλ δπν ηξνθνδνζηώλ ζηελ 

θαηαιπηηθή θιίλε θαη ηειηθά ζηνλ θαζκαηνγξάθν κάδαο [2, 3]. Οη θακπύιεο δπλακηθήο 

απόθξηζεο ηνπ Σρήκαηνο 7.1 είλαη επαλαιήςηκεο κε ζθάικα κηθξόηεξν από 5% κεηά από 

πξαγκαηνπνίεζε δηαδνρηθώλ ελαιιαγώλ κεηαμύ ησλ αεξίσλ κηγκάησλ CO/H2O/Ar/Kr θαη 

CO/D2O/Ar. Σηνλ Πίλαθα 7.2 δίλεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ (H-

pool, κmol gcat
-1

). 

 Ζ ρεκηθή δνκή ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ H-pool αθνξά επθίλεηεο 

πδξνμπινκάδεο (-ΟΖ) θαη αηνκηθά πξνζξνθεκέλν πδξνγόλν (Ζ) πνπ ζρεκαηίδνληαη κέζσ 

ηεο δηάζπαζεο ηνπ Ζ2Ο θπξίσο ζην ππόζηξσκα αιιά θαη ζην Pt. To αηνκηθά 

πξνζξνθεκέλν πδξνγόλν (Ζ) ζην ππόζηξσκα είλαη ζπλπθαζκέλν κε ην ζρεκαηηζκό –ΟΖ 

(ζπκκεηνρή αληόλησλ νμπγόλνπ, Ο
n-

 ηνπ ππνζηξώκαηνο) ζην ππόζηξσκα. Σύκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία [4-6], νη θελέο ζέζεηο νμπγόλνπ (Ce
3+

-□s-Ce
3+

) ζε κεξηθώο αλεγκέλα 

κεηαιινμείδηα (π.ρ. CeO2, La2O3, TiO2) απνηεινύλ ελεξγά θαηαιπηηθά θέληξα γηα ηελ 

δηαζπαζηηθή πξνζξόθεζε ηνπ λεξνύ πξνο ζρεκαηηζκό –ΟΖ. Δπηπιένλ, ηα θνξκηθά 

(HCOO-) θαη θαξβνμπιηθά (-COOH) είδε αθνξνύλ ελεξγά ελδηάκεζα είδε πνπ πεξηέρνπλ 

πδξνγόλν (H-pool), ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα DRIFTS θαη άιια δπλακηθά ηζνηνπηθά 

πεηξάκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζηε ζπλέρεηα. 

Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ HD(g) πνπ ππνινγίδεηαη από ην πείξακα SSITKA (Σρήκα 7.1) 

πεξηιακβάλεη ηνλ αλαζπλδπαζκό ηνπ πξνζξνθεκέλνπ H θαη D ζηελ επηθάλεηα Pt αιιά θαη 

ηελ ελαιιαγή ηνπ πδξνγόλνπ (Ζ) ηεο πδξνμπινκάδαο (-ΟΖ) ηνπ ππνζηξώκαηνο κε D2(g) 

θαη/ή D2O(g) θάησ από ην ηζνηνπηθό κίγκα 
12

CO/D2O/Ar. Οη ηειεπηαίεο αληηδξάζεηο 

ελαιιαγήο νδεγνύλ ζε ππεξεθηίκεζε ηεο ζπγθέληξσζεο H-pool πνπ κεηξήζεθε ζην 

πείξακα SSITKA. Γηα ηε κειέηε απηώλ ησλ αληηδξάζεσλ ελαιιαγήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ηα αθόινπζα πεηξάκαηα: 

(α) 10 %θ.ό. Ζ2Ο/Ar (300
ν
C, 30 min) → 10 %θ.ό. D2Ο/Ar (300

ν
C, t) θαη 

(β) 10 % Ζ2Ο/Ar (300
ν
C, 30 min) → Ar (300

ν
C, 10 min) → x % D2/Ar (300

ν
C, t). 
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σήμα 7.1: Πεηξάκαηα SSITKA-MS γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ H-

pool ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 300
o
C ζε θαηαιύηεο (α) 0.5 %θ.β. Pt/CeO2 θαη (β) 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. Βεκαηηθή αιιαγή: 3 % CO/10 %  H2O/Ar/Kr (30 min)  3 % CO/10 % D2O/Ar. 

 

Σην πξώην πείξακα (α) θαηά ηελ ελαιιαγή 10 % Ζ2Ο/Ar (300
ν
C, 30 min) → 10 % D2Ο/Ar 

(300
ν
C, t) δελ παξαηεξήζεθε παξαγσγή αεξίσλ HD θαη H2. Τν απνηέιεζκα απηό δείρλεη 

όηη δελ γίλεηαη ελαιιαγή ηνπ πδξνγόλνπ (Ζ) ηεο πδξνμπινκάδαο (-ΟΖ) ηνπ ππνζηξώκαηνο 

ή ηνπ πδξνγόλνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ Pt κε D2O(g). Σην δεύηεξν πείξακα (β) ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ αεξίνπ κίγκαηνο ζε D2 (x %θ.ό. D2/Ar) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

αληηζηνηρεί ζηελ πνζόηεηα ηνπ D2 πνπ παξάρζεθε θάησ από ην κίγκα CO/D2O/Ar 

(SSITKA) ζηε ηειηθή κόληκε θαηάζηαζε (Σρήκα 7.1). Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνλ θαηαιύηε 

Pt/CeO2 ρξεζηκνπνηήζεθε κίγκα 0.75%D2/Ar (Σρήκα 7.1α). Ζ κάδα ηνπ θαηαιύηε (Wcat) 

θαη ε ζπλνιηθή νγθνκεηξηθή ξνή όισλ ησλ αεξίσλ κηγκάησλ ήηαλ ίδηα κε απηή ηνπ 

πεηξάκαηνο SSITKA. Σην Σρήκα 7.2 παξνπζηάδνληαη νη δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ H2 θαη 

HD πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 300
ν
C θαηά ηε βεκαηηθή ελαιιαγή: 10 % Ζ2O/Ar (30 min) → 

Ar (10 min) → x % D2/Ar (t) ζηνπο θαηαιύηεο Pt/CeO2 (x=0.75), Pt/TiO2 (x=0.25), 

Κλ
ειτ
ώ Χ

. Π
ετα
λλ
ίδο
υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ WGS          

              
ΚΛΔΗΤΩ Φ. ΠΔΤΑΛΛΗΓΟΥ                                                                                                                        214 

  

Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ (x=0.42) θαη Pt/Ce0.8La0.2O2-δ (x=0.5). Σηελ παξέλζεζε δίλεηαη ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ αεξίνπ κίγκαηνο D2 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Από ην Σρήκα 7.2 

δηαπηζηώλεηαη όηη ζε όινπο ηνπο θαηαιύηεο ιακβάλεη ρώξα ελαιιαγή κεηαμύ ηνπ 

πδξνγόλνπ ησλ πδξνμπινκάδσλ ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη ηνπ πδξνγόλνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

Pt κε ην αέξην D2(g). Ζ ελαιιαγή γίλεηαη κε δηαθνξεηηθή έθηαζε θαη θηλεηηθή, όπσο 

θαίλεηαη από ην ζρήκα θαη ηε ζέζε ησλ θνξπθώλ H2(g) θαη HD(g). Ζ πνζόηεηα ηνπ 

πδξνγόλνπ (Ζ) πνπ ελαιιάζζεηαη ππνινγίζηεθε κεηά από νινθιήξσζε ησλ δπλακηθώλ 

απνθξίζεσλ ησλ HD θαη H2. Σηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο Pt/CeO2, Pt/TiO2, 

Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ θαη Pt/Ce0.8La0.2O2-δ ε πνζόηεηα ηνπ Ζ πνπ ελαιιάζζεηαη βξέζεθε λα 

είλαη ίζε κε 101.1, 20.4, 114.4 θαη 255.6 κmol gcat
-1

, αληίζηνηρα (Πίλαθαο 7.2). Σην ζεκείν 

απηό πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε έθηαζε ηεο ελαιιαγήο ηνπ πδξνγόλνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εηδηθή επηθάλεηα BET (m
2
 g

-1
) ησλ ζηεξεώλ. Οη θαηαιύηεο Pt/TiO2 θαη Pt/Ce0.8La0.2O2-δ κε 

ηε κηθξόηεξε θαη κεγαιύηεξε εηδηθή επηθάλεηα (3.5 θαη 42.1 m
2
 g

-1
), αληίζηνηρα, βξέζεθαλ 

λα έρνπλ ηε κηθξόηεξε θαη κεγαιύηεξε πνζόηεηα ηνπ πδξνγόλνπ πνπ ελαιιάζζεηαη (20.4 

θαη 255.6 κmol gcat
-1

). Σηνλ Πίλαθα 7.2 δίλεηαη ε πνζόηεηα ηνπ H-poolSSITKA πνπ 

ππνινγίζηεθε από ην πείξακα SSITKA, ε πνζόηεηα ηνπ πδξνγόλνπ πνπ ελαιιάζζεηαη 

(Σρήκα 7.2) θαη ε πνζόηεηα ηνπ Ζ-poolLL πνπ ηζνύηαη κε ηε δηαθνξά ησλ δύν 

πξνεγνύκελσλ πνζνηήησλ (H-poolSSITKA κείνλ ηε πνζόηεηα ηνπ πδξνγόλνπ πνπ 

ελαιιάζζεηαη). Δπηπιένλ, ζηνλ Πίλαθα 7.2 δίλνληαη νη ηζνδύλακεο κνλνζηξσκαηηθέο 

θαιύςεηο Pt (ζ) κε βάζε ηε δηαζπνξά (D, %) ησλ κεηαιιηθώλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ην αληηζηξεπηά πξνζξνθεκέλν πδξνγόλν (Ζ) ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

Pt πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ πνπ πεξηέρνπλ 

πδξνγόλν (H-pool), αθνύ ε παξαγσγή Ζ2(g) ζην Pt πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ 

ζπλδπαζκνύ δπν γεηηνληθώλ πξνζξνθεκέλσλ εηδώλ πδξνγόλνπ. Σην ζεκείν απηό πξέπεη 

λα ηνληζηεί όηη ε πνζόηεηα ηνπ πδξνγόλνπ πνπ ελαιιάζζεηαη (Ζ-exchange) (Σρήκα 7.2) 

είλαη ππεξεθηηκεκέλε, αθνύ ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε D2(g) επηηπγράλεηαη ζην ηέινο ηνπ 

πεηξάκαηνο SSITKA. Αληίζεηα, ζηα πξώηα 100 s ε ζπγθέληξσζε D2(g) είλαη κηθξόηεξε. 

Σπγθεθξηκέλα, γηα ηνλ θαηαιύηε Pt/CeO2 (Σρήκα 7.1α) ζηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην HD 

παξνπζηάδεη κέγηζην ε ζπγθέληξσζε D2 είλαη θαηά πέληε θνξέο κηθξόηεξε. Σύκθσλα κε 

ηνλ Duprez et al. [7] ε θηλεηηθή ελαιιαγήο ησλ H/D ζε απηά ηα κεηαιινμείδηα είλαη 

πξώηεο ηάμεο. Ζ εκθάληζε ηνπ κεγίζηνπ ηεο θνξπθήο ηνπ HD ζηνλ θαηαιύηε Pt/CeO2 ζην 

πείξακα ηνπ Σρήκαηνο 7.1 θαη 7.2 είλαη δηαθνξεηηθή (tmax = 26 s ζην πείξακα SSITKA θαη 

tmax = 36 s ζην πείξακα β). Τν απνηέιεζκα απηό εληζρύεη ηελ άπνςε όηη ε δπλακηθή 

απόθξηζε ηνπ HD θαηά ην πείξακα SSITKA θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ 

θηλεηηθή ηεο παξαγσγήο πδξνγόλνπ κέζσ ηεο αληίδξαζεο WGS. 
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σήμα 7.2: Γπλακηθέο απνθξίζεηο H2 θαη HD πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 300

ν
C θαηά ηε βεκαηηθή 

ελαιιαγή: 10 % Ζ2O/Ar (30 min) → Ar (10 min) → x % D2/Ar (t) ζηνπο θαηαιύηεο (α) Pt/CeO2 

(x=0.75), (β) Pt/TiO2 (x=0.25), (γ) Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ (x=0.42) θαη (δ) Pt/Ce0.8La0.2O2-δ (x=0.5). 

 

Γηα έλα πην αθξηβή ππνινγηζκό ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ πνπ 

πεξηέρνπλ πδξνγόλν (H-pool) ζρεδηάζηεθαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ λέα δπλακηθά 

ηζνηνπηθά πεηξάκαηα ζηηο ζσλζήθες εθηέιεζες ηοσ πεηράκαηος SSITKA. Σπγθεθξηκέλα, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πην θάησ ελαιιαγέο ηεο ηξνθνδνζίαο:  

(i) 3 % CO/10 % H2O/Ar/Kr (2 h, 300
o
C) → 3 % CO/10 % D2O/Ar (300

o
C, t) (ελαιιαγή 

SSITKA)  

(ii) 3 % CO/10 % H2O/Ar/Kr (2 h, 300
o
C) → x % D2/Ar (300

o
C, t)  

(iii) 3 % CO/10 % H2O/Ar/Kr (2 h, 300
o
C) → 3 % CO/x % D2/Ar (300

o
C, t)  

(iv) 3 % CO/10 % H2O/Ar/Kr (2 h, 300
o
C) → 10 % D2O/Ar (300

o
C, t).  

Σην Σρήκα 7.3 παξνπζηάδνληαη νη δπλακηθέο απνθξίζεηο HD πνπ ιήθζεθαλ ζηνλ 

θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαηα ηε δηάξθεηα ησλ πην πάλσ βεκαηηθώλ 

ελαιιαγώλ (i)-(iv). Σηελ παξέλζεζε δίλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ αεξίνπ κίγκαηνο ζε D2 (x 

% θ.ό. D2) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηηο ηέζζεξηο πην πάλσ ελαιιαγέο ηξνθνδνζίαο θαη ε 

νπνία αληηζηνηρεί ζηελ ζπγθέληξσζε D2 πνπ παξάρζεθε θάησ από ην κίγκα CO/D2O/Ar 

(SSITKA) ζε κόληκε θαηάζηαζε αληίδξαζεο (Σρήκα 7.1). Ζ ηδέα γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ ελαιιαγώλ (ii)-(iv) εμεγείηαη σο εμήο: 
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(α) Ζ ελαιιαγή (ii) κειεηά ηελ θηλεηηθή ηεο ελαιιαγήο ηνπ Ζ/D κεηαμύ ησλ κε ελεξγώλ 

ελδηακέζσλ εηδώλ πνπ πεξηέρνπλ πδξνγόλν (H-containing) θαη ζρεκαηίδνληαη θάησ από ην 

κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS. Τν H2O θαη ην πξντόλ H2 κεηώλνληαη (εθζεηηθά), αιιά 

παξακέλνπλ ζηνλ αληηδξαζηήξα γηα 150 s (βιέπε δπλακηθή απόθξηζε Kr, Σρήκα 7.1β) καδί 

κε ην παξαγώκελν D2(g) (Σρήκα 7.1β) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο SSITKA. 

(β) Ζ ελαιιαγή (iii) κειεηά ηελ θηλεηηθή ηεο ελαιιαγήο Ζ/D κεηαμύ ηνπ D2(g) θαη ησλ 

εηδώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην (α) θαη ζηε παξνπζία 3 % CO. Ζ ύπαξμε ηνπ CO ζην κίγκα 

CO/D2 έρεη σο απνηέιεζκα λα πξνζνκνηώλνληαη νη ζπλζήθεο ηνπ πεηξάκαηνο SSITKA. Ζ 

ελαιιαγή (iii) επηηξέπεη ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ CO(g) ζηελ ελαιιαγή H/D θαη ηε 

ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε απηά ηεο ελαιιαγήο (ii). 

(γ) Ζ ελαιιαγή (iv) κειεηά ηελ θηλεηηθή ηεο ελαιιαγήο Ζ/D κεηαμύ ηνπ D2O(g) θαη ησλ 

εηδώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην (α). Δπίζεο εμεηάδεη ηαπηόρξνλα θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ D2O(g) 

κε όια ηα ελεξγά είδε πνπ πεξηέρνπλ πδξνγόλν θαη ζρεκαηίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αληίδξαζεο WGS. Σην πείξακα απηό δελ αλακέλεηαη λα ιακβάλεη ρώξα ελαιιαγή, 

ζύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν πείξακα (Ζ2Ο → D2O). Τν πείξακα απηό είλαη όκνην κε  ην 

πείξακα ηηηινδόηεζεο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ πνπ ζα αλαθεξζεί ζηε ζπλέρεηα 

(CO/H2O/Ar → H2O/Ar, βιέπε § 7.2.2.2). 

Μηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε από ηα απνηειέζκαηα ηνπ Σρήκαηνο 7.3 είλαη όηη νη 

δπλακηθέο απνθξίζεηο HD πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηελ πξνθαηεξγαζία ηνπ ζηεξενύ κε D2/Ar 

θαη CO/D2/Ar δηαθέξνπλ ζεκαληηθά από από απηέο πνπ ιήθζεθαλ θάησ από ην κίγκα 

D2O/Ar. Σπγθεθξηκέλα, ππάξρεη κηα ζεκαληηθή κεηαηόπηζε πξνο κεγαιύηεξνπο ρξόλνπο 

ηεο εκθάληζεο ηνπ κεγίζηνπ ηεο θνξπθήο παξαγσγήο HD θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνθαηεξγαζίαο ηνπ ζηεξενύ κε ηα αέξηα κίγκαηα D2/Ar θαη CO/D2/Ar ζε ζύγθξηζε κε ηα 

αέξηα κίγκαηα CO/D2O/Ar θαη D2O/Ar. Γεύηεξν, κεηά από 100 s από ηελ ελαιιαγή ηεο 

ηξνθνδνζίαο ζην πείξακα SSITKA, ε παξαγσγή HD(g) είλαη ζεκαληηθά ρακειόηεξε από 

απηή πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο ελαιιαγέο (ii) θαη (iii). Τξίην, ζε ρξόλν t = 162 s, ν κέγηζηνο 

ξπζκόο παξαγσγήο HD θαηά  ην πείξακα SSITKA νινθιεξώλεηαη, ελώ θαηά ηελ 

πξνθαηεξγαζία κε ηα αέξηα κίγκαηα D2/Ar θαη CO/D2/Ar παξάγεηαη κεγάιε πνζόηεηα 

HD. Απηέο νη ηξείο παξαηεξήζεηο ππνδεηθλύνπλ όηη ν ξπζκόο ζρεκαηηζκνύ HD πνπ 

ιήθζεθε από ην πείξακα SSITKA, θαη ειέγρεηαη από ην ξπζκν-ξπζκηζηηθό βήκα ηνπ 

κεραληζηηθνύ δξόκνπ πξνο παξαγσγή Ζ2 (H-path), είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξνο από ην 

ξπζκό ηεο πηζαλήο ελαιιαγήο H/D κεηαμύ ησλ H2(g), H2O(g), D2(g) θαη ησλ κε ελεξγά 

ελδηάκεζσλ εηδώλ πνπ πεξηέρνπλ πδξνγόλν θαη ζρεκαηίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αληίδξαζεο WGS. Έηζη κπνξεί λα νξηζηεί έλα θαηώηαην όξην (lower limit) γηα ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ πνπ πεξηέρνπλ πδξνγόλν (H-poolLL) κεηά 
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από αθαίξεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ HD πνπ ιήθζεθε θαηά ηε δπλακηθή απόθξηζε CO/D2/Ar 

κέρξη ηα 162 s (θιείλεη ε θνξπθή ηνπ HD ζην πείξακα SSITKA) από ηελ πνζόηεηα ηνπ 

HD πνπ ιήθζεθε από ην πείξακα SSITKA. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ παξαγόκελνπ HD από ην 

πείξακα SSITKA βξέζεθε ίζε κε 282 κmol gcat
-1

, ελώ θαηά ηελ ελαιιαγή ζην κίγκα 

CO/D2/Ar κέρξη ηα 162 s βξέζεθε ίζε κε 124 κmol gcat
-1

. Δπνκέλσο, ε θαζαξή πνζόηεηα 

παξαγόκελνπ HD(g) θαη ε νπνία νθείιεηαη κόλν ζηελ αληίδξαζε WGS είλαη 158 κmol gcat
-1

 

ή ζΖ=6.07.  

Τν ηειεπηαίν ζεκείν πνπ πξέπεη λα ζπδεηεζεί είλαη ε παξαηεξνύκελε δπλακηθή 

απόθξηζε ηνπ HD πνπ ιήθζεθε θάησ από ην κίγκα 10 % D2O/Ar (ελαιιαγή (iv), Σρήκα 

7.3). Ζ θνξπθή ηνπ HD έρεη αθξηβώο ην ίδην κέγηζην θαη ζρήκα κε απηό πνπ 

παξαηεξήζεθε ζην πείξακα SSITKA (Σρήκα 7.1 β). Ζ δηαθνξά ζηηο απόιπηεο 

ζπγθεληξώζεηο ηνπ HD πνπ παξάγεηαη κεηαμύ ησλ δπν ελαιιαγώλ (i) θαη (iv) νθείιεηαη 

ζηε κεγάιε δπλακηθή απόθξηζε ηνπ D2(g) ζε ζρέζε κε απηή ηνπ HD(g) πνπ ιήθζεθε θαηά 

ηελ αληίδξαζε κε ην κίγκα D2O/Ar. Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί εδώ όηη θαηά ηελ 

ελαιιαγή 10 % Ζ2O/Ar → 10 % D2O/Ar δελ παραηερήζεθε θακία παραγωγή HD θαη H2. 

Από απηό ην απνηέιεζκα θαη ζπγθξίλνληαο ηηο δπλακηθέο απνθξίζεηο πνπ ιήθζεθαλ θαηά 

ηηο βεκαηηθέο ελαιιαγέο (i) θαη (iv) θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη νη πξνζξνθεκέλεο 

πδξνμπινκάδεο (-ΟΖ) δελ παξνπζηάδνπλ ελαιιαγή H/D κε ην αέξην D2O(g) ζηηο ζπλζήθεο 

ηνπ πεηξάκαηνο SSITKA-D2O. Αληίζεηα, θαηά ηελ ελαιιαγή 10 % Ζ2O/Ar → Ar → 0.5 % 

D2/Ar παξαηεξήζεθε κεγάιε παξαγσγή HD (Σρήκα 7.2), όπνπ ην κέγηζην ηεο θνξπθήο 

είλαη κεηαηνπηζκέλν ζε κεγαιύηεξνπο ρξόλνπο (tmax = 26 s ζην πείξακα SSITKA θαη tmax = 

36 s ζην πείξακα β) όπσο παξαηεξήζεθε θαη ζηηο ελαιιαγέο (ii) θαη (iii) (Σρήκα 7.3). 

Απηά ηα απνηειέζκαηα απνδεηθλύνπλ όηη νη πδξνμπινκάδεο (-ΟΖ) κπνξνύλ λα 

ελαιιάζζνληαη κε ην D2(g) παξνπζία ή απνπζία CO(g), αιιά κε ρακειόηεξν ξπζκό ζε 

ζύγθξηζε κε ην ξπζκό ζρεκαηηζκνύ HD κέζσ ηεο αληίδξαζεο WGS (ελαιιαγή SSITKA). 

Σην Σρήκα 7.4 παξνπζηάδνληαη νη θαλνληθνπνηεκέλεο δπλακηθέο απνθξίζεηο (Z) ησλ 

Kr θαη Ζ2 πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηα ηε δηάξθεηα ησλ βεκαηηθώλ ελαιιαγώλ (ii)-(iv). Ζ 

δπλακηθή απόθξηζε ηνπ Ζ2 πνπ ιήθζεθε θαηά ηελ ελαιιαγή (iii) ήηαλ ίδηα κε απηή θαηά 

ηελ ελαιιαγή (ii). Παξαηεξείηαη όηη ζηα πξώηα 45 s δελ παξάγεηαη Ζ2(g) θαηά ηελ 

αληίδξαζε ηνπ ζηεξενύ κε D2/Ar (ζε ζπκθσλία κε ηε δπλακηθή απόθξηζε HD, Σρήκα 7.3), 

ελώ παξάγεηαη πδξνγόλν θαηά ηελ αληίδξαζε κε D2O/Ar. Δπίζεο, δηαπηζηώζεθε 

δηαθνξεηηθή δπλακηθή απόθξηζε ZΖ2 ζηελ πεξηνρή 50-250 s θαηά ηελ αληίδξαζε ηνπ 

ζηεξενύ κε ηα αέξηα κίγκαηα D2/Ar θαη D2O/Ar.    

Ζ ηζνδύλακε πνζόηεηα πδξνγόλνπ εθθξαζκέλε ζε επηθαλεηαθή θάιπςε (ζH) ζην 

ηέινο ηνπ δπλακηθνύ πεηξάκαηνο (Σρήκα 7.4, 250 s) βξέζεθε λα είλαη 3.5, 3.15 θαη 1.95 
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θαηά ηελ αληίδξαζε ηνπ ζηεξενύ κε D2/Ar, CO/D2/Ar θαη D2O/Ar, αληίζηνηρα. Ζ 

ηζνδύλακε επηθαλεηαθή θάιπςε H ζην πείξακα SSITKA βξέζεθε ίζε κε 4.8 (Σρήκα 7.1β). 

Λακβάλνληαο ππόςε ηε κεγάιε πνζόηεηα H/D πνπ ελαιιάζζζεηαη (Σρήκα 7.4), 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε πνζόηεηα απηή ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί (ζH = 3.5) από 

ηε ηηκή πνπ ιήθζεθε ζην πείξακα SSITKA (ζH = 4.8). Έηζη, ε θαζαξή πνζόηεηα γηα ην H-

pool είλαη ζH = 1.3. Αληίζηνηρα πεηξάκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 

% θ.β. Pt/La2O3 θαη ηα απνηειέζκαηα δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.2. 

 

 

σήμα 7.3: Γπλακηθέο απνθξίζεηο HD πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηα ηε δηάξθεηα ησλ βεκαηηθώλ 

ελαιιαγώλ: 3 % CO/10 % H2O/Ar/Kr (2 h, 300
o
C) → 3 % CO/10 % D2O/Ar (300

o
C, t) (ελαιιαγή 

SSITKA) ή x % D2/Ar (300
o
C, t) ή 3 % CO/x % D2/Ar (300

o
C, t) ή 10 % D2O/Ar (300

o
C, t) ζηνλ 

θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0.5). Wcat=0.05 g (αλάκημε ηνπ θαηαιύηε κε SiC, 9:1) θαη 

FT = 100 Nml/min. 

 

 

σήμα 7.4: Καλνληθνπνηεκέλεο δπλακηθέο απνθξίζεηο Ζ2 πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηα ηε δηάξθεηα 

ησλ βεκαηηθώλ ελαιιαγώλ: 3 % CO/10 % H2O/Ar/Kr (2 h, 300
o
C) → 0.5 %θ D2/Ar (300

o
C, t) ή 3 

% CO/0.5 % D2/Ar (300
o
C, t) ή 10 % D2O/Ar (300

o
C, t) ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-

δ. Wcat=0.05 g (αλάκημε ηνπ θαηαιύηε κε SiC, 9:1), FT = 100 Nml/min. 
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Σε όινπο ηνπο θαηαιύηεο ε επηθαλεηαθή θάιπςε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ ηεο 

αληίδξαζεο WGS πνπ πεξηέρνπλ πδξνγόλν είλαη κεγαιύηεξε ηεο κνλάδαο (ζΖ>>1) 

(Πίλαθαο 7.2). Τν πην πάλσ απνηέιεζκα ππνδεηθλύεη όηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

ελδηακέζσλ εηδώλ πνπ πεξηέρνπλ πδξνγόλν (Ζ-containing) ζρεκαηίδνληαη  ζην 

ππόζηξσκα, ελώ κόλν κηα κηθξή πνζόηεηα ζρεκαηίδεηαη ζηνλ Pt.  

Από ην Σρήκα 7.1 δηαπηζηώλεηαη όηη ν ξπζκόο παξαγσγήο H2(g) είλαη κεγαιύηεξνο από 

ην ξπζκό παξαγσγήο D2(g) (RH2>RD2). Απηό απνδεηθλύεη ηελ ύπαξμε θαλνληθνύ θηλεηηθνύ 

ηζνηνπηθνύ θαηλνκέλνπ (Normal Kinetic Isotopic Effect, NKIE), ην νπνίν πξνέξρεηαη από 

επηκέξνπο κεραληζηηθά βήκαηα ηεο αληίδξαζεο ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηάζπαζε/ζρεκαηηζκό ρεκηθώλ δεζκώλ πνπ πεξηέρνπλ άηνκα πδξνγόλνπ (Ζ). Τέηνηα 

κεραληζηηθά βήκαηα απνηεινύλ: (i) ε δηάζπαζε ηνπ Ζ2Ο ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ππνζηξώκαηνο (νμεηδν-αλαγσγηθόο κεραληζκόο), (ii) ε δηάζπαζε ησλ θνξκηθώλ (HCOO-) 

εηδώλ (ζπλδπαζηηθόο κεραληζκόο), θαη (iii) ε επηθαλεηαθή δηάρπζε ησλ εηδώλ Ζ/ΟΖ 

(δηάζπαζε δεζκνύ Ο-Ζ θαη M
n+

-OH). Γηα ηνλ θαηαιύηε Pt/CeO2, ν ξπζκόο παξαγσγήο 

H2(g) ζηνπο 300
ν
C είλαη κεγαιύηεξνο από ην ξπζκό παξαγσγήο D2(g) θαηά 1.2 θνξέο, ελώ 

γηα ηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαηά 1.1 θνξέο. 

 

Πίνακαρ 7.2: Σπγθέληξσζε (κmol gcat
-1

) θαη επηθαλεηαθή θάιπςε (ζ) ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ 

εηδώλ πνπ πεξηέρνπλ πδξνγόλν (Ζ-pool) ησλ θαηαιπηώλ 0.5 wt% Pt/Ce1-xMxO2-δ (M = Ti
4+

, La
3+

, x 

= 0.0, 0.2, 1.0) ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 250 θαη 300
ν
C. 

 

Καηαλύηερ Σ 

(
ο
C) 

Η-poolSSITKA  

(μmol gcat
-1

)
(α)

 

Δναλλαγή H/D  

(μmol g
-1

)
 
 

Η-pool LL 

(μmol gcat
-1

)
(ε)

 

0.5 %θ.β Pt/CeO2 300 285.6 (12.1)
(β) 

101.1
(γ) 

184.5 (7.7)
(γ)

 

0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ 300 735.8 (39.3) 114.4
(γ)

 621.4 (35.7)
(γ)

 

0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ 250 109.5 (4.3) - - 

0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ 300 408.5 (15.9) 255.6
(γ)    

 
218.8

(δ)
 

152.9 (6.0)
(γ) 

189.7 (7.4)
(δ)

 

0.5 wt% Pt/TiO2 300 87.8 (6.2) 20.4
(γ)       

 67.4 (4.7)
(γ)     

 

0.5 %θ.β. Pt/ La2O3 300 353.0 (13.8) 273.1
(δ)

 79.7 (3.1)
(δ)

 

(α)
: πείξακα SSITKA-MS 

(β)
: νη ηηκέο ζηελ παξέλζεζε αθνξνύλ ηελ επηθαλεηαθή θάιπςε (ζ) ε νπνία ππνινγίζηεθε κε βάζε 

ηε δηαζπνξά Pt (κmol Pts g
-1

) 
(γ)

: πεηξάκαηα Ζ2Ο/Ar → Ar → D2/Ar 
(δ)

: πεηξάκαηα ελαιιαγήο H/D ζε ζπλζήθεο αληίδξαζεο WGS 
(ε)

: πξνζδηνξίζηεθε κεηά από αθαίξεζε ηεο ελαιιαγήο ηνπ Ζ/D από ην Ζ-poolSSITKA. 
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Όπσο δηαπηζηώλεηαη από ηνλ Πίλαθα 7.2, κε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο από ηνπο 250 

ζηνπο 300
ν
C ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ 

ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ H-pool θαηά 3.7 θνξέο. Τν πην πάλσ απνηέιεζκα κπνξεί λα 

εμεγεζεί ζεσξώληαο ηε ρεκεηνξξόθεζε θαη δηάζπαζε ηνπ Ζ2Ο ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ππνζηξώκαηνο σο ζεκαληηθά ζηνηρεηώδε βήκαηα. Ζ επηθαλεηαθή δηάρπζε ησλ -ΟΖ/Ζ 

εληόο ηεο δξαζηηθήο δώλεο πξνο ηειηθό ζρεκαηηζκό Ζ2(g) είλαη κηα ελεξγνπνηεκέλε 

δηαδηθαζία. Δπίζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ην κνληέιν εηεξνγελνύο δηάρπζεο ησλ Martin θαη 

Duprez [8], ην νπνίν κειεηά επηκέξνπο αληηδξάζεηο δηάρπζεο ησλ ΟΖ/Ζ ζε κεηαιιηθνύο 

ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο, αλακέλεηαη όηη κε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο ν 

ξπζκόο ηεο επηθαλεηαθήο δηάρπζεο θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ εηδώλ απηώλ γηα ην 

ζρεκαηηζκό ηνπ Ζ2(g) απμάλνπλ.  

 

7.2.2.2. Τπολογιζμόρ ενεπγών ενδιαμέζων ειδών C-pool 

Σην Σρήκα 7.5 θαη 7.6 παξνπζηάδνληαη νη θαλνληθνπνηεκέλεο δπλακηθέο απνθξίζεηο 

(Z) ησλ 
12

CO2, 
13

CO2 θαη ηνπ αδξαλνύο αεξίνπ (He) πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηελ ηζνηνπηθή 

ελαιιαγή: 3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar/He (30 min)  3 % 
13

CO/10 % Ζ2O/Ar (t) ζηνπο 250 

(Σρήκα 7.5) θαη 300
ν
C (Σρήκα 7.6). Ζ δπλακηθή απόθξηζε ηνπ αδξαλνύο αεξίνπ (He) 

απνδίδεη ηελ πδξνδπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ξνήο από ηε ρξσκαηνγξαθηθή 

βαιβίδα πνπ γίλεηαη ε ελαιιαγή κέρξη ηνλ θαζκαηνγξάθν κάδαο. Ο ξπζκόο παξαγσγήο 

ησλ 
12

CO2(g) θαη 
13

CO2(g) ζε κόληκεο ζπλζήθεο (steady-state) θάησ από ην ηζνηνπηθό θαη κε 

ηζνηνπηθό αέξην κίγκα CO/H2O είλαη ν ίδηνο, θάηη πνπ ππνδειώλεη όηη δελ ππάξρεη 

θηλεηηθό ηζνηνπηθό θαηλόκελν 
13

C. Παξαηεξείηαη κηα εθζεηηθή κείσζε ηνπ ξπζκνύ 

παξαγσγήο 
12

CO2(g) πνπ ζπλνδεύεηαη από κηα ηαπηόρξνλε αύμεζε ηνπ ξπζκνύ παξαγσγήο 

13
CO2(g). Σύκθσλα κε ηε ζεσξία SSITKA [2, 3] ε ζέζε ησλ δπλακηθώλ απνθξίζεσλ ησλ 

12
CO2(g) θαη 

13
CO2(g) κε ηνλ ρξόλν θαηά ηελ ελαιιαγή ζην αέξην κίγκα 

13
CO/Ζ2O πξέπεη 

λα είλαη ηέηνηα ώζηε ην άζξνηζκα ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ 
12

CO2(g) θαη 
13

CO2(g) λα ηζνύηαη 

κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ 
12

CO2(g) ζε κόληκε θαηάζηαζε (θάησ από ην κίγκα 
12

CO/Ζ2O) [1, 

9-11]. Τν πην πάλσ αλ εθθξαζηεί ζε αδηάζηαηε ζπγθέληξσζε Z νδεγεί ζην γεγνλόο όηη ην 

άζξνηζκα ησλ Ε(
12

CO2) θαη Ε(
13

CO2) πξέπεη λα ηζνύηαη κε ηε κνλάδα, ζε νπνηαδήπνηε 

ρξνληθή ζηηγκή ηνπ δπλακηθνύ πεηξάκαηνο. Τν θξηηήξην απηό επαιεζεύζεθε πιήξσο ζηα 

πεηξάκαηα SSITKA, αθνύ νη δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ 
12

CO2 θαη 
13

CO2 δηαζηαπξώλνληαη 

ζηε ηηκή Z = 0.51 (Σρήκα 7.5 θαη 7.6) αληί Ε = 0.5 (ζύκθσλα κε ηε ζεσξία SSITKA, 2% 

πεηξακαηηθό ζθάικα). Ζ ζπγθέληξσζε (κmol gcat
-1

) ησλ ελδηακέζσλ εηδώλ C-pool 

ππνινγίζηεθε από ηε δπλακηθή απόθξηζε ηνπ 
12

CO2 ζε ζρέζε κε απηή ηνπ αδξαλνύο 

αεξίνπ He θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ηζνδπγίνπ κάδαο (Δμ. 3.14).  
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σήμα 7.5: Πείξακα SSITKA-MS γηα πνζνηηθνπνίεζε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ C-pool ηεο 

αληίδξαζεο WGS ζηνπο 250
o
C ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. Βεκαηηθή αιιαγή: 3 % 

12
CO/10 % H2O/Ar/He (30 min)  3 % 

13
CO/10 % Ζ2O/Ar (t). 

 

 

σήμα 7.6: Πείξακα SSITKA-MS γηα πνζνηηθνπνίεζε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ C-pool ηεο 

αληίδξαζεο WGS ζηνπο 300
o
C ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/CeO2. Βεκαηηθή αιιαγή: 3 % 

12
CO/10 

% H2O/Ar/He (30 min)  3 % 
13

CO/10 % Ζ2O/Ar (t). 

 

Ζ ζπγθέληξσζε C-pool αθνξά ηα ελεξγά ελδηάκεζα είδε ηεο αληίδξαζεο WGS πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεκαηηζκό ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο CO2(g). Τα είδε απηά είλαη ην 

πξνζξνθεκέλν CO (CO-s), θαη πηζαλώο ηα αλζξαθηθά (CO3
2-

), θαξβνμπιηθά (-COOH) θαη 

θνξκηθά (HCOO-) είδε. Οη δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ 
12

CO2 θαη 
13

CO2 εμαξηώληαη όκσο 

άκεζα από θαηλόκελα επαλαπροζρόθεζες ηοσ CO2 ζε ελεργά θαη κε θαηαιπηηθά θέληξα [3, 

12]. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο επίδξαζεο ηεο επαλαπξνζξόθεζεο ηνπ CO2 ζηελ 

εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ θαηαιύηε εληόο ηεο θαηαιπηηθήο θιίλεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα SSITKA-MS κεηαβάιινληαο ηε κάδα ηνπ θαηαιύηε. Ο 
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όγθνο ηεο θαηαιπηηθήο θιίλεο δηαηεξήζεθε ζηαζεξόο (ζηαζεξό GHSV) κε αλάκημε ηνπ 

θαηαιύηε κε SiC (mtotal = mcat + mSiC). Σην Σρήκα 7.7 δίλεηαη ε εμάξηεζε ηνπ C-pool 

(κmol gcat
-1

) ηεο αληίδξαζεο WGS από ηε κάδα ηνπ θαηαιύηε γηα ηα ζηεξεά 0.5 %θ.β. 

Pt/CeO2 θαη 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ ζηνπο 300
ν
C. Με πξνέθηαζε ηνπ επζύγξακκνπ 

ηκήκαηνο ζην ζεκείν Wcat=0.0, ππνινγίδεηαη ε πνζόηεηα C-pool απαιιαγκέλε απν 

εμσηεξηθά (κέζα ζηελ θαηαιπηηθή θιηλε) θαηλόκελα επαλαπξνζξόθεζεο CO2. Ζ 

ζπγθέληξσζε ηνπ C-pool πνπ ππνινγίζηεθε από ην πην πάλσ πείξακα SSITKA δίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 7.3 γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xMxO2-δ (Μ = Ti
4+

, La
3+

, x = 0.0, 0.2, 

2.0). Όκσο, ην πείξακα SSITKA δελ ιακβάλεη ππόςε ηα εζωηερηθά (κέζα ζηνπο πόξνπο 

ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ θαηαιύηε) θαηλόκελα επαλαπξνζξόθεζεο CO2. 

 

 

σήμα 7.7: Δμάξηεζε ηνπ C-pool από ηε κάδα ηνπ θαηαιύηε ζηνπο 300
ν
C γηα ηνπο θαηαιύηεο (α) 

0.5 %θ.β. Pt/CeO2 θαη (β) 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ. 

 

Τν εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο SSITKA ζηελ αληίδξαζε 

WGS είλαη πώο κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηα πραγκαηηθά ελεργά ελδηάκεζα είδε πνπ 

πεξηέρνπλ άλζξαθα θαη βξίζθνληαη ζηνλ κεραληζηηθό δξόκν από ην αληηδξώλ CO ζην 

πξντόλ CO2 (C-pool) από απηά πνπ ζρεκαηίδνληαη από ηελ επαλαπροζρόθεζε ηοσ 

προϊόληος CO2(g) θαηά ηξόπν αληηζηξεπηό ζε κε ελεργά θαηαισηηθά θέληρα. Τν κε 

αληηζηξεπηά ρεκεηνξξνθεκέλν CO2 δελ κεηράηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο 

SSITKA, αθνύ ην 
12

C-αλζξαθηθό είδνο πνπ ζρεκαηίδεηαη ζε ζπλζήθεο αληίδξαζεο κε 

12
CO/H2O δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από ην ηζνδύλακό ηνπ 

13
C-αλζξαθηθό είδνο ζηηο 

ζπλζήθεο αληίδξαζεο κε ην κίγκα 
13

CO/H2O. Απηό ζεκαίλεη όηη ην κε αληηζηξεπηά 

ρεκεηνξξνθεκέλν CO2 δελ ζπκκεηέρεη ζηε δπλακηθή απόθξηζε ηνπ 
12

CO2 θαη επνκέλσο 

δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηελ πνζόηεηα C-pool. Αληίζεηα, αλ ν κεραληζηηθόο δξόκνο από ην 

αληηδξώλ CO ζην πξντόλ CO2 πεξηιακβάλεη αλζραθηθά ελεργά είδε θαη ηα είδε απηά είλαη 

αληηζηξεπηά πξνζξνθεκέλα, ηόηε ε ζπγθέληξσζε ησλ εηδώλ απηώλ πξέπεη λα κεηξάηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο SSITKA θαη λα ζπλππνινγίδεηαη ζηελ πνζόηεηα C-pool. 
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Οη Shannon θαη Goodwin [12] ήηαλ αλάκεζα ζηνπο πξώηνπο εξεπλεηέο πνπ αλάθεξαλ 

όηη ε εζσηεξηθή επαλαπξνζξόθεζε CO2 (internal CO2 readsorption) ζε κε ελεξγά 

θαηαιπηηθά θέληξα είλαη δύζθνιν λα πεξηνξηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο 

SSITKA. Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε πξνζξόθεζε ηνπ CO2 είλαη κηα 

εγγελήο δηαδηθαζία πνπ ζπκβαίλεη ζε κεγάιν βαζκό ζην εζσηεξηθό ηνπ πόξνπ ελόο 

βαζηθνύ κεηαιινμεηδίνπ (κειέηεο TPD-CO2, Κεθ. 4-6), όπνπ ε δηάρπζε ηνπ CO2 

αληαγσλίδεηαη κε ην ζηάδην ηεο κε ελεξγνπνηεκέλεο πξνζξόθεζεο CO2 [13]. Έηζη, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πάξζεθαλ από ηελ ηερληθή SSITKA νδεγνύλ ζε ιαλζαζκέλε εθηίκεζε 

ηνπ C-pool αλ ε ζσγθέληρωζε ηωλ κε ελεργώλ τεκεηορροθεκέλωλ CO2 είλαη ζεκαληηθή ζε 

ζύγθρηζε κε ηε ζσγθέληρωζε ηωλ πραγκαηηθώλ ελεργώλ ελδηακέζωλ εηδώλ ηες αληίδραζες 

WGS ποσ περηέτοσλ άλζραθα (π.ρ. CO-s, θαξβνμπιηθά (-COOH) θαη θνξκηθά (HCOO-).  

Γηα λα ππνινγηζηεί ε πξαγκαηηθή πνζόηεηα ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ άλζξαθα 

(actual C-pool) ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπλακηθά ηζνηνπηθά πεηξάκαηα ηηηινδόηεζεο ησλ 

ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ ηεο αληίδξαζεο WGS (βιέπε § 3.6.2) ηα νπνία αλαπηύρζεθαλ 

γηα πξώηε θνξά ζην εξγαζηήξην Δηεξνγελνύο Καηάιπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. 

Aπνδείρζεθε γηα πξώηε θνξά όηη κε τρήζε λερού κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε πξαγκαηηθή 

πνζόηεηα C-pool. Απηή ε ηδέα ηεο ηηηινδόηεζεο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ έρεη 

εθαξκνζηεί θαη ζην παξειζόλ κε επηηπρία γηα ηελ αληίδξαζε CO/H2 [13-16], όπνπ ηα 

ελεξγά ελδηάκεζα είδε πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα (π.ρ. CO-s θαη CHx-s) ππνινγίζηεθαλ από 

ηελ αθόινπζε ελαιιαγή ηεο ηξνθνδνζίαο: CO/H2 (s.s) → H2 (t) θαη ρξήζε 

θαζκαηνγξάθνπ κάδαο. Απνδείρζεθε όηη νη ζπγθεληξώζεηο ησλ CO-s θαη CHx-s ήηαλ 

όκνηεο κε απηέο πνπ ππνινγίζηεθαλ από ην πείξακα 
13

CO-SSITKA. 

Τν πείξακα πνπ εθαξκόζηεθε ζηε παξνύζα Γ.Γ. πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο 

βεκαηηθέο ελαιιαγέο: 3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar (250
o
C, 2h) → 3 % 

12
CO/Ar (250

o
C, 10 

min) → 3 % 
13

CO/Ar (250
o
C, 10 min) → 10 % H2O/Ar (250

o
C, t).

 
Όηαλ ζηνλ θαηαιύηε 

εηζαρζεί ην αέξην κίγκα 
12

CO/H2O ζρεκαηίδνληαη επηθαλεηαθά ελεξγά θαη κε ελεξγά 

ελδηάκεζα είδε πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα. Ζ ελαιιαγή ζην κίγκα 
12

CO/Ar πξαγκαηνπνηείηαη 

γηα λα ζηακαηήζεη λα ιακβάλεη ρώξα ε αληίδξαζε WGS θαη ηαπηόρξνλα γηα λα δηαηεξεζεί 

ε επηθαλεηαθή θάιπςε ηνπ πξνζξνθεκέλνπ CO θαη ησλ ελδηακέζσλ εηδώλ πνπ αληηδξνύλ 

αληηζηξεπηά κε CO(g), ίδηα κε απηά πνπ ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ αληίδξαζε WGS. Σε απηή 

ηε ελαιιαγή ιήθζεθε θάζκα DRIFTS ην νπνίν ζπγθξίζεθε κε απηό πνπ ιήθζεθε θάησ 

από ην κίγκα 
12

CO/H2O. Παξαηεξήζεθε όηη δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ έληαζε ησλ 

θνξπθώλ ζην θάζκα IR γηα ην πξνζξνθεκέλν CO, ελώ δηαπηζηώζεθε κηα πνιύ κηθξή 

αιιαγή ζηελ έληαζε ησλ θνξπθώλ πνπ νθείινληαη ζηελ ύπαξμε θνξκηθώλ (HCOO-) 

εηδώλ. Καηά ηελ ελαιιαγή ζην 
13

CO/Ar, βξέζεθε όηη όιεο νη θνξπθέο πνπ νθείινληαη ζε 
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θνξκηθά είδε (θπξίσο ζην ππόζηξσκα) θαη γξακκηθά πξνζξνθεκέλν CO ζηνλ Pt 

κεηαηνπίδνληαη ζε κηθξόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο. Σηελ ηειεπηαία ελαιιαγή, ζην αέξην 

κίγκα 10 % H2O/Ar, θαηαγξάθνληαη θαη νη δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ 
12

CO2 (m/z=44), 

13
CO2 (m/z=45) θαη H2 (m/z=2) κε ηε βνήζεηα θαζκαηνγξάθνπ κάδαο, ελώ ηαπηόρξνλα 

ιακβάλνληαη θάζκαηα DRIFTS κε ην ρξόλν αληίδξαζεο (Σρήκα 7.16 θαη 7.17) 

(κεζνδνινγία operando). 

Σην Σρήκα 7.8 θαη 7.9 παξνπζηάδνληαη νη δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ H2, 
12

CO2 θαη 

13
CO2 πνπ θαηαγξάθεθαλ κε θαζκαηνγξάθν κάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δπλακηθνύ 

ηζνηνπηθνύ πεηξάκαηνο ηηηινδόηεζεο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ ηεο αληίδξαζεο 

WGS ζηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ (250
ν
 C) θαη 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ 

(300
ν
C), αληίζηνηρα. Τα αληίζηνηρα θάζκαηα DRIFTS δίλνληαη ζηα Σρήκαηα 7.16 θαη 

7.17. Όπσο θαίλεηαη ζηα Σρήκαηα 7.8 θαη 7.9 ε κεγαιύηεξε πνζόηεηα CO2 πνπ παξάγεηαη 

είλαη απηή ηνπ 
13

CO2, ελώ κόλν κηα κηθξή πνζόηεηα 
12

CO2 παξάγεηαη. Σεκεηώλεηαη όηη ην 

αληηζηρεπηά προζροθεκέλο CO2 πνπ ζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ αληίδξαζε WGS εθροθάηαη 

θάηω από ηο κίγκα 
12

CO/Ar θαη 
13

CO/Ar, θαη επνκέλσο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηελ 

πνζόηεηα C-poνl.  

 

σήμα 7.8: Γπλακηθέο απνθξίζεηο H2, 
12

CO2 θαη 
13

CO2 πνπ θαηαγξάθεθαλ κε θαζκαηνγξάθν 

κάδαο κεηά ηε βεκαηηθή ελαιιαγή: 3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar (250
o
C, 30 min) → 3 % 

12
CO/Ar 

(250
o
C, 10 min) → 3 % 

13
CO/Ar (250

o
C, 10 min) → 10 % H2O/Ar (250

o
C, t) γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 

%θ.β Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. 
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σήμα 7.9: Γπλακηθέο απνθξίζεηο H2, 
12

CO2 θαη 
13

CO2 πνπ θαηαγξάθεθαλ κε θαζκαηνγξάθν 

κάδαο κεηά ηε βεκαηηθή ελαιιαγή: 3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar (300
o
C, 30 min) → 3 % 

12
CO/Ar 

(300
o
C, 10 min) → 3 % 

13
CO/Ar (300

o
C, 10 min) → 10 % H2O/Ar (300

o
C, t). 

 

Γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ ε πνζόηεηα ηνπ 
13

CO2 βξέζεθε ίζε κε 

54.7 κmol gcat
-1

 (ζ=2.1), ηνπ 
12

CO2 ίζε κε 5.4 κmol gcat
-1

 (ζ=0.2) θαη ηνπ Ζ2 50.0 κmol gcat
-

1
 γηα ηελ αληίδξαζε WGS ζηνπο 250

ν
C. Ζ πνζόηεηα ηνπ CO2 (ζ=2.3) πνπ ππνινγίζηεθε 

από ην πείξακα ηηηινδόηεζεο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ αληηζηνηρεί ζε 

πξνζξνθεκέλν CO-s θαη θνξκηθά είδε (HCOO-), όπσο δηαπηζηώζεθε από πεηξάκαηα 

DRIFTS (Σρήκα 7.12-7.15). Ζ πνζόηεηα ηνπ C-pool πνπ ππνινγίζηεθε από ην πείξακα 

SSITKA (κεηά από ηε δηόξζσζε ησλ εμσηεξηθώλ θαηλνκέλσλ επαλαπξνζξόθεζεο CO2) 

είλαη ζ=2.8. Ζ δηαθνξά ησλ δπν πνζνηήησλ CO2 (ζ=0.5) αληηπξνζσπεύεη ηελ πνζόηεηα 

ηνπ CO2 πνπ επαλαπροζροθάηαη αληηζηρεπηά ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιύηε. Σύκθσλα κε 

ηα πην πάλσ, ε πνζόηεηα ηνπ C-pool πνπ ππνινγίζηεθε από ην πείξακα SSITKA είλαη 

ππεξεθηηκεκέλε θαηά 18% από ηε πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ C-poolΑ (actual C-pool, 

απαιιαγκέλε από θαηλόκελα επαλαπξνζξόθεζεο CO2) πνπ ππνινγίζηεθε από ην πείξακα 

ηηηινδόηεζεο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ. Γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ 

ζηνπο 300
ν
C νη πνζόηεηεο ησλ 

13
CO2, 

12
CO2 θαη Ζ2 βξέζεθαλ ίζεο κε 109.7, 4.5 θαη 125.8 

κmol gcat
-1

 αληίζηνηρα, θαη ε ηζνδύλακε επηθαλεηαθή θάιπςε ίζε κε ζc=6.5. Ζ 

ζπγθέληξσζε ηνπ C-poolA πνπ ππνινγίζηεθε από ην δπλακηθό πείξακα ηηηινδόηεζεο 

ηζνύηαη κε 114.2 κmol gcat
-1

 (άζξνηζκα ησλ 
13

CO2 θαη 
12

CO2), ελώ ε ζπγθέληξσζε ηνπ C-

pool πνπ ππνινγίζηεθε από ην πείξακα SSITKA βξέζεθε ίζε κε 542 κmol gcat
-1

 

(απαιιαγκέλν από εμσηεξηθά θαηλόκελα επαλαπξνζξόθεζεο CO2). 

Σηνλ Πίλαθα 7.3 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ C-poolSSITKA θαη C-poolA πνπ 

ππνινγίζηεθαλ από ηα πεηξάκαηα SSITKA θαη ηηηινδόηεζεο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ 

εηδώλ, θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο κνλνζηξσκαηηθέο θαιύςεηο. 
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Μέξνο ηνπ 
13

CO2 πνπ παξάγεηαη νθείιεηαη ζηελ αληίδξαζε ηνπ λεξνύ κε 

πξνζξνθεκέλν 
13

CO, ην νπνίν ζρεκαηίδεηαη εμαηηίαο ηεο ελαιιαγήο ηνπ 
12

CO κε 
13

CO ππό 

ην κίγκα 
13

CO/Ar. Τν πξνζξνθεκέλν 
12

CO δεκηνπξγείηαη ππό ην κίγκα ηεο αληίδξαζεο 

WGS όπσο ζα απνδεηρζεί ζηε ζπλέρεηα (ηερληθή SSITKA-DRIFTS, § 7.2.3). Δπηπιένλ, 

κέξνο ηνπ 
13

CO2 πνπ ζρεκαηίδεηαη πξνέξρεηαη από ηε δηάζπαζε ησλ θνξκηθώλ εηδώλ 

(HCOO-) (§ 7.2.3). Σηα Σρήκαηα 7.8 θαη 7.9 παξαηεξήζεθε κηα ζπκκεηξηθή θνξπθή ηνπ 

13
CO2 πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ξπζκόο ηεο αληίδξαζεο ηνπ πξνζξνθεκέλνπ CO (CO-s) θαη 

ησλ θνξκηθώλ (HCOO-) εηδώλ κε ην λεξό είλαη παξόκνηνο. H πνζόηεηα ηνπ 
12

CO2 πνπ 

παξάγεηαη νθείιεηαη ζε κηα κηθξή ζπγθέληξσζε ελόο δεύηεξνπ είδνπο θνξκηθώλ (HCOO-) 

θαη/ή θαξβνμπιηθώλ (-COOH) θαη/ή πξνζξνθεκέλσλ εηδώλ CO (CO-s) πνπ ζρεκαηίδνληαη 

κε αληηζηρεπηά θαη δελ κπνξνύλ λα ελαιιαρζνύλ κε ην 
13

CO(g) (δελ αληρλεύνληαη κε ηε 

ηερληθή SSITKA-DRIFTS) θαηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ ζηεξενύ κε ην αέξην κίγκα 
13

CO/Ar. 

Ζ θνξπθή ηνπ 
12

CO2 είλαη κεηαηνπηζκέλε ζε κεγαιύηεξνπο ρξόλνπο αληίδξαζεο ζε 

ζύγθξηζε κε ην 
13

CO2 (45 έλαληη 51 s γηα ηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ), ππνδεηθλύνληαο 

όηη ηα είδε απηά αληηδξνύλ κε ην λεξό αιιά κε κηθξόηεξν ξπζκό από όηη ην πξώην είδνο 

θνξκηθώλ θαη/ή θαξβνμπιηθώλ θαη/ή πξνζξνθεκέλσλ εηδώλ CO (CO-s). Ζ πηζαλόηεηα ε 

κηθξή ζπγθέληξσζε 
12

CO2 λα πξνέξρεηαη από ηελ αληίδξαζε κεηαμύ ησλ πξνζξνθεκέλσλ 

εηδώλ άλζξαθα 
12

C-s κε ην 10 %  Ζ2Ο/Ar δελ κπνξεί λα απνθιηζηεί. Ο πξνζξνθεκέλνο 

άλζξαθαο 
12

C-s πηζαλόλ λα ζρεκαηίδεηαη από ηελ αληίδξαζε Boudouard (2CO-s ↔ CO2(g) 

+ C-s + s) θαηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ θαηαιύηε κε ην αέξην κίγκα 
12

CO/Ar. Αλ ε πην πάλσ 

ππόζεζε είλαη ζσζηή, ηόηε ε κεγάιε απόθξηζε ηνπ 
13

CO2 δελ κπορεί λα οθείιεηαη ζε 

προζροθεκέλα είδε άλζραθα 
13

C-s ποσ ζτεκαηίδοληαη θάηω από ηο κίγκα 
13

CO/Ar. Ζ πην 

πάλσ ζπδήηεζε εληζρύεη ηελ άπνςε όηη ε κεγάιε ζπγθέληξσζε ηνπ 
13

CO2 ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αληίδξαζε ησλ 
13

CO-s θαη H
13

COO-s κε ην λεξό θάηη πνπ απνδεηθλύεηαη θαη από ηε 

κεηαηόπηζε ησλ θνξπθώλ ζε ρακειόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο ζηα θάζκαηα DRIFTS (βιέπε 

§ 7.2.3).  

Ζ θαιή ζπκθσλία κεηαμύ ηεο πνζόηεηα H2 πνπ παξάγεηαη θαη ηεο ζπλνιηθήο 

ζπγθέληξσζεο ησλ 
12

CO2 θαη 
13

CO2 απνδεηθλύεη όηη δελ ιακβάλεη ρώξα 

επαλαπξνζξόθεζε ηνπ CO2 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. Τν ηειεπηαίν νθείιεηαη ζην 

όηη κεηά από ηε κόληκε ζπλζήθε αληίδξαζεο WGS πνπ απνθαζίζηαηαη, όιεο νη κε ελεξγέο 

θαηαιπηηθέο ζέζεηο, όπνπ ην CO2 πξνζξνθάηαη κε αληηζηξεπηά, θαιύπηνληαη. 

Ζ αληίδξαζε ηνπ πξνζξνθεκέλνπ 
13

CO-s θαη H
13

COO- (ζρεκαηίδνληαη ππό ην κίγκα 

13
CO/Ar) κε OH/H πνπ πξνέξρνληαη από ηε δηάζπαζε ηνπ λεξνύ, έρεη ζηνηρεηνκεηξία 1:1 

σο πξνο ην ζρεκαηηζκό CO2 θαη απηό επηβεβαηώλεηαη από ηε ζπγθέληξσζε ηνπ Ζ2 πνπ 

κεηξήζεθε. Από ηηο ηηκέο ηεο επηθαλεηαθήο θάιπςεο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ C-
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pool (ζC=6.5-0.4) θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε κέγηζηε ηηκή γηα κνλνζηξσκαηηθή θάιπςε 

ηνπ Pt είλαη ε κνλάδα (ζηνηρεηνκεηξία 1:1), θαηαιήγνπκε ζην ζπκπεξαζκα όηη ηα ελεργά 

ελδηάκεζα είδε ποσ περηέτοσλ άλζραθα βρίζθοληαη ζηελ επηθάλεηα ηοσ σποζηρώκαηος κέζα 

ζε κηα δραζηηθή δώλε γύρω από ηα λαλοζωκαηίδηα Pt. Γελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε 

πηζαλόηεηα κηθρό κέρος από ηα είδε απηά λα βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα Pt.  

 

Πίνακαρ 7.3: Σπγθέληξσζε (κmol gcat
-1

) θαη επηθαλεηαθή θάιπςε (ζ) ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ 

εηδώλ πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα (C-pool) ησλ θαηαιπηώλ 0.5 wt% Pt/Ce1-xMxO2-δ (M = Ti
4+

, La
3+

, x 

= 0.0, 0.2, 1.0) ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 250 θαη 300
ν
C. 

 

Καηαλύηερ Σ 

(
ο
C) 

C-poolSSITKA  

(μmol gcat
-1

)
(α)

 

θc
(α, β)

  C-pool A 

(μmol gcat
-1

)
(γ)

 

θc, A
(β, γ)

 

0.5 %θ.β Pt/CeO2 300 61.0 2.6 41.3  1.7 

0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ 300 542.0 28.9 114.2  6.5 

0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ 250 71.8 2.8 60.1 2.3 

0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ 300 98.2 3.8 75.3 2.9 

0.5 wt% Pt/TiO2 300 11.4 0.8 5.3 0.4 

0.5 %θ.β. Pt/ La2O3 300 39.0 1.5 - - 

(α)
: πείξακα SSITKA-MS 

(β)
: επηθαλεηαθή θάιπςε (ζ) κε βάζε ηε δηαζπνξά Pt (κmol Pts g

-1
) 

(γ)
: πξνζδηνξίζηεθε από ην πείξακα ηηηινδόηεζεο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ. 

 

Ζ πνζόηεηα C-poolA εθθξαζκέλε ζε επηθαλεηαθή θάιπςε (ζC) βξέζεθε λα είλαη ζηελ 

πεξηνρή ζC=0.4-6.5 γηα όινπο ηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο Pt ζε ππνζηξώκαηα Ce1-

xMxO2-δ (Μ = La
3+

, Ti
4+

, x=0.0, 0.2, 1.0) γηα ηελ αληίδξαζε WGS ζηνπο 300
ν
C. Σηελ 

πεξίπησζε ηνπ θαηαιύηε Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ, ε επηθαλεηαθή θάιπςε (ζC) είλαη θαηά 16, 3.8 

θαη 2.2 θνξέο κεγαιύηεξε ζε ζύγθξηζε κε ηα ππνζηξώκαηα TiO2, CeO2 θαη Ce0.8La0.2O2-δ, 

αληίζηνηρα. Τν απνηέιεζκα απηό απνδεηθλύεη όηη ε εηζαγσγή ηνπ θαηηόληνο Ti
4+

 ζην 

θξπζηαιιηθό πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ νδεγεί ζε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο 

επηθαλεηαθήο ζπγθέληξσζεο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ C-pool ηεο αληίδξαζεο WGS. 

Δπηπιένλ, ην πην πάλσ απνηέιεζκα εμεγεί ηελ απμεκέλε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα ηνπ 

ζηεξενύ Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ ζε ζύγθξηζε κε ηα ππόινηπα ζηεξεά (Πίλαθαο 7.1). Δπίζεο, 

αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο από ηνπο 250 ζηνπο 300
ν
C νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ ζC 

θαηά 1.4 θνξέο ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαιύηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ (Πίλαθαο 7.3). Ζ αύμεζε 

ηεο ζπγθέληξσζεο C-pool νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ηνπ ξπζκνύ δηάρπζεο ηνπ 

πξνζξνθεκέλνπ CO από ην Pt ζην ππόζηξσκα θαη εληόο ηεο δξαζηηθήο δώλεο κε ηειηθό 

ζρεκαηηζκό ησλ θνξκηθώλ θαη ίζσο θαη θαξβνμπιηθώλ εηδώλ. 

Κλ
ειτ
ώ Χ

. Π
ετα
λλ
ίδο
υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ WGS          

              
ΚΛΔΗΤΩ Φ. ΠΔΤΑΛΛΗΓΟΥ                                                                                                                        228 

  

7.2.2.3. Δπίδπαζη Zr
4+

, La
3+

 και Ti
4+

 ζηη ζςγκένηπωζη ηων H-pool και C-pool 

Σην Σρήκα 7.10α, β παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε εηζαγσγήο θαηηόλησλ Zr
4+

, La
3+

 θαη 

Ti
4+

 ζην πιέγκα ηνπ CeO2 ζηε ζπγθέληξσζε ησλ C-poolA θαη H-poolLL ελεξγώλ 

ελδηακέζσλ εηδώλ. Δπίζεο δίλεηαη ην εύξνο ηεο δξαζηηθήο δώλεο (Γx, nm) γύξσ από ηα 

λαλνζσκαηίδηα Pt εληόο ηεο νπνίαο ζρεκαηίδνληαη ηα ελεξγά ελδηάκεζα είδε ηεο 

αληίδξαζεο (H-poolLL θαη C-poolA). 

Σε αληίζεζε κε ηε κεγάιε ζπγθέληξσζε ηνπ H-pool (ζΖ = 3.1-35.7), ε επηθαλεηαθή 

θάιπςε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ C-pool είλαη κεηαμύ 0.4 θαη 6.5 (Σρήκα 7.10α, β). 

Τα απνηειέζκαηα απηά ππνδεηθλύνπλ όηη ηα ελεξγά ελδηάκεζα είδε πνπ πεξηέρνπλ 

άλζξαθα βξίζθνληαη ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο θαη εληόο κηαο δξαζηηθήο 

δώλεο γύξσ από ηα λαλνζσκαηίδηα Pt. Ζ πηζαλόηεηα κηθξό κέξνο από ηα είδε απηά λα 

ζρεκαηίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ Pt δελ κπνξεί λα απνθιηζηεί. Σπγθεθξηκέλα, από ηηο 

κειέηεο SSITKA-DRIFTS (βιέπε §7.2.3) θαίλεηαη όηη ηα θνξκηθά θαη θαξβνμπιηθά είδε 

ζρεκαηίδνληαη ζην ππόζηξσκα Ce1-xMxO2-δ θαη ζηελ επηθάλεηα Pt, ελώ ην πξνζξνθεκέλν 

CO ζηελ επηθάλεηα Pt.  

Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ C-pool κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη κόλν κηα ηζνδύλακε πνζόηεηα 

H-pool ζεσξώληαο όηη ηα θνξκηθά/θαξβνμπιηθά είδε ζπκκεηέρνπλ ζην κεραληζηηθό δξόκν 

ηνπ άλζξαθα (carbon path). Ζ ρεκηθή δνκή ησλ θνξκηθώλ (HCOO-) θαη θαξβνμπιηθώλ (-

COOH) εηδώλ πεξηέρνπλ έλα άηνκν πδξνγόλνπ (Ζ) αλά κνξηαθή δνκή. Ωζηόζν, εάλ ην H-

pool αληηζηνηρνύζε κόλν ζε θνξκηθά ή/θαη θαξβνμπιηθά είδε, ζα έπξεπε λα έρεη 

κηθξόηεξε ζπγθέληξσζε από ην C-pool, αθνύ ζην C-pool ππάξρεη αλαγθαζηηθά θαη ην 

κνξηαθά πξνζξνθεκέλν CO. Έηζη, γίλεηαη ζαθέο όηη ε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε ηνπ H-

pool νθείιεηαη ζε ελεξγέο πδξνμπινκάδεο (-ΟΖ) νη νπνίεο δεκηνπξγνύληαη από ηε 

δηαζπαζηηθή πξνζξόθεζε ηνπ λεξνύ.   

Τν εύξνο ηεο δξαζηηθήο δώλεο (Γx, Å) πνπ ζρεκαηίδεηαη γύξσ από ηα λαλνζσκαηίδηα 

Pt θαη ε νπνία πεξηέρεη ηα ελεξγά ελδηάκεζα είδε ηεο αληίδξαζεο WGS (H-poolLL θαη C-

poolA) ππνινγίζηεθε ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α. Σην Σρήκα 7.11 δίλεηαη κηα 

ζρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ εύξνπο (Γx, Å) ηεο δξαζηηθήο δώλεο γύξσ από ηα 

λαλνζσκαηίδηα Pt γηα ηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xMxO2-δ θαζώο θαη ησλ 

ελεξγώλ ελδηάκεζσλ εηδώλ ηεο αληίδξαζεο WGS. Όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 7.10α, ην Γx 

πνπ ππνινγίζηεθε από ην C-poolA βξέζεθε ίζν κε 5-28 Å θαη αληηζηνηρεί από 1.3-7 

ζηαζεξέο πιέγκαηνο (α) ηνπ ππνζηξώκαηνο Ce1-xMxO2-δ (ζηεξεό δηάιπκα). Γηαπηζηώλεηαη 

όηη νη ζηεξηδόκελνη θαηαιύηεο Pt κε ππνζηξώκαηα ηα κηθηά νμείδηα Ce1-xMxO2-δ (Μ = Zr
4+

, 

La
3+

 θαη Ti
4+

, x = 0.2, 0.5) έρνπλ κεγαιύηεξν εύξνο δξαζηηθήο δώλεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

θαηαιύηε Pt/CeO2. Σην Σρήκα 7.10β δίλεηαη ην εύξνο ηεο δξαζηηθήο δώλεο πνπ βξέζεθε 
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ίζν κε 10-105 Å θαη αληηζηνηρεί από 3 έσο 27 ζηαζεξέο πιέγκαηνο. Σηνπο θαηαιύηεο 

Pt/TiO2 θαη Pt/La2O3 ην εύξνο ηεο δξαζηηθήο δώλεο γύξσ από ηα ζσκαηίδηα Pt ηζνύηαη κε 

18 θαη 5.4 Å, αληίζηνηρα, όπσο ππνινγίζηεθε από ην H-poolLL. Γηα ηνλ θαηαιύηε 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ γηα ηελ ηηκή ηνπ H-poolLL ίζε κε ζΖ = 7.4 ην εύξνο ηεο δξαζηηθήο δώλεο 

ππνινγίζηεθε ίζν κε 22 Å πνπ αληηζηνηρεί ζε έμη ζηαζεξέο πιέγκαηνο ππνζηξώκαηνο 

Ce0.8La0.2O2-δ (ζηεξεό δηάιπκα). 

Τα πην πάλσ απνηειέζκαηα ππνδεηθλύνπλ όηη νη πδξνμπινκάδεο (-ΟΖ) δηαρένληαη 

κέζα ζηε δξαζηηθή δώλε πξνο ηε δηεπηθάλεηα Pt-ππνζηξώκαηνο, όπνπ ζηε ζπλέρεηα 

αληηδξνύλ κε ην πξνζξνθεκέλν CO ζηελ επηθάλεηα Pt πξνο ζρεκαηηζκό HCOO- θαη/ή –

COOH. Τα ηειεπηαία είδε δηαζπώληαη κε ηε ζπκκεηνρή Pt πξνο ζρεκαηηζκό CO2 θαη Ζ2. 

Τν ελδερόκελν λα ιακβάλεη ρώξα επηθαλεηαθή δηάρπζε ηνπ CO πξνο ηε δηεπηθάλεηα 

κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα εληόο ηεο δξαζηηθήο δώλεο γηα λα αληηδξάζεη 

κε ηηο πδξνμπινκάδεο πξνο ζρεκαηηζκό CO2 θαη Ζ2 δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί.  

Σην Σρήκα 7.10γ δίλεηαη ε πνιύ θαιή ζπζρέηηζε πνπ βξέζεθε κεηαμύ ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ C-poolA θαη ηνπ εγγελνύο θηλεηηθνύ 

ξπζκνύ ηεο αληίδξαζεο WGS αλα γξακκάξην θαηαιύηε (rCO, κmol g
-1

 s
-1

) ζπλαξηήζεη ηεο 

ρεκηθήο θύζεο ηνπ θαηηόληνο (Zr
4+

, La
3+

 θαη Ti
4+

) πνπ εηζάγεηαη ζην πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ 

ηνπ δεκεηξίνπ. Τα απνηειέζκαηα ηνπ Σρήκαηνο 7.10γ ππνδεηθλύνπλ όηη ε ζπγθέληξσζε 

ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ απνηειεί κηα ζεκαληηθή θηλεηηθή παξάκεηξν πνπ εμεγεί 

ηελ ελεξγόηεηα ησλ θαηαιπηώλ 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xMxO2-δ (M = Zr
4+

, La
3+

 θαη Ti
4+

). Όπσο 

ζα δεηρζεί ζην επόκελν ππνθεθάιαην (βιέπε § 7.2.3), ε πιεηνςεθία απηώλ ησλ εηδώλ είλαη 

ηα θνξκηθά, ελώ ηα αλζξαθηθά δελ απνηεινύλ ελεξγά ελδηάκεζα είδε. Ζ πςειόηεξε 

ελεξγόηεηα ηνπ ζηεξηδόκελνπ θαηαιύηε Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ ζε ζύγθξηζε κε ηα ππόινηπα 

ζηεξεά ζα κπνξνύζε λα ζπζρεηηζηεί κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ Ζ-poolLL (-OH/H είδε) ζην 

ππόζηξσκα Ce0.8Ti0.2O2-δ. Σπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ Σρήκαηνο 7.10β (Ζ-pool ζε 

ζρέζε κε ην είδνο ηνπ θαηηόληνο) κε απηά ηνπ Σρήκαηνο 7.10γ (rCO ζε ζρέζε κε ην είδνο 

ηνπ θαηηόληνο) δηαπηζηώλεηαη όηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο. Έηζη πξνηείλεηαη όηη 

ν κεραληζηηθόο δξόκνο ηνπ άλζξαθα (carbon path) θαίλεηαη λα επηδξά πην πνιύ από απηόλ 

ηνπ πδξνγόλνπ (hydrogen-path) ζηνλ θηλεηηθό ξπζκό ηεο αληίδξαζεο WGS γηα ηα ππν 

κειέηε θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα.  Κλ
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σήμα 7.10: Δπίδξαζε ηνπ είδνπο ησλ θαηηόλησλ (Zr
4+

, La
3+

 θαη Ti
4+

) ζην πιέγκα ηνπ CeO2 ζηε 

ζπγθέληξσζε (α) ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ C-pool, θαη (β) ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ 

H-pool. (γ) Σπζρέηηζε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ C-pool κε ηνλ εγγελή θηλεηηθό ξπζκό ηεο 

αληίδξαζεο WGS αλα γξακκάξην θαηαιύηε (rCO, κmol g
-1

 s
-1

). Δπίζεο δίλεηαη ην εύξνο ηεο 

δξαζηηθήο δώλεο (Γx, nm) εληόο ηεο νπνίαο ζρεκαηίδνληαη ηα ελεξγά ελδηάκεζα είδε ηεο 

αληίδξαζεο WGS (H-poolLL θαη C-poolA). 
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σήμα 7.11: Σρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ εύξνπο (Γx, Å) ηεο δξαζηηθήο δώλεο γύξσ από ηα 

λαλνζσκαηίδηα Pt ζηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα 0.5 %θ.β. Pt/Ce1-xMxO2-δ. 

 

7.2.3. Ποιοηικόρ πποζδιοπιζμόρ ηων ενεπγών ενδιαμέζων ειδών ηηρ ανηίδπαζηρ WGS  

Ζ ηασηοποίεζε ηες τεκηθής δοκής ησλ ελεξγώλ (active) θαη κε ελεξγώλ (spectators) 

ελδηακέζσλ εηδώλ ηεο αληίδξαζεο WGS πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ηερληθήο SSITKA 

ζε ζπλδπαζκό κε ηε θαζκαηνζθνπία δηάρπηεο αλάθιαζεο ππεξύζξνπ (in situ DRIFTS). Οη 

θνξπθέο IR πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάπνηα δόλεζε ησλ ελεργώλ ελδηακέζσλ εηδώλ 

κεηαηνπίδνληαη ζε κηθξόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο (red isotopic shift) εμαηηίαο ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ πνπ πεξηέρνπλ 
12

C κε απηώλ πνπ 

πεξηέρνπλ 
13

C θαηά ηελ ελαιιαγή ηεο ηξνθνδνζίαο από 
12

CO/H2O ζε 
13

CO/H2O. 

Αληίζεηα, όηαλ ηα πξνζξνθεκέλα είδε δελ εηλαη ελεξγά ελδηάκεζα είδε (spectators), ηόηε 

θάησ από ην κίγκα ηεο αληίδξαζεο 
13

CO/H2O δελ ζα πξέπεη λα παξαηεξείηαη κεηαηόπηζε 

ησλ θνξπθώλ ζε ρακειόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο. 

Ζ πεξηνρή 3050-2750 cm
-1

 αληηζηνηρεί ζε δνλήζεηο ησλ πξνζξνθεκέλσλ θνξκηθώλ 

εηδώλ (HCOO-), ε πεξηνρή 2250-2100 cm
-1

 ζε δνλήζεηο ηνπ δεζκνύ C-O ηνπ αέξηνπ CO, ε 

πεξηνρή 2100-1850 cm
-1

 ζε δνλήζεηο ηνπ δεζκνύ C-O γξακκηθά πξνζξνθεκέλνπ CO ζην 

Pt
ν
 [6, 17-19], ε πεξηνρή 1850-1670 cm

-1
 ζε δνλήζεηο ηνπ δεζκνύ C-O γηα γεθπξσκέλν 

CO, θαη ε πεξηνρή 1650-1250 cm
-1

 ζε δνλήζεηο έθηαζεο ηνπ δεζκνύ O-C-O ησλ 

θνξκηθώλ, θαξβνμπιηθώλ θαη αλζξαθηθώλ εηδώλ [4, 20-23]. 

Σηα Σρήκαηα 7.12-7.15 παξνπζηάδνληαη θάζκαηα in situ DRIFTS πνπ θαηαγξάθεθαλ 

ζηνπο 250
o
C γηα ηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θαη ζηνπο 300

ν
C γηα ηνπο θαηαιύηεο 

Pt/CeO2, Pt/TiO2 θαη Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ θάησ από κόληκεο ζπλζήθεο αληίδξαζεο (3 % 

12
CO/10 % H2O/Ar/He θαη 3 % 

13
CO/10 % Ζ2O/Ar). Οη ζπλερείο γξακκέο (κπιέ ρξώκα) 

ζηα Σρήκαηα 7.12-7.15 αθνξνπλ ηα θάζκαηα πνπ ιήθζεθαλ θάησ από ην κίγκα 

12
CO/H2O, ελώ νη δηαθεθνκέλεο γξακκέο (θόθθηλν ρξώκα) θάησ από ην κίγκα 

13
CO/H2O. 

Σε όια ηα θάζκαηα δίλνληαη νη επηκέξνπο θνξπθέο πνπ πξνέθπςαλ κεηά από απνζπλέιημε 

ηνπ θάζκαηνο [24].  
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Οη θνξπθέο IR ζην Σρήκα 7.12β ζηνπο 2182 θαη 2116 cm
-1

 (θνξπθέο 1 θαη 2) 

αληηζηνηρνύλ ζε δνλήζεηο ηνπ αεξίνπ 
12

CO [25]. Ζ θνξπθή ζηνπο 2069 cm
-1

 απνδίδεηαη ζε 

δνλήζεηο πςειήο ζπρλόηεηαο (high frequency, HF) γξακκηθά πξνζξνθεκέλνπ CO ζε Pt
o
, 

ελώ ε θνξπθή ζηνπο 2046 cm
-1

 ζε ρακειήο ζπρλόηεηαο γξακκηθά πξνζξνθεκέλνπ CO ζε 

ζσκαηίδηα Pt κηθξνύ κεγέζνπο (PS, dPt < 1.5 nm) [9, 26, 27]. Ζ θνξπθή ζηνπο 1995 cm
-1

 

νθείιεηαη ζε γξακκηθά πξνζξνθεκέλν CO ζε ζσκαηίδηα Pt πνιύ κηθξνύ κεγέζνπο (PVS)  

[9, 26-28]. Τέηνηα άηνκα Pt βξίζθνληαη ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο. Γεληθά, 

ην γξακκηθά πξνζξνθεκέλν CO δελ εκθαλίδεη θνξπθέο ζε απηή ηελ πεξηνρή θάζκαηνο. Ζ 

κείσζε ηεο ζπρλόηεηαο δόλεζεο ηνπ δεζκνύ C-O νθείιεηαη ζηε κεηαθνξά ειεθηξνλίσλ 

από έλα δόηε ειεθηξνλίσλ (π.ρ. La
3+

) πξνο ην Pt κε απνηέιεζκα λα εληζρύεηαη ε κεηαθνξά 

ειεθηξνλίσλ από ην Pt ζην 2π* αληηδεζκηθό ηξνρηαθό ηνπ CO [27]. Μηα άιιε πηζαλή 

εμήγεζε είλαη όηη ε εηζαγσγή La
3+

 ζην πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ επλνεί ηελ 

αλαγσγή ηνπ νμεηδίνπ (Ce
4+

 → Ce
3+

) κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη αηέιεηεο δνκήο 

(Ce
3+

) [29]. Σύκθσλα κε ηελ πην πάλσ ζπδήηεζε, ην πξνζξνθεκέλν CO ρακειήο 

ζπρλόηεηαο κπνξεί λα απνδνζεί ζε γξακκηθά πξνζξνθεκέλν CO ζε κεηαιιηθό Pt
ν
 πνιύ 

θνληά ζε Ce
3+

 ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο (Pt-□s-Ce
3+

). 

Σην Σρήκα 7.12α παξνπζηάδνληαη θάζκαηα DRIFTS ζηελ πεξηνρή πνπ αληηζηνηρεί ζε 

δνλήζεηο πξνζξνθεκέλσλ θνξκηθώλ εηδώλ (HCOO-). Οη θνξπθέο IR ζηνπο 2940, 2890 θαη 

2843 cm
-1

 απνδίδνληαη ζε δνλήζεηο vCH, δCH+λΟCOas θαη δCH+λΟCOs ησλ θνξκηθώλ 

εηδώλ (HCOO-), αληίζηνηρα. Ζ πξαγκαηηθή ζέζε ζρεκαηηζκνύ (ππόζηξσκα ή κέηαιιν) 

ησλ εηδώλ απηώλ είλαη δύζθνιν λα βξεζεί κε βάζε ηε ζέζε ησλ θνξπθώλ IR [4, 20, 21, 23, 

25, 30, 31]. Από ηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα (βιέπε § 7.2.2) έρεη απνδεηρζεί όηη ηα είδε 

πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα C-pool δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη όηη ζρεκαηίδνληαη κόλν ζην Pt 

(ζ>>1), αιιά βξίζθνληαη θαη ζην ππόζηξσκα εληόο κηαο δξαζηηθήο δώλεο γύξσ από ηα 

λαλνζσκαηίδηα Pt.  

Σην Σρήκα 7.12γ δίλνληαη θάζκαηα DRIFTS ζηελ πεξηνρή 1700-1150 cm
-1

 πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζε δνλήζεηο έθηαζεο (ζπκκεηξηθή θαη αληηζπκκεηξηθή) ηνπ δεζκνύ O-C-O 

ησλ θνξκηθώλ, θαξβνμπιηθώλ θαη αλζξαθηθώλ εηδώλ. Οη θνξπθέο ζηνπο 1580 (θνξπθή 1) 

θαη 1353 cm
-1

 (θνξπθή 4) απνδίδνληαη ζηηο δνλήζεηο OCOas θαη OCOs ησλ δηδνληηθώλ θαη 

γεθπξσκέλσλ θνξκηθώλ (bidentate θαη bridged), θαξβνμπιηθώλ (carboxyl) θαη 

δηηαλζξαθηθώλ (bicarbonate) εηδώλ, ελώ νη θνξπθέο ζηνπο 1515 (θνξπθή 2) θαη 1468 cm
-1

 

(θνξπθή 3) ζε δνλήζεηο θαξβνμπιηθώλ (carboxyl) θαη πνιπδνληηθώλ αλζξαθηθώλ 

(polydentate carbonate) εηδώλ, αληίζηνηρα [25]. 

Μεηά ηελ ελαιιαγή ζην ηζνηνπηθό κίγκα 
13

CO/H2O θαη ηελ επίηεπμε κόληκεο 

θαηάζηαζεο, όιεο νη θνξπθεο IR (θόθθηλν ρξώκα) κεηαηνπίζηεθαλ ζε κηθξόηεξνπο 
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θπκαηαξηζκνύο εμαηηίαο ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ 
12

C κε 
13

C ζην κεραληζηηθό δξόκν ηνπ 

άλζξαθα (carbon-path) ηεο αληίδξαζεο WGS. Όκσο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη από ηελ 

παξαηεξνύκελε κεηαηόπηζε ησλ θνξπθώλ IR δελ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί όηη όια ηα είδε 

είλαη ελεξγά ελδηάκεζα είδε ηεο αληίδξαζεο WGS, όπσο ζα απνδεηρζεί ζηε ζπλέρεηα 

(βιέπε § 7.2.4). Ζ ηζνηνπηθή κεηαηόπηζε πηζαλόλ λα νθείιεηαη ζε ελαιιαγή ηοσ 

αληηζηρεπηά προζροθεκέλοσ 
12

CO κε 
13

CO. Δπίζεο, αλ ην H
12

COO- είδνο ζρεκαηίδεηαη 

αληηζηρεπηά ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιύηε θαη δελ είλαη ελεξγό ελδηάκεζν είδνο ηεο 

αληίδξαζεο (δελ αληηδξά πξνο παξαγσγή CO2 θαη H2), ηόηε θάησ από ην κίγκα 
13

CO/H2O 

ζα ελαιιάζζεηαη ζε H
13

COO- θαη ζα εκθαλίδεη επνκέλσο ηελ ηζνηνπηθή κεηαηόπηζε ζην 

θάζκα. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ γηα ηα θαξβνμπιηθά είδε ζύκθσλα κε ηε 

δεκνζίεπζε ησλ Grabow et al. [32]. Σηελ πεξίπησζε ησλ αλζξαθηθώλ εηδώλ, ε κεηαηόπηζε 

ησλ θνξπθώλ IR ζε κηθξόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο ζρεηίδεηαη είηε κε θαηλόκελα 

επαλαπξνζξόθεζεο CO2 ζε ελεξγά ή κε θαηαιπηηθά θέληξα, όπνπ κέξνο ησλ αλζξαθηθώλ 

εηδώλ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηελ αληίδξαζε WGS είλαη αληηζηξεπηά ρεκεηνξξνθεκέλν, είηε 

ζε αλζξαθηθά είδε πνπ είλαη ελεξγά ελδηάκεζα είδε βάζε ηνπ νμεηδν-αλαγσγηθνύ 

κεραληζκνύ [10]. 

Σύκθσλα κε ηελ πην πάλσ ζπδήηεζε, ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα θνξκηθά (HCOO-), 

θαξβνμπιηθά (COOH-) θαη αλζξαθηθά είδε πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ελεργό ελδηάκεζο ηεο 

αληίδξαζεο WGS, αθνύ όια ηα είδε κεηαηνπίδνληαη ζε κηθξόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο. Τν 

γξακκηθά πξνζξνθεκέλν CO-s ζεσξείηαη σο πξόδξνκν ελδηάκεζν είδνο (precursor 

intermediate) γηα ην ζρεκαηηζκό θνξκηθώλ, θαξβνμπιηθώλ θαη αλζξαθηθώλ, έηζη 

ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα γξακκηθά πξνζξνθεκέλα είδε CO ζην Pt πνπ παξαηεξήζεθαλ 

είλαη ελεξγό ελδηάκεζν είδνο ηεο αληίδξαζεο WGS. Ο Meunier et al. [33] αλαθέξνπλ όηη ν 

ξπζκόο δηάζπαζεο ησλ θνξκηθώλ εηδώλ πξνο CO2 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο WGS 

ζε θαηαιύηεο Au/Ce(La)O2 είλαη κηθξόηεξνο ζε ζύγθξηζε κε ηνλ νιηθό ξπζκό ηεο 

αληίδξαζεο WGS. Γηα ην ιόγν απηό δελ ζεώξεζαλ ηα θνξκηθά είδε σο ζεκαληηθό 

ελδηάκεζν είδνο ηεο αληίδξαζεο. Δπνκέλσο, κόλν από ηα απνηειέζκαηα SSITKA-DRIFTS 

δελ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί αλ ηα θνξκηθά είδε είλαη πξαγκαηηθά ελεξγά ελδηάκεζα είδε 

ηεο αληίδξαζεο WGS. Έηζη, πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηπιέολ δσλακηθά ηζοηοπηθά πεηράκαηα 

γηα λα εμαθξηβσζεί πνηα είδε είλαη ελεξγά ή κε ελδηάκεζα ηεο αληίδξαζεο (βιέπε § 7.2.4).  

Σην Σρήκα 7.13β νη θνξπθέο 1 θαη 2 αληηζηνηρνύλ ζε δνλήζεηο ηνπ αέξηνπ CO, ελώ νη 

θνξπθέο ζηνπο 2068, 2050, 2023 θαη 1974 cm
-1

 (θνξπθέο 3-6) απνδίδνληαη ζε ηέζζεξα 

γξακκηθά πξνζξνθεκέλα είδε COL ζην Pt. Οη θνξπθέο 3 (2068 cm
-1

) θαη 4 (2050 cm
-1

) 

αληηζηνηρνύλ ζε δνλήζεηο πςειήο ζπρλόηεηαο (high frequency, HF) γξακκηθά 

πξνζξνθεκέλνπ CO ζε Pt
o
, ελώ ε θνξπθή 5 (2023 cm

-1
) ζε ρακειήο ζπρλόηεηαο γξακκηθά 
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πξνζξνθεκέλνπ CO ζε ζσκαηίδηα Pt πνιύ κηθξνύ κεγέζνπο (dPt < 1.5 nm). Ζ θνξπθή 6 

(1974 cm
-1

) αθνξά γξακκηθά πξνζξνθεκέλν CO θνληά ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-

ππνζηξώκαηνο θαη έρεη ηε δνκή Pt-□s-Μ
3+

 (Μ = Ce
3+

 ή Ti
3+

) [9, 26, 28]. Ζ κηθξή θνξπθή 

ζηνπο 1835 cm
-1

 (θνξπθή 7) αληηζηνηρεί ζε γεθπξσκέλν πξνζξνθεκέλν CO (COB) ζε 

αλεγκέλα άηνκα Pt
ν
. Καηά ηελ ελαιιαγή ηεο ηξνθνδνζίαο ζην ηζνηνπηθό κίγκα ηεο 

αληίδξαζεο (
13

CO/H2O) παξαηεξήζεθε κεηαηόπηζε όισλ ησλ θνξπθώλ ζε ρακειόηεξνπο 

θπκαηαξηζκνύο. Ζ θνξπθή 7 δελ κεηαηνπίζηεθε θάησ από ην κίγκα 
13

CO/H2O, 

απνδεηθλύνληαο όηη ην γεθπξσκέλν πξνζξνθεκέλν CO είλαη κε ελεργό (spectator) 

ελδηάκεζν είδνο ηεο αληίδξαζεο.  

Οη θνξπθέο IR ζηνπο 2952, 2909 θαη 2850 cm
-1

 (Σρήκα 7.13α) νθείινληαη ζε δνλήζεηο 

vCH, δCH+λΟCOas θαη δCH+λΟCOs ησλ θνξκηθώλ εηδώλ (HCOO-), αληίζηνηρα. Οη 

θνξπθέο ζηνπο 1581 (θνξπθή 2) θαη 1375 cm
-1

 (θνξπθή 6) θάησ από ην κίγκα 
12

CO/H2O 

νθείινληαη ζηελ αζύκκεηξε (O-C-Oas) θαη ζπκκεηξηθή (O-C-Os) δόλεζε ησλ θνξκηθώλ 

(HCOO-) θαη/ή αλζξαθηθώλ εηδώλ, αληίζηνηρα (Σρήκα 7.13γ) [30]. Ζ θνξπθή ζηνπο 1518 

cm
-1

 (θνξπθή 3) απνδίδεηαη ζε θαξβνμπιηθά είδε, ελώ νη θνξπθέο 1469 (θνξπθή 4) θαη 

1417 cm
-1

 (θνξπθή 5) ζε αλζξαθηθά θαη δηηαλζξαθηθά είδε πνπ ζρεκαηίδνληαη από ηε 

πξνζξόθεζε CO2 [30]. Ζ θνξπθή ζηνπο 1643 cm
-1

 (θνξπθή 1) αληηζηνηρεί ζηε δόλεζε 

θάκςεο ηνπ πξνζξνθεκέλνπ Ζ2Ο. Μεηά ηελ επίηεπμε κόληκεο θαηάζηαζεο θάησ από ην 

κίγκα ηεο αληίδξαζεο 
13

CO/H2O δηαπηζηώζεθε όηη όιεο νη θνξπθέο IR πνπ νθείινληαη ζηα 

θνξκηθά είδε κεηαηνπίζηεθαλ ζε κηθξόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο (Σρήκα 7.13α θαη 7.13γ, 

θνξπθέο 1 θαη 6). Αληίζεηα, νη θνξπθέο 3-5 πνπ ζρεηίδνληαη κε θαξβνμπιηθά θαη 

αλζξαθηθά είδε δελ κεηαηνπίδνληαη θαηά ηελ ελαιιαγή ηεο ηξνθνδνζίαο, απνδεηθλύνληαο 

όηη είλαη κε ελεργά ελδηάκεζα είδε (Σρήκα 7.13 γ).  

Σην Σρήκα 7.14 παξνπζηάδνληαη θάζκαηα SSITKA-DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηνλ 

θαηαιύηε Pt/CeO2. Όιεο νη θνξπθέο IR πνπ νθείινληαη ζε κνξηαθά πξνζξνθεκέλν CO 

ζην Pt (Σρήκα 7.14β), θνξκηθά, θαξβνμπιηθά θαη αλζξαθηθά είδε πξνζξνθεκέλα ζην 

ππόζηξσκα (Σρήκα 7.14α, γ) κεηαηνπίδνληαη ζε κηθξόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο.  

Τα θάζκαηα IR γηα ηνλ θαηαιύηε Pt/TiO2 παξνπζηάδνληαη ζην Σρήκα 7.15. 

Γηαπηζηώζεθε όηη νη θνξπθέο πνπ νθείινληαη ζηηο δνλήζεηο ησλ θνξκηθώλ, θαξβνμπιηθώλ 

θαη αλζξαθηθώλ εηδώλ δελ κεηαηνπίδνληαη ζε ρακειόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο (Σρήκα 

7.15β). Τν απνηέιεζκα απηό ππνδεηθλύεη όηη ηα είδε απηά ζρεκαηίδνληαη ζην ππόζηξσκα, 

αιιά είλαη κε ελεργά ελδηάκεζα είδε ηεο αληίδξαζεο WGS. Υπάξρεη πηζαλόηεηα κηα κηθξή 

ζπγθέληξσζε ελεξγώλ θνξκηθώλ εηδώλ λα ζρεκαηίδεηαη ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-

ππνζηξώκαηνο, αιιά ιόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ θάζκαηνο DRIFTS δελ κπνξεί ην 

γεγνλόο απηό λα εμαθξηβσζεί. Οη δπν επηπιένλ θνξπθέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην θάζκα ηνπ 
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ζηεξενύ Pt/TiO2 ζηνπο 1740 θαη 1690 cm
-1

 νθείινληαη ζε γεθπξσκέλα είδε CO (COB). 

Δπίζεο, ε θνξπθή πνπ αληηζηνηρεί ζε γξακκηθά πξνζξνθεκέλν COL ζηε δηεπηθάλεηα 

κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο (>2000 cm
-1

, Pt-□s-Ti
3+

) δελ εκθαλίδεηαη ζην θάζκα ηνπ 

θαηαιύηε απηνύ. Απηό ην απνηέιεζκα ππνδεηθλύεη ην ζεκαληηθό ξόιν ηνπ ππνζηξώκαηνο 

(Ce1-xMxO2-δ) ζηελ ηζρύ ηνπ δεζκνύ Pt-CO θαη ε νπνία νθείιεηαη ζε ειεθηξνληαθέο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο. 
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σήμα 7.12: Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ πεξηνρή (α) 3050-2750, (β) 2250-

1800 θαη (γ) 1800-1200 cm
-1 

ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ θάησ από κόληκεο 

ζπλζήθεο αληίδξαζεο: 3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar/He θαη 3 % 
13

CO/10 % Ζ2O/Ar, T= 250
o
C. 
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σήμα 7.13: Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή (α) 3050-2750, (β) 2250-1800 

θαη (γ) 1800-1200 cm
-1 

ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ θάησ από κόληκεο ζπλζήθεο 

αληίδξαζεο: 3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar/He θαη 3 % 
13

CO/10 % Ζ2O/Ar, T=300
o
C. 
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σήμα 7.14: Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή (α) 3050-2750, (β) 2250-1800 

θαη (γ) 1800-1200 cm
-1 

ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/CeO2 θάησ από κόληκεο ζπλζήθεο αληίδξαζεο: 

3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar/He θαη 3 % 
13

CO/10 % Ζ2O/Ar, T=300
o
C. 
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σήμα 7.15: Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή (α) 2250-1800 θαη (β) 1800-

1200 cm
-1 

ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/TiO2 θάησ από κόληκεο ζπλζήθεο αληίδξαζεο: 3 % 
12

CO/10 

% H2O/Ar/He θαη 3 % 
13

CO/10 % Ζ2O/Ar, T=300
o
C. 

 

7.2.4. Μελέηη ζςμμεηοσήρ θοπμικών, καπβοξςλικών και ανθπακικών ειδών ζηο 

μησανιζηικό δπόμο ηος άνθπακα (C-path) ηηρ ανηίδπαζηρ WGS 

Σηα Σρήκαηα 7.16 θαη 7.17 παξνπζηάδνληαη θάζκαηα in situ DRIFTS ζηελ πεξηνρή 

1200-3000 cm
-1

 (α-γ) πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ  (250
ν
C) 

θαη 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ (300
o
C) ππό ξνή 10 % Ζ2O/Ar. Πξνεγήζεθε ε αθόινπζε 

βεκαηηθή ελαιιαγή: 3 % 
12

CO/10 % H2O/Ar (300
o
C, 30 min) → 3 % 

12
CO/Ar (300

o
C, 10 

min) → 3 % 
13

CO/Ar (300
o
C, 10 min) → 10 % H2O/Ar (300

o
C, t). Σηα Σρήκαηα 7.16α θαη 

7.17α δίλεηαη ε πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο δνλήζεηο ησλ 

θνξκηθώλ εηδώλ (HCOO-). Τν θάζκα πνπ ζεκεηώλεηαη κε t = 0 s αληηζηνηρεί ζην θάζκα 

πνπ ιήθζεθε ζην ηέινο ηεο πξνθαηεξγαζίαο (10 min) ηνπ θαηαιύηε κε ην κίγκα 
13

CO/Ar, 

όπνπ δηαπηζηώλεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ θνξπθώλ ζε κηθξόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο. Απηό 
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δείρλεη όηη ν ζρεκαηηζκόο ησλ θνξκηθώλ εηδώλ πεξηιακβάλεη ην αθόινπζν αληηζηξεπηό 

βήκα:  

 CO(g) + OHs ↔ HCOOs 

Σηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ (250
ν
C) θαίλεηαη όηη κέζα ζε 5 min ζην κίγκα 10 % 

H2O/Ar όιεο νη θνξπθέο IR ησλ πξνζξνθεκέλσλ θνξκηθώλ εηδώλ εμαθαλίδνληαη (Σρήκα 

7.16α). Γηα ηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ (300
o
C) έρεη βξεζεί όηη ζηα πξώηα 115 s θάησ 

από ην κίγκα H2O/Ar όια ηα θνξκηθά είδε δηαζπώληαη/αληηδξνύλ (Σρήκα 7.17α). 

Δπηπιένλ, θαηά ηελ ελαιιαγή: CO/H2O (Τ, 30 min) → Ar (Τ, 10 min) δηαπηζηώζεθε 

ειάρηζηε κείσζε ηεο έληαζεο ησλ θνξκηθώλ εηδώλ ππό ξνή Ar, θάηη πνπ δειώλεη όηη ν 

ξπζκόο δηάζπαζεο ησλ θνξκηθώλ εηδώλ είλαη κηθξόο. Έηζη, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

Σρήκαηνο 7.16α θαη 7.17α δείρλνπλ όηη ε κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ θνξκηθώλ εηδώλ 

νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ηνπ λεξνύ ε νπνία θαη νδεγεί ζην ζρεκαηηζκό CO2(g) θαη H2(g), 

όπσο δηαπηζηώζεθε από ηε θαζκαηνζθνπία κάδαο (Σρήκα 7.8 θαη 7.9). Έρεη αλαθεξζεί όηη 

θαηά ηελ θαηεξγαζία κε Ζ2Ο/Αr απνκαθξύλεηαη ην πξνζξνθεκέλν CO από ην Pt κέζσ ηεο 

αληίδξαζήο ηνπ κε ην λεξό, νδεγώληαο ζε αύμεζε ησλ ειεύζεξσλ θέληξσλ Pt κε 

απνηέιεζκα ν ξπζκόο δηάζπαζεο ησλ θνξκηθώλ εηδώλ πξνο CO2 θαη H2 λα απμάλεηαη [9, 

30-32, 34, 35]. Τα θνξκηθά είδε αληηδξνύλ κε γεηηνληθά πξνζξνθεκέλα άηνκα Ζ ή ΟΖ θαη 

δηαζπώληαη πξνο CO2 θαη H2 αθήλνληαο κηα θελή ζέζε νμπγόλνπ ζην ππόζηξσκα. 

Σηα Σρήκαηα 7.16β θαη 7.17β παξνπζηάδνληαη θάζκαηα DRIFTS γηα ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο δνλήζεηο O-C-O ησλ θνξκηθώλ (ΖCOO-), αλζξαθηθώλ (CO3
2-

) θαη 

θαξβνμπιηθώλ (-COOH) επηθαλεηαθώλ εηδώλ. Βξέζεθε όηη κεηά από 115 s θάησ από ην 

κίγκα ηεο αληίδξαζεο H2O/Ar νη θνξπθέο πνπ αθνξνύλ αλζξαθηθά θαη θαξβνμπιηθά είδε 

παξακέλνπλ, ελώ νη θνξπθέο πνπ αθνξνύλ θνξκηθά είδε κεηώλνληαη ζεκαληηθά. Δπίζεο, 

κεηά από 10 min αληίδξαζεο κε ην κίγκα H2O/Ar δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κείσζε 

ηεο έληαζεο ησλ θνξπθώλ πνπ νθείινληαη ζε αλζξαθηθά θαη θαξβνμπιηθά είδε. Απηό ην 

γεγνλόο ππνδεηθλύεη όηη κεγάιν κέξνο ησλ αλζξαθηθώλ θαη θαξβνμπιηθώλ εηδώλ δελ 

κπνξνύλ λα αληηδξάζνπλ κε ην λεξό. Δπίζεο, έλα κηθξό κόλν κέξνο ηνπο αληηδξά κε 

κηθξόηεξν ξπζκό από απηό ησλ θνξκηθώλ εηδώλ. Ζ κεηαηόπηζε ησλ θνξπθώλ ζε 

κηθξόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο πνπ παξαηεξήζεθε θάησ από ην κίγκα 
13

CO/Ar νθείιεηαη ζε 

αληηζηρεπηά πξνζξνθεκέλα είδε CO2 ζε κε ελεργές θαηαιπηηθέο ζέζεηο ηνπ ππνζηξώκαηνο. 

Γηα λα κειεηεζεί ε αληίδξαζε ησλ αλζξαθηθώλ εηδώλ κε ην λεξό πξαγκαηνπνηήζεθε 

έλα μερσξηζηό πείξακα DRIFTS. Μεηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ θαηαιύηε κε 985 ppm CO2/He 

γηα 30 min ζηνπο 250
o
C,  ε ηξνθνδνζία ζηνλ αληηδξαζηήξα ελαιιάρζεθε ζε Ar γηα 5 min 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζην αέξην κίγκα 10 % H2O/Ar (250
ν
C, t). Λήθζεθαλ θάζκαηα κε ην 

ρξόλν, όπνπ δελ παξαηεξήζεθε θακία αιιαγή ζηελ έληαζε ησλ θνξπθώλ.  
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Σην Σρήκα 7.16γ θαη 7.17γ παξνπζηάδνληαη θάζκαηα in situ DRIFTS κεηά από 

απνζπλέιημε ζηελ πεξηνρή δόλεζεο ηνπ δεζκνύ C-O γηα ην γξακκηθό θαη γεθπξσκέλν CO. 

Σην Σρήκα 7.16γ δίλεηαη ην θάζκα πνπ ιήθζεθε ζηα 5 min θάησ από ην κίγκα H2O/Ar 

πξηλ θαη κεηά ηελ απνζπλέιημε. Παξαηεξείηαη όηη κεηά από 5 min αληίδξαζεο ζην κίγκα 

H2O/Ar κεγάιε ζπγθέληξσζε CO-s δελ κπνξεί λα αληηδξάζεη κε  ην λεξό. Σπγθεθξηκέλα, 

δηαπηζηώλεηαη κόλν κηα κηθξή κείσζε ζηελ έληαζε ησλ θνξπθώλ IR πνπ αθνξνύλ πςειήο 

ζπρλόηεηαο πξνζξνθεκέλν CO ζην Pt θαη CO πξνζξνθεκέλν ζε άηνκα Pt πνιύ θνληά ζηε 

δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο (Pt-□s-Μ
3+

). Αληίζεηα, ην είδνο κε ηε κεγαιύηεξε 

δξαζηηθόηεηα σο πξνο ην λεξό είλαη ην γρακκηθά προζροθεκέλο CO ζε ζωκαηίδηα Pt 

κηθρού κεγέζοσς (κέγηζην ζηνπο 1994-2000 cm
-1

), όπνπ ε θνξπθή ηνπ κεηώλεηαη πεξίπνπ 

ζην κηζό. Τν γξακκηθά πξνζξνθεκέλν CO κεηαηνπίδεηαη ζε κηθξόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο 

θάησ από ην κίγκα 
13

CO/Ar, ππνδειώλνληαο όηη ρεκεηνξξνθείηαη αληηζηξεπηά, ζε 

αληίζεζε κε ην γεθπξσκέλν είδνο COΒ. Απηά ηα απνηειέζκαηα παξέρνπλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηθαλεηαθή δηάρπζε ηνπ CO από ην Pt ζηε δηεπηθάλεηα Pt-

ππνζηξώκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην ππόζηξσκα  γηα ην ζρεκαηηζκό θνξκηθώλ θαη 

θαξβνμπιηθώλ ελδηάκεζσλ εηδώλ. Έηζη, πξνηείλεηαη όηη ε δηάρπζε CO ζην Pt εκθαλίδεηαη 

λα εκπνδίδεηαη κεξηθώο γηα έλα ζεκαληηθό πνζό πξνζξνθεκέλνπ CO εμαηηίαο ηεο 

ηαπηόρξνλεο πξνζξόθεζεο άιισλ εηδώλ όπσο -ΟΖ, -COOH θαη HCOO-. Γηα απηό κέξνο 

ηνπ πξνζξνθεκέλν CO δελ κπνξεί λα αληηδξάζεη κε ην λεξό.  

Τα πην πάλσ απνηειέζκαηα ππνδεηθλύνπλ όηη ν κεραληζκόο ηεο αληίδξαζεο WGS 

πεξηιακβάλεη ην ζρεκαηηζκό θνξκηθώλ εηδώλ. Ο Ricote et al. [20] πξόηεηλαλ όηη ην ξπζκν-

ξπζκηζηηθό βήκα ηεο αληίδξαζεο είλαη ε δηάζπαζε ηνπ θνξκηθνύ είδνπο (ζρεκαηίδεηαη ζην 

ππόζηξσκα) κε ηε βνήζεηα Pt πξνο ζρεκαηηζκό CO2. Ωζηόζν, ζύκθσλα κε ηνλ Meunier et 

al. [33, 36, 37] αιιά θαη πξνεγνύκελεο δεκνζηεύζεηο από ηελ εξεπλεηηθή νκάδα 

εηεξνγελνύο θαηάιπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ [1, 9, 10], ηα θνξκηθά είδε δελ είλαη 

ελεξγά ζε Τ<200
ν
C, ελώ γηα Τ >250

ν
C ιακβάλεη ρώξα ν νμεηδν-αλαγσγηθόο κεραληζκόο 

παξάιιεια κε ηνλ ζπλδπαζηηθό κεραληζκό νμεηδν-αλαγσγήο ηνπ ππνζηξώκαηνο κέζσ 

ζρεκαηηζκνύ θνξκηθώλ εηδώλ (associative formate with –OH regeneration mechanism). Ο 

ζπλδπαζηηθόο κεραληζκόο βξέζεθε όηη ζπκβάιιεη ιηγόηεξν ζηνλ νιηθό θηλεηηθό ξπζκό ηεο 

αληίδξαζεο WGS [1, 9, 10]. Ο Grabow et al. [32] αλαθέξνπλ όηη ν νμεηδν-αλαγσγηθόο 

κεραληζκόο ιακβάλεη ρώξα ζην Pt(111), όπνπ ην Ζ2Ο πξνζξνθάηαη δηαζπαζηηθά ζηελ 

επηθάλεηα Pt. Αθόκε, αλαθέξνπλ όηη ν ζπλδπαζηηθόο κεραληζκόο πξνρσξεί κέζσ ηνπ 

ζρεκαηηζκνύ θαξβνμπιηθνύ είδνπο θαη όρη θνξκηθνύ (κε ελεξγό είδνο). Τα απνηειέζκαηα 

ηεο παξνύζαο Γ.Γ. δελ είλαη αληίζεηα κε απηά ηεο πην πάλσ δεκνζίεπζεο αθνύ από ηηο 

κειέηεο DRIFTS είλαη δύζθνιν λα δηεπθξηληζηεί κε αθξίβεηα πνπ βξίζθνληαη ηα ελδηάκεζα 
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είδε (Pt ή ππόζηξσκα). Ωζηόζν, έρεη απνδεηρζεί όηη ηα θνξκηθά είλαη ελεξγά ελδηάκεζα 

είδε ηεο αληίδξαζεο. Ζ ίδηα νκάδα εξεπλεηώλ [32] δηαπίζησζε όηη ν ζρεκαηηζκόο ηνπ 

θνξκηθνύ είδνπο ζην Pt(111) κέζσ ελόο απινύ ζηνηρεηώδνπο βήκαηνο (CO-s + OH-s  

HCOO-s + s) εκπνδίδεηαη εμαηηίαο ηηο γεσκεηξίαο θαη ηνπ ηξόπνπ δέζκεπζεο ηνπ CO-s θαη 

OH-s. 

 

 

 
σήμα 7.16: Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ 

ζηνπο 250
o
C ππό ξνή 10 % Ζ2O/Ar ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε βεκαηηθή ελαιιαγή: 3 % 

12
CO/10 

% H2O/Ar (250
o
C, 30 min) → 3 % 

12
CO/Ar (250

o
C, 10 min) → 3 % 

13
CO/Ar (250

o
C, 10 min) → 

10 % H2O/Ar (250
o
C, t). 
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σήμα 7.17: Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ 

ζηνπο 300
o
C ππό ξνή 10 % Ζ2O/Ar ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε βεκαηηθή ελαιιαγή: 3 % 

12
CO/10 

% H2O/Ar (300
o
C, 30 min) → 3 % 

12
CO/Ar (300

o
C, 10 min) → 3 % 

13
CO/Ar (300

o
C, 10 min) → 

10 % H2O/Ar (300
o
C, t). 

 

7.2.5. ςμμεηοσή πλεγμαηικού οξςγόνος ςποζηπώμαηορ ζηην ανηίδπαζη WGS 

Γηα λα εμεηαζηεί ε ζπκκεηνρή ησλ επθίλεησλ νμπγόλσλ ηνπ ππνζηξώκαηνο ζηνλ 

κεραληζκό ηεο αληίδξαζεο WGS ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή δπλακηθήο 

ηζνζεξκνθξαζηαθήο ηζνηνπηθήο ελαιιαγήο (transient isothermal isotopic exchange, ΤΗΗΔ) 
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ζηνπο 600
o
C κε ρξήζε ηζνηόπνπ νμπγόλνπ (

18
Ο2), όπνπ ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε 

αλαγσγή ηνπ θαηαιύηε ζηνπο 80
ν
C θαη ηέινο αληίδξαζε ζηνπο 250

ν
C κε ην κίγκα ηεο 

αληίδξαζεο WGS. Τν ίδην πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζηνπο 300
ν
C. Σπγθεθξηκέλα, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αθόινπζεο βεκαηηθέο ελαιιαγέο αεξίσλ: 

20%
16

O2/He (600
o
C, 2 h)   Ar (600

o
C, 20 min)  10%

18
O2/Ar (600

o
C, t) ςύμε 

ππό ξνή He (80
o
C)  H2 (1 atm, 80

o
C, 20 min)  He (250

o
C)  3%CO/10%H2O/He (t).  

Σύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Ζ2-TPR ησλ Panagiotopoulou et al. [38], ζηνπο 80
ν
C 

αλάγεηαη κόλν ε νμεηδσκέλε επηθάλεηα Pt (Pt
δ+

 → Pt
o
) θαη όρη απηή ηνπ ππνζηξώκαηνο. 

Έηζη, κε αλαγσγή ζε απηή ηε ζεξκνθξαζία απνκαθξύλνληαη όια ηα πξνζξνθεκέλα άηνκα 

18
Ο από ηελ επηθάλεηα ηνπ Pt θαη παξακέλνπλ αλεπεξέαζηα ηα άηνκα 

18
Ο ηνπ 

ππνζηξώκαηνο. Από ην πην πάλσ πείξακα κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε πνζόηεηα ηνπ 
16

Ο ηνπ 

ππνζηξώκαηνο πνπ ελαιιάζζεηαη κε 
18

Ο θαηά ην πείξακα ΤIIE, αιιά θαη ε πνζόηεηα ησλ 

πιεγκαηηθώλ νμπγόλσλ ηνπ ππνζηξώκαηνο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κεραληζκό ηεο 

αληίδξαζεο WGS. Ζ πνζόηεηα ηνπ 
16

Ο ηνπ ππνζηξώκαηνο πνπ ελαιιάζζεηαη κε 
18

Ο θαηά 

ην πείξακα ΤIIE ππνινγίζηεθε κεηά από νινθιήξσζε ησλ δπλακηθώλ απνθξίζεσλ ησλ 

16
Ο2 θαη 

16
Ο

18
Ο θαη ρξήζε ηεο Δμ. 3.7. Ζ πνζόηεηα ηνπ πιεγκαηηθνύ νμπγόλνπ ηνπ 

ππνζηξώκαηνο πνπ ζπκκεηέρεη ζην κεραληζκό ηεο αληίδξαζεο WGS ππνινγίζηεθε από ηηο 

δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ C
18

O2(g) θαη C
16

O
18

O(g) θαη ηελ Δμ. 3.16. 

Σην Σρήκα 7.18α παξνπζηάδνληαη νη θακπύιεο δπλακηθήο απόθξηζεο ησλ 
16

Ο2, 
16

Ο
18

Ο 

θαη 
18

Ο2 πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηελ ελαιιαγή ηεο ηξνθνδνζίαο Ar → 10 % 
18

O2/Ar ζηνπο 

600
o
C. Ζ πνζόηεηα ηνπ 

16
Ο ηνπ ππνζηξώκαηνο πνπ ελαιιάζζεηαη βξέζεθε ίζε κε 16.1 

mmol gcat
-1

. Καηά ηελ ελαιιαγή ζην κίγκα ηεο αληίδξαζεο θαηαγξάθεθαλ νη δπλακηθέο 

απνθξίζεηο ησλ C
16

Ο2, C
16

Ο
18

Ο θαη C
18

Ο2 (Σρήκα 7.18β) θαη ηαπηόρξνλα ιήθζεθαλ 

θάζκαηα DRIFTS κε ην ρξόλν αληίδξαζεο (Σρήκα 7.19) ζην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS 

ζηνπο 250
o
C (κεζνδνινγία operando). Ζ πνζόηεηα ηνπ πιεγκαηηθνύ νμπγόλνπ (

18
Ο) ηνπ 

ππνζηξώκαηνο πνπ ζπκκεηέρεη ζην κεραληζκό ηεο αληίδξαζεο WGS ππνινγίζηεθε ίζε κε 

0.74 mmol gcat
-1

. Σηα θάζκαηα DRIFTS θαίλεηαη ν ζρεκαηηζκόο ησλ ελδηακέζσλ εηδώλ 

ηεο αληίδξαζεο WGS κε ην ρξόλν ζηελ πεξηνρή 3000-2750 cm
-1

 (Σρήκα 7.19). Από ηα 

θάζκαηα παξαηεξείηαη όηη κε αύμεζε ηνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο απμάλεηαη πξννδεπηηθά ε 

έληαζε ησλ θνξπθώλ κε ηαπηόρξνλε κεηαηόπηζε ηνπο ζε κεγαιύηεξνπο θπκαηαξηζκνύο. 

Σπγθεθξηκέλα, ε θνξπθή ζηνπο 2825 cm
-1

 ζηα 29 s κεηαηνπίδεηαη ζηνπο 2843 cm
-1

 κεηά 

από 30 min ζην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ιήθζεθαλ θαη ζηηο 

άιιεο πεξηνρέο ηνπ θάζκαηνο (2250-1800 θαη 1800-1200 cm
-1

). Ζ κεηαηόπηζε απηή 

απνδίδεηαη ζηελ αύμεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ δηπόινπ-δηπόινπ κε αύμεζε ηεο 

επηθαλεηαθήο θάιπςεο [27, 39]. Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη θαηαγξάθεθαλ 

Κλ
ειτ
ώ Χ

. Π
ετα
λλ
ίδο
υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ WGS          

              
ΚΛΔΗΤΩ Φ. ΠΔΤΑΛΛΗΓΟΥ                                                                                                                        245 

  

θάζκαηα γηα 1 h ζην κίγκα ηεο αληίδξαζεο, όπνπ όκσο δελ παξαηεξήζεθαλ κεηαβνιέο 

ζηελ έληαζε ησλ θνξπθώλ ζε ζύγθξηζε κε ην θάζκα πνπ ιήθζεθε ζηα 30 min. 

Γηα λα απνδεηρζεί όηη ε παξαγσγή ησλ C
18

O2(g) θαη C
16

O
18

O(g) ζην κίγκα ηεο 

αληίδξαζεο WGS νθείιεηαη ζε αληίδξαζε ηνπ CO κε πιεγκαηηθά άηνκα 
18

Ο ηνπ 

ππνζηξώκαηνο (νμεηδν-αλαγσγηθόο κεραληζκόο) θαη όρη από απιή ελαιιαγή ηνπ αέξηνπ 

C
16

O2(g) πνπ παξάγεηαη κε ηα πιεγκαηηθά 
18

Ο ηνπ ππνζηξώκαηνο, ζρεδηάζηεθε ην εμήο 

πείξακα: 

20%
16

O2/He (600
o
C, 2 h)   Ar (600

o
C, 20 min)  10%

18
O2/Ar (600

o
C, t) ςύμε 

ππό ξνή He (80
o
C)  H2 (1 atm, 80

o
C, 20 min)  He (250

o
C)  985 ppm C

16
O2/Ar (t). 

Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ CO2 (985 ppm) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πην πάλσ πείξακα 

αληηζηνηρεί ζηελ πνζόηεηα ηνπ CO2 πνπ παξάρζεθε θαηά ηελ αληίδξαζε  WGS (CO/H2O). 

Σην Σρήκα 7.18γ δίλνληαη νη θακπύιεο δπλακηθήο απόθξηζεο ησλ C
16

Ο2, C
16

Ο
18

Ο θαη 

C
18

Ο2 πνπ ιήθζεθαλ ππό ην κίγκα C
16

O2/Ar ζηνπο 250
o
C. Φαίλεηαη όηη νη δπλακηθέο 

απνθξίζεηο ησλ ηζνηνπηθώλ εηδώλ CO2 δηαθέξνπλ ζεκαληηθά από απηέο πνπ ιήθζεθαλ 

θάησ από ην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS. Σπγθεθξηκέλα, ην C
16

Ο
18

Ο παξνπζηάδεη κέγηζην 

κεηά από 110 s ζην κίγκα CO/H2O, ελώ θάησ από ην κίγκα C
16

O2/Ar ηα κέγηζηα 

εκθαλίδνληαη ζε κεγαιύηεξνπο ρξόλνπο (t = 14-16 min). Σύκθσλα κε ηα πην πάλσ, 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε θηλεηηθή παξαγσγήο ησλ ηζνηνπηθώλ εηδώλ CΟ2 θάησ 

από ζπλζήθεο αληίδξαζεο WGS είλαη ποιύ πηο γρήγορε από ηελ θηλεηηθή ηεο ελαιιαγήο 

ηνπ 
16

Ο ηνπ αεξίνπ CO2 κε ην 
18

Ο ηνπ ππνζηξώκαηνο. Έηζη απνδεηθλύεηαη όηη θαηά ηελ 

αληίδξαζε WGS ζρεκαηίδεηαη C
18

O2(g) θαη C
16

O
18

O(g) εμαηηίαο ηεο αληίδξαζεο ηνπ CO(g) 

κε ηα πιεγκαηηθά νμπγόλα ηνπ ππνζηξώκαηνο. Ζ δπλακηθή απόθξηζε ηνπ C
16

O2(g) δηαθέξεη 

από ηηο δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ C
18

O2(g) θαη C
16

O
18

O(g) εμαηηίαο ηεο αληίδξαζεο ηνπ 

πιεγκαηηθνύ νμπγόλνπ 
18

Ο κε ην CO ζην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS. 
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σήμα 7.18: (α) Κακπύιεο δπλακηθήο απόθξηζεο 
16

Ο2, 
16

Ο
18

Ο θαη 
18

Ο2 πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηελ 

ελαιιαγή Ar → 10 % 
18

O2/Ar ζηνπο 600
o
C. (β) Κακπύιεο δπλακηθήο απόθξηζεο ησλ C

16
Ο2, 

C
16

Ο
18

Ο θαη C
18

Ο2 πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηελ ελαιιαγή ζην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 

250
o
C. (γ) Κακπύιεο δπλακηθήο απόθξηζεο ησλ C

16
Ο2, C

16
Ο

18
Ο θαη C

18
Ο2 πνπ ιήθζεθαλ ππό ην 

κίγκα C
16

O2/Ar ζηνπο 250
o
C, αθνύ πξνεγήζεθαλ νη βεκαηηθέο ελαιιαγέο : 10%

18
O2/Ar (600

o
C, 

t) ςύμε ππό ξνή He (80
o
C)  H2 (1 atm, 80

o
C, 20 min)  He (250

o
C)  985 ppm C

16
O2/Ar 

(250
o
C, t). 
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σήμα 7.19: Φάζκαηα DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ ζηελ 

πεξηνρή 3000-2750 cm
-1

 θαηά ηελ ελαιιαγή ζην κίγκα ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 250
o
C, αθνύ 

πξνεγήζεθαλ νη βεκαηηθέο ελαιιαγέο : 20%
16

O2/He (600
o
C, 2 h)   Ar (600

o
C, 20 min)  

10%
18

O2/Ar (600
o
C, t)  ςύμε ππό ξνή He (80

o
C)  H2 (1 atm, 80

o
C, 20 min)  He (250

o
C)  

3%CO/10%H2O/He (250
o
C). 

 

Σηνλ Πίλαθα 7.4 δίλεηαη ε ζπλνιηθή πνζόηεηα 
16

Ο (mmol 
16

O gcat
-1

) ηνπ 

ππνζηξώκαηνο πνπ ελαιιάζζεηαη κε 
18

Ο θαηά ην πείξακα ΤIIE θαζώο θαη ε πνζόηεηα ηνπ 

πιεγκαηηθνύ νμπγόλνπ ηνπ ππνζηξώκαηνο πνπ ζπκκεηέρεη ζην κεραληζκό ηεο αληίδξαζεο 

WGS ζηνπο 300
ν
C. Από ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 7.4 θαίλεηαη όηη κόλν έλα κηθξό 

κέξνο ηνπ δηαζέζηκνπ πιεγκαηηθνύ 
18

Ο ηνπ ππνζηξώκαηνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

αληίδξαζε WGS, ππνδειώλνληαο όηη ηα πιεγκαηηθά νμπγόλα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

κεραληζκό βξίζθνληαη ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο. Δπίζεο, δηαπηζηώλεηαη 

όηη κε εηζαγσγή ηνπ Ti
4+

 ζην πιέγκα ηνπ CeO2 απμάλεηαη ε πνζόηεηα ησλ αηόκσλ 
16

O ηνπ 

ππνζηξώκαηνο πνπ ελαιιάζζνληαη κε 
18

O, θαζώο θαη ε πνζόηεηα ηνπ πιεγκαηηθνύ 

νμπγόλνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αληίδξαζε WGS. Τα απνηειέζκαηα απηά ππνδεηθλύνπλ 

ηελ ύπαξμε ηνπ νμεηδν-αλαγσγηθνύ κεραληζκνύ ζηα ππό κειέηε θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα. 

 

Πίνακαρ 7.4: Σπλνιηθή πνζόηεηα (mmol 
16

O gcat
-1

) ηνπ ελαιιάμηκνπ 
16

O ηεο επηθάλεηαο θαη ηεο 

θύξηαο δνκήο (bulk) ηνπ ζηεξενύ (ΤIIE) θαζώο θαη ε πνζόηεηα επθίλεησλ εηδώλ 
18

O πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληίδξαζε WGS ζηνπο 300
ν
C γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 wt% Pt/Ce1-xTixO2-δ (x = 

0.0, 0.2 θαη 1.0). 

 (α)
: από ην πείξακα IIE ζηνπο 600

o
C. 

(β)
: από ηελ αληίδξαζε WGS ζηνπο 300

ν
C. 

Καηαλύηηρ Δναλλάξιμα άηομα 
16

Ο 

(mmol 
16

O gcat
-1

)
(α)

 

Δςκίνηηα είδη 
18

O 

(mmol 
18

O gcat
-1

)
(β)

 

0.5 wt% Pt/CeO2 9.1 0.8 

0.5 wt% Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ 10.6 1.1 

0.5 wt% Pt/TiO2 3.5 0.1 
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7.3. Δπίδπαζη Μεθόδος ύνθεζηρ Τποζηπώμαηορ Ce0.5La0.5O2-δ ζε Μησανιζηικέρ και 

Κινηηικέρ Παπαμέηποςρ ηηρ Ανηίδπαζηρ WGS 

7.3.1. Κινηηικέρ μεηπήζειρ  

Mεραληζηηθέο κειέηεο ζηνπο θαηαιύηεο Pt/Ce0.5La0.5O2-δ ην ππόζηξσκα ησλ νπνίσλ 

παξαζθεπάζηεθε κε ηηο κεζόδνπο ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U) θαη ιύκαηνο-πεθηώκαηνο 

(CA) πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο 250
o
C. Σηνλ Πίλαθα 7.5 δίλεηαη ην κέζν κέγεζνο ησλ 

ζσκαηηδίσλ Pt (1.3-1.5 nm), ν εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο ηεο αληίδξαζεο αλά γξακκάξην 

θαηαιύηε (rCO, κmol g
-1

 s
-1

) θαη  αλα κήθνο δηεπηθάλεηαο Pt-Ce0.5Μ0.5O2-δ (Io, cm g
-1

) (RCO, 

κmol cm
-1

 s
-1

) ζηνπο 250
ν
C. Από ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 7.5 δηαπηζηώλεηαη όηη όηαλ 

ην ππόζηξσκα παξαζθεπαζηεί κε ηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία ν εγγελήο θηλεηηθόο 

ξπζκόο ηεο αληίδξαζεο αλά γξακκάξην θαηαιύηε (rCO, κmol g
-1

 s
-1

) θαη  αλα κήθνο 

δηεπηθάλεηαο Pt-Ce0.5Μ0.5O2-δ (RCO, κmol cm
-1

 s
-1

) απμάλεη θαηά 2.0 θαη 2.9 θνξέο, 

αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ην ππόζηξσκα πνπ παξαζθεπάζηεθε κε ηε κέζνδν ιύκαηνο-

πεθηώκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνύ νμέσο. Τν απνηέιεζκα απηό ππνδεηθλύεη κηα δηαθνξεηηθή 

δξαζηηθόηεηα ησλ ελδηακέζσλ εηδώλ ηεο αληίδξαζεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηε δηεπηθάλεηα 

κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο. 

 

Πίνακαρ 7.5: Μέζν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt (dPt, nm) ησλ θαηαιπηώλ 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ 

(CA, U) όπσο πξνζδηνξίζηεθε από ηε ηερληθή TPD-H2. Γίλεηαη ν εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο ηεο 

αληίδξαζεο WGS αλα γξακκάξην θαηαιύηε, rCO (κmol g
-1

 s
-1

) θαη αλα κήθνο δηεπηθάλεηαο Pt-

Ce0.5Μ0.5O2-δ (Io, cm g
-1

), RCO (κmol cm
-1

 s
-1

) ζηνπο 250
o
C. 

 

Τποζηπώμαηα dPt (nm)
(α)

 rCO  

(μmol gcat
-1

 s
-1

) 

Io  

(cm gcat
-1

) 

RCO  

(μmol cm
-1

 s
-1

) 

Ce0.5La0.5O2-δ (U) 1.5 4.20 1.2 x 10
11

 3.5 x 10
-11

 

Ce0.5La0.5O2-δ (CA) 1.3 2.15 1.7 x 10
11

 1.2 x 10
-11

 

(α)
: ζύκθσλα κε κεηξήζεηο TPD-H2. 

 

7.3.2. Ποζοηικόρ πποζδιοπιζμόρ ενεπγών ενδιαμέζων ειδών ηηρ ανηίδπαζηρ WGS 

7.3.2.1. Τπολογιζμόρ ενεπγών ενδιαμέζων ειδών H-pool 

Ζ ηζνηνπηθή ηερληθή SSITKA-MS ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ιεθζνύλ πιεξνθνξίεο 

όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο κεζόδνπ ζύλζεζεο ηνπ Ce0.5La0.5O2-δ (U θαη CA) ζηε 

ζπγθέληξσζε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ H-pool θαη C-pool ηεο αληίδξαζεο WGS 

ζηνπο 250
o
C. Σην Σρήκα 7.20 δίλνληαη νη δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ Ζ2, HD, D2 θαη Kr 

πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο θαηαιύηεο Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) θαη (CA). Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ H-poolSSITKA ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ Ζ2, HD 

θαη Kr θαζώο θαη ην ηζνδύγην κάδαο όπσο πεξηγξάθεηαη από ηελ Δμ. 3.15. Μειεηήζεθε ε 
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πηζαλόηεηα λα ιακβάλνπλ ρώξα δηάθνξεο παξάπιεπξεο αληηδξάζεηο ελαιιαγήο ηνπ H/D 

εθηόο από ην κεραληζηηθό δξόκν πδξνγόλνπ (Ζ-path) ηεο αληίδξαζεο WGS, νη νπνίεο 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ππεξεθηίκεζε ηνπ H-pool (βιέπε § 7.2.2.1). Τα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζην Σρήκα 7.21 γηα ηνπο δπν θαηαιύηεο. Σηνλ Πίλαθα 7.6 δίλεηαη: (i) ε 

ζπγθέληξσζε (κmol Ζ g
-1

) ηνπ H-pool πνπ ππνινγίζηεθε από ην πείξακα SSITKA, (ii) ε 

ζπγθέληξσζε (κmol Ζ g
-1

) ησλ εηδώλ πδξνγόλνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ελαιιαγήο H/D θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο SSITKA, θαη (iii) ε δηαθνξά ησλ δπν 

ηηκώλ ε νπνία ζεσξείηαη σο ην θαηώηεξν όξην (lower limit, LL) γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ (Ζ-poolLL). Ζ δπλακηθή απόθξηζε ηνπ HD πνπ ιήθζεθε θάησ 

από ην κίγκα CO/D2/Ar νινθιεξώζεθε κέρξη ηα 150 θαη 125 s γηα ηνπο θαηαιύηεο 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) θαη Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA), αληίζηνηρα. Ζ πνζόηεηα ηνπ Ζ2 πνπ 

παξάγεηαη θάησ από ην κίγκα CO/D2/Ar νινθιεξώζεθε κέρξη ηα 100 s (ρξόλνο όπνπ 

ζηακαηά ε παξαγσγή ηνπ Ζ2 ζην πείξακα SSITKA) θαη γηα ηνπο δπν θαηαιύηεο. Οη πην 

πάλσ πνζόηεηεο ησλ HD θαη H2 αθαηξέζεθαλ από ηε πνζόηεηα H-pool πνπ βξέζεθε από 

ην πείξακα SSITKA. Δίλαη θαλεξό όηη ν εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο ηεο αληίδξαζεο WGS 

αλα γξακκάξην θαηαιύηε (rCO) ηνπ ζηεξενύ Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ειαθξώο κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε ηνπ Ζ-poolLL (45.5 κmol g
-1

) πνπ έρεη ην πιηθό απηό 

ζε ζύγθξηζε κε ηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA) (41.8 κmol g
-1

). Από ηελ πνζόηεηα 

ηνπ Ζ-poolLL ππνινγίζηεθε ην εύξνο (Γx, Å) ηεο δξαζηηθήο δώλεο γύξσ από ηα ζσκαηίδηα 

Pt (Παξάξηεκα Α). Όπσο δηαπηζηώλεηαη, ε επηθαλεηαθή ζπγθέληξσζε ηνπ H-poolLL πνπ 

ζρεκαηίδεηαη γύξσ από ηα ζσκαηίδηα Pt (Αring, m
2
/Pt particle), είλαη αλάινγε κε ην 

ηεηξάγσλν ηνπ κήθνπο (Γx, Å) ηεο δξαζηηθήο δώλεο (Αring   (Γx)
2
). Τν κήθνο ηεο 

δξαζηηθήο δώλεο (Σρήκα 7.11) βξέζεθε θαηά 2.6 θνξέο κεγαιύηεξν ζηνλ θαηαιύηε 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) ζε ζρέζε κε ηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (Γx = 6.4 έλαληη 4.0 Å).  

Όπσο θαίλεηαη από ην Σρήκα 7.20, ν ξπζκόο παξαγσγήο Ζ2(g) ζην κε ηζνηνπηθό κίγκα 

(CO/H2O) είλαη κεγαιύηεξνο από ην ξπζκό παξαγσγήο D2(g) ζην ηζνηνπηθό κίγκα 

CO/D2O) θαηά έλα παξάγνληα 1.46 θαη 1.1 γηα ηνπο θαηαιύηεο Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) θαη 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA), αληίζηνηρα. Απηό ππνδεηθλύεη ηελ ύπαξμε θαλοληθού θηλεηηθού 

ηζοηοπηθού θαηλοκέλοσ (ΝΚΙΕ), ην νπνίν πξνέξρεηαη από επηκέξνπο κεραληζηηθά βήκαηα 

ηεο αληίδξαζεο ζηα νπνία εκπιέθεηαη ε δηάζπαζε/ζρεκαηηζκόο δεζκώλ πνπ πεξηέρνπλ 

άηνκα Ζ.  
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σήμα 7.20: Πεηξάκαηα SSITKA-MS γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ H-

pool ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 250
o
C ζε θαηαιύηεο (α) 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U), θαη (β) 

0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA). Βεκαηηθή αιιαγή: 3 % CO/10 % H2O/Ar/Kr (30 min)  3 % 

CO/10 % D2O/Ar (t). 

 

Πίνακαρ 7.6: Σπγθέληξσζε (κmol gcat
-1

) θαη επηθαλεηαθή θάιπςε (ζ) ησλ ελεξγώλ εηδώλ H-pool 

θαη C-pool ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 250
o
C θαζώο θαη ην εύξνο (Γx, Å) ηεο δξαζηηθήο δώλεο 

γύξσ από ηα ζσκαηίδηα Pt γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U, CA). 

Καηαλύηηρ H-pool 

(SSITKA)  

(μmol g
-1

)
(α)

 

Δναλλαγή 

H/D  

(μmol g
-1

)
 (γ)

 

H-poolLL  

(μmol g
-1

) 

C-poolΑ  

(μmol g
-1

)
(δ)

 

Γx 

(Å)
(ε)

 

Pt/Ce1-xLaxO2-δ 

(U) 

91.6 (4.8)
(β)

 46.1 45.5 (2.4)
(β)

 21.7 (1.13)
(β)

 11.2 

Pt/Ce1-xLaxO2-δ 

(CA) 

76.6 (3.5)
 (β)

 34.8 41.8 (1.9)
(β)

 16.9 (0.77)
(β)

 7.1 

α
: κεηξήζεθε από ην πείξακα SSITKA-MS 

β
: επηθαλεηαθή θάιπςε (ζ) κε βάζε ηε δηαζπνξά Pt (κmol Pts g

-1
) (Πίλαθαο 7.5).  

γ
: πξνζδηνξίζηεθε από πεηξάκαηα ελαιιαγήο H/D ζε ζπλζήθεο αληίδξαζεο WGS 

δ
: πξνζδηνξίζηεθε από ην πείξακα ηηηινδόηεζεο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ 

ε
: ππνινγίζηεθε από ην H-poolLL θαη C-poolΑ (κmol g

-1
) κεηά από αθαίξεζε ελόο κνλνζηξώκαηνο 

Pt (19.1 κmol g
-1

) γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 wt% Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) θαη 21.9 κmol g
-1

 γηα ηνλ 

θαηαιύηε 0.5 wt% Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA). 
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σήμα 7.21: (α) Γπλακηθέο απνθξίζεηο HD πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηα ηε δηάξθεηα ησλ βεκαηηθώλ 

ελαιιαγώλ: 3 % CO/10 % H2O/Ar/Kr (2 h, 250
o
C) → 3 % CO/10 % D2O/Ar (250

o
C, t) (SSITKA) 

ή 0.2 % D2/Ar (250
o
C, t) ή 3 % CO/0.2 % D2/Ar (250

o
C, t) ή 10 % D2O/Ar (250

o
C, t) ζηνλ 

θαηαιύηε 0.5 % θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U).  (β) Γπλακηθέο απνθξίζεηο SSITKA γηα ηνλ θαηαιύηε 

0.5 % θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA).  

 

7.3.2.2. Τπολογιζμόρ ενεπγών ενδιαμέζων ειδών C-pool 

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ C-pool ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 

250
ν
C, απαιιαγκέλε από θαηλόκελα επαλαπξνζξόθεζεο CO2, ππνινγίζηεθε κε ηε ρξήζε 

δπλακηθώλ ηζνηνπηθώλ πεηξακάησλ ηηηινδόηεζεο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ (βιέπε § 

7.2.2.2.). Σην Σρήκα 7.22 δίλνληαη δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ H2, 
12

CO2 θαη 
13

CO2 πνπ 

θαηαγξάθεθαλ όηαλ ν θαηαιύηεο Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) εθηέζεθε ζην κίγκα 10 % H2O/Ar. 

Οινθιεξώλνληαο ηηο δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ 
12

CO2 θαη 
13

CO2 ππνινγίδνληαη νη 

ζπγθεληξώζεηο ησλ επηθαλεηαθώλ εηδώλ CO-s θαη HCOO- πνπ αληέδξαζαλ κε ην λεξό. Ζ 

κεγαιύηεξε πνζόηεηα CO2 πνπ παξάγεηαη είλαη απηή ηνπ 
13

CO2 (18.3 κmol gcat
-1

, 

ζC=0.95), όπνπ κόλν κηα κηθξή πνζόηεηα 
12

CO2 (3.4 κmol gcat
-1

, ζC=0.17) παξάγεηαη. Ζ 
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θαιή ζπκθσλία ηνπ H2 (20.4 κmol gcat
-1

) πνπ παξάγεηαη θαη ησλ 
12

CO2 θαη 
13

CO2 (21.7 

κmol gcat
-1

) απνδεηθλύεη ηε κε επαλαπξνζξόθεζε CO2 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. 

Τν ίδην πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA), όπνπ ε 

πνζόηεηα ηνπ 
13

CO2 βξέζεθε ίζε κε 14.3 κmol gcat
-1

 θαη ηνπ 
12

CO2 2.6 κmol gcat
-1

 

(Πίλαθαο 7.6). Τν εύξνο ηεο δξαζηηθήο δώλεο γύξσ από ηα ζσκαηίδηα Pt (Γx, Å) 

ππνινγίζηεθε από ην C-poolA θαη H-poolLL θαη δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7.6. Σην ζεκείν απηό 

πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ Γx (Παξάξηεκα A) ε ζπγθέληξσζε Pt 

ζηελ επηθάλεηα (Pts, mols/gcat) αθαηξέζεθε κόλν κηα θνξά (δελ αθαηξέζεθε από ην H-

poolLL). Ζ ηηκή ηνπ Γx αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ δσο ζηαζεξέο πιέγκαηνο (α, Å) ηνπ 

ππνζηξσκάησλ Ce1-xLaxO2-δ, ππνδεηθλύνλνηαο όηη πξαγκαηηθά ηα ελεξγά ελδηάκεζα είδε 

ηεο αληίδξαζεο ζρεκαηίδνληαη ηόζν θνληά ζηελ δηεπηθάλεηα Pt-ππνζηξώκαηνο. Ζ 

πνζόηεηα ηνπ 
13

CO2 πνπ ππνινγίζηεθε ζην πην πάλσ πείξακα αληηζηνηρεί ζε CO-s ζην Pt 

θαη ζε θνξκηθά/θαξβνμπιηθά (HCOO-/-COOH) ελδηάκεζα είδε ζηε δηεπηθάλεηα Pt-

ππoζηξώκαηνο. Ζ ζπκκεηξηθή θνξπθή ηνπ 
13

CO2 (Σρήκα 7.22) ππνδεηθλύεη όηη ηα 

θνξκηθά θαη πξνζξνθεκέλα εηδε CO έρνπλ πηζαλόηαηα όκνηα δξαζηηθόηεηα.  

Οη δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ Ζ2 θαη 
13

CO2 (Σρήκα 7.22) κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα κειεηεζεί ε δξαζηηθόηεηα ησλ εηδώλ CO-s θαη HCOO-s ζε ζρέζε 

κε ηελ αληίδξαζε WGS από ην ρξόλν εκθάληζεο ηνπ κέγηζηνπ ηεο θνξπθήο (tM, s). Γηα ηνλ 

θαηαιύηε Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U), ην Ζ2 εκθαλίδεη κέγηζην ξπζκό παξαγσγήο ζε ρξόλν t=35 s  

θαη ην 
13

CO2 ζε t=50 s. Αληίζεηα, ζηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA) ν ρξόλνο 

εκθάληζεο κέγηζησλ ξπζκώλ γηα ην Ζ2 θαη 
13

CO2 είλαη tM
1 

= 41 s θαη tM
2
 = 60.7 s, 

αληίζηνηρα. Τν απνηέιεζκα απηό ππνδεηθλύεη όηη ηα είδε CO-s/HCOO-s είλαη πην 

δξαζηηθά ζηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) ζε ζύγθξηζε κε ηνλ Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA). 

 

 

σήμα 7.22: Γπλακηθέο απνθξίζεηο H2, 
12

CO2 θαη 
13

CO2 πνπ θαηαγξάθεθαλ κε θαζκαηνγξάθν 

κάδαο ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) κεηά ηε βεκαηηθή ελαιιαγή: 3 % 
12

CO/10 % 

H2O/Ar (250
o
C, 2h) → 3 % 

12
CO/Ar (250

o
C, 10 min) → 3 % 

13
CO/Ar (250

o
C, 10 min) → 10 % 

H2O/Ar (250
o
C, t). 

Κλ
ειτ
ώ Χ

. Π
ετα
λλ
ίδο
υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ WGS          

              
ΚΛΔΗΤΩ Φ. ΠΔΤΑΛΛΗΓΟΥ                                                                                                                        253 

  

7.3.3. Δπίδπαζη μεθόδος ζύνθεζηρ ζηη ζςγκένηπωζη ηων ενεπγών ενδιαμέζων ειδών 

Σπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο δπν θαηαιύηεο από ηα πεηξάκαηα 

SSITKA-MS θαη ηα δπλακηθά ηζνηνπηθά πεηξάκαηα ηηηινδόηεζεο ησλ ελεξγώλ 

ελδηακέζσλ εηδώλ βξέζεθε όηη ε πνζόηεηα ηνπ H-poolLL (κmol H g
-1

) είλαη θαηά 8.1% 

κεγαιύηεξε όηαλ ν Pt ελαπνηίζεηαη ζην ππόζηξσκα Ce0.5La0.5O2-δ (U) ζε ζύγθξηζε κε ην 

Ce0.5La0.5O2-δ (CA). Αληίζεηα, ην C-poolA είλαη θαηά 22% κεγαιύηεξν ζηνλ θαηαιύηε 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) ζε ζρέζε κε ηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA). Ζ ζπγθέληξσζε 

ησλ H-poolLL θαη C-poolA βξέζεθε λα είλαη κεγαιύηεξε ηεο κνλνζηξσκαηηθήο θάιπςεο 

ηνπ κεηάιινπ (ζ>1), ππνδειώλνληαο όηη απηά ηα είδε ζρεκαηίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ππνζηξώκαηνο ζε κηα δξαζηηθή δώλε γύξσ από ηα ζσκαηίδηα Pt (Σρήκα 7.11). 

Δίλαη ζεκαληηθό λα ζπζρεηηζηεί ν κεηξνύκελνο πεηξακαηηθά θηλεηηθόο ξπζκόο ηεο 

αληίδξαζεο WGS (rCO, κmol CO g
-1

 s
-1

, Πίλαθαο 7.5) κε ηνλ εγγελή θηλεηηθό ξπζκό ηεο 

αληίδξαζεο ν νπνίνο πξνθύπηεη από θάζε λαλο-αληηδραζηήρα (Pt-δραζηηθή δώλε) πνπ 

δηαζπείξεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο. Αο ζεσξήζνπκε όηη o θάζε θαηαιύηεο 

πεξηέρεη Ni λαλν-αληηδξαζηήξεο αλά γξακκάξην θαηαιύηε, ε δξαζηηθόηεηα ησλ νπνίσλ 

είλαη ri (mol CO s
-1

). Τόηε, ε ελεξγόηεηα πνπ κεηξάηαη πεηξακαηηθά δίλεηαη από ηελ Δμ. 

7.1: 

ri . Ni = rCO (mol CO g
-1

 s
-1

)       (7.1) 

Ο ξπζκόο ηνπ θάζε λαλν-αληηδξαζηήξα (ri) κπνξεί λα πεξηγξαθεί από ην λόκν ηνπ 

θηλεηηθνύ ξπζκνύ (kinetic rate law) ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηελ επηθαλεηαθή ζπγθέληξσζε 

ησλ ελεξγώλ εηδώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξπζκν-ξπζκηζηηθό βήκα ηεο αληίδξαζεο WGS. 

Ζ επηθαλεηαθή ζπγθέληξσζε ησλ ελεξγώλ εηδώλ ζπλδέεηαη θαη κε ην εύξνο ηεο δξαζηηθήο 

δώλεο (Γx), θαη έηζη κπνξεί λα γξαθεί ε αθόινπζε ζρέζε (Δμ. 7.2):   

ri = k f(Γx)         (7.2) 

Θεσξνύκε όηη: (α) ην ξπζκν-ξπζκνζηηθό βήκα ηεο αληίδξαζεο ζρεηίδεηαη κε ηηο ζέζεηο 

θαηά κήθνο ηεο δηεπηθάλεηαο κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο, όπσο ζα ζπδεηεζεί ζηε ζπλέρεηα, 

θαη (β) ην f(Γx) είλαη γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ Γx. Σύκθσλα κε ηελ πην πάλσ θηλεηηθή 

αλάιπζε, κπνξεί λα γξαθηεί ε Δμ. 7.3: 

rCO
U
/rCO

CA
 = (ri

U
/ri

CA
) (Ni

U
/Ni

CA
)       (7.3) 

Τν Ni
U
 θαη Ni

CA
 ππνινγίζηεθε από ηε θόξηηζε Pt (0.5 % θ.β.) θαη ην κέζν κέγεζνο ησλ 

ζσκαηηδίσλ ηνπ γηα ηνλ θάζε θαηαιύηε, ιακβάλνληαο ππόςε εκηζθαηξηθή γεσκεηξία 

(Παξάξηεκα Α). Βξέζεθε όηη ν ιόγνο Ni
U
/Ni

CA
 ηζνύηαη κε 0.65. Σύκθσλα κε ηελ Δμ. 7.3, 

γηα λα ηζρύεη ε πεηξακαηηθά κεηξνύκελε αλαινγία rCO
U
/rCO

CA 
=1.95 (Τ=250

ν
C, Πίλαθαο 

7.5), ν ιόγνο f(Γx)
U
/f(Γx)

CA
 πξέπεη λα παίξλεη ηελ ηηκή 2.26, ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν 

ιόγνο ησλ θηλεηηθώλ ζηαζεξώλ, k
U
/k

CA
 αληηθαηνπξίδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θαλοληθού 
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θηλεηηθού ηζοηοπηθού θαηλοκέλοσ (ΝΚΙΕ) (k
U
/k

CA
=1.46/1.1). Από ηελ άιιε, ε 

ζπγθέληξσζε ησλ ελεξγώλ εηδώλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ξπζκν-ξπζκηζηηθό βήκα θαη 

βξίζθεηαη ζηε δξαζηηθή δώλε, είλαη αλάινγε ηνπ (Γx)
2 

(Αring   (Γx)
2
). Σηελ πεξίπησζε 

ηνπ θαηαιύηε Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) ε ζπγθέληξσζε ησλ ελεξγώλ εηδώλ είλαη ~ 2.0 θνξέο 

κεγαιύηεξε από απηή ηνπ ζηεξενύ Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA) [Αring
U
 = 4.33x10

-18
 θαη Αring

CA
 = 

2.15x10
-18

 m
2
/Pt particle]. Με βάζε ηελ πην πάλσ ζπδήηεζε, είλαη θαλεξό όηη ε 

ζπγθέληξσζε ησλ ελεξγώλ εηδώλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κέζα ζε κηα δξαζηηθή δώλε γύξσ από 

ηα ζσκαηίδηα Pt κπνξεί λα πεξηγξάςεη πνιύ θαιά ηηο παξαηεξνύκελεο δηαθνξέο ζηνλ 

θηλεηηθό ξπζκό ησλ θαηαιπηώλ Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) θαη Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA). 

Σε κηα πξόζθαηε δεκνζίεπζε [40] κειεηήζεθε ε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο 

γηα ηελ αληίδξαζε WGS ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα Pt10/CeO2 

(111). Γηα ην CO-s θαη H πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ νμεηδν-αλαγσγηθό κεραληζκό, 

παξαηεξήζεθε πςειό ελεξγεηαθό θξάγκα γηα κεηαθνξά ηνπ αηόκνπ Ζ ηεο πδξνμπινκάδαο 

(-ΟΖ) ζηελ δηεπηθάλεηα Pt. Δπίζεο, γηα ην CO-s θαη H πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ζπλδπαζηηθό κεραληζκό νμεηδν-αλαγσγήο ηνπ ππνζηξώκαηνο κέζσ ζρεκαηηζκνύ 

θνξκηθώλ/θαξβνμπιηθώλ εηδώλ (HCOO- θαη -COOH) [9, 40], ην άηνκν Ζ κεηαθέξεηαη 

ζην κεηαιιν κέζσ θαξβνμπιηθώλ ελδηακέζσλ εηδώλ (-COOH), κε ρακειόηεξν ελεξγεηαθό 

θξάγκα από όηη ζηνλ νμεηδναλαγσγηθό κεραληζκό. Ζ κεηαθνξά πδξνγόλνπ ζην Pt 

απνηειεί ην ξπζκν-ξπζκηζηηθό βήκα ηεο αληίδξαζεο. Δπηπιένλ, ε παξνπζία πεξηζζόηεξσλ 

αηόκσλ Ζ (π.ρ. ελεξγέο πδξνμπινκάδεο) έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ 

θξάγκαηνο γηα ηε δηεπηθαλεηαθή κεηαθνξά ηνπ πδξνγόλνπ [40]. Τα πην πάλσ είλαη ζε πνιύ 

θαιή ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα D2Ο-SSITKA (Σρήκα 7.20), όπνπ: (α) ιήθζεθε 

πςειή ηηκή ηνπ ΝΚΗΔ, θαη (β) ε πνζόηεηα H πνπ βξίζθεηαη ζηε δξαζηηθή δώλε είλαη 

κεγαιύηεξε ζηνλ πην ελεξγό θαηαιύηε Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) ζε ζύγθξηζε κε ην ζηεξεό 

Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA) (Πίλαθαο 7.6). Ζ ζεκαζία ηεο δηεπηθάλεηαο κεηάιινπ-

ππνζηξώκαηνο θαη ε επηθαλεηαθή δηάρπζε εηδώλ ζε κεηαιιηθνύο ζηεξηδόκελνπο 

θαηαιύηεο γηα ηελ αληίδξαζε WGS θαη αλακόξθσζεο κεζαλίνπ έρεη αλαθεξζεί ζην 

παξειζόλ από ην Duprez at al. [41]. 

Ο Aranifard et al. [40] κειέηεζαλ ηε ζπζρέηηζε ηεο ελέξγεηαο πξνζξόθεζεο ηνπ CO 

ζην Pt ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγόηεηα θαηαιπηώλ σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS. 

Γηαπίζησζαλ όηη ζηνλ θαηαιύηε Pt/TiO2 (110) όια ηα δηεπηθαλεηαθά άηνκα Pt κπνξνύλ λα 

είλαη ελεξγά, αθνύ ε πξνζξόθεζε CO δελ είλαη πνιύ ηζρπξή (Δads < 1 eV). Αληίζεηα, ζηνλ 

θαηαιύηε Pt/CeO2 (111) ε πξνζξόθεζε CO είλαη πνιύ ηζρπξή (Δads > 2 eV), όπνπ δελ ζα 

έπξεπε λα ιακβάλνληαη πςειέο θαηαιπηηθέο ελεξγόηεηεο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

αληίδξαζεο. Ζ ίδηα νκάδα εξεπλεηώλ [40] αλαθέξνπλ όηη ε ηζρπξή πξνζξόθεζε CO ζην 
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Pt έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ηζρύνο ηεο πξνζξόθεζεο CO ζε γεηηνληθέο ζέζεηο Pt 

κέζσ πιεπξηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ. Τα απνηειέζκαηα απηά βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε 

ηα πεηξάκαηα DRIFTS πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα (Σρήκα 7.23), όπνπ 

δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε ηζρπξώλ γξακκηθά πξνζξνθεκέλσλ εηδώλ CO πνπ δελ 

ελαιιάζζνληαη κε αέξην 
13

CO ή ζπκκεηέρνπλ ζην κεραληζηηθό δξόκν ηνπ άλζξαθα (C-

path) ηεο αληίδξαζεο WGS (Σρήκα 7.24), θαη αύμεζε ηεο επηθαλεηαθήο θάιπςεο ζηνλ 

θαηαιύηε Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) ζε ζύγθξηζε κε ηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA) 

(Πίλαθαο 7.6). Όκνηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα 0.5 

%θ.β. Pt/ Ce0.8La0.2O2-δ θαη 0.5 %θ.β. Pt/ Ce0.8Ti0.2O2-δ (Σρήκα 7.16 θαη 7.17). 

 

7.3.4. Υαπακηηπιμόρ δομήρ ενεπγών ενδιαμέζων ειδών ηηρ ανηίδπαζηρ WGS  

Σην Σρήκα 7.23 παξνπζηάδνληαη θάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή 

2125-1870 cm
-1

 ζηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) θάησ από κόληκεο 

ζπλζήθεο αληίδξαζεο (3 % 
12

CO/10 % H2O/He/Ar (κπιέ ρξώκα) θαη 3 % 
13

CO/10 % 

H2O/Ar (θόθθηλν ρξώκα) ζηνπο 250
o
C. Μεηά από απνζπλέιημε ηνπ θάζκαηνο 

δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε ηεζζάξσλ θνξπθώλ ζηνπο 2073, 2052, 2016 θαη 1978 cm
-1

. Οη 

θνξπθέο 2073 θαη 2052 cm
-1

 αληηζηνηρνύλ ζε δνλήζεηο πςειήο ζπρλόηεηαο (high 

frequency, HF) γξακκηθά πξνζξνθεκέλνπ CO, ελώ ε θνξπθή 2016 cm
-1

 ζε ρακειήο 

ζπρλόηεηαο γξακκηθά πξνζξνθεκέλν CO ζε ζσκαηίδηα Pt πνιύ κηθξνύ κεγέζνπο (dPt < 

1.5 nm) [6, 17-19]. Ζ θνξπθή ζηνπο 1978 cm
-1

 απνδίδεηαη ζε γξακκηθά πξνζξνθεκέλν 

CO θνληά ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο [9, 26, 28]. Καηά ηελ ελαιιαγή ηεο 

ηξνθνδνζίαο ζην ηζνηνπηθό κίγκα δηαπηζηώζεθε όηη κέξνο ηεο θνξπθήο πςειήο 

ζπρλόηεηαο (2073 cm
-1

) δελ παξνπζίαζε ηζνηνπηθή κεηαηόπηζε, απνδεηθλύνληαο όηη δελ 

είλαη ελεξγό ελδηάκεζν είδνο ηεο αληίδξαζεο WGS. Αληίζεηα, νη θνξπθέο 2052, 2016 θαη 

1978 cm
-1

 κεηαηνπίδνληαη ζε κηθξόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο. Σην ζηεξεό Pt/Ce0.5La0.5O2-δ 

(CA) ιήθζεθαλ νη ηξείο πξώηεο θνξπθέο IR. Καηά ηελ ελαιιαγή ζην ηζνηνπηθό κίγκα (3 

% 
13

CO/10 % H2O/Ar) θαη κεηά ηελ επίηεπμε κόληκεο θαηάζηαζεο παξαηεξήζεθε 

ηζνηνπηθή κεηαηόπηζε ησλ θνξπθώλ ζε ρακειόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο, ππνδειώλνληαο όηη 

ηα επηθαλεηαθά απηά είδε πηζαλόλ λα απνηεινύλ ελεξγά ελδηάκεζα είδε ηεο αληίδξαζεο 

WGS. Όιεο νη θνξπθέο ησλ θαζκάησλ ζηηο άιιεο δπν πεξηνρέο (3050-2750 θαη 1800-1200 

cm
-1

) θαηά ηελ ελαιιαγή ζην ηζνηνπηθό κίγκα εκθαλίζηεθαλ κεηαηνπηζκέλεο ζε 

κηθξόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο (δελ παξνπζηάδνληαη), όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

θαηαιύηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ (CA). 
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σήμα 7.23: Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή 2125-1870 cm
-1

 ζηνλ 

θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) θάησ από κόληκεο ζπλζήθεο αληίδξαζεο (3 % 
12

CO/10 % 

H2O/He/Ar (κπιέ ρξώκα) θαη 3 % 
13

CO/10 % H2O/Ar (θόθθηλν ρξώκα) ζηνπο 250
o
C. 

 

7.3.5. Μελέηη ζςμμεηοσήρ θοπμικών, καπβοξςλικών και ανθπακικών ειδών ζηο 

μησανιζηικό δπόμο άνθπακα (C-path) ηηρ ανηίδπαζηρ WGS 

Σην Σρήκα 7.24α θαη β παξνπζηάδνληαη θάζκαηα DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ θάησ από ην 

κίγκα 10 % H2O/Ar γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) ζηνπο 250
ν
C. Οη 

θνξπθέο IR ζηελ πεξηνρή 3000-2750 cm
-1

 αληηζηνηρνύλ ζηα θνξκηθά είδε (Σρήκα 7.24α). 

Μεηά από 115 s  ζην κίγκα 10 % H2O/Ar νη θνξπθέο IR ησλ θνξκηθώλ εηδώλ δελ 

εμαθαλίδνληαη, ζε αληίζεζε κε ηηο δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ παξαγόκελσλ 
12

CO2 θαη 

13
CO2 (Σρήκα 7.22) όπνπ απηέο έρνπλ πεξαησζεί.  

Σηνλ Σρήκα 7.24β δίλνληαη θάζκαηα DRIFTS ζηελ πεξηνρή 2150-1850 cm
-1

 πνπ 

αθνξνύλ γξακκηθά πξνζξνθεκέλν CO ηα νπνία πάξζεθαλ θάησ από ην κίγκα  10 % 

H2O/Ar. Σην θάζκα ππάξρνπλ ηέζζεξηο θνξπθέο νη νπνίεο όιεο εκθαλίδνληαη 

κεηαηνπηζκέλεο, εθηόο από έλα κέξνο ηεο θνξπθήο ζηνπο 2073 cm
-1

 πνπ δελ κεηαηνπίδεηαη 

(Σρήκα 7.23). Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θνξκηθώλ εηδώλ (Σρήκα 7.24α), ην γξακκηθά 

πξνζξνθεκέλν CO δελ αληηδξά όιν ζηα 115 s (Σρήκα 7.24β). Από ηα απνηειέζκαηα απηά 

(Σρήκα 7.24α θαη β) ππνδεηθλύεηαη όηη ηα θνξκηθά (HCOO-s) θαη ην πξνζξνθεκέλν CO 

(CO-s) είλαη ελεργά ελδηάκεζα είδε ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνπο 250
ν
C γηα ην θαηαιπηηθό 

ζύζηεκα Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U).  

Αληίζηνηρα πεηξάκαηα DRIFΤS (Σρήκα 7.24α θαη β) πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζηνλ 

θαηαιύηε Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (CA), όπνπ ιήθζεθε όκνηα ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηε 

δξαζηηθόηεηα ησλ θνξκηθώλ (HCOO-s) θαη πξνζξνθεκέλσλ εηδώλ CO (CO-s) ζε 

αληίδξαζε κε ην Ζ2Ο.  
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σήμα 7.24: Φάζκαηα DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή (α) 3000-2750 cm
-1

 θαη (β) 2150-

1850 cm
-1

 γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U) κεηά ηε βεκαηηθή ελαιιαγή αεξίσλ: 3 

% 
12

CO/10 % H2O/Ar (250
o
C, 2h) → 3 % 

12
CO/Ar (250

o
C, 10 min) → 3 % 

13
CO/Ar (250

o
C, 10 

min) → 10 % H2O/Ar (250
o
C, t). 

 

7.4. Πποηεινόμενορ Μησανιζμόρ WGS (Pt/CeO2-based) 

Oη κεραληζκνί πνπ έρνπλ πξνηαζεί ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ αληίδξαζε WGS ζε 

ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο Pt κε ππνζηξώκαηα CeO2 θαη Ce1-xMxO2-δ είλαη νη πην θάησ: 

(α) ν οξειδο-αναγωγικός μηχανιζμός (redox mechanism) [11, 42-47], θαη 

(β) ν ζυνδυαζηικός μηχανιζμός κέζσ θνξκηθώλ/θαξβνμπιηθώλ εηδώλ (associative 

mechanism) [1, 9-11, 21, 30, 32, 48-51]. 

Σύκθσλα κε ηνλ νμεηδν-αλαγσγηθό κεραληζκό (Σρήκα 7.25), ην CO(g) πξνζξνθάηαη 

ζηελ επηθάλεηα Pt όπνπ κέξνο ηνπ δηαρέεηαη ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο θαη 

αληηδξά κε επθίλεηα πιεγκαηηθά νμπγόλα ηνπ ππνζηξώκαηνο πξνο παξαγσγή CO2(g). Απηό 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγσγή ηνπ Ce
4+

 → Ce
3+

 θαη ηε δεκηνπξγία θελώλ ζέζεσλ 
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νμπγόλνπ. Σηε ζπλέρεηα, ην Ζ2Ο πξνζξνθάηαη δηαζπαζηηθά θαη επαλνμεηδώλεη ην 

ππόζηξσκα (πιήξσζε θελώλ ζέζεσλ νμπγόλνπ) πξνο παξαγσγή Ζ2(g). 

Σην ζπλδπαζηηθό κεραληζκό (Σρήκα 7.26), νη πδξνμπινκάδεο πνπ ζρεκαηίδνληαη από 

ηε δηαζπαζηηθή πξνζξόθεζε ηνπ Ζ2Ο ζην ππόζηξσκα, αληηδξνύλ κε ην πξνζξνθεκέλν 

CO ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο, πξνο ζρεκαηηζκό θνξκηθώλ θαη/ή 

θαξβνμπιηθώλ εηδώλ. Σηε ζπλέρεηα ηα είδε απηά δηαζπώληαη πξνο παξαγσγή CO2(g) θαη 

Ζ2(g). 

Ο κεραληζκόο πνπ πξνηείλεηαη γηα ηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα Pt/Ce1-xΜxO2-δ (x = 0.0, 

0.2, 0.5 θαη 1.0, M = Ti
4+

, La
3+

) ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-300
ν
C είλαη ν νμεηδν-

αλαγσγηθόο (redox mechanism) παράιιεια κε ηνλ ζπλδπαζηηθό κεραληζκό νμεηδν-

αλαγσγήο ηνπ ππνζηξώκαηνο κέζσ ζρεκαηηζκνύ θνξκηθώλ/θαξβνμπιηθώλ εηδώλ 

(associative formate/carboxyl with –OH regeneration mechanism). Ο ηειεπηαίνο είλαη έλαο 

ζπλδπαζκόο ησλ δπν πξναλαθεξζέλησλ κεραληζκώλ (Σρήκα 7.25 θαη 7.26). Από ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο Γ.Γ. δηαπηζηώζεθε όηη θαη νη δπν κεραληζκνί ζπκβάιινπλ 

ζηνλ νιηθό θηλεηηθό ξπζκό ηεο αληίδξαζεο WGS. Ζ έθηαζε ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε 

κεραληζκνύ ζηνλ νιηθό θηλεηηθό ξπζκό ηεο αληίδξαζεο εμαξηάηαη από ηε ρεκηθή θύζε 

ηνπ θαηηόληνο πνπ εηζάγεηαη ζην πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ. 

 

 

 

σήμα 7.25: Πξνηεηλόκελνο νμεηδν-αλαγσγηθόο κεραληζκόο (redox mechanism) ηεο αληίδξαζεο 

WGS ζηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα Pt/Ce1-xΜxO2-δ (x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 1.0, M = Ti
4+

, La
3+

). 

 

Κλ
ειτ
ώ Χ

. Π
ετα
λλ
ίδο
υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ WGS          

              
ΚΛΔΗΤΩ Φ. ΠΔΤΑΛΛΗΓΟΥ                                                                                                                        259 

  

 

 

σήμα 7.26: Πξνηεηλόκελνο ζπλδπαζηηθόο κεραληζκόο νμεηδν-αλαγσγήο ηνπ ππνζηξώκαηνο κέζσ 

ζρεκαηηζκνύ θνξκηθώλ/θαξβνμπιηθώλ εηδώλ (associative formate/carboxyl with –OH 

regeneration mechanism) ηεο αληίδξαζεο WGS ζηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα Pt/Ce1-xΜxO2-δ (x = 

0.0, 0.2, 0.5 θαη 1.0, M = Ti
4+

, La
3+

). 

 

7.5. ςμπεπάζμαηα  

Τα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη από ηα απνηειέζκαηα ησλ κεραληζηηθώλ κειεηώλ 

ηεο παξνύζαο Γ.Γ. είλαη ηα αθόινπζα: 

(α) Ζ απμεκέλε δξαζηηθόηεηα ηνπ θαηαιύηε Pt/Ce0.8Ti0.2O2-δ (CA) ζε ζύγθξηζε κε εθείλε 

ησλ θαηαιπηώλ Pt/Ce1-xMxO2-δ (M = Zr
4+

, Ti
4+

 θαη La
3+

, x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 1.0) 

ζρεηίδεηαη κε ηε κεγαιύηεξε δξαζηηθόηεηα (k) θαη ζπγθέληξσζε ελεξγώλ ελδηακέζσλ 

εηδώλ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζε κηα δξαζηηθή δώλε (Γx, Ǻ) γύξσ από ηα λαλνζσκαηίδηα Pt 

(dPt = 1.0-2.4 nm). Τν εύξνο απηήο ηεο δξαζηηθήο δώλεο βξέζεθε λα είλαη πεξίπνπ ίζν κε 

7-13 ζηαζεξέο πιέγκαηνο ηνπ ππνζηξώκαηνο Ce0.8Ti0.2O2-δ (ζηεξεό δηάιπκα), όπσο 

ππνινγίζηεθε κε βάζε ην κέγεζνο ησλ C-poolA θαη Ζ-poolLL, αληίζηνηρα. Όκνηα 

απνηειέζκαηα βξέζεθαλ θαη γηα ηνπο θαηαιύηεο Pt/Ce0.5La0.5O2-δ (U, CA) όπνπ ην εύξνο 

ηεο δξαζηηθήο δώλεο βξέζεθε λα είλαη πεξίπνπ δπν ζηαζεξέο πιέγκαηνο ηνπ 

ππνζηξώκαηνο Ce1-xLaxO2-δ (ζηεξεό δηάιπκα). 

(β) Ζ πξαγκαηηθή ζπγθέληξσζε ησλ C-pool θαη H-pool δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί από ηα 

πεηξάκαηα 
13

CO-SSITKA θαη D2O-SSITKA εμαηηίαο ησλ θαηλνκέλσλ επαλαπξνζξόθεζεο 

CO2 θαη ελαιιαγήο H/D, αληίζηνηρα. Έηζη, ζρεδηάζηεθαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

δπλακηθά ηζνηνπηθά πεηξάκαηα από ηα νπνία ππνινγίζηεθε ε ζπγθέληξσζε ησλ ελεξγώλ 

Κλ
ειτ
ώ Χ

. Π
ετα
λλ
ίδο
υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ WGS          

              
ΚΛΔΗΤΩ Φ. ΠΔΤΑΛΛΗΓΟΥ                                                                                                                        260 

  

ελδηακέζσλ εηδώλ ηεο αληίδξαζεο WGS πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα απαιιαγκέλε από 

θαηλόκελα επαλαπξνζξόθεζεο CO2 (εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά), όπσο θαη ε ελαιιαγή ηνπ 

πδξνγόλνπ ηεο πδξνμπινκάδαο ηνπ ππνζηξώκαηνο κε ηα αέξηα D2(g) θαη D2O(g).  

Απνδείρζεθε όηη ν ξπζκόο ζρεκαηηζκνύ HD πνπ ιήθζεθε ζην πείξακα SSITKA είλαη 

ζεκαληηθά κεγαιύηεξνο από ην ξπζκό ηεο ελαιιαγήο H/D κεηαμύ ησλ H2(g), D2(g) θαη ησλ 

κε ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ πνπ πεξηέρνπλ πδξνγόλν θαη ζρεκαηίδνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο WGS. Παξνπζηάζηεθε ε κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκό ελόο 

θαηώηεροσ ορίοσ ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ πνπ πεηέρνπλ 

πδξνγόλν (H-poolLL). Δπίζεο, βξέζεθε όηη δελ πραγκαηοποηείηαη ελαιιαγή Ζ/D κε ην 

αέξην D2O(g). 

(γ) Βξέζεθε πνιύ θαιή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ελδηακέζσλ εηδώλ C-

poolA θαη ηνπ εγγελή θηλεηηθνύ ξπζκνύ ηεο αληίδξαζεο WGS αλα γξακκάξην θαηαιύηε 

(rCO, κmol g
-1

 s
-1

) ζπλαξηήζεη ηεο ρεκηθήο θύζεο ηνπ θαηηόληνο (Zr
4+

, La
3+

 θαη Ti
4+

) πνπ 

εηζάγεηαη ζην πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ, θαζώο θαη ηεο κεζόδνπ ζύλζεζεο ηνπ 

ππνζηξώκαηνο. 

(δ) Σηνπο θαηαιύηεο Pt/Ce1-xMxO2-δ (M = Ti
4+

, La
3+

, x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 1.0) ηα ελεξγά 

ελδηάκεζα είδε ηεο αληίδξαζεο WGS πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα (C-pool) είλαη κέξνο ησλ 

γξακκηθώλ πξνζξνθεκέλσλ CO πνπ ζρεκαηίδνληαη ζην Pt θαη ηα θνξκηθά είδε πνπ 

ζρεκαηίδνληαη ζην ππόζηξσκα. Τα ελεξγά ελδηάκεζα είδε ηεο αληίδξαζεο WGS πνπ 

πεξηέρνπλ πδξνγόλν (Ζ-pool) είλαη νη πδξνμπινκάδεο, ην αηνκηθά πξνζξνθεκέλν 

πδξνγόλν, θαη ηα θνξκηθά είδε. 

(ε) Ζ ζπκκεηνρή ησλ επθίλεησλ πιεγκαηηθώλ νμπγόλσλ ηνπ ππνζηξώκαηνο ζην 

κεραληζηηθό δξόκν ηεο αληίδξαζεο WGS γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο CO2 

απνδείρζεθε κε ρξήζε δπλακηθώλ ηζνηνπηθώλ πεηξακάησλ 
18

Ο/
16

Ο. Ζ πξνζζήθε Ti
4+

 ζην 

πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ νδήγεζε ζε αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ησλ αηόκσλ 

νμπγόλνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληίδξαζε WGS. 

(ζη) Ο κεραληζκόο πνπ πξνηείλεηαη γηα ηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα Pt/Ce1-xMxO2-δ (M = 

Ti
4+

, La
3+

, x = 0.0, 0.2, 0.5 θαη 1.0) ζηνπο 250 θαη 300
ν
C, ηα ππνζηξώκαηα ησλ νπνίσλ 

παξαζθεπάζηεθαλ κε ηηο κεζόδνπο ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε ρξήζε θηηξθνύ νμέσο (CA) 

θαη κε ηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία (U), είλαη ν νμεηδν-αλαγσγηθόο (redox 

mechanism) παράιιεια κε ηνλ ζπλδπαζηηθό κεραληζκό νμεηδν-αλαγσγήο ηνπ 

ππνζηξώκαηνο κέζσ ζρεκαηηζκνύ θνξκηθώλ/θαξβνμπιηθώλ εηδώλ (associative 

formate/carboxyl with –OH regeneration mechanism). 
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     ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

ΑΝΣΙΓΡΑΗ  WGS ΥΑΜΗΛΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ  Δ ΚΑΣΑΛΤΣΔ 

Pt/Ce0.8La0.2Ο2-δ-CNT: ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ Ce-La-Ο/CNT 

 

8.1. Δηζαγωγή 

Σην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα από ηελ θαηαιπηηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ ζηεξεώλ 0.5 %θ.β. Pt/(1-x %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ)-x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 44.1 

θαη 100) σο πξνο ηελ αληηδξαζε WGS ρακειήο ζεξκνθξαζίαο (250-400
ν
C). Τα 

ππνζηξώκαηα παξαζθεπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία, όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 3. Xξεζηκνπνηήζεθαλ λαλνζσιήλεο άλζξαθα (CNT) κε ηελ 

νλνκαζία Ros1-E13 (Rossetter Holdings Ltd, Cyprus) νη νπνίνη απνηεινύληαη από 

πνιπζηξσκαηηθνύο λαλνζσιήλεο άλζξαθα (ΜWNTs, 50-60 % θ.β.) κε ην ππόινηπν 

πνζνζηό λα απνηειείηαη από άκνξθν άλζξαθα. Φξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηερληθέο XRD, FE-

SEM θαη θαζκαηνζθνπία Raman γηα λα εμεηαζηεί όηη νη λαλνζσιήλεο άλζξαθα δελ 

θαηαζηξέθνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζύλζεζεο θαη μήξαλζεο πνπ αθνινπζήζεθε. 

Επηπιένλ, κε ρξήζε ησλ ηερληθώλ BET, TPD-H2, HRTEM, H2-TPR, TPD-CO θαη XPS 

έγηλε πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ησλ θαηαιπηηθώλ απνηειεζκάησλ κε ηηο θπζηθνρεκηθέο 

ηδηόηεηεο ησλ ζηεξεώλ θαηαιπηώλ. 

 

8.2. Υαραθηερηζκός Καηαισηώλ  

8.2.1. Γοκή, σθή θαη κορθοιογία ηωλ ζηερεώλ Ce0.8La0.2Ο2-δ-CNT 

Η ηαπηνπνίεζε ησλ θξπζηαιιηθώλ θάζεσλ ησλ ππνζηξσκάησλ 1-x %θ.β. 

Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 32.5, 44.1 θαη 100), όπσο θαη ν ππνινγηζκόο 

ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ ησλ ζηεξεώλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ρξήζε ηεο ηερληθήο πεξίζιαζεο αθηηλώλ-Φ. Σην Σρήκα 8.1 δίλνληαη πεξηζιαζνγξάκκαηα 

in-situ XRD πνπ ιήθζεθαλ από ηα ζηεξεά 1-x %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT ππό ξνή 

20 % O2/Ar ζηνπο 300
ν
C. Τα δείγκαηα αξρηθά ζεξκάλζεθαλ ππό ξνή He ζηνπο 500

ν
C γηα 

30 min θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε νμείδσζε ζηνπο 300
ν
C. 

Σην πεξηζιαζόγξακκα ηνπ ζηεξενύ Ce0.8La0.2O2-δ ππάξρνπλ νη ραξαθηεξηζηηθέο 

θνξπθέο ηνπ ζηεξενύ δηαιύκαηνο θαζώο θαη ησλ LaOx(CO3)y θαη CeΟx(CO3)y (Σρήκα 

8.1ζη). Η παξνπζία ησλ ηειεπηαίσλ νθείιεηαη ζε παξαπξντόληα ηεο ζύλζεζεο εμαηηίαο 

ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο πύξσζεο ησλ πιηθώλ. Σην πεξηζιαζόγξακκα ησλ 

λαλνζσιήλσλ άλζξαθα (CNT, Σρήκα 8.1α) ιήθζεθαλ θνξπθέο πεξίζιαζεο ζηηο γσλίεο 2ζ  
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26, 35, 43.2 θαη 53.3. Η θνξπθή ζηε γσλία 26
ν
 ζεσξείηαη σο δαθηπιηθό απνηύπσκα ησλ 

λαλνζσιήλσλ άλζξαθα [1, 2]. Σηα ζηεξεά 1-x %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 

7.5, 20.5, 32.5 θαη 44.1) ππάξρνπλ θνξπθέο πνπ νθείινληαη ζηηο θάζεηο Ce0.8La0.2O2-δ θαη 

λαλνζσιήλσλ άλζξαθα. Τν ηειεπηαίν δείρλεη όηη νη λαλνζσιήλεο άλζξαθα δελ 

θαηαζηξέθνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζύλζεζεο θαη μήξαλζεο πνπ αθνινπζήζεθε. Σηα 

ζηεξεά κε x = 20.5, 32.5 θαη 44.1 δελ εκθαλίδνληαη θνξπθέο LaOx(CO3)y θαη CeΟx(CO3)y. 

Οη θάζεηο απηέο πηζαλόλ λα ζρεκαηίδνληαη αιιά ιόγσ ηεο ρακειήο ζπγθέληξσζεο ηνπο (< 

1 %θ.β.) ή ηνπ κηθξνύ θξπζηαιιηθνύ κεγέζνπο (< 4 nm) δελ αληρλεύζεθαλ. Να ζεκεησζεί 

όηη ηα ζηεξεά απηά έρνπλ ηε κηθξόηεξε ζπγθέληξσζε κηθηνύ νμεηδίνπ. 

Πεξηζιαζνγξάκκαηα XRD πνπ ιήθζεθαλ θάησ από αλαγσγηθέο ζπλζήθεο (20 % Η2/He, 

300
ν
C) ήηαλ όκνηα κε απηά ηνπ Σρήκαηνο 8.1. Δελ παξαηεξήζεθε θακία κεηαηόπηζε ησλ 

θνξπθώλ εμαηηίαο ηεο αλαγσγήο ησλ ζηεξεώλ ζηνπο 300
o
C.  

Με βάζε ην πιάηνο ζην ήκηζπ ηνπ κεγίζηνπ (FWHM) ηεο θνξπθήο πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ θξπζηαιινγξαθηθή έδξα (111) ηνπ Ce0.8La0.2O2-δ θαη ηελ εμίζσζε Scherrer [3] 

ππνινγίζηεθε ηo κέγεζνο ησλ θξπζηαιιηθώλ πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ. Τα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.1. Παξαηεξήζεθε όηη κε αύμεζε ηεο % θ.β. ζύζηαζεο ηνπ 

ππνζηξώκαηνο ζε  CNTs, από 7.5 ζε 44.1 %θ.β., ην κέγεζνο ησλ πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ 

κεηώζεθε από 25.6 ζε 14 nm.  

Σηνλ Πίλαθα 8.1 δίλεηαη επίζεο ε εηδηθή επηθάλεηα (SSA, m
2
 g

-1
), ν εηδηθόο όγθνο 

πόξσλ (VP, cm
3
 g

-1
) θαη ε κέζε δηάκεηξνο πόξσλ (dP, nm) ησλ ππόςε ζηεξεώλ. Τν ζηεξεό 

55.9% Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1% CNT παξνπζίαζε ηε κεγαιύηεξε εηδηθή επηθάλεηα (25.6 

m
2
/g). Η εηδηθή επηθάλεηα κεηώλεηαη (7.4 m

2
/g) κε κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ CNTs 

από 44 ζε 7.5%. Σπγθεθξηκέλα, κε πξνζζήθε 7.5 % θ.β. CNT  ζην ζηεξεό Ce0.8La0.2O2 ε 

εηδηθή επηθάλεηα κεηώλεηαη θαηά 34%, ελώ κε πξνζζήθε 44.1 %θ.β. CNT απμάλεηαη θαηά 

56%. Ο όγθνο ησλ πόξσλ απμάλεηαη κε αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ CNTs ζην 

ππόζηξσκα, όπσο θαη ν εηδηθόο όγθνο πόξσλ (απμάλεηαη θαηά 27% κε αύμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ CNTs από 0 ζε 44.1%). Τα ζηεξεά 92.5%Ce0.8La0.2O2-δ - 7.5%CNT 

θαη 67.5%Ce0.8La0.2O2-δ - 32.5%CNT παξνπζηάδνπλ πξαθηηθά ηελ ίδηα δηάκεηξν πόξσλ, 

όπνπ ηε κεγαιύηεξε δηάκεηξν πόξσλ παξνπζηάδεη ην ζηεξεό 79.5% Ce0.8La0.2O2-δ - 20.5% 

CNT. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ε παξνπζία 44.1% CNTs ζην ππόζηξσκα 

πξνθαιεί 50% κείσζε ηεο δηακέηξνπ πόξσλ ζην ζηεξό Ce0.8La0.2O2-δ.  
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τήκα 8.1: Πεξηζιαζνγξάκκαηα in situ XRD ησλ ζηεξεώλ 1-x %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. 

CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 32.5, 44.1, 100). Τα πεξηζιαζνγξάκκαηα ιήθζεθαλ ζε νμεηδσηηθέο 

ζπλζήθεο (20 %θ.ό. O2/He) ζηνπο 300
ν
C. (α) CNT, (β) 55.9% Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1% CNT, (γ) 

67.5% Ce0.8La0.2O2-δ - 32.5% CNT, (δ) 79.5% Ce0.8La0.2O2-δ - 20.5% CNT, (ε) 92.5% Ce0.8La0.2O2-

δ- 7.5% CNT, (ζη) Ce0.8La0.2O2-δ (CNT: , Ce1-xLaxO2-δ: , LaOx(CO3)y: , CeOx(CO3)y: ). 

 

Πίλαθας 8.1: Πξσηνγελέο κέγεζνο θξπζηάιισλ (dC, nm), εηδηθή επηθάλεηα (SSA, m
2
 g

-1
), εηδηθόο 

όγθνο πόξσλ (VP, cm
3
 g

-1
) θαη κέζε δηάκεηξνο πόξσλ (dP, nm) ησλ ζηεξεώλ (1-x) % θ.β. 

Ce0.8La0.2O2-δ - x % θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 32.5, 44.1, 100). 

 

ηερεό dC (nm) SSA (m
2
 g

-1
) VP (cm

3
 g

-1
) dP (nm) 

Ce0.8La0.2O2-δ 19 11.2 0.030 11.1 

92.5%Ce0.8La0.2O2-δ/7.5%CNT 23.3 7.4 0.014 6.7 

79.5%Ce0.8La0.2O2-δ/20.5%CNT 25.6 7.6 0.028 14.4 

67.5%Ce0.8La0.2O2-δ/32.5%CNT 16.9 15.6 0.028 6.4 

55.9%Ce0.8La0.2O2-δ/44.1%CNT 14 25.6 0.041 5.6 

CNT - 5.7 0.015 7.9 

 

O Huber et al. [4] κειέηεζαλ ηνπο θαηαιύηεο Cu0.23Ce0.54Zr0.23Ο2-δ, 

Cu0.23Ce0.54Zr0.23Ο2-δ - x %θ.β. CNF (CNF = λαλνΐλεο άλζξαθα, x = 7.2, 13.4 θαη 23.6) 

όπνπ βξέζεθε αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ κηθηνύ νμεηδίνπ θαηά 1.3 θνξέο 

θαη κείσζε ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο θαηά 1.18 όηαλ ζην ζηεξεό ζπλππάξρνπλ CNF (7.2-

23.6%) ζε ζρέζε κε ην ζηεξεό απνπζία CNF. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ ζηελ 

παξνύζα Δ.Δ. γηα ηνπο θαηαιύηεο κε ζύζηαζε ππνζηξώκαηνο 7.5 θαη 20.5 % θ.β. ζε CNT. 

Σπγθεθξηκέλα, ην κέγεζνο πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ ηνπ κηθηνύ νμεηδίνπ βξέζεθε λα 

απμάλεηαη θαηά 1.35 θνξέο θαη ε εηδηθή επηθάλεηα λα κεηώλεηαη θαηά 1.5 θνξέο γηα ην 

ζηεξεό κε 20.5 %θ.β. CNT ζε ζρέζε κε ην ζηεξεό απνπζία CNT. Σην ζεκείν απηό ζα 
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πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε κέζνδνο ζύλζεζεο πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνύζα Δ.Δ. είλαη 

όκνηα κε απηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από ηελ πην πάλσ εξεπλεηηθή νκάδα (βιέπε Κεθ. 

3.1.2.) [4]. Η εηδηθή επηθάλεηα ηνπ κηθηνύ νμεηδίνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απόδνζε ηεο 

αλάκημεο (mixing efficiency) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύλζεζεο [5, 6]. Η θάζε πνπ πεξηέρεη 

ην πξώην θαηηόλ ζρεκαηίδεη ππξήλεο πνπ δξνπλ σο ππξήλεο θξπζηάιισζεο ηνπ δεύηεξνπ 

θαηηόληνο. Η όιε δηαδηθαζία πξνρσξεί κε ηελ ελζσκάησζε δηαθνξεηηθώλ θαηηόλησλ κε 

δηαθνξεηηθνύο ξπζκνύο [7]. Σηελ πεξίπησζε πνπ ζηε ζύλζεζε είλαη παξόληεο νη CNT, ηα 

νπνία έρνπλ επηθαλεηαθέο θαξβνμπιηθέο νκάδεο, ην ηόλ ηνπ κεηάιινπ πξνζξνθάηαη ζηελ 

επηθάλεηά ηνπο πξηλ ηελ ππξελνγέλεζε ησλ πδξνμπινκάδσλ ησλ κεηάιισλ. Έηζη, ηα 

πξνζξνθεκέλα ηόληα ηνπ κεηάιινπ ιεηηνπξγνύλ σο θέληξα ππξελνγέλεζεο ησλ 

θξπζηαιιηηώλ ησλ κηθηώλ νμεηδίσλ ησλ κεηάιισλ. Σηε ζπλέρεηα απμάλεηαη ην κέγεζνο 

ησλ πξσηνγελώλ ππξήλσλ [8, 9]. Η κνξθή, ην κέγεζνο θαη ν βαζκόο ζπζζσκάησζεο ηνπ 

ηειηθνύ κηθηνύ νμεηδίνπ, όπσο θαη ε πξνζθόιιεζε ηνπ ζηελ επηθάλεηα ησλ CNT 

εμαξηάηαη από ην κέγεζνο θαη ηε δνκή ησλ CNT [4]. Έρεη αλαθεξζεί όηη ε πξνζζήθε ησλ 

CNF αληηζηαζκίδεη ηε κε απνδνηηθή αλάκημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύλζεζεο, όπνπ ε 

επίδξαζε ησλ CNF ζηελ ππξελνγέλεζε θαη θξπζηαιιηθή αλάπηπμε πηζαλόλ λα κεηώλεηαη 

ζε ζπλζήθεο αλάκημεο [10, 11].   

Πεξαηηέξσ αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ησλ CNT (32.5 θαη 44.1 %θ.β.) θαη αληίζηνηρε 

κείσζε ηνπ κηθηνύ νμεηδίνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ πξσηνγελώλ 

ζσκαηηδίσλ θαηά 1.36 θνξέο θαη αύμεζε ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο θαηά 2.29 θνξέο ζε 

ζύγθξηζε κε ην κηθηό νμείδην Ce0.8La0.2O2-δ. O ηύπνο λαλνζσιήλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

(Ros1-E13) δηαζέηεη 40-50% άκνξθν άλζξαθα κε απνηέιεζκα ε % θ.β. αύμεζε ζε CNT 

λα νδεγεί ζε αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ άκνξθνπ άλζξαθα ζηα ζηεξεά, κε απνηέιεζκα λα 

δηεπθνιύλεηαη ε ππξελνγέλεζε. Καηά ζπλέπεηα, ν ξπζκόο ππξελνγέλεζεο θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδεηαη ειαθξώο απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ην ξπζκό θξπζηαιιηθήο αλάπηπμεο κε 

απνηέιεζκα ηα κηθηά νμείδηα λα ζρεκαηίδνπλ μικπόηεποςρ θξπζηάιινπο. Αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα βξέζεθαλ από ηνλ R. Buitrago et al. [12] νη νπνίνη κειέηεζαλ ηνπο 

θαηαιύηεο 1 %θ.β. Pt/x %θ.β. CeO2 - C (x = 20, 30 θαη 40, C: ελεξγνπνηεκέλνο άλζξαθαο). 

Παξαηήξεζαλ όηη κε αύμεζε ηνπ CeO2 από 20 ζε 40 %θ.β. απμάλεηαη ην κέγεζνο ησλ 

πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ CeO2 θαηά 1.5 θνξέο. Επίζεο, ην CeO2 πνπ δελ ελαπνηέζεθε ζε 

άλζξαθα παξνπζίαζε δηπιάζην κέγεζνο ζσκαηηδίσλ από απηό γηα ην ζηεξεό 40 %θ.β. 

CeO2 - C [12]. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο Δ.Δ. απνδεηθλύεηαη όηη παξνπζία 32.5 

θαη 44.1 % θ.β. CNT ζην ππόζηξσκα νδεγεί ζε καλύηεπη διαζποπά ηος μικηού οξειδίος, 

άξα θαη κεγαιύηεξε επηθάλεηα, αλ θαη πεξηέρνπλ κηθξόηεξε πνζόηεηα Ce0.8La0.2O2-δ. Τα 

απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ όηη ζε κηθξέο ζπγθεληξώζεηο CNT (7.5-20.5 %θ.β.) δελ 
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βειηηώλεηαη ν βαζκόο ζπζζσκάησζεο ηνπ κηθηνύ νμεηδίνπ. Αληίζεηα, ζε κεγαιύηεξεο 

ζπγθεληξώζεηο (32.5-44.1 %θ.β.) ηα CNT απμάλνπλ ην βαζκό ζπζζσκάησζεο ν νπνίνο 

θαζνξίδεηαη από ηηο ζπλζήθεο ηεο ζύλζεζεο.  

Σην Σρήκα 8.2 παξνπζηάδνληαη θάζκαηα in situ Raman πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 200
o
C 

ππό ξνή 20%Ο2/N2 ζηα ζηεξεά 1-x %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 

32.5, 44.1). Σε όια ηα θάζκαηα ππάξρεη ε θνξπθή ζηνπο 453 cm
-1

 πνπ απνδίδεηαη ζηε 

ζπκκεηξηθή δόλεζε ησλ αηόκσλ νμπγόλνπ γύξσ από ηα θαηηόληα Ce
4+

 [13-15]. Η θνξπθή 

απηή εκθαλίδεηαη κεηαηνπηζκέλε από ηε ηηκή 465 cm
-1

 πνπ αληηζηνηρεί ζε ηέιεην 

θξύζηαιιν CeO2, εμαηηίαο ηεο ύπαξμεο ελδνγελώλ θελώλ ζέζεσλ νμπγόλνπ (Ce
3+

) θαη ηεο 

ελζσκάησζεο ηνπ θαηηόληνο La
3+

 ζην πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ. Η κεηαηόπηζε 

ηεο θνξπθήο ζε κηθξόηεξνπο θπκαηαξηζκνύο ππνδεηθλύεη ην ζρεκαηηζκό ζηεξενύ 

δηαιύκαηνο Ce0.8La0.2O2-δ [16-18], γεγνλόο πνπ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ηερληθήο XRD. Η θνξπθή ζηνπο 600 cm
-1

 απνδίδεηαη ζηελ ύπαξμε 

ελδνγελώλ θελώλ ζέζεσλ νμπγόλνπ ζηε δνκή ηνπ νμεηδίνπ, ελώ ε θνξπθή ζηνπο 550 cm
-1

 

ζε θελέο ζέζεηο νμπγόλνπ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ ελζσκάησζε ηνπ La
3+

 ζην 

θξπζηαιιηθό πιέγκα ηνπ CeO2 [13, 19, 20]. Η έληαζε ησλ θνξπθώλ πνπ νθείινληαη ζην 

κηθηό νμείδην δεκεηξίνπ βξέζεθε λα κεηώλεηαη κε κείσζε ηεο πεξηεθηηθόηεηάο CeO2 ζηα 

ζηεξεά από 100 ζε 55.9 %θ.β. 

Γεληθά, νη λαλνζσιήλεο άλζξαθα παξνπζηάδνπλ δπν θνξπθέο ζηα θάζκαηα Raman, 

ζηνπο ~ 1580 cm
-1

 (G-band) θαη ~1345 cm
-1

 (D-band). Η θνξπθή G (Graphite) απνδίδεηαη 

ζηελ ειαζηηθή δόλεζε ησλ αηόκσλ άλζξαθα (όκνηα θνξπθή εκθαλίδεηαη θαη ζηνλ 

γξαθίηε) θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ θξπζηαιιηθόηεηα ηνπ πιέγκαηνο ησλ λαλνζσιήλσλ. Η 

θνξπθή D (Disorder) είλαη ελδεηθηηθό ηεο ύπαξμεο άκνξθνπ άλζξαθα ή αηειεηώλ ζηε 

δνκή ησλ λαλνζσιήλσλ. Η θαζαξόηεηα ησλ λαλνζσιήλσλ άλζξαθα κπνξεί λα εθηηκεζεί 

ζπγθξίλνληαο ηηο ζρεηηθέο εληάζεηο ησλ θνξπθώλ D θαη G [21, 22]. Φακειέο ηηκέο ηνπ 

ιόγνπ εληάζεσλ ID/IG απνδίδεηαη ζε πςειήο θξπζηαιιηθόηεηαο δείγκαηα γξαθίηε. Από ηα 

Σρήκαηα 8.2 θαη 8.3 δηαπηζηώλεηαη ε ππάξμε ησλ θνξπθώλ ζηνπο 1570 θαη 1350 cm
-1

 ζε 

όια ηα ζηεξεά θαη πνπ νθείινληαη ζηνπο λαλνζσιήλεο άλζξαθα. Με αύμεζε ησλ CNT ζηα 

ζηεξεά παξαηεξήζεθε αύμεζε ηεο έληαζεο ησλ θνξπθώλ απηώλ.  
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τήκα 8.2: Φάζκαηα in situ Raman πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 200
o
C ππό ξνή 20%Ο2/N2 ζηα ζηεξεά 

(α) Ce0.8La0.2O2-δ, (β) 92.5 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 7.5 %θ.β. CNT, (γ) 79.5 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 20.5 

%θ.β. CNT, (δ) 67.5 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 32.5 %θ.β. CNT θαη (ε) 55.9 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1 

%θ.β. CNT. 

 

Σην Σρήκα 8.3 παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο νμείδσζεο (200 θαη 

400
ν
C, 20%Ο2/N2) ζηελ έληαζε ησλ θνξπθώλ G θαη D. Από ηα θάζκαηα in situ Raman 

δηαπηζηώζεθε όηη κε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο από ηνπο 200 ζηνπο 400
ν
C κεηώλνληαη θαη 

νη δπν θνξπθέο (G θαη D). Η θνξπθή D εμαθαλίδεηαη πιήξσο ζηνπο 400
ν
C, ελώ ε D 

παξακέλεη. Τα πην πάλσ δείρλνπλ όηη κε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο 400
ν
C ππό ξνή 

Ο2/Ν2 o  άκνξθνο άλζξαθαο θαίγεηαη. Φάζκαηα Raman ιήθζεθαλ θαη ζηνπο 300
ν
C όπνπ 

δελ παξαηεξήζεθε κείσζε ησλ θνξπθώλ ησλ λαλνζσιήλσλ άλζξαθα. 

Σην Σρήκα 8.4 δίλεηαη ην δηάγξακκα ηνπ ιόγνπ ησλ εληάζεσλ ID/IG σο πξνο ηελ %θ.β. 

ζύζηαζε ζε CNT πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 200
o
C (κπιέ ρξώκα) θαη 400

ν
C (θόθθηλν ρξώκα) 

ππό ξνή 20%Ο2/N2 ζηα ζηεξεά 1-x %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 7.5, 20.5, 

32.5, 44.1). Με αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ν ιόγνο  ID/IG κεηώλεηαη, απνδεηθλύνληαο 

αύμεζε ηεο θξπζηαιιηθόηεηαο. Με άιια ιόγηα, έλα κέξνο ησλ λαλνζσιήλσλ άλζξαθα 

απνκαθξύλεηαη αθνύ αληηδξά κε ην αέξην νμπγόλν ζηνπο 400
o
C πξνο ζρεκαηηζκό COx.  

Σην Σρήκα 8.5 παξνπζηάδνληαη θσηνγξαθίεο FE-SEM ησλ ζηεξεώλ 92.5% 

Ce0.8La0.2O2-δ - 7.5% CNT θαη 67.5% Ce0.8La0.2O2-δ - 32.5% CNT. Τν κηθηό νμείδην 

Ce0.8La0.2O2-δ έρεη ζπνγγώδε κνξθνινγία θαη βξίζθεηαη ελαπνηηζέκελν ζηνπο 

λαλνζσιήλεο άλζξαθα είηε είλαη αλεμάξηεηε θάζε. Όπσο θαίλεηαη από ηηο θσηνγξαθίεο, 

ην κηθηό νμείδην δεκεηξίνπ έρεη ζρεκαηηζηεί θαη ελαπνηεζεί ζηελ επηθάλεηα ησλ 

λαλνζσιήλσλ άλζξαθα σο κηθξά (< 1 κm) ή πνιύ κεγάια ζσκαηίδηα (20-40 κm).  
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τήκα 8.3: Φάζκαηα in situ Raman ζηελ πεξηνρή 1700-1200 cm
-1

 πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 200
o
C θαη 

400
ν
C ππό ξνή 20%Ο2/N2 ζηα ζηεξεά (α) 92.5 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 7.5 %θ.β. CNT, θαη (β) 79.5 

%θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 20.5 %θ.β. CNT. 

 

 
 

τήκα 8.4: Δηάγξακκα ηνπ ιόγνπ εληάζεσλ ID/IG σο πξνο ην %θ.β. πνζνζηό CNT πνπ ιήθζεθαλ 

ζηνπο 200
o
C (κπιέ ρξώκα) θαη 400

ν
C (θόθθηλν ρξώκα) ππό ξνή 20%Ο2/N2 ζηα ζηεξεά (1-x) %θ.β. 

Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 32.5, 44.1). 

Κλ
ειτ
ώ Χ

. Π
ετα
λλ
ίδο
υ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ CeLa/CNT         

              
ΚΛΕΙΤΩ Φ. ΠΕΤΑΛΛΙΔΟΥ                                                                                                                        271 

 

 

τήκα 8.5: Φσηνγξαθίεο FE-SEM ησλ ζηεξεώλ (α) 92.5% Ce0.8La0.2O2-δ - 7.5% CNT θαη (β) 

67.5% Ce0.8La0.2O2-δ - 32.5% CNT.  

 

8.2.2. Γηαζπορά θαη κέζο κέγεζος ζωκαηηδίωλ Pt 

8.2.2.1. Θερκοπρογρακκαηηδόκελε Eθρόθεζε Η2 (TPD-H2) 

Η ηερληθή ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο H2 ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε 

ηεο εηεξνγέλεηαο ηεο επηθάλεηαο, γηα ηε κειέηε ηεο ηζρύνο ηνπ ρεκηθνύ δεζκνύ κεηαμύ ηνπ 

πξνζξνθεκέλνπ είδνπο θαη ηεο ζηεξεήο επηθάλεηαο, γηα ηελ εύξεζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

κεηάιινπ, θαζώο θαη ηνπ κέζνπ κεγέζνπο (nm) ησλ θξπζηαιιηηώλ ηνπ κεηάιινπ. Σην 

Σρήκα 8.6 παξνπζηάδνληαη πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο Η2 πνπ 

ιήθζεθαλ ζηνπο θαηαιύηεο 0.5% θ.β. Pt/(1-x)% θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x% θ.β. CNT (x = 0, 

7.5, 32.5, 44.1). Σηνλ Πίλαθα 8.2 ζπλνςίδνληαη νη ζεξκνθξαζίεο γηα εκθάληζε ηνπ 

κέγηζηνπ ξπζκνύ εθξόθεζεο πνπ ιήθζεθαλ (TΜ
(i)

). 
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τήκα 8.6: Φάζκαηα ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο πδξνγόλνπ πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 

θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/(1-x) %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 32.5, 44.1) κεηά από 

πξνζξόθεζε 1 % H2/He ζηνπο 25
ν
C.  

 

Σηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ παξαηεξήζεθαλ δπν θνξπθέο ζηνπο 105 (κε ώκν ζηα 

δεμηά) θαη 450
ν
C (κε ώκνπο ζηα δεμηά θαη αξηζηεξά). Η πξώηε θνξπθή αληηζηνηρεί ζε 

αζζελή ρεκηθό δεζκό Η κε ην κέηαιιν (Pt-H), ελώ ε δεύηεξε θνξπθή ζε εθξόθεζε Η2 

από ην ππόζηξσκα. Ο θαηαιύηε Pt/92.5% θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 7.5% θ.β. CNT παξνπζηάδεη 

παξόκνην πξνθίι TPD κε ην ζηεξεό απνπζία CNT. Οη θνξπθέο εθξόθεζεο κεηαηνπίδνληαη 

ειαθξώο ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ππνδεηθλύνληαο ηελ επίδξαζε ησλ λαλνζσιήλσλ 

άλζξαθα ζηελ ηζρύ ηνπ δεζκνύ Pt-H. 

Με πεξαηηέξσ αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ λαλνζσιήλσλ άλζξαθα ζην ππόζηξσκα 

(32.5 θαη 44.1 %θ.β.), όιεο νη θνξπθέο κεηαηνπίδνληαη ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο θαη 

εκθαλίδνληαη θνξπθέο ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 200-300
ν
C. Σπγθεθξηκέλα, ην ζηεξεό 

κε 32.5 %θ.β. CNT παξνπζηάδεη ηξεηο θνξπθέο (80, 240 (κε ώκν ζηα δεμηά) θαη 360
ν
C (κε 

ώκν ζηα δεμηά)), ελώ ν θαηαιύηεο κε 44.1 %θ.β. CNT ηξεηο θνξπθέο ζε ρακειώηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο (75, 220 (κε ώκν ζηα αξηζηεξά) θαη 310
ν
C (κε δπν ώκνπο ζηελ πςειή 

ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή)). Οη θνξπθέο ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (75-80
ν
C) αληηζηνηρνύλ 

ζε αηνκηθά πξνζξνθεκέλν Η κε αζζελή δεζκό Pt-H, ελώ νη θνξπθέο ζηνπο 240
ν
C θαη 

220
ν
C νθείινληαη ζε ηζρπξή ρεκηθή πξνζξόθεζε ηνπ αηνκηθνύ Η ζην Pt. Οη θνξπθέο ζηηο 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο (> 300
o
C) νθείινληαη ζε εθξόθεζε Η2 από ην ππόζηξσκα. 

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Σρήκαηνο 8.6 θαη ηνπ Πίλαθα 8.2 είλαη θαλεξό όηη 

ε εηζαγσγή 44.1 %θ.β. CNT ζην ππόζηξσκα νδεγεί ζε κηθξόηεξε ελέξγεηα δεζκνύ Pt-H 

(κεηαηόπηζε ησλ θνξπθώλ ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο) θαη ζε δηαθνξεηηθά είδε 

επηθαλεηαθώλ αηόκσλ Pt (πνιιαπιέο θνξπθέο εθξόθεζεο πδξνγόλνπ) ζε ζύγθξηζε κε 

ηνπο ππόινηπνπο θαηαιύηεο. Επηπιένλ, ζηνλ θαηαιύηε απηό εθξνθάηαη ε κεγαιύηεξε 
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πνζόηεηα πδξνγόλνπ ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ από ηνπο 400
ν
C, όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

αληίδξαζε WGS. Τν πδξνγόλν απνηειεί πξντόλ ηεο αληίδξαζεο WGS, έηζη ε ηζρύο ηνπ 

δεζκνύ Pt-H κπνξεί λα επηδξά ζην ξπζκό ηεο αληίδξαζεο WGS. Τν κνξηαθό πδξνγόλν 

ζρεκαηίδεηαη κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνύ δπν γεηηνληθώλ αηνκηθώλ πξνζξνθεκέλσλ 

πδξνγόλσλ ζην Pt.  

 

Πίλαθας 8.2: Πνζόηεηα αηνκηθνύ πδξνγόλνπ πνπ εθξνθήζεθε (NH, κmol H g
-1

), δηαζπνξά ηεο 

κεηαιιηθήο θάζεο (D, %), κέζν κέγεζνο θξπζηαιιηηώλ Pt (dPt, nm) θαη ζεξκνθξαζίεο εκθάληζεο 

κεγίζηνπ εθξόθεζεο H2 (TM
(i)

, 
ν
C) γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/1-x %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ/x 

%θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 32.5, 44.1). 

 

0.5 %θ.β. Pt/σπόζηρωκα  NH 

(κmol.g
-1

) 

D 

(%) 

dPt 

(nm) 

ΣΜ
1
 

(
ο
C) 

ΣΜ
2
 

(
ο
C) 

ΣΜ
3
 

(
ο
C) 

Ce0.8La0.2O2-δ 6 23.4 4.7 105 - 450 

92.5%Ce0.8La0.2O2-δ/7.5%CNT 11.1 43.3 2.5 95 - 460 

67.4%Ce0.8La0.2O2-δ/32.5%CNT 13.4 52.3 2.1 80 240 360 

55.9%Ce0.8La0.2O2-δ/44.1%CNT 15.7 61.2 1.8 75 220 310 

 

Η ζπλνιηθή πνζόηεηα Η2 πνπ εθξνθάηαη (NH, κmol H gcat
-1

), ε δηαζπνξά (D, %) θαη ην 

κέζν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ Pt (dPt, nm) δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.2. Η δηαζπνξά Pt 

βξέζεθε λα απμάλεηαη από 23.4 ζε 61.2% κε αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ λαλνζσιήλσλ 

άλζξαθα ζην ππόζηξσκα. Ο θαηαιύηεο Pt/55.9 %θ.β. Ce0.8La0.2O2 - 44.1 %θ.β. CNT έρεη 

ηε κεγαιύηεξε δηαζπνξά θαη ην κηθξόηεξν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt, θαη άξα κεγαιύηεξε 

ζπγθέληξσζε επηθαλεηαθώλ ελεξγώλ θέληξσλ Pt (κmol Pts g
-1

). Από ηα απνηειέζκαηα 

XRD θαη TPD-H2 δηαπηζηώλεηαη όηη κε αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο CNT ζην ππόζηξσκα 

απμάλεηαη ε δηαζπνξά ηνπ κηθηνύ νμεηδίνπ δεκεηξίνπ θαη ηειηθά θαη απηή ηνπ Pt. 

 

8.2.2.2. Ηιεθηροληθή Μηθροζθοπία Γηέιεσζες (TEM) 

Σην Σρήκα 8.7 δίλεηαη θσηνγξαθία HR-TEM πνπ ιήθζεθε γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 

%θ.β. Pt/CNT θαη ε αληίζηνηρε θαηαλνκή κεγέζνπο ησλ ζσκαηηδίσλ Pt κεηά από αλαγσγή 

(Η2, 1 bar) ζηνπο 300
ν
C. Σηε θσηνγξαθία  ΗR-ΤΕΜ (Σρήκα 8.7α) δηαθξίλνληαη νη 

λαλνζσιήλεο άλζξαθα θαη ηα ζσκαηίδηα Pt (καύξεο θειίδεο) πνπ βξίζθνληαη 

ελαπνηηζέκελα ζηελ επηθάλεηα ησλ CNTs ρσξίο λα ζπζζσκαηώλνληαη. Τα λαλνζσκαηίδηα 

Pt είλαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα. Σην Σρήκα 8.7β δίλεηαη ε θαηαλνκή ηνπ κεγέζνπο ησλ 

λαλνζσκαηηδίσλ Pt κε κέζν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ ίζν κε 4.21 (± 2.11) nm.  
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τήκα 8.7: (α) Εηθόλα HR-TEM γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/CNT θαη (β) αληίζηνηρε θαηαλνκή 

κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ Pt κεηά από αλαγσγή (Η2, 1 bar) ζηνπο 300
ν
C. 

 

8.3. Καηαισηηθές Μεηρήζεης 

Σην Σρήκα 8.8 παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηνπ ιόγνπ CeLa/CNT ζηε κεηαηξνπή ηνπ 

CO ζε CO2 (αληίδξαζε WGS) ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο ζε θαηαιύηεο 0.5 

%θ.β. Pt/(1-x) %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 44.1 θαη 100). Όπσο 

θαίλεηαη, ην ππόζηξσκα 67.5 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 32.5 %θ.β. CNT παξνπζηάδεη 

πξαθηηθά κεδεληθή ελεξγόηεηα σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 

200-300
ν
C. Σε κεγαιύηεξεο ζεξκνθξαζίεο (> 350

o
C) παξαηεξήζεθε κηθξή κεηαηξνπή CO, 

~ 6%. Αληίζεηα, ε πξνζζήθε Pt νδεγεί ζε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο θαηαιπηηθήο 

ελεξγόηεηαο ησλ ππόςε ζηεξεώλ. Ο ζηεξηδόκελνο θαηαιύηεο Pt ζην ππόζηξσκα 67.5 

%θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 32.5 %θ.β. CNT (δελ παξνπζηάδεηαη) παξνπζίαζε όκνηα θαηαιπηηθή 

ελεξγόηεηα κε ην ζηεξεό  Pt/92.5% θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 7.5% θ.β. CNT. 

Σεκαληηθό ξόιν ζηελ θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS 

δηαδξακαηίδεη ε παξνπζία ησλ CNTs ζην ππόζηξσκα. Σπγθεθξηκέλα, ε παξνπζία 44.1 

%θ.β. CNT απμάλεη ηε κεηαηξνπή ηνπ CO θαηά 1.34 θνξέο ζηνπο 275
o
C. Αληίζεηα, ε 

παξνπζία 20.5 %θ.β. CNT ζην ππόζηξσκα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο κεηαηξνπήο 

ηνπ CO θαηά 1.3 θνξέο. 

Επηπιένλ, ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε κεηαηξνπή ηνπ CO έρεη θαη ε παξνπζία ηνπ κηθηνύ 

νμεηδίνπ ζην ππόζηξσκα, αθνύ ν ζηεξηδόκελνο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/CNT παξνπζηάδεη 

πξαθηηθά κεδεληθή ελεξγόηεηα κέρξη ηνπο 300
ν
C. Σε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο (325-

400
ν
C) παξαηεξήζεθε κεηαηξνπή ~ 27%.  
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τήκα 8.8: Επίδξαζε ηνπ ιόγνπ CeLa/CNT ζηε κεηαηξνπή ηνπ CO ζε CO2 ζπλαξηήζεη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο WGS ζε θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/(1-x) %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. 

CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 44.1 θαη 100). Πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο: mcat = 0.5 g, GHSV = 40,000 h
-1

, 

ζύζηαζε ηξνθνδνζίαο = 3 % CO/10 % H2O/He.   

 

Ο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/55.9 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1 %θ.β. CNT παξνπζηάδεη ηε 

κεγαιύηεξε κεηαηξνπή CO ζε νιόθιεξε ηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή (250-400
ν
C). Ο 

θαηαιύηεο απηόο έρεη ηε κεγαιύηεξε εηδηθή επηθάλεηα (25.6 m
2
/g) θαη ην κηθξόηεξν 

κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Ce0.8La0.2O2-δ (14 nm). Γηα ην CeO2 έρεη αλαθεξζεί [23, 24] όηη κε 

κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ απμάλεηαη ε ηθαλόηεηα αλαγσγήο ηνπ. Τν 

ηειεπηαίν είλαη ζε ζπκθσλία κε ην γεγνλόο όηη ν νμεηδν-αλαγσγηθόο κεραληζκόο ειέγρεη 

ζε κεγάιν βαζκό ηνλ νιηθό θηλεηηθό ξπζκό ηεο αληίδξαζεο WGS ζηα θαηαιπηηθά 

ζπζηήκαηα Pt/CeO2 [25] θαη Pt/Ce1-xLaxO2-δ (Κεθάιαην 7). Σύκθσλα κε ηνλ νμεηδν-

αλαγσγηθό κεραληζκό, ην CO πξνζξνθάηαη ζην Pt θαη αληηδξά κε επθίλεηα νμπγόλα ηνπ 

ππνζηξώκαηνο (ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο) ζρεκαηίδνληαο CO2 θαη κηα 

θελή ζέζε νμπγόλνπ. Σηε ζπλέρεηα ην Η2Ο επαλνμεηδώλεη ην ππόζηξσκα πξνο παξαγσγή 

πδξνγόλνπ. Τν ζηεξεό Pt/79.5 %θ.β. Ce0.8La0.2Ο2-δ - 20.5 %θ.β. CNT παξνπζηάδεη ηε 

κηθξόηεξε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα ζε ζύγθξηζε κε ηα ππόινηπα ππό κειέηε ζηεξεά. Απηό 

νθείιεηαη ζην κεγαιύηεξν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ (25.6 nm) ηνπ θαη ηε κηθξόηεξε εηδηθή 

επηθάλεηα ηνπ (7.6 m
2
/g). Επηπιένλ, ν θαηαιύηεο κε 44.1 %θ.β. CNT παξνπζηάδεη ηελ 

πςειόηεξε δηαζπνξά, ην κηθξόηεξν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt, θαζώο θαη ηε κηθξόηεξε 

ελέξγεηα δεζκνύ Pt-H. Από ηα πην πάλσ γίλεηαη αληηιεπηό όηη κε κείσζε ηεο % θ.β. 

ζύζηαζεο ζε Ce0.8La0.2O2-δ (αύμεζε %θ.β. CNT) απμάλεηαη ε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα 

εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο εθηηζέκελεο επηθάλεηαο ηνπ κηθηνύ νμεηδίνπ θαη ηνπ Pt. 

Ο Huber et al. [4] κειέηεζαλ ηελ θαηαιπηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζηεξεώλ 

Cu0.23Ce0.54Zr0.23Ο2-δ, Cu0.23Ce0.54Zr0.23Ο2-δ - x %θ.β. CNF (x = 7.2, 13.4 θαη 23.6) σο πξνο 
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ηελ αληίδξαζε WGS. Δηαπίζησζαλ όηη νη θαηαιύηεο κε 7.2 θαη 13.4 %θ.β. CNF 

παξνπζηάδνπλ όκνηα θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα κε ην κηθηό νμείδην απνπζία CNF, ελώ ν 

θαηαιύηεο κε 23.6 %θ.β. CNF κεηώλεη ηελ θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα ηνπ ζηεξενύ. 

Αληίζηνηρα απνηειέζκα ιήθζεθαλ θαη ζηελ παξνύζα Δ.Δ. γηα ηνπο θαηαιύηεο κε 7.5 θαη 

20.5 %θ.β. CNΤ. Η βέιηηζηε ζύζηαζε ζε CNF βξέζεθε λα εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν ησλ 

CNF θαη από ηε ζύλζεζε ησλ ζηεξεώλ [4]. Ο Dong et al. [26] θαη Zhang et al. [27] 

αλαθέξνπλ όηη ηα CNF ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληίδξαζε, απμάλνληαο ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα θαη βειηηώλνληαο έηζη ηελ 

ελεξγόηεηα θαη εθιεθηηθόηεηα. Σύκθσλα κε ηα πην πάλσ, ε απμεκέλε θαηαιπηηθή 

ελεξγόηεηα ηνπ ζηεξενύ κε 44.1 %θ.β. CNT πηζαλόλ λα νθείιεηαη ζηε κεγαιύηεξε 

ζπγθέληξσζε ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Ο Huber et al. [4] 

ππνζηεξίδνπλ όηη ηα CNF δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληίδξαζε WGS θαη όηη ζεκαληηθή 

επίδξαζε έρεη ε ζύλζεζε ησλ θαηαιπηώλ Cu0.23Ce0.54Zr0.23Ο2-δ - x %θ.β. CNF όπνπ ηα 

CNF επεξεάδνπλ ηε θαηαβύζηζε ηνπ κηθηνύ νμεηδίνπ. 

Με ζθνπό λα ππνινγηζηεί ν εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο ηεο αληίδξαζεο WGS 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηαιπηηθά πεηξάκαηα ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-325
ν
C 

κεηαβάιινληαο ηε κάδα ηνπ θαηαιύηε (W, g) θαη ηε κνξηαθή ξνή (F
o
CO, mols/s) ηνπ CO. 

Από ηα απνηειέζκαηα θαηαζθεπάζηεθαλ ηα δηαγξάκκαηα κεηαηξνπήο ηνπ CO ζπλαξηήζεη 

ην ιόγνπ W/F
o
CO (Σρήκα 8.9) γηα ηνπο θαηαιύηεο Pt/79.5 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 20.5 %θ.β. 

CNT θαη Pt/55.9 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1 %θ.β. CNT. Ο εγγελήο θηλεηηθόο ξπζκόο 

ππνινγίδεηαη από ηελ θιίζε ηεο επζείαο (Σρήκα 8.9) [28]. Όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 8.9, 

κε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο από ηνπο 250 ζηνπο 325
ν
C απμάλεηαη ε θιίζε 

ησλ επζεηώλ απνδεηθλύνληαο ην κεγαιύηεξν θηλεηηθό ξπζκό πνπ επηηπγράλεηαη.  

Η απνπζία ησλ εμσηεξηθώλ θαηλνκέλσλ κεηαθνξάο κάδαο επηβεβαηώζεθε από ην 

αθόινπζν πείξακα [29]. Μεηαβιήζεθε ε ζπλνιηθή ξνή (από 200 ζε 100 Nml min
-1

) θαη 

ηαπηόρξνλα ε κάδα ηνπ θαηαιύηε (από 0.5 ζε 0.25g) δηαηεξώληαο ηελ ηαρύηεηα ρώξνπ 

αληηδξαζηήξα (GHSV = 40,000 h
-1

) ζηαζεξή. Μεηξήζεθε ε κεηαηξνπή ηνπ CO ζηε 

ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-325
ν
C γηα ιόγνπο W/F=0.5 g/200 Nml min

-1
 θαη W/F=0.25 

g/100 Nml min
-1

 θαη βξέζεθε όκνηα (± 3%), απνδεηθλύνληαο ηελ απνπζία ησλ εμσηεξηθώλ 

θαηλνκέλσλ κεηαθνξάο κάδαο. 

Η απνπζία ησλ εζσηεξηθώλ θαηλνκέλσλ κεηαθνξάο κάδαο επηβεβαηώζεθε κε ρξήζε 

δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ ηνπ θαηαιύηε. Τν πξώην κέγεζνο ζσκαηηδίσλ ήηαλ 

ζηελ πεξηνρή 0.1 < dp < 0.3 mm (ρξεζηκνπνηήζεθε ζε όιεο ηηο θαηαιπηηθέο κεηξήζεηο), 

ελώ ην δεύηεξν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ (dp) ήηαλ κηθξόηεξν από 0.1 mm. Η κεηαηξνπή ηνπ 

CO κεηξήζεθε ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-325
ν
C θαη βξέζεθε όκνηα (± 5%) γηα ηα 
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δπν κεγέζε ζσκαηηδίσλ (ρξεζηκνπνηήζεθαλ 0.5 g/200 Nml min
-1

). Τν απνηέιεζκα απηό 

απνδεηθλύεη ηελ απνπζία ησλ εζσηεξηθώλ θαηλνκέλσλ κεηαθνξάο κάδαο. 

 

 

 

 

τήκα 8.9: Δηαγξάκκαηα κεηαηξνπήο CO (XCO) ζπλαξηήζεη ηνπ ιόγνπ W/F
o

CO γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ θηλεηηθνύ ξπζκνύ ηεο αληίδξαζεο ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-325
ν
C γηα 

ηνπο θαηαιύηεο (α) 0.5 %θ.β. Pt/79.5 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 20.5 %θ.β. CNT θαη (β) 0.5 %θ.β. 

Pt/55.9 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1 %θ.β. CNT. 

 

Από ηηο ηηκέο ηνπ εγγελνύο θηλεηηθνύ ξπζκνύ θαηαζθεπάζηεθε ην δηάγξακκα ηνπ 

ινγάξηζκνπ ηνπ θηλεηηθνύ ξπζκνύ (ln rCO) σο πξνο ηελ αληίζηξνθε ζεξκνθξαζία 

αληίδξαζεο (1/Τ, Κ
-1

) γηα ηνπο θαηαιύηεο Pt/Ce0.8La0.2O2-δ - 20.5 %θ.β. CNT θαη 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1 %θ.β. CNT (Σρήκα 8.10). Όπσο θαίλεηαη, ν εγγελήο θηλεηηθόο 

ξπζκόο ηνπ ζηεξενύ κε 44.1 %θ.β. CNT είλαη κεγαιύηεξνο από απηό ηνπ ζηεξενύ κε 20.5 

%θ.β. CNT. Η θαηλόκελε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο (Ea) ππνινγίζηεθε από ηελ θιίζε ησλ 

επζεηώλ ηνπ Σρήκαηνο 8.10 ε νπνία βξέζεθε ίζε κε 19.1 θαη 23.3 kcal mol
-1

 γηα ηνπο 

θαηαιύηεο κε 44.1 θαη 20.5 %θ.β. CNT, αληίζηνηρα. Τα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζε πνιύ 
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θαιή ζπκθσλία κε απηά πνπ ιήθζεθαλ από ηνλ Grenoble et al. [30] ζε θαηαιύηεο Pt/C 

(Εapp = 25.5 ± 1.4 kcal mol
-1

) θαη Phatak et al. [31] ζε Pt/CeO2 (Εapp = 17.9  kcal mol
-1

). 

 

 

τήκα 8.10: Δηάγξακκα ινγαξίζκνπ ηνπ θηλεηηθνύ ξπζκνύ (ln rCO) ηεο αληίδξαζεο WGS σο πξνο 

ηελ αληίζηξνθε ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο (1/Τ, Κ
-1

) γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/79.5 %θ.β. 

Ce0.8La0.2O2-δ - 20.5 %θ.β. CNT θαη 0.5 %θ.β. Pt/55.9 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1 %θ.β. CNT. 

 

Γηα λα ππνινγηζηεί ε ηάμε αληίδξαζεο σο πξνο ην CO ζηνπο 300
o
C κεηαβιήζεθε ε 

ζύζηαζε ηξνθνδνζίαο ζε CO από 2 ζε 5 % θ.ό. ελώ ε ζύζηαζε ζε Η2Ο δηαηεξήζεθε 

ζηαζεξή (10 %). Σηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάζηεθαλ δηαγξάκκαηα ηνπ ινγάξηζκνπ ηνπ 

θηλεηηθνύ ξπζκνύ (ln rCO) ηεο αληίδξαζεο WGS σο πξνο ηoλ ινγάξηζκν ηεο κεξηθήο 

πίεζεο CO (ln PCO) (Σρήκα 8.11α). Από ηελ θιίζε ησλ επζεηώλ ππνινγίζηεθε ε ηάμε ηεο 

αληίδξαζεο σο πξνο ην CO. Γηα ηνλ θαηαιύηε κε 20.5 %θ.β. CNT βξέζεθε ίζε κε 0.17 θαη 

γηα ην ζηεξεό κε 44.1 %θ.β. CNT ίζε κε 0.13. Ο Grenoble et al. [30] ζε θαηαιύηεο Pt/C 

αλαθέξνπλ ηάμε αληίδξαζεο σο πξνο ην CO ίζε κε 0.13. Μηθξή ζεηηθή ηάμε αληίδξαζεο 

σο πξνο ην CO έρεη αλαθεξζεί θαη ζε θαηαιύηεο Pt/CeO2 [32].    

Επηπιένλ κειεηήζεθε ε ηάμε ηεο αληίδξαζεο WGS σο πξνο ην H2O ζηνπο 300
ν
C. Γηα 

ην ζθνπό απηό κεηαβιήζεθε ε ζύζηαζε ζε Η2Ο από 5 ζε 15 %θ.ό. θαη δηαηεξήζεθε ε 

ζύζηαζε ηξνθνδνζίαο ζε CO ζηαζεξή (3 % θ.ό.). Από ηελ θιίζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ηνπ 

ινγάξηζκνπ ηνπ θηλεηηθνύ ξπζκνύ (ln rCO) ηεο αληίδξαζεο WGS σο πξνο ηoλ ινγάξηζκν 

ηεο κεξηθήο πίεζεο H2O (ln PH2O) ππνινγίζηεθε ε ηάμε ηεο αληίδξαζεο σο πξνο ην λεξό 

(ίζε κε 1.31) γηα ηνλ θαηαιύηε κε 20.5 %θ.β. CNT, θαη ίζε κε 1.40 γηα ηνλ θαηαιύηε κε 

44.1 %θ.β. CNT (Σρήκα 8.11β). Η ζεηηθή ηάμε αληίδξαζεο πνπ βξέζεθε είλαη ζε 

ζπκθσλία κε ηε βηβιηνγξαθία [30-32]. 
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τήκα 8.11: Δηάγξακκα ινγαξίζκνπ ηνπ θηλεηηθνύ ξπζκνύ (ln rCO) ηεο αληίδξαζεο WGS (α) σο 

πξνο ηoλ ινγάξηζκν ηεο κεξηθήο πίεζεο CO (ln PCO) θαη (β) σο πξνο ηoλ ινγάξηζκν ηεο κεξηθήο 

πίεζεο H2O (ln PH2O) γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/55.9 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1 %θ.β. CNT. 

 

8.4. Καηαλόεζε ηες Eπίδραζες ηωλ CNT ζηελ Καηαισηηθή σκπερηθορά ηωλ 

ηερεώλ Pt/(1-x) % θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT 

8.4.1. Θερκοπρογρακκαηηδόκελε αλαγωγή κε σδρογόλο (Η2-TPR) 

Σην Σρήκα 8.12 παξνπζηάδνληαη ζεξκνθξαζηαθά πξνθίι H2-TPR πνπ ιήθζεθαλ κεηά 

από in situ ζέξκαλζε ησλ ζηεξεώλ ζηνπο 500
o
C κε He θαη νμείδσζή ηνπο ζηνπο 300

ν
C 

(20%Ο2/Ηe) γηα 2 h. Σηνλ Πίλαθα 8.3 δίλεηαη ε ζπλνιηθή πνζόηεηα ηνπ 

θαηαλαιηζθόκελνπ Η2 θαη νη ζεξκνθξαζίεο εκθάληζεο κέγηζηνπ ξπζκνύ θαηαλάισζεο Η2 

(ΤΜ, 
ν
C) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο H2-TPR ζηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/(1-x) 

%θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 32.5 θαη 44.1). Τα πξνθίι H2-TPR 

ηνπ Σρήκαηνο 8.12 παξνπζηάδνπλ δπν δώλεο θαηαλάισζεο Η2. Οη θνξπθέο ζηε ρακειή 

ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή (100-350
ν
C) αληηζηνηρνύλ ζηελ αλαγσγή ηνπ PtOx (π.ρ. Pts-O, 

PtO θαη PtO2), ελώ νη θνξπθέο ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο (350-500
ν
C) αθνξνύλ ηελ 

αλαγσγή ηνπ ππνζηξώκαηνο. 
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τήκα 8.12: Φάζκαηα ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο αλαγσγήο πδξνγόλνπ (Η2-TPR) πνπ ιήθζεθαλ 

ζηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/(1-x) %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 20.5, 32.5 θαη 44.1). 

 

Σύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία [33, 34] ε αλαγσγή ηνπ θαζαξνύ CeO2 νδεγεί ζην 

ζρεκαηηζκό δύν θνξπθώλ, ζηνπο 500
 
θαη 750-800

ν
C. Η θνξπθή ζηνπο 500

ν
C αθνξά ηελ 

αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηνπ CeO2 ελώ ε θνξπθή ζηνπο 750-800
ν
C αληηζηνηρεί ζε 

αληίδξαζε ησλ νμπγόλσλ ζηα βαζύηεξα εζσηεξηθά ζηξώκαηα ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ 

ζηεξενύ CeO2. Επίζεο, έρεη αλαθεξζεί όηη ε παξνπζία Pt επλνεί ηε δηαζπαζηηθή 

πξνζξόθεζε Η2 θαη ηε δηάρπζε ηνπ από ην κέηαιιν ζην ππόζηξσκα (hydrogen spillover) 

κε απνηέιεζκα ε αλαγσγή ηνπ ηειεπηαίνπ λα ιακβάλεη ρώξα ζε ρακειόηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο [35-37].  

Όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 8.12, ε πεξηνρή θαηαλάισζεο Η2 ζηελ πεξηνρή 350-500
ν
C, 

ε νπνία είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηνπ ππνζηξώκαηνο, 

επεξεάδεηαη από ηελ παξνπζία ησλ λαλνζσιήλσλ άλζξαθα. Σπγθεθξηκέλα, κε αύμεζε ηνπ 

% θ.β. CNT ζην ππόζηξσκα νη θνξπθέο απμάλνπλ ζε έληαζε θαη κεηαηνπίδνληαη ζε 

ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Με πξνζζήθε 44.1 %θ.β. CNT ζην ππόζηξσκα ε θνξπθή πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ αλαγσγή ηνπ ππνζηξώκαηνο κεηαηνπίδεηαη από ηνπο 500 ζηνπο 440
ν
C 

(Πίλαθαο 8.3). Τν κηθηό νμείδην δεκεηξίνπ (ρσξίο CNT) παξνπζηάδεη ηε κηθξόηεξε 

ηθαλόηεηα αλαγσγήο ζε ζρέζε κε ηνπο θαηαιύηεο παξνπζία CNT, ππνδεηθλύνληαο ηελ 

επίδξαζε ησλ CNT ζηηο αλαγσγηθέο ηδηόηεηεο ηνπ ζηεξενύ (Πίλαθαο 8.3). Σπγθξίλνληαο 

ηνπο θαηαιύηεο κε CNT δηαπηζηώλεηαη όηη ε ηθαλόηεηα αλαγσγήο ηνπ κηθηνύ νμεηδίνπ 

Ce0.8La0.2O2-δ ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο  ησλ πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ ηνπ. Τν ζηεξεό κε ην 

κεγαιύηεξν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Ce0.8La0.2O2-δ (20.5 %θ.β.) θαηαλαιώλεη ηε κηθξόηεξε 

πνζόηεηα Η2. Αληίζεηα, όζν κεηώλεηαη ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ Ce0.8La0.2O2-δ 
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απμάλεηαη ε ηθαλόηεηα αλαγσγήο ηνπ. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ θαη από κηα 

άιιε νκάδα εξεπλεηώλ [12]. Η εηδηθή επηθάλεηα ηνπ κηθηνύ νμεηδίνπ ζρεηίδεηαη άκεζα θαη 

κε ηελ θνξπθή πνπ αθνξά ηελ αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηνπ ππνζηξώκαηνο [38]. Αύμεζε 

ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δηαζέζηκσλ 

επηθαλεηαθώλ νμπγόλσλ αλά γξακκάξην θαηαιύηε, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε 

θαηαλάισζε πδξνγόλνπ [87].  

Όπσο θαίλεηαη από ην Σρήκα 8.12, ε πεξηνρή θαηαλάισζεο Η2 ζηηο ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο (100-350
ν
C) (αλαγσγή PtOx) κεηαθηλείηαη ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο 

παξνπζία 44.1 %θ.β. CNT ζην ππόζηξσκα. Από ηηο εηθόλεο FE-SEM (Σρήκα 8.5) θαίλεηαη 

όηη ε επηθάλεηα ησλ λαλνζσιήλσλ άλζξαθα δελ έρεη θαιπθζεί πιήξσο από ην κηθηό 

νμείδην δεκεηξίνπ. Έηζη, ζσκαηίδηα Pt κπνξεί λα βξίζθνληαη είηε ζηελ επηθάλεηα ησλ 

λαλνζσιήλσλ άλζξαθα (πνιύ θνληά ζην Ce0.8La0.2Ο2-δ) είηε ζε απηή ηνπ κηθηνύ νμεηδίνπ 

ηνπ δεκεηξίνπ, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα. Η 

ύπαξμε απηήο ηεο εηεξνγέλεηαο κπνξεί λα απνδνζεί θαη από ηελ πνιππινθόηεηα ησλ 

πξνθίι H2-TPR. Τα κέγηζηα ησλ θνξπθώλ θαηαλάισζεο H2 (Πίλαθαο 8.3) δείρλνπλ 

δηαθνξεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ Pt θαη Ce0.8La0.2O2-δ, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε απμεκέλε 

θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα κε αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο CNT ζην ππόζηξσκα. 

 

Πίλαθας 8.3: Σπλνιηθή πνζόηεηα θαηαλαιηζθόκελνπ Η2 θαη ζεξκνθξαζίεο εκθάληζεο κέγηζηνπ 

ξπζκνύ θαηαλάισζεο Η2 (ΤΜ, 
ν
C) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο H2-TPR ζηνπο θαηαιύηεο 0.5 

%θ.β. Pt/(1-x) %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 32.5 θαη 44.1). 

 

Καηαισηηθό ζύζηεκα ΝΗ2 

(κmol/gcat) 

Σmax
(1)

 

(
o
C) 

Σmax
(2)

 

(
o
C) 

Σmax
(3)

 

(
o
C) 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ 137 190 260 500 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ/7.5 %CNT 196 250 305 500 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ/20.5 %CNT 151 220 280 480 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ/32.5 %CNT 211 245 280 470 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ/44.1 %CNT 218 195 280 440 

 

8.4.2. Θερκοπρογρακκαηηδόκελε εθρόθεζε CO (TPD-CO) 

Η ηερληθή ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο CO (TPD-CO) εθαξκόζηεθε γηα λα 

κειεηεζεί ε αιιειεπίδξαζε ηνπ CO (αληηδξώλ ηεο αληίδξαζεο WGS) κε ηελ επηθάλεηα 

ησλ ζηεξεώλ θαηαιπηώλ 0.5 %θ.β. Pt/(1-x) %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 

32.5, 44.1). Τα πεηξάκαηα TPD-CO δηεμήρζεθαλ κεηά από νμείδσζε ηνπ θαηαιύηε ζηνπο 
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300
o
C γηα 2 h (20%O2/He) θαη αλαγσγή ηνπ ζηνπο 300

ν
C γηα 2 ώξεο (H2, 1 atm), ελώ ε 

πξνζξόθεζε CO πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο 25
ν
C.  

Σην Σρήκα 8.13 παξνπζηάδνληαη θάζκαηα ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο CO 

κεηά από πξνζξόθεζε 2 % CO/He ζηνπο 25
ν
C γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. Pt/(1-x) 

%θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 32.5, 44.1). Σηνλ ζηεξηδόκελν θαηαιύηε Pt 

ζε ππόζηξσκα Ce0.8La0.2O2-δ παξαηεξήζεθε παξαγσγή Η2, CO2 θαη CO όηαλ ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζηεξενύ απμήζεθε κέρξη ηνπο 800
ν
C. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηνλ 

θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ ην CO2 εθξνθάηαη ζε ζεξκνθξαζίεο κεγαιύηεξεο ησλ 

500
ν
C. Αληίζεηα, ζηα ζηεξεά Pt/(1-x) %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (παξνπζία CNT 

ζην ππόζηξσκα) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθξόθεζεο ε ζεξκνθξαζία απμήζεθε κέρξη ηνπο 

500
ν
C, αθνύ ζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ηα CNT είλαη ζεξκηθά αζηαζή σο πξνο ηε δνκή 

ηνπο. Σηνπο θαηαιύηεο κε 7.5 θαη 32.5 %θ.β. CNT παξαηεξήζεθε εθξόθεζε CO θαη H2, 

ελώ δελ παξαηεξήζεθε παξαγσγή CO2 κέρξη ηνπο 500
ν
C. Αληίζεηα, ζηνλ θαηαιύηε Pt/(1-

x) %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1 %θ.β. CNT παξαηεξήζεθε ε παξαγσγή Η2, CO2 θαη CO. Η 

κηθξή πνζόηεηα CO2 πνπ παξαηεξήζεθε εθξνθάηαη πάλσ από ηνπο 450
ν
C. 

Η αλίρλεπζε ησλ Η2 θαη CO2 θαηά ηελ εθξόθεζε CO νθείιεηαη ζηελ αληίδξαζε ηνπ 

πξνζξνθεκέλνπ CO (COM) ζηνλ Pt κε επηθαλεηαθέο πδξνμπινκάδεο (-ΟHs) ηνπ 

ππνζηξώκαηνο, πνπ βξίζθνληαη ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο, ζύκθσλα κε ηε 

πην Εμ. 8.1 [50, 51]: 

COM + OHs → CO2(g) + ½ H2(g)                                                                                        (8.1)                                                                            

Μηα άιιε αληίδξαζε πνπ ιακβάλεη ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ TPD-CO θαη 

νδεγεί ζηελ παξαγσγή CO2 είλαη ε νμείδσζε ηνπ πξνζξνθεκέλνπ CO (COM) από άηνκα 

νμπγόλνπ ηνπ ππνζηξώκαηνο (Οs), ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε δηεπηθάλεηα κεηάιινπ-

ππνζηξώκαηνο (Εμ. 8.2) [52]: 

COM + Os → CO2(g) + (□s/e
-
)                                                                                            (8.2)   

όπνπ: □s/e
-
 θελή ζέζε νμπγόλνπ ζην ππόζηξσκα. 

Επηπιένλ, ε παξαγσγή CO2 θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ TPD-CO πηζαλόλ λα 

νθείιεηαη θαη ζηελ αληίδξαζε Boudouard (Εμ. 8.3) [53]: 

2CO-s ↔ CO2(g) + C-s + s                                                                                                (8.3) 

όπνπ, s επηθαλεηαθό άηνκν Pt. 

Γηα λα εμαθξηβσζεί αλ ιακβάλεη ρώξα ε αληίδξαζε Boudouard, κεηά ην πέξαο ηνπ 

πεηξάκαηνο TPD-CO πξαγκαηνπνηήζεθε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο 300
ν
C ππό ξνή 

He θαη ελαιιαγή ηεο ηξνθνδνζίαο ζηνλ αληηδξαζηήξα ζε κίγκα 5 % O2/He, 

αθνινπζνύκελε από αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κέρξη ηνπο 800
ν
C ππό ηε ξνή ηνπ κίγκαηνο 

(πείξακα TPO). Σην Σρήκα 8.14δ παξνπζηάδεηαη ε δπλακηθή απόθξηζε ηνπ CO2 πνπ 
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ιήθζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο TPO γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 %θ.β. 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. Δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε δύν επδηάθξηησλ θνξπθώλ ζηνπο 500 θαη 675
ν
C, 

γεγνλόο πνπ ππνδεηθλύεη ηελ ύπαξμε δύν δηαθνξεηηθώλ εηδώλ ελαπνηηζέκελνπ άλζξαθα 

ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα. Η νινθιήξσζε ηεο θνξπθήο έδσζε ην πνζό ηνπ 

ελαπνηηζέκελνπ άλζξαθα (3.1 κmol/g).  

Σηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ ε δπλακηθή απόθξηζε ηνπ CO2 μεθηλά γύξσ ζηνπο 

520
ν
C, όπνπ  εκθαλίδνληαη κέγηζηα ζηνπο 675 θαη 760

ν
C. To CO εκθαλίδεη θνξπθέο ζηνπο 

90, 210, 660 (κε ώκν ζηα αξηζηεξά) θαη 760
ν
C. Η δπλακηθή απόθξηζε ηνπ πδξνγόλνπ 

παξνπζηάδεη θνξπθή ζηνπο 115
ν
C κε ώκν ζηα δεμηά, θαη ζηνπο 420

ν
C κε ώκνπο ζηα 

αξηζηεξά θαη δεμηά. Η δηαθνξά ησλ πξνθίι ηνπ θαηαιύηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ από απηά πνπ 

ιήθζεθαλ ζην Κεθ. 5 νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή κέζνδν ζύλζεζεο (ζπγθαηαβύζηζε κε 

νπξία θαη ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνύ νμέσο) θαη πύξσζεο (500
o
C ππό ξνή 

He έλαληη 800
ν
C) ησλ ζηεξεώλ ππνζηξσκάησλ θαζώο θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

πξνζξόθεζεο (25 έλαληη 150
ν
C). Οη πνζόηεηεο ησλ CO θαη CO2 πνπ εθξνθνύληαη πάλσ 

από ηνπο 500
ν
C ζην ζηεξεό Pt/Ce0.8La0.2O2-δ πηζαλόλ (έλα κέξνο ηνπο) λα νθείιεηαη ζε 

δηάζπαζε ησλ ελώζεσλ LaOx(CO3)y θαη CeΟx(CO3)y (παξαπξντόληα ηεο ζύλζεζεο), όπσο 

έρνπλ αληρλεπζεί από ηελ ηερληθή XRD (Σρήκα 8.1ζη).  

Σηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ/7.5%CNT ε δπλακηθή απόθξηζε ηνπ H2 εκθαλίδεη 

κέγηζηα ζηνπο 105, 164 θαη 450
ν
C. To CO έρεη θνξπθέο ζηνπο 80 (κε ώκν ζηα δεμηα), 215, 

290 θαη 460
ν
C. Τν ζηεξεό Pt/Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1%CNT παξνπζηάδεη δπν κηθξέο θνξπθέο 

εθξόθεζεο Η2 ζηνπο 85 θαη 140
ν
C, ελώ πάλσ από ηνπο 250

o
C εκθαλίδεηαη κηα κεγάιε 

θνξπθή κε κέγηζην ζηνπο 430
ν
C. Τν εθξόθεζε ηνπ CO παξνπζηάδεη δπν κηθξέο θνξπθέο 

ζηνπο 72 θαη 210
ν
C θαη ην CO2 κηα θνξπθή ζηνπο 500

ν
C. Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα 

είλαη δπλαηό λα εηπσζεί όηη ε παξνπζία ησλ CNT ζην ππόζηξσκα ησλ ππό κειέηε 

θαηαιπηώλ Pt επηδξά ζεκαληηθά ηόζν ζηε κνξθή όζν θαη ζηε ζέζε εκθάληζεο ησλ 

θνξπθώλ εθξόθεζεο CO, H2 θαη CO2. 

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Σρήκαηνο 8.13 θαη ηνπ Πίλαθα 8.4, κε κείσζε ηνπ 

ιόγνπ Ce0.8La0.2O2-δ/CNT νη θνξπθέο εθξόθεζεο κεηαηνπίδνληαη ζε ρακειόηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο, ππνδεηθλύνληαο ηελ επίδξαζε ησλ CNT ζηελ ηζρύ ηνπ δεζκνύ Pt-CO. Ο 

θαηαιύηεο Pt/Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1%CNT ν νπνίνο παξνπζίαζε ηελ πςειόηεξε κεηαηξνπή 

CO σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS έρεη ηε κηθξόηεξε ελέξγεηα δεζκνύ Pt-CO, αθνύ όιεο νη 

θνξπθέο ηνπ TPD-CO κεηαηνπίδνληαη ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Αληίζεηα, ν 

θαηαιύηεο Pt/Ce0.8La0.2O2-δ κε ηε κεγαιύηεξε ελέξγεηα δεζκνύ Pt-CO παξνπζίαζε ηε 

κηθξόηεξε δξαζηηθόηεηα σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS.  
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τήκα 8.13: Φάζκαηα ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο CO κεηά από πξνζξόθεζε 2 % 

CO/He ζηνπο 25
ν
C γηα ηνπο θαηαιύηεο (α) Pt/Ce0.8La0.2O2-δ, (β) Pt/92.5 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 7.5 

%θ.β. CNT, (γ) Pt/55.9 %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1 %θ.β. CNT, θαη (δ) θάζκα 

ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο νμείδσζεο γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5% θ.β. Pt/Ce0.8La0.2O2-δ κεηά από ην 

πείξακα ΤPD-CO. 
 

Πίλαθας 8.4: Εθξνθνύκελεο πνζόηεηεο Ni (κmol gcat
-1

) H2, CO θαη CO2 θαη ζεξκνθξαζίεο 

εκθάληζεο ηνπ κέγηζηνπ ξπζκνύ εθξόθεζεο ζηα πεηξάκαηα TPD-CO γηα ηνπο θαηαιύηεο 0.5 %θ.β. 

Pt/(1-x) %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 32.5, 44.1). Νi (κmol g
-1

): πνζόηεηεο CO, 

CO2 θαη H2 πνπ εθξνθήζεθαλ κέρξη ηνπο 800
ν
C. 

 

0.5%θ.β Pt/σπόζηρωκα  Ni (κmol g
-1

) TM (
o
C) 

Ce0.8La0.2O2-δ CO2    -        (20.8) 675, 760 

 CO  0.8      (17.3)  90, 210, 660, 760 

 H2  8.2      (22.2) 115, 420 

92.5 % Ce0.8La0.2O2-δ/7.5 % CNT CO2  - - 

 CO  2.9 80, 215, 290, 460 

 H2  9.8 105, 165, 450 

67.5 % Ce0.8La0.2O2-δ/32.5 % CNT CO2  - - 

 CO  0.7 74, 200, 500 

 H2  7.4 110, 380 

55.9 % Ce0.8La0.2O2-δ/44.1 % CNT CO2  0.4 500 

 CO  0.3 73, 210 

 H2  22.3 85, 140, 430 
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Σηνλ Πίλαθα 8.4 δίλνληαη νη πνζόηεηεο Ni (i = H2, CO θαη CO2, κmol gcat
-1

) πνπ 

εθξνθήζεθαλ κέρξη ηνπο 500
ν
C γηα όινπο ηνπο θαηαιύηεο, ελώ ζηελ παξέλζεζε 

ζεκεηώλνληαη νη πνζόηεηεο ησλ εθξνθνύκελσλ αεξίσλ κέρξη ηνπο 800
ν
C γηα ηνλ θαηαιύηε 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ. Η πνζόηεηα ηνπ πδξνγόλνπ πνπ εθξνθήζεθε από ηα ζηεξεά βξέζεθε λα 

είλαη θαηά πνιύ κεγαιύηεξε ζηνλ θαηαιύηε Pt/Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1%θ.β. CNT. Έηζη, 

δηαπηζηώλεηαη όηη ε αληίδξαζε πνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ Εμ. (8.1) γίλεηαη ζε κεγαιύηεξε 

έθηαζε ζηνλ θαηαιύηε απηό. Επηπιένλ, ν θαηαιύηεο κε 44.1 %θ.β. CNT είλαη ν κόλνο πνπ 

παξάγεη CO2 θάησ από ηνπο 500
ν
C, ππνδεηθλύνληαο όηη ιακβάλεη ρώξα ε αληίδξαζε 

νμείδσζεο ηνπ CO από ηα πιεγκαηηθά νμπγόλα (Εμ. 8.2) ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο 

από όηη ζηα ππόινηπα ζηεξεά. Τα απνηειέζκαηα απηά είλαη ζε ζπκθσλία κε απηά πνπ 

ιήθζεθαλ από ηελ ηερληθή H2-TPR, όπνπ βξέζεθε όηη κε αύμεζε ηνπ % θ.β. CNT ζηα 

ζηεξεά απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ επθίλεησλ νμπγόλσλ ζην ζηεξεό Ce0.8La0.2O2-δ. Τν 

πην πάλσ είλαη πνιύ ζεκαληηθό απνηέιεζκα αθνύ ηα επθίλεηα είδε νμπγόλνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην κεραληζκό ηεο αληίδξαζεο WGS κέζσ ηνπ νμεηδν-αλαγσγηθνύ κεραληζκνύ. Επηπιένλ, 

ε πςειή ζεξκνθξαζία εθξόθεζεο ηνπ CO2 ζε ζρέζε κε ην Η2 δείρλεη όηη ην παξαγόκελν 

CO2 (Εμο. 8.1 θαη 8.2) επαλαπξνζξνθάηαη ζηελ επηθάλεηα θαη εθξνθάηαη ζε πςειόηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο απειεπζεξώλνληαο δξαζηηθά θέληξα ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιύηε. Η 

πςειόηεξε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα ηνπ ζηεξενύ κε 44.1 % θ.β. CNT πηζαλό λα νθείιεηαη 

ζην ζρεκαηηζκό ιηγόηεξν αλζεθηηθώλ αλζξαθηθώλ εηδώλ ζηελ επηθάλεηά ηνπ ζε ζύγθξηζε 

κε ηνπο ππόινηπνπο θαηαιύηεο.  

 

8.4.3. Φωηοειεθηροληθή θαζκαηοζθοπία αθηίλωλ-Υ (XPS) 

Η θσηνειεθηξνληθή θαζκαηνζθνπία αθηίλσλ-Φ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα εύξεζε ηεο 

αηνκηθήο ζύζηαζεο ηεο επηθάλεηαο θαη ησλ νμεηδσηηθώλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηθαλεηαθώλ 

αηόκσλ ησλ ζηεξεώλ. Σην Σρήκα 8.14 παξνπζηάδνληαη θάζκαηα XPS Pt 4f πνπ ιήθζεθαλ 

ζηνπο θαηαιύηεο Pt/55.9% Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1% CNT θαη Pt/CNT κεηά από in situ 

πύξσζή ηνπο ζηνπο 500
ν
C ππό ξνή He θαη νμείδσζή ηνπο ζηνπο 300

ν
C.  

Σύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο ηερληθήο XPS, θάζε είδνο εκθαλίδεη ζην 

θσηνειεθηξνληαθό θάζκα δπν θνξπθέο (εθηόο ηνπ ηξνρηαθνύ s) εμαηηίαο ηνπ δηαρσξηζκνύ 

ηξνρηάο-ηξνρηαθνύ (spin orbit splitting) [3]. Έηζη, ην 4f ηνπ Pt παξνπζηάδεη δπν θνξπθέο 

πνπ νθείινληαη ζην 4f7/2 θαη 4f5/2. Σηνλ θαηαιύηε Pt/55.9%Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1%CNT 

(Σρήκα 8.15α) δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε ηεζζάξσλ θνξπθώλ. Οη θνξπθέο ζηα 73.6 θαη 76.9 

eV νθείινληαη ζηελ νμεηδσηηθή θαηάζηαζε Pt
2+

 [43], ελώ νη θνξπθέο ζηα 75.3 θαη 78.9 eV 

ζηελ νμεηδσηηθή θαηάζηαζε Pt
4+

 [43]. Σηνλ θαηαιύηε Pt/CNT κεηά από νμείδσζε ζηνπο 

300
ν
C ν Pt βξίζθεηαη ζηελ νμεηδσηηθή θαηάζηαζε Pt

2+
 (73.9 θαη 77.2 eV) θαη Pt

o
 (71.8 θαη 
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75.2 eV) [43]. Τν ηειεπηαίν απνδεηθλύεη ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ CNT ζηελ 

νμεηδσηηθή θαηάζηαζε Pt. Σηνπο θαηαιύηεο κε 0, 7.5, 20.5, 32.5 %θ.β. CNT, o Pt 

βξίζθεηαη ζηελ νμεηδσηηθή θαηάζηαζε +2 θαη +4, όπσο δηαπηζηώλεηαη από ηηο ηηκέο ηεο 

ελέξγεηαο ζύλδεζεο (Πίλαθαο 8.5). Τα πην πάλσ ππνδειώλνπλ όηη ζηηο ζπλζήθεο πνπ 

εθαξκόζηεθαλ ν Pt δελ νμεηδώλεηαη πιήξσο. Μεηά από αλαγσγή ησλ ζηεξεώλ ζηνπο 

300
ν
C δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε κόλν κεηαιιηθνύ ιεπθνρξύζνπ (Pt

o
, 71.3 eV) ζε όινπο 

ηνπο θαηαιύηεο (Πίλαθαο 8.5). Τν απνηέιεζκα απηό ππνδεηθλύεη ηελ πλήπη αναγωγή ηνπ 

Pt ζηηο ζπλζήθεο πνπ εθαξκόζηεθαλ. 

 

 
τήκα 8.14: Φάζκαηα XPS Pt 4f πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο θαηαιύηεο (α) 0.5 %θ.β. 

Pt/55.9%Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1%CNT θαη (β) 0.5 %θ.β. Pt/CNT κεηά από νμείδσζε ζηνπο 300
ν
C.  

 

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 8.5 ην δεκήηξην βξίζθεηαη θαη ζηηο δπν 

νμεηδσηηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο (Ce
4+

/Ce
3+

). Τα απνηειέζκαηα απηά βξίζθνληαη ζε 

ζπκθσλία κε ηε βηβιηνγξαθία [44, 45] θαζώο θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θαζκαηνζθνπίαο Raman (Σρήκα 8.2), όπνπ απνδείρζεθε ε ύπαξμε θελώλ ζέζεσλ 

νμπγόλνπ ζε όια ηα ζηεξεά. Μεηά από νμείδσζε ησλ ζηεξεώλ, ην  12% ηνπ δεκεηξίνπ 

βξίζθεηαη ζηελ νμεηδσηηθή θαηάζηαζε +3. Καηά ηελ θαηεξγαζία ησλ ζηεξεώλ κε 

πδξνγόλν (1 bar, 300
o
C), ην Ce

4+
 αλάγεηαη ζε Ce

3+
 κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην 

πνζνζηό ηνπ δεκεηξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νμεηδσηηθή θαηάζηαζε +3 (19.3-20.5%). Ο 

θαηαιύηεο κε 44.1 %θ.β. CNT παξνπζίαζε ειαθξώο πςειόηεξν πνζνζηό Ce
3+   

(20.5%) 
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ζην ππόζηξσκα ζε αληίζεζε κε ην ζηεξεό κε 20.5 %θ.β. CNT (19.3%). Τα απνηειέζκαηα 

απηά είλαη ζε πνιύ θαιή ζπκθσλία κε ηηο κειέηεο H2-TPR (Σρήκα 8.12 θαη Πίλαθαο 8.3).  

Η ελέξγεηα ζύλδεζεο γηα ην La3d5/2 αληηζηνηρεί ζηελ νμεηδσηηθή θαηάζηαζε +3 [46]. 

Η ελέξγεηα ζύλδεζεο ηνπ O 1s ζηα 530 eV απνδίδεηαη ζε πιεγκαηηθά νμπγόλα ηνπ 

ππνζηξώκαηνο (Ο
2-

). Η θνξπθή απηή εκθαλίδεηαη ζε όια ζηα ζηεξεά εθηόο από απηό ηνπ 

Pt/CNT (απνπζία κηθηνύ νμεηδίνπ). Ο θαηαιύηεο Pt/CNT παξνπζηάδεη δπν θνξπθέο ζηα 

531.8 θαη 533.7 eV. Η πξώηε θνξπθή αθνξά πξνζξνθεκέλα επηθαλεηαθά είδε πνπ 

πεξηέρνπλ ζην κόξηό ηνπο νμπγόλν (π.ρ. Ο2
2-

, Ο
-
, ΟΗ

-
) θαη αλζξαθηθά είδε, ελώ ε δεύηεξε 

θνξπθή ζρεηίδεηαη κε κνξηαθά πξνζξνθεκέλν λεξό [47, 48]. 

Σηνλ Πίλαθα 8.6 δίλεηαη ε αηνκηθή επηθαλεηαθή ζύζηαζε (atom-%) ησλ θαηαιπηώλ 

0.5 %θ.β. Pt/(1-x) %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 32.5, 44.1, 100) 

κεηά από νμείδσζε θαη αλαγσγή, όπσο πξνζδηνξίζηεθε κε ρξήζε ηεο ηερληθήο XPS. Με 

αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ CNT ζηα ζηεξεά θαη ηαπηόρξνλε κείσζε ηνπ κηθηνύ 

νμεηδίνπ βξέζεθε λα κεηώλεηαη ε επηθαλεηαθή ζπγθέληξσζε ησλ La, Ce θαη Ο, ελώ απηή 

ηνπ C απμάλεηαη, όπσο αλακέλεηαη. Με αύμεζε ησλ CNT δηαπηζηώζεθε κείσζε ηνπ 

επηθαλεηαθνύ Pt. Απηό πηζαλώο λα νθείιεηαη  ζηελ αύμεζε ηεο παξνπζίαο άκνξθνπ 

άλζξαθα πνπ πηζαλόλ λα θαιύπηεη κέξνο ηνπ επηθαλεηαθνύ Pt θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζύλζεζεο ή/θαη πξνθαηεξγαζίαο ηνπ ζηεξενύ θαηαιύηε.  
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Πίλαθας 8.5: Ελέξγεηεο ζύλδεζεο (eV) πνπ κεηξήζεθαλ κε θσηνειεθηξνληθή κηθξνζθνπία 

αθηίλσλ-Φ (XPS) ζηα ζηεξεά θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα 0.5 %θ.β. Pt/(1-x) %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x 

%θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 32.5, 44.1, 100) κεηά από νμείδσζε θαη αλαγσγή ηνπο. 

 

0.5 %θ.β. Pt/σπόζηρωκα La 3d5/2 Ce 3d5/2 O 1s Pt 4f7/2 

Ce0.8La0.2O2-δ-O2 834.5 882.9 

[12.0%Ce
3+

] 

530.0 73.6 (77) 

75.3 (23) 

Ce0.8La0.2O2-δ-Η2 834.5 882.9 

[19.6%Ce
3+

] 

530.1 71.3 

Ce0.8La0.2O2-δ/7.5%CNT-O2 834.4 882.7 

[11.3%Ce
3+

] 

530.0 73.6 (82) 

75.3 (18) 

Ce0.8La0.2O2-δ/7.5%CNT-Η2 834.6 882.8 

[19.9%Ce
3+

] 

530.0  

71.2 

Ce0.8La0.2O2-δ/  

20.5%CNT-O2 

834.5 882.9 

[11.6%Ce
3+

] 

530.0 73.5 (80) 

75.3 (20) 

Ce0.8La0.2O2-δ/20.5%CNT-Η2 834.5 882.8 

[19.3%Ce
3+

] 

530.1 71.2 

Ce0.8La0.2O2-δ/32.5%CNT-O2 834.4 882.9 

[11.8%Ce
3+

] 

530.1 73.6 (74) 

75.4 (26) 

Ce0.8La0.2O2-δ/32.5%CNT-Η2 834.5 882.9 

[19.6%Ce
3+

] 

530.0 71.3  

Ce0.8La0.2O2-δ/44.1%CNT-O2 834.6 882.9 

[11.3%Ce
3+

] 

530.0 73.6 (74) 

75.3 (26) 

Ce0.8La0.2O2-δ/44.1%CNT-Η2 834.5 882.8 

[20.5%Ce
3+

] 

530.1 71.2 

CNT-O2 - - 531.8 (31) 

533.7 (69) 

71.8  

73.9  

CNT-Η2 - - 531.7 (33) 

533.7 (67) 

71.4 
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Πίλαθας 8.6: Αηνκηθή επηθαλεηαθή ζύζηαζε (atom-%) ησλ θαηαιπηώλ 0.5 %θ.β. Pt/(1-x) %θ.β. 

Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 32.5, 44.1, 100) κεηά από νμείδσζε θαη αλαγσγή 

όπσο πξνζδηνξίζηεθε κε ρξήζε ηεο ηερληθήο XPS. 

 

Καηαισηηθό ζύζηεκα La 

atom% 

Ce 

atom% 

O 

atom% 

Pt 

atom% 

C 

atom% 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ-O2 8.7 31.2 59.1 1.0 - 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ-H2 9.1 31.6 58.5 0.8 - 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ/7.5%CNT-O2 7.1 28.2 51.5 1.2 12.0 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ/7.5%CNT-H2 7.0 27.9 51.9 1.0 12.2 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ/20.5%CNT-O2 6.9 25.6 45.6 0.8 21.1 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ/20.5%CNT-H2 6.8 25.3 46.3 0.7 20.9 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ/32.5%CNT-O2 6.7 23.4 42.6 0.5 26.8 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ/32.5%CNT-H2 6.6 23.6 43.0 0.4 26.4 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ/44.1%CNT-O2 5.6 17.8 37.0 0.4 37.4 

Pt/Ce0.8La0.2O2-δ/44.1%CNT-H2 6.1 18.1 38.9 0.3 36.6 

Pt/CNT-O2 - - 2.2 0.2 97.6 

Pt/CNT-H2 - - 2.1 0.1 97.8 

 

8.5. σκπεράζκαηα 

Τα θύξηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη από ηε κειέηε απηή είλαη ηα αθόινπζα: 

(α) Η ρξήζε ηεο κεζόδνπ ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία γηα ηε ζύλζεζε ησλ ππνζηξσκάησλ 

(1-x) %θ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x %θ.β. CNT (x = 0, 7.5, 20.5, 32.4 θαη 44.1) νδήγεζε ζηε 

ζύλζεζε ππνζηξσκάησλ κε κέζν κέγεζνο πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ 14 - 25.6  nm θαη 

εηδηθή επηθάλεηα 7.4 - 25.6 m
2
 g

-1
. Τν ππόζηξσκα κε 44.1 %θ.β. CNT βξέζεθε λα έρεη ην 

κηθξόηεξν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ θαη ηε κεγαιύηεξε εηδηθή επηθάλεηα. 

(β) Με ρξήζε ηεο ηερληθήο Raman ηαπηνπνηήζεθε ε ύπαξμε ηνπ κηθηνπ νμεηδίνπ, ησλ 

θελώλ ζέζεσλ θαη ησλ λαλνζσιήλσλ άλζξαθα ζηα ζηεξεά. 

(γ) Τν κηθηό νμείδην Ce0.8La0.2O2-δ κπνξεί λα ζρεκαηίδεηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ 

CNTs ζε κηθξά (< 1 κm) ή πνιύ κεγάια ζσκαηίδηα (20-40 κm) ή σο κηα μερσξηζηή ζηεξεή 

θάζε (FE-SEM).  

(δ) Ο θαηαιύηεο κε 44.1 %θ.β. CNT ζην ππόζηξσκα βξέζεθε λα έρεη κηθξόηεξε ελέξγεηα 

δεζκνύ Pt-H θαη δηαθνξεηηθά είδε επηθαλεηαθώλ αηόκσλ Pt ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 

ππόινηπνπο θαηαιύηεο.  

(ε) Ο θαηαιύηεο Pt/55.9 %θ.β. Ce0.8La0.2O2 - 44.1 %θ.β. CNT παξνπζίαζε ηε κεγαιύηεξε 

δηαζπνξά θαη ην κηθξόηεξν κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt. 
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(ζη) Ο θαηαιύηεο Pt/55.9 %θ.β. Ce0.8La0.2O2 - 44.1 %θ.β. CNT παξνπζίαζε ηελ θαιύηεξε 

θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 250-

400
ν
C. Η θαηλόκελε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο (Ea) βξέζεθε ίζε κε 19.1 kcal mol

-1
 γηα ηνλ 

θαηαιύηε κε 44.1 %θ.β. CNT θαη 23.3 kcal mol
-1

 γηα ηνλ θαηαιύηε κε 20.5 %θ.β. CNT. 

(δ) Σηα ππό κειέηε θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα ε ηάμε αληίδξαζεο σο πξνο ην CO βξέζεθε 

κηθξήο ζεηηθήο ηάμεο, ελώ σο πξνο ην Η2Ο ζεηηθήο ηάμεο. 

(ε) Με αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ CNT ζην ππόζηξσκα εληζρύεηαη ε ηθαλόηεηα 

αλαγσγήο ησλ ζηεξεώλ θαηαιπηώλ. Η ηειεπηαία ζρεηίδεηαη κε ηελ εηδηθή επηθάλεηα θαη ην 

κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ κηθηνύ νμεηδίνπ Ce0.8La0.2O2. 

(ζ) Ο θαηαιύηεο κε ηελ πςειόηεξε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα Pt/Ce0.8La0.2O2-δ - 44.1%CNT 

έρεη ηε κηθξόηεξε ελέξγεηα δεζκνύ Pt-CO. Σηνλ θαηαιύηε απηό δηαπηζηώζεθε όηη ε 

αληίδξαζε ηνπ πξνζξνθεκέλνπ CO ζην Pt κε ηηο επηθαλεηαθέο πδξνμπινκάδεο ηνπ 

ππνζηξώκαηνο γίλεηαη ζε κεγαιύηεξε έθηαζε. 

(η) Από ηα απνηειέζκαη XPS βξέζεθε όηη κεηά από αλαγσγή ησλ ζηεξεώλ ζηνπο 300
ν
C 

ύπαξρεη κόλν ν κεηαιιηθόο ιεπθόρξπζνο (Pt
o
). Επηπιένλ, ν θαηαιύηεο κε 44.1 %θ.β. CNT 

παξνπζίαζε ειαθξώο πςειόηεξν πνζνζηό Ce
3+   

(20.5%) ζην ππόζηξσκα ζε αληίζεζε κε 

ηνπο ππόινηπνπο θαηαιύηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 

ΑΝΣΙΓΡΑΗ WGS Δ ΚΑΣΑΛΤΣΔ Fe/Ce0.8La0.2Ο2-δ: ΔΠΙΓΡΑΗ 

ΣΗ ΦΟΡΣΙΗ Fe 

 

9.1. Δηζαγωγή 

Με ζηόρν ηελ αλάπηπμε θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία λα κε βαζίδνληαη ζην Pt 

(πςειό θόζηνο), κειεηήζεθε ε ελαπόζεζε Fe ζην ππόζηξσκα Ce0.8La0.2O2-δ ην νπνίν 

παξνπζίαζε ηελ πςειόηεξε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS ζε 

ζύγθξηζε κε ηα ππόινηπα ζηεξεά Ce1-xLaxO2-δ (Κεθ. 5) ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηεξηδόκελσλ 

θαηαιπηώλ Pt.  Γηα ην ζθνπό απηό κειεηήζεθε ην θαηαιπηηθό ζύζηεκα x %θ.β. Fe (x=10, 

15, 20 θαη 30 %θ.β. Fe)/Ce0.8La0.2O2-δ. Τν ππόζηξσκα παξαζθεπάζηεθε κε ηε κέζνδν 

ιύκαηνο-πεθηώκαηνο κε ρξήζε θηηξηθνύ νμέσο, ελώ ε ελαπόζεζε Fe έγηλε κε ηε κέζνδν 

ηνπ πγξνύ εκπνηηζκνύ. Σην θεθάιαην απηό εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο θόξηηζεο Fe ζηελ 

θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα ηνπ ζηεξενύ Fe/Ce0.8La0.2O2-δ σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS ζηε 

ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 350-600
ν
C. Με ζηόρν λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νη θπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο ησλ ζηεξεώλ, όπσο θαη ε ζπζρέηηζε ηνπο 

κε ηελ θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα ηνπο σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δηάθνξεο ηερληθέο όπσο: ex situ θαη in situ XRD, TEM, θαζκαηνζθνπία Mӧssbauer, BET, 

in situ UV-vis/DRS, OSC, H2-TPR, TPD-CO, TPD-CO2 θαη in situ DRIFTS. 

 

9.2. Υαξαθηεξηζκόο Καηαιπηώλ 

9.2.1. Πεξίζιαζε αθηίλωλ-X (XRD) 

Σην Σρήκα 9.1 δίλνληαη πεξηζιαζνγξάκκαηα XRD ζηελ πεξηνρή 20-80
ν
 γηα ηνπο 

ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x=10, 15, 20 θαη 30) κεηά από 

πύξσζή ηνπο ζηνπο 600
ν
C γηα 2 h. Σε όια ηα πεξηζιαζνγξάκκαηα (Σρήκα 9.1) ππάξρνπλ 

νη θνξπθέο πνπ απνδίδνληαη ζην κηθηό νμείδην Ce0.8La0.2O2-δ. Σπγθεθξηκέλα, ιήθζεθαλ 

θνξπθέο πεξίζιαζεο ζηηο γσλίεο 2ζ: 28.3, 32.8, 47.1, 55.7, 58.5, 68.6, 75.7 θαη 78.1
o
. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζην Κεθ. 5, νη θνξπθέο πεξίζιαζεο ηνπ κηθηνύ νμεηδίνπ είλαη 

κεηαηνπηζκέλεο ζε κηθξόηεξεο γσλίεο 2ζ ζε ζρέζε κε ην CeO2, ππνδεηθλύνληαο ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ θαηηόληνο La
3+

 ζην πιέγκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ. Με αύμεζε ηεο 

θόξηηζεο Fe ζηα ζηεξεά δελ παξαηεξήζεθε κεηαηόπηζε ησλ θνξπθώλ ηνπ Ce0.8La0.2O2-δ, 

θάηη πνπ ππνδειώλεη όηη ν Fe ελαπνηίζεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη δελ 
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ελζσκαηώλεηαη ζην θξπζηαιιηθό πιέγκα ηνπ Ce0.8La0.2O2-δ. Όκνηα απνηειέζκαηα 

ιήθζεθαλ από ηνλ Galvita et al. [1] ζε θαηαιύηεο 80 %θ.β. Fe2O3-Ce0.5Zr0.5O2-δ νη νπνίνη 

παξαζθεπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν πδξόιπζεο ηεο νπξίαο. Γηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε ησλ 

θάζεσλ Fe2O3 θαη ζηεξενύ δηαιύκαηνο Ce0.5Zr0.5O2-δ. Σηα ζηεξεά κε θόξηηζε Fe 15-30 

%θ.β. εκθαλίδνληαη επηπιεόλ θνξπθέο νη νπνίεο απνδίδνληαη ζηελ θξπζηαιιηθή θάζε ηνπ 

αηκαηίηε (α-Fe2O3). Σπγθεθξηκέλα, νη θνξπθέο πεξίζιαζεο ζηηο γσλίεο 2ζ: 24.2, 35.6, 40.9, 

49.5, 54.2, 62.5 θαη 64.0
o
 αληηζηνηρνύλ ζηα επίπεδα (012), (110), (113), (024), (016), (214) 

θαη (300) ηνπ α-Fe2O3 (JCPDS 81-0792 XRD card file). Αληίζεηα, ζηνλ θαηαιύηε 10 %θ.β 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ δελ εκθαλίζηεθαλ θνξπθέο ηεο θάζεο α-Fe2O3. Τν απνηέιεζκα απηό 

πηζαλό λα ππνδεηθλύεη όηη ην κέζν κέγεζνο ησλ πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ α-Fe2O3 είλαη 

θάησ από 4 nm (όξην αλίρλεπζεο ηεο ηερληθήο XRD). Με αύμεζε ηεο θόξηηζεο Fe από 15 

ζε 30 %θ.β. ε έληαζε ησλ θνξπθώλ πνπ νθείινληαη ζηνλ αηκαηίηε απμάλεηαη, θάηη πνπ 

ππνδεηθλύεη αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ ηνπ.  

 

 

ρήκα 9.1: Πεξηζιαζνγξάκκαηα XRD ζηελ πεξηνρή 20-80
ν
 γηα ηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο (α) 

10 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ, (β) 15 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ, (γ) 20 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ θαη (δ) 30 

%θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ. 

 

Σηνλ Πίλαθα 9.1 δίλεηαη ην κέγεζνο ησλ πξσηνγελώλ θξπζηάιισλ ησλ θάζεσλ α-

Fe2O3 θαη Ce0.8La0.2O2-δ γηα ηα ζηεξεά x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10. 15, 20 θαη 30). 

Τν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ ππνινγίζηεθε κε ρξήζε ηεο Δμ. Scherrer [2] θαη ηνπ πιάηνπο 

ζην ήκηζπ ηνπ κεγίζηνπ (FWHM) ηεο θνξπθήο (110) θαη (111) γηα ην α-Fe2O3 θαη 

Ce0.8La0.2O2-δ, αληίζηνηρα. Τν κέγεζνο ησλ πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ ηνπ αηκαηίηε βξέζεθε 

λα απμάλεηαη κε αύμεζε ηεο θόξηηζε Fe ζην ζηεξεό. Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα ηνληζηεί 

ην γεγνλόο όηη όηαλ δηπιαζηάδεηαη ε πνζόηεηα Fe (από 15 ζε 30 %θ.β.) ζηα ζηεξεά δελ 
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παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ζσκαηηδίσλ αηκαηίηε (14.5 έλαληη 14.9 

nm). Τν απνηέιεζκα απηό δείρλεη όηη ην κηθηό νμείδην Ce0.8La0.2O2-δ εκπνδίδεη ηε 

ζπζζσκάησζε ηνπ α-Fe2O3. Δπηπιένλ, ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ ζηεξενύ 

δηαιύκαηνο Ce0.8La0.2O2-δ παξακέλεη πξαθηηθά αλεπεξέαζην (7.5-7.7 nm) από ηελ  

παξνπζία ή απνπζία Fe (Πίλαθαο 9.1). Τν ηειεπηαίν επηβεβαηώλεη όηη ν αηκαηίηεο δελ 

ελζσκαηώλεηαη ζην θξπζηαιιηθό πιέγκα ηνπ Ce0.8La0.2O2-δ, αιιά ελαπνηίζεηαη ζε απηό. 

 

Πίλαθαο 9.1: Μέζν κέγεζνο πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ α-Fe2O3 θαη Ce0.8La0.2O2-δ γηα ηα ζηεξεά x 

%θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10. 15, 20 θαη 30). 

 

Φόξηηζε Fe (%θ.β) dc (nm)
(α)

 

 α-Fe2O3 

dc (nm)
(β)

  

Ce0.8La0.2O2-δ 

0 - 7.7 

10 < 4 7.5 

15 14.4 7.8 

20 14.6 7.6 

30 14.9 7.5 

(α)
: ππνινγίζηεθε από ην θξπζηαιιηθό επίπεδν (110) ηνπ α-Fe2O3 

(β)
: ππνινγίζηεθε από ην θξπζηαιιηθό επίπεδν (111) ηνπ Ce0.8La0.2O2-δ. 

 

Σην Σρήκα 9.2 παξνπζηάδνληαη πεξηζιαζνγξάκκαηα XRD πνπ ιήθζεθαλ κεηά από in 

situ πξνθαηεξγαζία ησλ ζηεξεώλ κε 10 % Η2/Αr ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 200-800
ν
C 

γηα ηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο 10 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ θαη 20 %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ. Αξρηθά ην ζηεξεό ζεξκάλζεθε in situ από ηνπο 25
o
C ζε κηα επηζπκεηή 

ζεξκνθξαζία (200-800
o
C) κε ξπζκό 30

ν
C/min, όπνπ θαη παξέκεηλε γηα 30 min ζε θάζε 

ζεξκνθξαζία θάησ από ηε ξνή ηνπ κίγκαηνο 20 % Ο2/Αr. Σηε ζπλέρεηα ςύρζεθε ζηνπο 

25
ν
C θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία ππό ξνή ηνπ κίγκαηνο 10 % Η2/Αr. Σηα 

πεξηζιαζνγξάκκαηα ηνπ ζηεξενύ 10 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ κεηά από αλαγσγή ζε 

ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 350
ν
C δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε κόλν ηεο θάζεο ηνπ ζηεξενύ 

δηαιύκαηνο Ce0.8La0.2O2-δ (Σρήκα 9.2α). Γηα ζεξκνθξαζίεο κεγαιύηεξεο ησλ 500
ν
C 

γίλνληαη αληηιεπηέο θνξπθέο πνπ απνδίδνληαη ζηνλ αηκαηίηε. Τν απνηέιεζκα απηό δείρλεη 

όηη κε ζέξκαλζε ηνπ θαηαιύηε ππό ξνή Ο2/Αr κέρξη ηνπο 800
ν
C, θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζέξκαλζε ππό ξνή Η2/Αr, απμάλεηαη ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ αηκαηίηε. Απηό έρεη 

σο απνηέιεζκα ε θάζε ηνπ αηκαηίηε λα κπνξεί λα αληρλεπζεί. Πάλσ από ηνπο 650
ν
C 
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εκθαλίδεηαη κηα λέα θνξπθή πεξίζιαζεο (2ζ=44.1
ν
, Σρήκα 9.2α) ε νπνία απνδίδεηαη ζε 

κεηαιιηθό ζίδεξν (Fe
ν
) [3].  

 

 

ρήκα 9.2: Πεξηζιαζνγξάκκαηα αθηίλσλ-Φ πνπ ιήθζεθαλ κεηά από in situ πξνθαηεξγαζία ησλ 

ζηεξεώλ κε 10 % Η2/Αr ζηελ πεξηνρή 200-800
ν
C γηα ηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο: (α) 10 %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ θαη (β) 20 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ. Ce1-xLaxO2-δ: , Fe2O3:  θαη Fe
o
: . 

 

Σηνλ θαηαιύηε 20 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ κεηά από αλαγσγή γηα Τ<650
ν
C, έρνπλ 

βξεζεί θνξπθέο πεξίζιαζεο πνπ απνδίδνληαη ζηνλ αηκαηίηε θαη ζην ζηεξεό δηάιπκα 

Ce0.8La0.2O2-δ (Σρήκα 9.2β). Μεηά από αλαγσγή ζε Τ>650
ν
C εκθαλίδνληαη επηπιένλ 

θνξπθέο αηκαηίηε ζηηο γσλίεο 2ζ: 22.3 θαη 39.3
ν
 ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ 

ζσκαηηδίσλ ηνπ (JCPDS 81-0792 XRD card file). Δπηπιένλ, εκθαλίδεηαη θνξπθή 

πεξίζιαζεο γηα κεηαιιηθό ζίδεξν (44.1
ν
). Όκνηα απνηειέζκαηα ιήθζεθαλ θαη γηα ηνλ 

θαηαιύηε 30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ. Παξαηεξείηαη όηη κε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

αλαγσγήο απμάλεηαη ε έληαζε ησλ θνξπθώλ ηνπ ζηεξενύ δηαιύκαηνο Ce0.8La0.2O2-δ, ηνπ 

αηκαηίηε, θαη ηνπ κεηαιιηθνύ ζηδήξνπ, απνδεηθλύνληαο αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ 
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ζσκαηηδίσλ ηνπο. Οη θνξπθέο πεξίζιαζεο ηνπ ζηεξενύ δηαιύκαηνο Ce0.8La0.2O2-δ κε 

αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αλαγσγήο κεηαηνπίδνληαη ζε κηθξόηεξεο γσλίεο 2ζ, 

απνδεηθλύνληαο ηε δηαζηνιή ηνπ θξπζηαιιηθνύ πιέγκαηνο εμαηηίαο ηεο κεξηθήο αλαγσγήο 

ηνπ Ce
4+

 ζε Ce
3+

. Η ηνληηθή αθηίλα ηνπ Ce
3+

 (1.03 Å) είλαη κεγαιύηεξε από απηή ηνπ Ce
4+

 

(0.97 Å), κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη δηαζηνιή ηνπ θξπζηαιιηθνύ πιέγκαηνο.  

 

9.2.2. Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία δηέιεπζεο (TEM) 

Σην Σρήκα 9.3 παξνπζηάδνληαη θσηνγξαθίεο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ δηέιεπζεο 

(ΤΔΜ) πνπ ιήθζεθαλ κεηά από νμείδσζε ζηνπο 600
ν
C γηα 2 h ησλ θαηαιπηώλ 15 %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ, 20 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ θαη 30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ. Σηηο 

θσηνγξαθίεο δηαθξίλνληαη λαλνζσκαηίδηα Fe νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα ζην ππόζηξσκα. 

Τν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ αηκαηίηε θαίλεηαη λα θπκαίλεηαη ζηελ πεξηνρή 6.2-15 nm 

γηα ηνπο ηξεηο ππόςε θαηαιύηεο.  

 

 

ρήκα 9.3: Φσηνγξαθίεο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ δηέιεπζεο (ΤΔΜ) πνπ ιήθζεθαλ κεηά από 

νμείδσζε ζηνπο 600
ν
C γηα 2 h ησλ θαηαιπηώλ (α) 15 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ, (β) 20 %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ θαη (γ) 30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ. 
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9.2.3. Φαζκαηνζθνπία Mössbauer 

Η θαζκαηνζθνπία Mössbauer ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πνζνηηθό θαη πνηνηηθό 

πξνζδηνξηζκό ησλ ζηεξεώλ θάζεσλ πνπ πεξηέρνπλ ζίδεξν, θαζώο θαη γηα ηελ εύξεζε ησλ 

νμεηδσηηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ζηδήξνπ. Γηα ην ζθνπό απηό ιήθζεθαλ θάζκαηα ησλ 

ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ Fe ζηνπο 300 Κ θαη 200 Κ. Πξηλ ηε ιήςε ησλ θαζκάησλ 

Mössbauer ηα δείγκαηα ππξώζεθαλ ζηνπο 600
ν
C γηα 2 h. 

Σην Σρήκα 9.4 δίλνληαη θάζκαηα Mӧssbauer πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνπο 300 Κ θαη 200 

Κ γηα ηνλ θαηαιύηε 30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ. Σην θάζκα πνπ ιήθζεθε ζηνπο 300 Κ 

(Σρήκα 9.4α) παξαηεξείηαη ε ύπαξμε ηξηώλ θάζεσλ ζηδήξνπ. Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ 

Mӧssbauer πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο 300 Κ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 9.2. Τν ζπζηαηηθό κε ηε 

κεγαιύηεξε έληαζε ζην θάζκα (57% ηνπ ζηδήξνπ) έρεη ηηκέο ππέξιεπηνπ πεδίνπ 

(hyperfine field, H.F.), ηζνκεξνύο κεηαηόπηζεο (isomer shift, I.S.) θαη ηεηξαπνιηθήο 

ζράζεο (quadrupole splitting, ΓEq) πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε θάζε ηνπ αιματίτη (α-Fe2O3) κε 

κέγεζνο ζσκαηηδίσλ πάλσ από από 50 nm. Δπηπιένλ, κε βάζε ηηο παξακέηξνπο Mössbauer 

(Πίλαθαο 9.2) δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε κηαο άιιεο θάζεο αηκαηίηε (14 %) κε ζσκαηίδηα 

θάησ από 50 nm. Τν ππόινηπν πνζνζηό ζηδήξνπ ζην ζηεξεό (29 %) απνδίδεηαη ζε 

ππεξπαξακαγλεηηθά λαλνζσκαηίδηα αηκαηίηε. Σύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία [4], ην θάζκα 

ησλ ππεξπαξακαγλεηηθώλ λαλνζσκαηηδίσλ αηκαηίηε δείρλεη κέγεζνο ζσκαηηδίσλ ίζν κε 

15 nm. Τν απνηέιεζκα απηό είλαη ζε πνιύ θαιή ζπκθσλία κε ηηο κεηξήζεηο XRD. Σηνπο 

200 Κ ην θάζκα είλαη όκνην κε απηό πνπ ιήθζεθε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ  όπνπ 

δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε ησλ ίδησλ θάζεσλ ζηδήξνπ (Σρήκα 9.4β θαη Πίλαθαο 9.3). Τα 

θάζκαηα πνπ ιήθζεθαλ ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο (200 Κ) ζεσξνύληαη πεξηζζόηεξν 

αμηόπηζηα ιόγσ θαιύηεξεο πνηόηεηαο ηνπ θάζκαηνο, γεγνλόο ην νπνίν νθείιεηαη ζε 

αύμεζε ηνπ θιάζκαηνο ησλ δηεγέξζεσλ θαη απνξξνθήζεσλ κεδεληθήο ελέξγεηαο 

νπηζζνδξόκεζεο [5].    

Σην Σρήκα 9.5 παξνπζηάδνληαη θάζκαηα Mӧssbauer ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζηνπο 

θαηαιύηεο x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 10, 15, 20 θαη 30), όπνπ ζηνλ Πίλαθα 9.2 

δίλνληαη νη παξάκεηξνη Mӧssbauer. Σηνλ Πίλαθα 9.3 δίλνληαη νη παξάκεηξνη Mӧssbauer 

ζηνπο 200 Κ γηα ηνλ θαηαιύηε 20 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ. Σε όια ηα ζηεξεά δηαπηζηώζεθε 

ε θάζε ηνπ αηκαηίηε ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα XRD. 
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ρήκα 9.4: Φάζκαηα Mӧssbauer (α) ζηνπο 300 Κ θαη (β)   200 K γηα ηνλ θαηαιύηε 30 %θ.β 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (np’s = λαλνζσκαηίδηα, θαη SP = ππεξπαξακαγλεηηθά). 

 

 

ρήκα 9.5: Φάζκαηα Mӧssbauer ζηνπο 300 Κ γηα ηνπο θαηαιύηεο (α) 10 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ, 

(β) 15 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ, (γ) 20 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ θαη (δ) 30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ. 
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Πίλαθαο 9.2: Τηκέο ησλ παξακέηξσλ Mӧssbauer ζηνπο 300 Κ γηα ηνπο θαηαιύηεο x %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 10, 15, 20 θαη 30). 

Καηαιύηεο Φάζεηο I.S. (mm/s) H.F. (T) ΓΔq(mm/s) Int (%) 

30 %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ 

Αηκαηίηεο 1 0.38 51.6 -0.22 57 

Αηκαηίηεο 2 0.37 50.3 -0.20 14 

Υπεξπαξακαγλεη. 0.34 0 0.82 29 

20 %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ 

Αηκαηίηεο 1 0.38 51.5 -0.22 53 

Αηκαηίηεο 2 0.39 49.5 -0.20 11 

Υπεξπαξακαγλεη. 0.33 0 0.82 36 

15 %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ 

Αηκαηίηεο 1 0.38 51.4 -0.22 53 

Αηκαηίηεο 2 0.38 49.8 -0.22 12 

Υπεξπαξακαγλεη. 0.34 0 0.82 34 

10 %θ.β 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ 

Αηκαηίηεο 1 0.38 51.4 -0.22 56 

Αηκαηίηεο 2 0.40 48.5 -0.06 8 

Υπεξπαξακαγλεη. 0.35 0 0.82 36 

 

Πίλαθαο 9.3: Τηκέο ησλ παξακέηξσλ Mӧssbauer ζηνπο 200 Κ γηα ηνπο θαηαιύηεο 30 %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ θαη 20 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ. 

 

Καηαιύηεο Φάζεηο I.S. (mm/s) H.F. (T) ΓΔq(mm/s) Int (%) 

30 %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ 

Αηκαηίηεο 1 0.44 52.8 -0.18 59 

Αηκαηίηεο 2 0.44 51.4 -0.20 14 

Υπεξπαξακαγλεη. 0.40 0 0.86 27 

20 %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ 

Αηκαηίηεο 1 0.45 52.8 -0.20 52 

Αηκαηίηεο 2 0.44 51.3 -0.20 15 

Υπεξπαξακαγλεη. 0.40 0 0.82 33 

 

9.2.4. Μέζνδνο Β.Δ.Σ. 

Σην Σρήκα 9.6 δίλεηαη ε επίδξαζε ηεο θόξηηζεο Fe ζηελ εηδηθή επηθάλεηα Β.Δ.Τ, ζηνλ 

εηδηθό όγθν πόξσλ, θαη ζηε κέζε δηάκεηξν πόξσλ ησλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ x %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 θαη 30). Με αύμεζε ηεο θόξηηζεο ζηδήξνπ απμάλεηαη ε 

εηδηθή επηθάλεηα ησλ ζηεξεώλ. Σπγθεθξηκέλα, κε ελαπόζεζε 10 %θ.β. Fe ζην ζηεξεό 

δηάιπκα Ce0.8La0.2O2-δ ε εηδηθή επηθάλεηα ηνπ ζηεξενύ απμάλεηαη θαηά 2.0 θνξέο. 

Αληίζεηα, κε αύμεζε ηνπ Fe από 10 ζε 30 %θ.β. ε ηηκή ΒΔΤ απμάλεηαη θαηά 1.3 θνξέο. 

Έρεη αλαθεξζεί [6-8] όηη ε ζύλζεζε ζηεξεώλ θόλεσλ παξνπζία αλόξγαλσλ νμέσλ (π.ρ. 

HCl, HNO3, H3PO4) θαη νξγαληθώλ νμέσλ (π.ρ. θηηξηθό θαη νμαιηθό νμύ) έρεη ζαλ ζηόρν 
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ηελ αύμεζε ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο ησλ ζηεξεώλ. Σηελ παξνύζα Γ.Γ. γηα ηελ ελαπόζεζε 

ηνπ Fe ζην ππόζηξσκα ρξεζηκνπνηήζεθε ε έλσζε Fe(NO3)3. Η αύμεζε ηνπ Fe από 10 ζε 

30 %θ.β. ζηα ζηεξεά έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ληηξηθώλ 

ηόλησλ ζην δηάιπκα. Παξόιν πνπ ην pH ηνπ δηαιύκαηνο ξπζκηδόηαλ ζηε ηηκή 9.5 κε 

δηάιπκα ακκσλίαο, ε ακκσλία εμαηκηδόηαλ, κε απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ζεκαληηθά ην pH 

ηνπ δηαιύκαηνο πξηλ ξπζκηζηεί μαλα ζην 9.5. Γηαπηζηώζεθε όηη ε κείσζε ηνπ pH 

ζρεηηδόηαλ κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ Fe ζην δηάιπκα, θαη θαηά ζπλέπεηα κε ηε ζπγθέληξσζε 

ησλ ληηξηθώλ αιάησλ ζην δηάιπκα. Μηα άιιε πηζαλή εμήγεζε πνπ κπνξεί λα δνζεί γηα ηελ 

αύμεζε ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο είλαη όηη ν αηκαηίηεο βνεζά ζηελ αύμεζε ηνπ πνξώδνπο ηνπ 

ππνζηξώκαηνο. Τν πην πάλσ απνηέιεζκα απνξξέεη από ην γεγνλόο όηη ην κέγεζνο ησλ 

ζσκαηηδίσλ Ce0.8La0.2O2-δ παξακέλεη ζηαζεξό κε αύμεζε ηεο θόξηηζεο Fe (Πίλαθαο 9.1). 

Ο όγθνο ησλ πόξσλ κεηώλεηαη θαηά 1.4 θνξέο θαη ε κέζε δηάκεηξνο ησλ πόξσλ απμάλεηαη 

θαηά 1.7 θνξέο ζπγθξίλνληαο ην ζηεξεό ππόζηξσκα απνπζία Fe κε ην ζηεξεό ππόζηξσκα 

παξνπζία 30 %θ.β. Fe.  

 

 

ρήκα 9.6: Δπίδξαζε ηεο θόξηηζεο Fe (α) ζηελ εηδηθή επηθάλεηα Β.Δ.Τ θαη (β) ζηνλ εηδηθό όγθν 

πόξσλ θαη ζηε κέζε δηάκεηξν πόξσλ ησλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 

0, 10, 15, 20 θαη 30). 

 

9.3. Καηαιπηηθέο Μεηξήζεηο 

Σην Σρήκα 9.7 παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο θόξηηζεο Fe ζηε κεηαηξνπή ηνπ CO 

ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο WGS ζε θαηαιύηεο x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x 

= 0, 10, 15, 20 θαη 30). Η θακπύιε Xeq vs. T αληηπξνζσπεύεη ηε κέγηζηε δπλαηή 

κεηαηξνπή ηνπ CO όηαλ ε αληίδξαζε WGS βξίζθεηαη ζε ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία [9]. 

Όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 9.7, κε αύμεζε ηεο θόξηηζεο Fe απμάλεηαη ε θαηαιπηηθή 

ελεξγόηεηα. Σπγθεθξηκέλα, κε αύμεζε ηεο θόξηηζεο από 10 ζε 30 %θ.β. Fe ε κεηαηξνπή 

ηνπ CO ζηνπο 500
ν
C απμάλεηαη θαηά 1.5 θνξέο. Τν ζηεξεό ππόζηξσκα απνπζία Fe 

(Ce0.8La0.2O2-δ) παξνπζηάδεη ηε κηθξόηεξε κεηαηξνπή CO ζε όιε ηε ζεξκνθξαζηαθή 
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πεξηνρή. Η κεηαηξνπή ηνπ CO ζηνπο 500
ν
C απμάλεηαη θαηά 3.2 θνξέο ζπγθξίλνληαο ην 

ζηεξεό απνπζία Fe κε ην ζηεξεό παξνπζία ηεο κηθξόηεξεο θόξηηζεο Fe (10 %θ.β.).  

 

 

ρήκα 9.7: Δπίδξαζε ηεο θόξηηζεο Fe ζηε κεηαηξνπή CO ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο 

αληίδξαζεο WGS ζε θαηαιύηεο x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 θαη 30). Πεηξακαηηθέο 

ζπλζήθεο: mcat = 0.5 g, GHSV = 40,000 h
-1

, ζύζηαζε ηξνθνδνζίαο = 3 % CO/10 % H2O/He.   

 

Από ηα απνηειέζκαηα ηεο ηερληθήο XRD δηαπηζηώζεθε όηη ην κηθηό νμείδην 

δεκεηξίνπ εκπνδίδεη ηε ζπζζσκάησζε ηνπ αηκαηίηε (Πίλαθαο 9.1). Ο Galvita et al. [10] 

κειέηεζαλ ηνπο θαηαιύηεο Fe2O3-CeO2, Fe2O3-La2O3 θαη Fe2O3-Ce0.5Zr0.5O2-δ σο πξνο ηελ 

αληίδξαζε WGS όπνπ δηαπίζησζαλ όηη ε θύξηα αηηία απελεξγνπνίεζεο ησλ θαηαιπηώλ 

ήηαλ ε ζπζζσκάησζή ηνπο. Ο θαηαιύηεο Fe2O3-Ce0.5Zr0.5O2-δ παξνπζίαζε ηε κεγαιύηεξε 

κεηαηξνπή CO θαη ζηαζεξόηεηα σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS. Τν απνηέιεζκα απηό είλαη 

ζε ζπκθσλία κε ηελ παξαηήξεζε πνπ εμάρζεθε από ηηο κεηξήζεηο XRD (Σρήκα 9.1 θαη 

Πίλαθαο 9.1). Δπηπιένλ, ζπγθξίλνληαο ηα θαηαιπηηθά απνηειέζκαηα κε ηηο κεηξήζεηο ΒΔΤ 

δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε γξακκηθήο ζπζρέηηζεο.  

Σύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία [1, 11, 12] ε παξαγσγή CO2 ζηελ αληίδξαζε WGS ζε 

θαηαιύηεο ζηδήξνπ πηζαλόλ λα πξνέξρεηαη από: (α) ηελ νμείδσζε ηνπ CO από πιεγκαηηθά 

νμπγόλα ηνπ ππνζηξώκαηνο, θαη (β) ηελ αληίδξαζε Boudouard. Σηελ πξώηε πεξίπησζε ην 

CO αλάγεη ην νμείδην ηνπ ζηδήξνπ (Δμ. 9.1) ζε FeOx θαη ζηε ζπλέρεηα ην λεξό 

επαλνμεηδώλεη ην FeOx πξνο παξαγσγή Η2 ζύκθσλα κε ηελ Δμ. 9.2:   

(4-3x) CO + Fe3O4 ↔ (4-3x) CO2 + 3FeOx                                                                      (9.1) 

(4-3x) H2O + 3FeOx ↔ (4-3x) H2 + Fe3O4                                                                       (9.2) 

Σηελ δεύηεξε πεξίπησζε ζρεκαηίδνληαη αλζξαθηθά είδε ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιύηε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο πνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ Δμ. 9.1, όπνπ κέζσ ηεο 
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αληίδξαζεο Boudouard (Δμ. 9.3) παξάγεηαη CO2 θαη άλζξαθαο. Αθνινύζσο, ην λεξό 

αληηδξά κε ηνλ πξνζξνθεκέλν άλζξαθα θαη παξάγεηαη CO θαη H2 ζύκθσλα κε ηελ Δμ. 9.4: 

2 CO ↔ C + CO2                                                                                                              (9.3) 

C + H2O ↔ CΟ + H2                                                                                                         (9.4) 

Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ν κεραληζκόο ηεο αληίδξαζεο WGS ζηα 

θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα ζηδήξνπ δελ έρεη εμαθξηβσζεί. O Galvita et al. [1] γηα λα 

εμεηάζνπλ πνηεο από ηηο πην πάλσ αληηδξάζεηο ιακβάλνπλ ρώξα, πξαγκαηνπνίεζαλ ην εμήο 

πείξακα. Σηνλ θαηαιύηε 80 %θ.β. Fe2O3-Ce0.5Zr0.5O2-δ ζηάιζεθε κίγκα C
18

O/He ζηνπο 

600
o
C. Αξρηθά δηαπίζησζαλ ζεκαληηθή θαηαλάισζε C

18
O θαη παξαγσγή C

16
O

18
O. Σηε 

ζπλέρεηα παξαηήξεζαλ κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ C
16

O
18

O θαη ηαπηόρξνλε αύμεζε 

ησλ C
18

O θαη C
18

O
18

O. Η παξαγσγή C
16

O
18

O νθείιεηαη ζηελ νμείδσζε ηνπ C
18

O από 

πιεγκαηηθά νμπγόλα. Αληίζεηα, ν ζρεκαηηζκόο C
18

O
18

O έρεη απνδνζεί ζηελ αληίδξαζε 

Boudouard. Δπίζεο, γηα Τ<350
ν
C παξάρζεθε κόλν C

16
O

18
O. Έηζη, θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα όηη γηα Τ<350
ν
C ην CO2 παξάγεηαη κέζσ ηεο νμείδσζεο ηνπ CO από 

πιεγκαηηθά νμπγόλα ηνπ ππνζηξώκαηνο (Δμο. 9.1-9.2), ελώ γηα Τ>350
ν
C ην CO2 

ζρεκαηίδεηαη είηε κέζσ ηεο νμείδσζεο ηνπ CO από πιεγκαηηθά νμπγόλα είηε κέζσ ηεο 

αληίδξαζεο Boudouard (Δμο. 9.1-9.4).     

 

9.4. Καηαλόεζε ηεο Δπίδξαζεο ηεο Φόξηηζεο Fe ζηελ Καηαιπηηθή πκπεξηθνξά  

9.4.1. In situ θαζκαηνζθνπία δηάρπηεο αλάθιαζεο ππεξηώδνπο-νξαηνύ 

Σην Σρήκα 9.8 παξνπζηάδνληαη θάζκαηα UV-Vis/DRS πνπ ιήθζεθαλ ζηα ζηεξεά x 

%θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 θαη 30) κεηά από νμείδσζε (10 % O2/Ar) ζηνπο 

600
o
C γηα 1 h. Όια ηα θάζκαηα ιήθζεθαλ ππό ξνή Ar ζηνπο 25

o
C. Τν κηθηό νμείδην 

Ce0.8La0.2O2-δ εκθαλίδεη δπν θνξπθέο απνξξόθεζεο, κηα ζηα 280 nm, ε νπνία απνδίδεηαη 

ζε κεηαπηώζεηο κεηαθνξάο θνξηίνπ από ηε δώλε O
2-

 2p ζε απηή ηoπ Ce
4+

 4f, θαη άιιε κηα 

ζηα 325 nm, πνπ νθείιεηαη ζε κεηαπηώζεηο κεηαμύ ησλ δσλώλ (interband transitions) ηνπ 

CeO2 [13]. Τα ζηεξεά x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 10, 15, 20 θαη 30) παξνπζηάδνπλ 

απμεκέλε απνξξόθεζε ζηελ πεξηνρή ηνπ ππεξηώδνπο θαη νξαηνύ ζε ζύγθξηζε κε ην 

ππόζηξσκα Ce0.8La0.2O2-δ. Η αύμεζε ηεο απνξξόθεζε ζηελ πεξηνρή ηνπ ππεξηώδνπο θαη 

νξαηνύ νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ηνπ Fe2O3. Γηαπηζηώζεθε όηη όζν απμάλεηαη ην Fe2O3 

ζηα ζηεξεά εληζρύεηαη ε έληαζε ησλ θνξπθώλ. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ιήθζεθαλ από 

ηνλ Reddy et al. [14] ζε θαηαιύηεο Fe/CeO2. Σύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία [14, 15] ε 

αύμεζε ηεο απνξξόθεζεο ζηε πεξηνρή ηνπ ππεξηώδνπο νθείιεηαη ζηε κεηάπησζε 

κεηαθνξάο θνξηίνπ από ην O
2-

 2p ζην Fe
3+

 3d. Αληίζεηα, ε αύμεζε ηεο απνξξόθεζεο ζηε 

πεξηνρή ηνπ νξαηνύ αληηζηνηρεί ζε d-d κεηάπησζεηο ηνπ Fe2O3 (2Fe
3+

→ Fe
2+

+Fe
4+

) [14, 
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16]. Η ζέζε ηεο θνξπθήο ζηελ πεξηνρή ηνπ νξαηνύ εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ησλ 

ζσκαηηδίσλ α-Fe2O3 [17]. 

 

 

ρήκα 9.8: Φάζκαηα UV-Vis/DRS πνπ ιήθζεθαλ ζηα ζηεξεά x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 

15, 20 θαη 30) κεηά από νμείδσζε (10 % O2/Ar) ζηνπο 600
o
C γηα 1 h. 

 

 

ρήκα 9.9: Υπνινγηζκόο ηνπ ελεξγεηαθνύ ράζκαηνο ηνπ ζηεξενύ 30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ κεηά 

από νμείδσζε (10 % O2/Ar) ζηνπο 600
o
C γηα 1 h. 

 

Σην Σρήκα 9.9 παξνπζηάδεηαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ ελεξγεηαθνύ ράζκαηνο ηνπ 

ζηεξενύ 30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ κεηά από νμείδσζε (10 % O2/Ar) ζηνπο 600
o
C γηα 1 h. 

Όπσο θαίλεηαη από ην Σρήκα 9.9 ππάξρνπλ δπν γξακκηθέο πεξηνρέο ζην θάζκα νη νπνίεο 

αληηζηνηρνύλ ζην ελεξγεηαθό ράζκα ηνπ αιματίτη θαη ηνπ οξειδίου του δημητπίου. Σηα 

ζηεξεά ππάξρνπλ δπν θάζεηο, όπσο δηαπηζηώζεθε από ην XRD, όπνπ θαη ησλ δπν θάζεσλ 

ην ελεξγεηαθό ράζκα εκπίπηεη ζηελ πεξηνρή ηνπ ππεξηώδνπο (O
2-

 2p → Ce
4+

 4f θαη O
2-

 2p 

→ Fe
3+

 3d). Τν ελεξγεηαθό ράζκα ηνπ κηθηνύ νμεηδίνπ Ce0.8La0.2O2-δ βξέζεθε ίζν κε 3.10 
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eV θαη ηνπ Fe2O3 2.20 eV. Η ηηκή ηνπ ελεξγεηαθνύ ράζκαηνο επηβεβαηώλεη ηελ ύπαξμε ηνπ 

αηκαηίηε ζηα ζηεξεά [18, 19]. 

Η παξνπζία ηνπ Fe2O3 ζηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε 

ηεο θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο ησλ ππόςε ζηεξεώλ. Ο αηκαηίηεο έρεη κηθξόηεξν ελεξγεηαθό 

ράζκα (2.2 eV) ζε ζρέζε κε ην ζηεξεό Ce0.8La0.2O2-δ, θάηη ην νπνίν ππνδεηθλύεη 

κεγαιύηεξε ξνή ειεθηξνλίσλ από ηνλ αηκαηίηε πξνο ην πξνζξνθεκέλν CO, κε 

απνηέιεζκα λα δηεπθνιύλεηαη ε νμείδσζε ηνπ CO ή ε δηάζπαζε ηνπ λεξνύ ζην 

ππόζηξσκα. 

 

9.4.2. Μέηξεζε απνζεθεπηηθήο ηθαλόηεηαο νμπγόλνπ  

Σην Σρήκα 9.10 δίλνληαη νη πνζόηεηεο OSC θαη OSCC (κmol Ο gcat
-1

) πνπ κεηξήζεθαλ 

κε ρξήζε ηεο ηερληθήο παικώλ Η2/Ο2 γηα ηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο x %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 θαη 30) ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 300-700
ν
C. Με 

αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο νη πνζόηεηεο OSC θαη OSCC απμάλνπλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα 

ηνλ θαηαιύηε 30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ παξαηεξήζεθε αύμεζε ηνπ OSC θαη OSCC θαηά 

5.6 θαη 15 θνξέο, αληίζηνηρα, κε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο από ηνπο 300 ζηνπο 700
ν
C. Η 

αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ ξπζκνύ αληίδξαζεο ηνπ πδξνγόλνπ κε ηα 

πιεγκαηηθά νμπγόλα θαζώο θαη ζε αύμεζε ηεο δηάρπζεο ησλ νμπγόλσλ από ηε θύξηα δνκή 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηεξενύ. Τν ζηεξεό δηάιπκα Ce0.8La0.2O2-δ παξνπζηάδεη ηηο κηθξόηεξεο 

ηηκέο OSC θαη OSCC ζε ζρέζε κε ηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο Fe. Με αύμεζε ηεο 

θόξηηζεο Fe απμάλεηαη ε πνζόηεηα OSC θαη OSCC. Σπγθεθξηκέλα, ε ηηκή ηνπ OSC 

απμάλεηαη θαηά 1.3, 1.8, 2.2 θαη 2.4 θνξέο ζηνπο 500
ν
C κεηά από ελαπόζεζε 10, 15, 20 θαη 

30 %θ.β. Fe ζην ππόζηξσκα (Σρήκα 9.10α).  

Τα πην πάλσ είλαη ζε ζπκθσλία κε πξνεγνύκελε κειέηε από ηελ εξεπλεηηθή νκάδα 

εηεξνγελνύο θαηάιπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ [20] ζε θαηαιύηεο x %θ.β. Fe/1 %θ.β. 

Pd–Rh/20 %θ.β. CeO2–Al2O3, όπνπ παξαηεξήζεθε αύμεζε ησλ OSC θαη OSCC κε 

αύμεζε ηεο θόξηηζεο Fe από 0.1-0.3 %θ.β. Ο Yamazaki et al. [21] δηαπίζησζαλ αύμεζε 

ζηελ ηηκή OSC ζηνπο 300
o
C κε αύμεζε ηεο θόξηηζεο ηνπ Fe2O3 από 3.3 έσο 13.2 %θ.β. 

γηα ηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα Pt–Ba/Al2O3–CeO2–Fe2O3. Τν νμείδην ηνπ ζηδήξνπ έρεη ηελ 

ηθαλόηεηα λα απνζεθεύεη θαη λα απειεπζεξώλεη άηνκα νμπγόλνπ θάησ από νμεηδσηηθέο 

θαη αλαγσγηθέο ζπλζήθεο, αληίζηνηρα. Έηζη, κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πνζόηεηα ηνπ 

OSC ζύκθσλα κε ηηο πην θάησ αληηδξάζεηο [21]:  

Fe + ½ O2 ↔ FeO                                                                                                             (9.5) 

FeO + ½ O2 ↔ Fe3O4                                                                                                                         (9.6) 

Fe3O4 + ½ O2 ↔ 3Fe2O3                                                                                                 (9.7) 
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Από ηα απνηειέζκαηα in situ XRD (Σρήκα 9.2) δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε κεηαιιηθνύ Fe ζε 

ζεξκνθξαζίεο πάλσ από ηνπο 650
ν
C, θάηη πνπ επηβεβαηώλεη όηη ν ζίδεξνο κπνξεί εύθνια 

λα αιιάδεη νμεηδσηηθέο θαηαζηάζεηο (Fe
3+

 → Fe
3+

/Fe
2
 → Fe

2+
 → Fe

o
) θαη λα ζρεκαηίδεη 

θελέο ζέζεηο νμπγόλνπ ζε θάζεηο νμεηδίνπ ηνπ ζηδήξνπ.  

Σπγθξίλνληαο ηα θαηαιπηηθά απνηειέζκαηα κε ηηο κεηξήζεηο OSC παξαηεξείηαη κηα 

γξακκηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπο. Τα απνηειέζκαηα απηά ππνδεηθλύνπλ όηη ε ύπαξμε 

επθίλεησλ εηδώλ νμπγόλνπ ζηα ππό κειέηε ζπζηήκαηα ζηδήξνπ απνηεινύλ ζεκαληηθό 

παξάγνληα. Σπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο WGS ηα επθίλεηα είδε 

νμπγόλνπ νδεγνύλ ζε νμείδσζε ηνπ CO πξνο CO2 θαη ηε δεκηνπξγία κηαο θελήο ζέζεο 

νμπγόλνπ ζύκθσλα κε ηελ Δμ. 9.1. Αθνινύζσο, ην λεξό επαλνμεηδώλεη ηελ αλεγκέλε 

επηθάλεηα ηνπ θαηαιύηε πξνο παξαγσγή πδξνγόλνπ (Δμ. 9.2). 

 

 

 

ρήκα 9.10: Πνζόηεηεο (α) OSC θαη (β) OSCC (κmol Ο gcat
-1

) πνπ κεηξήζεθαλ κε ρξήζε ηεο 

ηερληθήο παικώλ Η2/Ο2 γηα ηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 

20 θαη 30) ζηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 300-700
ν
C. 
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9.4.3. Θεξκνπξνγξακκαηηδόκελε αλαγωγή κε Η2 (TPR-Η2) 

Τα πεηξάκαηα ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο αλαγσγήο κε πδξνγόλν πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κε ζθνπό ηε κειέηε ηεο αλαγσγήο ηόζν ηνπ ππνζηξώκαηνο Ce0.8La0.2O2-δ όζν θαη ηνπ 

ζηεξηδόκελνπ νμεηδίνπ ηνπ ζηδήξνπ (α-Fe2O3). Τα ζεξκνθξαζηαθά πξνθίι ιήθζεθαλ κεηά 

από νμείδσζε ησλ θαηαιπηώλ ζηνπο 600
ν
C γηα 2 h (20%O2/He). Σην Σρήκα 9.11 

παξνπζηάδνληαη ηα πξνθίι H2-TPR πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο x 

%θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 θαη 30). 

Όπσο θαίλεηαη από ην Σρήκα 9.11, ε ελαπόζεζε Fe ζην ζηεξεό δηάιπκα Ce0.8La0.2O2-δ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεηαηόπηζε ησλ θνξπθσλ H2-TPR ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. 

Η αλαγσγή ηνπ Ce0.8La0.2O2-δ μεθηλά ζηνπο 300
ν
C ελώ κεηά από ηελ ελαπόζεζε 10 %θ.β. 

Fe ην πξνθίι H2-TPR κεηαηνπίδεηαη θαηά 100
ν
C πξνο ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Με 

πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ Fe ζην ζηεξεό παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή κεηαηόπηζε ησλ 

θνξπθώλ ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο θαη αύμεζε ηεο έληαζεο όισλ ησλ θνξπθώλ 

αλαγσγήο. Τν απνηέιεζκα απηό ππνδεηθλύεη όηη ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ Fe ησλ 

ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα αλαγσγήο ησλ ζηεξεώλ. Έρεη 

αλαθεξζεί [22-24] όηη ε ζέζε ησλ θνξπθώλ αλαγσγήο ζην θάζκα H2-TPR εμαξηάηαη από 

ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ αηκαηίηε. Σύκθσλα κε κειέηεο H2-TPR ζηα θαηαιπηηθά 

ζπζηήκαηα Fe/Al2O3 κε δηαθνξεηηθό κέγεζνο θξπζηαιιηηώλ αηκαηίηε, δηαπηζηώζεθε 

κεηαηόπηζε ησλ πξνθίι Η2-TPR ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο θαη αύμεζε ηεο έληαζεο 

ηεο θνξπθήο αλαγσγήο ζηε ρακειή ζεξκνθξαζία, κε αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ 

ζσκαηηδίσλ αηκαηίηε [22]. Η ίδηα νκάδα εξεπλεηώλ αλαθέξεη όηη ε ηθαλόηεηα αλαγσγήο 

ησλ κηθξόηεξσλ ζσκαηηδίσλ αηκαηίηε κεηώλεηαη εμαηηίαο ησλ ηζρπξόηεξσλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηάιινπ-ππνζηξώκαηνο. Τα απνηειέζκαηα απηά βξίζθνληαη ζε πνιύ 

θαιή ζπκθσλία κε απηά ηνπ Σρήκαηνο 9.11 θαη κε ηηο κεηξήζεηο XRD (Σρήκα 9.1). Η 

εηδηθή επηθάλεηα ησλ ζηεξεώλ (Σρήκα 9.6) αλακέλεηαη λα θαζνξίδεη ην ξπζκό αλαγσγήο 

ηνπ ζηεξενύ αθνύ ε ζπγθέληξσζε ησλ δηαζέζηκσλ επηθαλεηαθώλ νμπγόλσλ αλά 

γξακκάξην θαηαιύηε είλαη κεγαιύηεξε γηα ηνπο θαηαιύηεο κε πςειή εηδηθή επηθάλεηα. 

Όπσο θαίλεηαη ζηα Σρήκαηα 9.6 θαη 9.11, κε αύμεζε ηεο εηδηθήο επηθάλεηα ηα πξνθίι H2-

TPR κεηαηνπίδνληαη ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. 

Με βάζε ηε βηβιηνγξαθία [22, 24-28] ε αλαγσγή ηνπ αηκαηίηε πξαγκαηνπνηείηαη είηε 

ζε δπν ζηάδηα:  

3Fe2O3 (Fe
3+

) → 2Fe3O4 (Fe
3+

/Fe
2+

) → 6Fe (Fe
o
)  

είηε ζε ηξία ζηάδηα:  

3Fe2O3 (Fe
3+

) → 2Fe3O4 (Fe
3+

/Fe
2+

) → 6FeO (Fe
2+

) → 6Fe (Fe
o
). 
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Σύκθσλα κε ηνλ Gonzalez et al. [28] ν αηκαηίηεο παξνπζηάδεη θνξπθέο αλαγσγήο 

ζηνπο 510
ν
C (ζρεκαηηζκόο καγλεηίηε, Fe3O4) θαη ζηνπο 770

ν
C (ζρεκαηηζκόο Fe

o
). Ο 

Khan et al. [24] ζην πξνθίι H2-TPR ηνπ αηκαηίηε παξαηήξεζαλ ηξεηο θνξπθέο. Η πξώηε 

θνξπθή (348
ν
C) αληηζηνηρεί ζηελ αλαγσγή ηνπ αηκαηίηε (Fe2O3) ζε καγλεηίηε (Fe3O4), ε 

δεύηεξε (621
ν
C) ζε αλαγσγή ηνπ καγλεηίηε (Fe3O4) ζε βνπζηίηε (FeO), θαη ε ηξίηε 

θνξπθή (T>800
ν
C) ζε πιήξε αλαγσγή ηνπ FeO ζε Fe

o
. Η ίδηα νκάδα εξεπλεηώλ κειέηεζε 

ηελ αλαγσγή ηνπ ζηεξενύ Fe1.82Ce1.18O3, όπνπ δηαπίζησζαλ ηελ ύπαξμε ηεζζάξσλ 

θνξπθώλ [24]. Σε ζεξκνθξαζίεο ζηελ πεξηνρή 200-400
ν
C ν αηκαηίηεο αλάγεηαη ζε 

καγλεηίηε, ζηνπο 350-400
ν
C αλάγεηαη ε επηθάλεηα ηνπ CeO2, ζηνπο 400-800

o
C είλαη 

δπλαηή ε αλαγσγή ηνπ καγλεηίηε ζε βνπζηίηε, ελώ γηα Τ>600
ν
C αλαγεηαη ην CeO2 ζηα 

βαζύηεξα εζσηεξηθά ζηξώκαηα ηνπ [24]. 

Σηηο κειέηεο in situ XRD (Σρήκα 9.2) πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλνο, ιήθζεθαλ 

θνξπθέο αηκαηίηε θαη κεηαιιηθνύ ζηδήξνπ ζε ζεξκνθξαζίεο πάλσ από ηνπο 650
ν
C κεηά 

από θαηεξγαζία ησλ ζηεξεώλ γηα 30 min κε ην κίγκα Η2/Αr. Τν απνηέιεζκα απηό δείρλεη 

όηη θάπνην κόλν κηθξό κέξνο ηνπ αηκαηίηε αλάγεηαη ζε Fe
o
. Η κε ύπαξμε θνξπθώλ 

καγλεηίηε θαη βνπζηίηε πηζαλόλ λα νθείιεηαη ζην ρξόλν ηζνζεξκνθξαζηαθήο αλαγσγήο 

(30 min ζηνπο 650 θαη 800
ν
C) πνπ απαηηείηαη γηα πιήξε αλαγσγή ηνπ αηκαηίηε ζε Fe

o
. 

Δπίζεο, πηζαλόλ λα ζρεκαηίδεηαη ε θάζε ηνπ καγλεηίηε θαη βνπζηίηε αιιά ε κέηξεζε 

ηνπο λα κε εκπίπηεη ζηα όξηα αλίρλεπζεο ηεο ηερληθήο XRD (< 4 nm θαη < 5 %θ.β.). 

 

 

ρήκα 9.11: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο αλαγσγήο κε πδξνγόλν (H2-TPR) πνπ ιήθζεθαλ 

ζηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 θαη 30). 

 

Με βάζε ηελ πην πάλσ ζπδήηεζε κπνξεί λα εηπσζεί όηη νη θνξπθέο ζηε 

ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 100-400
o
C αληηζηνηρνύλ ζε αλαγσγή ηνπ αηκαηίηε ζε καγλεηίηε, 

ζηνπο 300-650
ν
C ζε αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηνπ CeO2, ζηνπο 400-800

o
C ζε αλαγσγή ηνπ 
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καγλεηίηε ζε βνπζηίηε, ελώ γηα Τ>650
ν
C ζε αλαγσγή ηνπ CeO2 ζηα βαζύηεξα εζσηεξηθά 

ζηξώκαηα θαζώο θαη ζε αλαγσγή ηνπ βνπζηίηε ζε κεηαιιηθό ζίδεξν. 

Η ζπλνιηθή πνζόηεηα ηνπ πδξνγόλνπ πνπ θαηαλαιώλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πεηξάκαηνο Η2-TPR δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 9.4. Από ηα απνηειέζκαηα απηά δηαπηζηώλεηαη 

όηη ε ελαπόζεζε Fe ζην ππόζηξσκα απμάλεη ζεκαληηθά ηελ ηθαλόηεηα αλαγσγήο ηνπ. 

Σπγθξίλνληαο ην ππόζηξσκα Ce0.8La0.2O2-δ κε ηνλ θαηαιύηε πνπ πεξηέρεη 30 %θ.β. Fe 

παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο πδξνγόλνπ θαηά 5.7 θνξέο. Από ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ Σρήκαηνο 9.11 θαη ηνπ Πίλαθα 9.4 ζπκπεξαίλεηαη όηη ε ελαπόζεζε Fe ζην ππόζηξσκα 

Ce0.8La0.2O2-δ εληζρύεη ηελ ηθαλόηεηα αλαγσγήο ηνπ.  

Ο θαηαιύηεο 30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ παξνπζίαζε ηελ πςειόηεξε κεηαηξνπή CO 

θαη ηε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε επθίλεησλ νμπγόλσλ. Τα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ 

όηη ε ύπαξμε επθίλεησλ εηδώλ νμπγόλσλ ζηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα ζηδήξνπ απνηειεί 

ζεκαληηθό παξάγνληα γηα ηελ αληίδξαζε WGS. 

 

Πίλαθαο 9.4: Σπλνιηθή πνζόηεηα θαηαλαιηζθόκελνπ Η2 (ΝΗ2, κmol gcat
-1

) ζηα πεηξάκαηα H2-TPR 

γηα ηνπο θαηαιύηεο x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 θαη 30). 

 

Καηαιύηεο NΗ2 (κmol gcat
-1

)
(α)

 

Ce0.8La0.2O2-δ 244.7 

10 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ 1034.9 

15 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ 1256.9 

20 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ 1303.9 

30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ 1396.3 

(α)
: νινθιεξώζεθαλ κέρξη ηνπο 800

ν
C. 

 

9.4.4. Θεξκνπξνγξακκαηηδόκελε εθξόθεζε CO2 (TPD-CO2) 

Σην Σρήκα 9.12 παξνπζηάδνληαη πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο CO2 

(TPD-CO2) πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο θαηαιύηεο x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 

θαη 30) κεηά από ρεκηθή πξνζξόθεζε κε ην κίγκα 5 % CO2/He ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

Όπσο δηαπηζηώλεηαη από ην Σρήκα 9.12, εκθαλίδνληαη ηξεηο επδηάθξηηεο θνξπθέο 

εθξόθεζεο CO2 θαη κηα επξεία ζηελ πεξηνρή 450-750
ν
C. Τν πξνθίι TPD-CO2 ηνπ 

ππνζηξώκαηνο Ce0.8La0.2O2-δ (απνπζία Fe) δίλεηαη ζην Κεθ. 5 (§5.4.2), όπνπ 

παξαηεξήζεθαλ κεγάιεο θνξπθέο εθξόθεζεο CO2 ζηελ πςειή ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 

600-800
ν
C, ζε αληίζεζε κε ηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο Fe. Oη θνξπθέο εθξόθεζεο ηνπ 

ζηεξενύ 30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ νινθιεξώλνληαη κέρξη ηνπο 550
ν
C, ελώ ζηνπο 

ππόινηπνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο Fe ε εθξόθεζε CO2 ζπλερίδεηαη κέρξη ηνπο 750
ν
C. 
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Σύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία [29-31], ηα είδε απηά κπνξεί λα είλαη ρακειήο (T~100
o
C), 

κέηξηαο (T~300
o
C) θαη πςειήο (Τ>400

ν
C) ηζρύνο. Με αύμεζε ηνπ Fe από 10 ζε 30 %θ.β. 

ζηα ζηεξεά δηαπηζηώζεθε κεηαηόπηζε ησλ θνξπθώλ εθξόθεζεο CO2 ζε ρακειόηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο, απνδεηθλύνληαο ην ζρεκαηηζκό αλζξαθηθώλ εηδώλ ρακειήο θαη κέηξηαο 

ηζρύoο. Έρεη αλαθεξζεί όηη ην Fe2O3 παξνπζηάδεη θνξπθή εθξόθεζεο CO2 ζηνπο 70
ν
C θαη 

άιιεο ηξεηο θνξπθέο κηθξόηεξεο έληαζεο ζηνπο 250, 490 θαη 650
ν
C [32]. Η πξνζζήθε 

CeO2 ζην Fe2O3 έρεη σο απνηέιεζκα ε θνξπθή ζηνπο 70
ν
C λα απμάλεηαη ζε έληαζε θαη νη 

θνξπθέο ζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο εθξόθεζεο λα αιιάδνπλ ζέζε θαη έληαζε [32]. 

Δπίζεο, κε αύμεζε ηνπ Fe ζηα ζηεξεά δηαπηζηώζεθε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο 

CO2 πνπ πξνζξνθάηαη [23]. Αληίζηνηρα απνηειέζκα έρνπλ ιεθζεί θαη ζηελ παξνύζα Γ.Γ., 

όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 9.5. Η πνζόηεηα ηνπ εθξνθνύκελνπ CO2 κεηώλεηαη θαηά 5.2 

θνξέο ζπγθξίλνληαο ηνλ θαηαιύηε απνπζία Fe κε ηνλ θαηαιύηε παξνπζία 30 %θ.β. Fe.    

 

 
ρήκα 9.12: Πξνθίι TPD-CO2 πνπ ιήθζεθαλ ζηνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο x %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 θαη 30). Σπλζήθεο πξνζξόθεζεο: 5 % CO2/He, 25
o
C, 30 min, W 

= 0.3 g, F = 30 Nml/min. 

 

To Η2Ο (αληηδξώλ ηεο WGS) θαη ην CO2 (πξντόλ ηεο WGS) πξνζξνθώληαη ζε 

βαζηθέο ζέζεηο ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιύηε, κε απνηέιεζκα λα δξνπλ αληαγσληζηηθά. 

Σηνλ θαηαιύηε 30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ ην CO2 εθξνθάηαη ζε ρακειόηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο (ρακειήο θαη κέηξηαο ηζρύνο βαζηθά θέληξα). Αληίζεηα, ηζρπξά βαζηθά 

θέληξα ππάξρνπλ κόλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ce0.8La0.2O2-δ. Τν απνηέιεζκα απηό 

ππνδεηθλύεη όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο WGS ζηνλ θαηαιύηε 30 %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ ππάξρνπλ ειεύζεξεο ζέζεηο ζηελ επηθάλεηα ηνπ όπνπ κπνξεί λα 

πξνζξνθεζεί ην Η2Ο κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο ηνπ. Η 

κηθξή θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα πνπ παξνπζηάδεη ην ζηεξεό Ce0.8La0.2O2-δ (απνπζία Fe) 
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πηζαλόλ λα νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ηζρπξώλ βαζηθώλ θέληξσλ ζηελ επηθάλεηά ηνπ, ηα 

νπνία πξνζξνθνύλ CO2 θαη εκπνδίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ πξνζξόθεζε H2O. 

 

Πίλαθαο 9.5: Πνζόηεηεο CO2 (ΝCO2, κmol gcat
-1

) πνπ εθξνθήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα πεηξακάησλ 

TPD-CO2 ζηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 θαη 30). 

Καηαιπηηθό ύζηεκα NCO2 (κmol gcat
-1

) 

Ce0.8La0.2O2-δ 104.0 

10 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ 36.0 

15 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ 30.6 

20 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ 27.0 

30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ 20.0 

      

9.4.5. Θεξκνπξνγξακκαηηδόκελε εθξόθεζε CO (TPD-CO) 

Σην Σρήκα 9.13 δίλνληαη πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο CO2 θαη CO 

πνπ ιήθζεθαλ ζηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 θαη 

30) κεηά από ρεκηθή πξνζξόθεζε CO ζηνπο 25
ν
C. Η παξαγσγή ηνπ CO2 πηζαλόλ λα 

πξνέξρεηαη από ηελ αληίδξαζε ηνπ CO κε ηα επηθαλεηαθά πιεγκαηηθά νμπγόλα ηνπ 

ππνζηξώκαηνο (Οs) (Δμ. 9.1) ή κέζσ ηεο αληίδξαζεο Boudouard (Δμ. 9.3). Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ TPD-CO εθξνθήζεθαλ πνιύ ρακειέο ζπγθεληξώζεηο 

πδξνγόλνπ, απνδεηθλύνληαο όηη ιακβάλεη ρώξα ζε κηθξή έθηαζε ε αληίδξαζε ηνπ CO κε 

ηηο πδξνμπινκάδεο ηνπ ππνζηξώκαηνο (Δμ. 5.1). 

Σηνλ θαηαιύηε 30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ ε δπλακηθή απόθξηζε ηνπ CO2 μεθηλά ζηνπο 

120
ν
C κε κέγηζηα εθξόθεζεο ζηνπο 258, 349, 447, 534 θαη 794

ν
C (Σρήκα 9.13α). Η 

εθξόθεζε CO2 ζηνπο ππόινηπνπο ζηεξηδόκελνπο θαηαιύηεο Fe (10-20 %θ.β.) μεθηλά 

ζηνπο 300
o
C κε κέγηζηα εθξόθεζεο ζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζε ζύγθξηζε κε ην 

ζηεξεό κε θόξηηζε 30 %θ.β. Fe. Σην ππόζηξσκα Ce0.8La0.2O2-δ ε παξαγσγή CO2 αξρίδεη 

ζηνπο 500
ν
C θαη παξνπζηάδεη κέγηζην ζηνπο 800

ν
C κε ώκνπο δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο 

θνξπθήο. Δίλαη θαλεξό όηη κε κείσζε ηεο θόξηηζεο Fe απμάλεηαη ε εθξόθεζε ηνπ CO2 γηα 

Τ>650
ν
C. Από ηα πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο CO δηαπηζηώλεηαη όηη κε 

αύμεζε ηεο θόξηηζεο κεηώλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ CO πνπ εθξνθάηαη. 

Όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 9.13 θαη ζηνλ Πίλαθα 9.6, παξαηεξείηαη όηη ε εθξόθεζε 

CO είλαη αζζελήο ζε ζρέζε κε απηή ηνπ CO2, γεγνλόο πνπ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο 

κειέηεο ηνπ Galvita et al. [1] θαη Xu et al. [11]. Σύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία [1, 11, 12] ε 

κηθξή πνζόηεηα CO πνπ εθξνθάηαη νθείιεηαη ζηε δηαζπαζηηθή πξνζξόθεζε ηνπ 
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παξαγόκελνπ CO2 ζε θελέο ζέζεηο νμπγόλνπ ζην ππόζηξσκα, όπσο θαη ζηελ αληίδξαζε 

Boudouard (Δμ. 9.3).  

 

 

 
ρήκα 9.13: Πξνθίι ζεξκνπξνγξακκαηηδόκελεο εθξόθεζεο (α) CO2 θαη (β) CO πνπ ιήθζεθαλ 

ζηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 θαη 30) κεηά από ρεκηθή 

πξνζξόθεζε CO ζηνπο 25
ν
C. Σπλζήθεο πξνζξόθεζεο: 2%CO/He, 30 min, W = 0.2 g, F = 30 

Nml/min. 

 

Ο θαηαιύηεο πνπ παξνπζίαζε ηελ πςειόηεξε θαηαιπηηθή ελεξγόηεηα (30 %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ) εθξνθά CO2 ζε πνιύ ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζε ζρέζε κε ηα 

ππόινηπα ζηεξεά, θαη παξνπζηάδεη επίζεο ηε κηθξόηεξε εθξόθεζε CO. Δπηπιένλ, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηα απνηειέζκαηα OSC θαη H2-TPR, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα 

όηη ζε απηόλ ηνλ θαηαιύηε γίλεηαη ζε κεγαιύηεξε έθηαζε ε αληίδξαζε νμείδσζεο ηνπ CO 

από πιεγκαηηθά νμπγόλα (Δμ. 9.1), θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ε αληίδξαζε Boudouard (Δμ. 

9.3). Δπίζεο, από ηε ζεξκνθξαζία εκθάληζεο ησλ θνξπθώλ παξαγσγήο CO2 

απνδεηθλύεηηαη ε ύπαξμε ιηγόηεξν ζεξκηθά ζηαζεξώλ αλζξαθηθώλ εηδώλ (ζύκθσλα θαη κε 

ηα απνηειέζκαηα DRIFTS) ζηνλ θαηαιύηε κε θόξηηζε Fe 30 %θ.β. 
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Πίλαθαο 9.6: Πνζόηεηεο CO θαη CO2 (Ni, κmol gcat-1) πνπ εθξνθήζεθαλ ζην πείξακα TPD-CO 

από ηα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x=0, 10, 15, 20 θαη 30). 

 

Καηαιπηηθό ύζηεκα ΝCO (κmol gcat
-1

) ΝCO2 (κmol gcat
-1

) 

Ce0.8La0.2O2-δ 8.1 47.7 

10 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ 4.5 28.7 

15 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ 3.1 21.0 

20 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ 4.1 12.2 

30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ 2.5 17.6 

 

9.4.6. Μειέηεο in situ DRIFTS 

Σην Σρήκα 9.14 παξνπζηάδνληαη θάζκαηα in situ DRIFTS ζε κνλάδεο K-M πνπ 

ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή 1700-970 cm
-1

 κεηά από πξνζξόθεζε 3%CO/He ζηνπο 50
ν
C 

ζηνπο θαηαιύηεο x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 0, 10, 15, 20 θαη 30). Η πεξηνρή 1700-970 

cm
-1

 αληηζηνηρεί ζηηο δνλήζεηο έθηαζεο ηνπ δεζκνύ Ο-C-O ησλ θνξκηθώλ, αλζξαθηθώλ θαη 

θαξβνμπιηθώλ εηδώλ. Οη θνξπθέο ζηνπο 1577 θαη 1386 cm
-1

 αθνξνύλ ηελ αζύκκεηξε (O-

C-Oas) θαη ζπκκεηξηθή (O-C-Oas) δόλεζε ησλ θνξκηθώλ εηδώλ, αληίζηνηρα, θαη/ή 

αλζξαθηθώλ εηδώλ [33]. Η θνξπθή ζηνπο 1480 cm
-1

 απνδίδεηαη ζε δηδνληηθά αλζξαθηθά 

είδε (bidentate carbonate) [34]. Οη θνξπθέο ζηνπο 1300 θαη 1037 cm
-1

 νθείινληαη ζε 

αλζξαθηθά είδε [35, 11]. Δπηπιένλ, ζηα θάζκαηα δηαπηζηώζεθαλ θνξπθέο ζηνπο 2182 θαη 

2116 cm
-1

 πνπ απνδίδνληαη ζε δνλήζεηο ηνπ αέξηνπ CO. Οη θνξπθέο ζηνπο 2360 θαη 2338 

cm
-1

 αθνξνύλ επίζεο δνλήζεηο ηνπ αέξηνπ CO2 (δελ παξνπζηάδνληαη). Αθόκα 

παξαηεξήζεθε ε ύπαξμε κηα κηθξήο θνξπθήο ζηνπο 2873 cm
-1

 πνπ αληηζηνηρεί ζε 

δνλήζεηο δηδνληηθώλ θνξκηθώλ εηδώλ (δελ παξνπζηάδνληαη) [11]. Τα θάζκαηα DRIFTS 

ηεο παξνύζαο Γ.Γ. βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ 

ζε θαηαιύηεο Fe2O3-Ce0.5Zr0.5O2-δ [1]. Η παξνπζία ησλ θνξκηθώλ εηδώλ ζηα ζηεξεά 

δηθαηνινγείηαη από ηελ αληίδξαζε ηνπ CO κε ηηο πδξνμπινκάδεο ηνπ ππνζηξώκαηνο. Σηε 

ζπλέρεηα ηα θνξκηθά είδε δηαζπώληαη πξνο CO2 θαη H2. Τν απνηέιεζκα απηό είλαη ζε 

ζπκθσλία κε ηηο κεηξήζεηο TPD-CO όπνπ αληρλεύζεθαλ κηθξέο ζπγθεληξώζεηο Η2. Όπσο 

θαίλεηαη από ην Σρήκα 9.14, κε αύμεζε ηεο θόξηηζεο Fe ην εκβαδόλ ησλ θνξπθώλ IR 

κεηώλεηαη, ππνδεηθλύνληαο ην ζρεκαηηζκό κηθξόηεξεο ζπγθέληξσζεο αλζξαθηθώλ εηδώλ 

ζηελ επηθάλεηα ησλ ζηεξεώλ.  
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ρήκα 9.14: Φάζκαηα in situ DRIFTS ζε κνλάδεο K-M πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή 1700-970 

cm
-1

 κεηά από πξνζξόθεζε 3%CO/He ζηνπο 50
ν
C ζηνπο θαηαιύηεο x %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ (x = 

0, 10, 15, 20 θαη 30). 

Σην Σρήκα 9.15 παξνπζηάδνληαη θάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή 

1700-970 cm
-1

 κεηά από πξνζξόθεζε 3%CO/He ζηνπο 50
ν
C αθνινπζνύκελε από αύμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο (50-600
ν
C) ππό ξνή 10%Η2Ο/Ar ζηνλ θαηαιύηε 30 %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ. Με αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο παξαηεξείηαη κείσζε ησλ θνξπθώλ πνπ 

αθνξνύλ θνξκηθά θαη αλζξαθηθά είδε. Ταπηόρξνλα νη θνξπθέο ηνπ αέξηνπ CO2(g) (2360 

θαη 2338 cm
-1

) απμάλνληαη (δελ παξνπζηάδνληαη), ππνδεηθλύνληαο όηη ηα θνξκηθά θαη 

αλζξαθηθά είδε δηαζπώληαη ζε CO2(g) κεηά από αληίδξαζή ηνπο κε ην λεξό. Η θνξπθή ησλ 

θνξκηθώλ εηδώλ (2873 cm
-1

) κεηά από αληίδξαζε κε λεξό ζηνπο 100
ν
C εμαθαλίδεηαη. 

Όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 9.15, νη θνξπθέο ησλ αλζξαθηθώλ εηδώλ παξακέλνπλ αθόκα θαη 

κεηά από αληίδξαζε κε ην λεξό ζηνπο 600
ν
C. Τν ηειεπηαίν απνδεηθλύεη ην ζρεκαηηζκό 

πνιύ ζηαζεξώλ ζεξκηθά αλζξαθηθώλ εηδώλ ζηα ζηεξεά. Τα απνηειέζκαηα από ηελ ηερληθή 

TPD-CO ζπκθσλνύλ κε ηελ πην πάλσ παξαηήξεζε, αθνύ ηα CO2 θαη CO εθξνθνύληαη 

πάλσ από ηνπο 600
ν
C. Η ύπαξμε ζηαζεξώλ αλζξαθηθώλ εηδώλ δηαπηζηώζεθε θαη από ηνλ 

Galvita et al. [1].  
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ρήκα 9.15: Φάζκαηα in situ DRIFTS πνπ ιήθζεθαλ ζηελ πεξηνρή 1700-970 cm
-1

 κεηά από 

πξνζξόθεζε 3%CO/He ζηνπο 50
ν
C αθνινπζνύκελε από αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (50-600

ν
C) 

ππό ξνή 10%Η2Ο/Ar ζηνλ θαηαιύηε 30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ. 

 

9.5. πκπεξάζκαηα 

Τα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη από ηα απνηειέζκαηα ηνπ θπζηθνρεκηθνύ 

ραξαθηεξηζκνύ θαη ησλ κεηξήζεσλ θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ είλαη ηα εμήο: 

(α) Με ρξήζε ησλ ηερληθώλ XRD, Mӧssbauer θαη Uv-vis/DRS δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε ηεο 

θάζεο ηνπ αηκαηίηε θαη ηνπ ζηεξενύ δηαιύκαηνο Ce0.8La0.2O2-δ ζηα ζηεξεά κεηά από 

νμείδσζή ηνπο ζηνπο 600
ν
C. 

(β) Σηα πεηξάκαηα in situ XRD αληρλεύζεθε θάζε κεηαιιηθνύ ζηδήξνπ κεηά από αλαγσγή 

ησλ ζηεξεώλ ζε ζεξκνθξαζίεο πάλσ από ηνπο 650
ν
C, ελώ ην θξπζηαιιηθό πιέγκα ηνπ 

Ce0.8La0.2O2-δ δηαζηέιιεηαη. Δπηπιεόλ, κε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο απμάλεηαη ην κέγεζνο 

ησλ πξσηνγελώλ ζσκαηηδίσλ ηνπ ζηεξενύ δηαιύκαηνο Ce0.8La0.2O2-δ, ηνπ αηκαηίηε, θαη ηνπ 

κεηαιιηθνύ ζηδήξνπ. 

(γ) Με αύμεζε ηεο θόξηηζεο Fe παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο 

ησλ ζηεξεώλ. 

(δ) Από ηηο κεηξήζεηο θαηαιπηηθήο ελεξγόηεηαο δηαπηζηώζεθε όηη ν θαηαιύηεο 30 %θ.β. 

Fe/Ce0.8La0.2O2-δ έρεη ηελ πςειόηεξε κεηαηξνπή CO ζε όιε ηε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή 

350-600
o
C σο πξνο ηελ αληίδξαζε WGS.  

(ε) Η κεγαιύηεξε ελεξγόηεηα ηνπ θαηαιύηε 30 %θ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ νθείιεηαη ζηελ 

ύπαξμε επθίλεησλ εηδώλ νμπγόλνπ (H2-TPR θαη OSC) θαζώο θαη ζηε δεκηνπξγία αζζελώλ 

θαη κέηξηαο ηζρύνο βαζηθώλ θέληξσλ (TPD-CO2). Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα 

TPD-CO, ην ζηεξεό απηό παξνπζηάδεη ιηγόηεξν ζεξκηθά ζηαζεξά αλζξαθηθά είδε ζηελ 
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επηθάλεηά ηνπ. Τα πην πάλσ δείρλνπλ όηη ζε απηόλ ηνλ θαηαιύηε γίλεηαη ζε κεγαιύηεξε 

έθηαζε ε αληίδξαζε νμείδσζεο ηνπ CO από πιεγκαηηθά νμπγόλα (Δμ. 9.1) θαη ζε 

κηθξόηεξν βαζκό ε αληίδξαζε Boudouard (Δμ. 9.3). Από ηηο κειέηεο in situ DRIFTS 

ηαπηνπνηήζεθαλ ηα είδε πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιύηε κεηά από 

πξνζξόθεζε CO. Τα είδε απηά είλαη αλζξαθηθά θαη θνξκηθά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Ωρ μελλονηική επγαζία για επέκηαζη ηηρ παπούζαρ Διδακηοπικήρ Διαηπιβήρ θα 

μποπούζε να ππαγμαηοποιηθούν ηα εξήρ: 

1. Μησανιζηικέρ μελέηερ ζηα καηαλςηικά ζςζηήμαηα Pt/(1-x) %κ.β. Ce0.8La0.2O2-δ - x 

%κ.β. CNT για ηον ποιοηικό και ποζοηικό πποζδιοπιζμό (SSITKA-DRIFTS, 

SSITKA-MS) ηων ενεπγών ενδιαμέζων ειδών ηηρ ανηίδπαζηρ (H-pool και C-pool) 

και για πποζδιοπιζμό ηος μησανιζμού πος ακολοςθείηαι ζηα ςπό μελέηη 

καηαλςηικά ζςζηήμαηα (redox vs associative with –OH group regeneration).  

2. Μησανιζηικέρ και κινηηικέρ μελέηερ με σπήζη ηος μίγμαηορ CO/H2O/CO2/H2/He 

με ζηόσο να εξεηαζηεί η επίδπαζη ηων πποϊόνηων (CO2/H2) ζηη ζςγκένηπωζη, ζηο 

είδορ και ζηη δπαζηικόηηηα ηων ενεπγών ενδιαμέζων ειδών. 

3. Δςναμικά κινηηικά πειπάμαηα με σπήζη in situ DRIFTS με ζκοπό να ςπολογιζηεί η 

κινηηική ζηαθεπά (k, s
-1

) ηηρ ανηίδπαζηρ ηων θοπμικών (HCOO-) ειδών παποςζία 

H2O ππορ CO2 και H2 και να ζςγκπιθεί με ηην κινηηική ζηαθεπά διάζπαζηρ ηων 

θοπμικών ειδών ςπό ποή He (αποςζία νεπού). Ανηίζηοισα πειπάμαηα μποπούν να 

ππαγμαηοποιηθούν και ζηο ςπόζηπωμα (π.σ. CeO2) έηζι ώζηε να εξεηαζηεί η 

επίδπαζη ηος Pt ζηη διάζπαζη ηων θοπμικών ειδών. Το θέμα αςηό παπαμένει 

αδιεςκπίνηζηο ακόμη ζηη διεθνή βιβλιογπαθία.  

4. Δςναμικά ιζοηοπικά πειπάμαηα με σπήζη 
18

Ο2 για ηη μελέηη ηος οξειδο-

αναγωγικού μησανιζμού ζηα καηαλςηικά ζςζηήμαηα x %κ.β. Fe/Ce0.8La0.2O2-δ.  
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  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ A 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΤΡΟΤ ΓΡΑΣΗΚΖ ΕΩΝΖ  

ΑΝΣΗΓΡΑΖ WGS (Γx) 

 

ΠΑ1. Τπολογιζμός εύροσς δραζηικής ζώνης ηης ανηίδραζης WGS 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εύξνπο ηεο δξαζηηθήο δώλεο (Δx, nm) γύξσ από ηα 

λαλνζσκαηίδηα Pt (nm), εληόο ηεο νπνίαο ζρεκαηίδεηαη ε πιεηνςεθία ησλ ελδηακέζσλ 

εηδώλ ηεο αληίδξαζεο WGS, όπσο απεηθνλίδεηαη ζην Σρήκα ΠΑ1, ρξεζηκνπνηνύληαη ηα 

απνηειέζκαηα SSITKA θαη άιια ηζνηνπηθά δπλακηθά πεηξάκαηα (Κεθ. 7) γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ησλ ζπγθεληξώζεσλ (κmol/g) ησλ ελεξγώλ εηδώλ «C-pool» θαη «H-pool». 

 

 

τήμα ΠΑ1: Δξαζηηθή δώλε εύξνπο Δx πνπ δεκηνπξγείηαη γύξσ από θάζε λαλνζσκαηίδην Pt, 

ζηελ  νπνία ζρεκαηίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο WGS ηα ελεξγά ελδηάκεζα είδε: 

OH/H, CO3
2-

, CO, HCOO- θαη –COOH.  

 

Σην Σρήκα ΠA2 δίλεηαη ην θξπζηαιιηθό πιέγκα ηνπ CeO2 κε επηθάλεηα ίζε κε 6a
2
. 

Σην Σρήκα ΠA3 παξνπζηάδεηαη ε ρεκηθή δνκή ησλ ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ ηεο 

αληίδξαζεο WGS. Όπσο θαίλεηαη, ηα ελεξγά είδε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ππνζηξώκαηνο 

απνηεινύληαη από ην Ce
4+

, ην Ο
2-

 θαη ην δεύγνο Ce
4+

-O
2-

. Τα κνλνδνληηθά θαη δηδνληηθά 

αλζξαθηθά θαζώο θαη ηα κνλνδνληηθά θνξκηθά, ρξεζηκνπνηνύλ ην δεύγνο Ce
4+

-O
2-

, κε 

απνηέιεζκα ζηελ επηθάλεηα 6a
2
 λα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ 6 είδε (1 είδνο/a

2
). Τξία 

γεθπξσκέλα αλζξαθηθά θαη δηδνληηθά θνξκηθά είδε κπνξνύλ λα ζρεκαηηζηνύλ ζηελ 

επηθάλεηα 6a
2
, αθνύ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζέζεηο Ce

4+
-O

2-
 θαη Ce

4+
 (0.5 είδε/a

2
). Γηα ηνλ 

ζρεκαηηζκό ησλ θαξβνμπιηθώλ εηδώλ απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ελόο νμπγόλνπ ηνπ 

ππνζηξώκαηνο θαη θαηηόληνο δεκεηξίνπ, κε απνηέιεζκα λα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ έμη 

θαξβνμπιηθά είδε ζηελ επηθάλεηα (Σρήκα ΠΑ2 (1 είδνο/a
2
)). Δώδεθα πδξνμπινκάδεο 
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κπνξνύλ λα ζρεκαηηζηνύλ ζηελ επηθάλεηα 6a
2
 (2 είδε/a

2
). Έηζη, ε ππθλόηεηα ησλ ελεξγώλ 

εηδώλ (sites density) ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο θπκαίλεηαη από 0.5 έσο 2 (0.5<site 

density<2). 

 

τήμα ΠΑ2: Κξπζηαιιηθό πιέγκα CeO2 κε επηθάλεηα ίζε κε 6α
2
. 

 

 

 

τήμα ΠΑ3: Φεκηθή δνκή ελεξγώλ ελδηακέζσλ εηδώλ ηεο αληίδξαζεο WGS (θόθθηλν νμπγόλν: 

πιεγκαηηθό νμπγόλν ηνπ ππνζηξώκαηνο). 

 

Σηελ παξνύζα Δ.Δ. γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εύξνπο ηεο δξαζηηθήο δώλεο ηεο 

αληίδξαζεο WGS ζεσξήζεθε όηη ε αλαινγία ησλ αηόκσλ Ο
2-

 ή Ce
4+

 ή Ce
4+

-O
2-

 πξνο ηα 

ελεξγά ελδηάκεζα είδε πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα είλαη ίζε κε 1:1 (1 άηνκν Ο
2-

 ή Ce
4+

 ή 
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Ce
4+

-O
2-

 = 1 ελεξγό είδνο ). Αληίζεηα, ε αλαινγία απηή γηα ηα ελεξγά ελδηάκεζα είδε πνπ 

πεξηέρνπλ πδξνγόλν είλαη ίζε κε 1:2 (1 δεύγνο Ce
4+

-O
2-

 = 2 ελεξγά είδε). 

Η ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ ελεξγώλ εηδώλ αλά γξακκάξην θαηαιύηε (Αtotal active species, 

m
2
/gcat) ππνινγίζηεθε από ηελ Εμ. ΠΑ1: 

 























22

2

2

m

mol

m

sactivesite

g

molsO

g

m
A cat

cat
species
active
total            (ΠΑ1) 

 

Ο παξαλνκαζηήο ηεο Εμ. ΠΑ1, δειαδή ηα ελεξγά είδε αλά επηθάλεηα θπςειίδαο α
2
 (Αcell), 

ηζνύηαη κε: 

 

2

5

23

219

2

.

2

2

2

2
1015.1

10023.6

1044.1

11

m

mol
x

mol

atom
x

mx

atomO

N

A

atomO

m

atomsO

m

sactivesite

Avog

Cell 






      (ΠΑ2) 

 

όπνπ, Αcell ε επηθάλεηα θπςειίδαο πνπ ηζνύηαη κε: 

2192102 1044.1)108.3( mxmxaAcell

            (ΠΑ3) 

 

Ο ππνινγηζκόο ηεο επηθάλεηα ηεο θπςειίδαο έγηλε ππνζέησληαο όηη δπν γεηηνληθά νμπγόλα 

ηνπ CeO2 έρνπλ απόζηαζε 3.8 Ǻ [1] θαη όηη ζην θαζέλα από απηά κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί 

έλα ελεξγό ελδηάκεζν είδνο ηεο αληίδξαζεο. 

Ο αξηζκεηήο ηεο Εμ. ΠΑ1 ππνινγίζηεθε από ηηο δπλακηθέο απνθξίζεηο ησλ 
12

CO2 θαη 

13
CO2 (C-poolΑ) πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία ελαιιαγή ηεο αθόινπζεο βεκαηηθήο 

αιιεινπρίαο: 3%CO/10%H2O/Ar (s.s.) → 3%CO/Ar → 3%
13

CO/Ar → 10%H2O/Ar (§ 

7.2.3). Η πνζόηεηα ηνπ C-poolΑ πνπ ππνινγίδεηαη από ην πείξακα απηό αληηζηνηρεί ζε 

ελεξγά ελδηάκεζα είδε πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα απαιιαγκέλα από θαηλόκελα 

επαλαπξνζξόθεζεο CO2, ζε αληίζεζε κε ην C-pool πνπ ππνινγίδεηαη από ηα πεηξάκαηα 

SSITKA-MS, όπνπ κεηξνύληαη εζσηεξηθά θαηλόκελα επαλαπξνζξόθεζεο ηνπ CO2 

(internal CO2 readsorption effect). Από ηελ πνζόηεηα ηνπ C-poolΑ αθαηξείηαη ε ηζνδύλακε 

πνζόηεηα ελόο κνλνκνξηαθνύ ζηξώκαηνο επηθαλεηαθνύ Pt (Ptsurface, mol/gcat), όπσο 

ππνινγίζηεθε από κεηξήζεηο HRTEM ή HAADF-STEM ή ρεκηθήο πξνζξόθεζεο 

πδξνγόλνπ. Έηζη, ν αξηζκεηήο ηεο Εμ. ΠΑ1 ηζνύηαη κε: 
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surface

cat

PtpoolC
g

molsO




)(
2

            (ΠΑ4) 

Από ηηο Εμο. (ΠΑ1), (ΠΑ2) θαη (ΠΑ4) ιακβάλεηαη ε Εμ. ΠΑ5: 

 

2

5

2

1015.1

])[(

m

mol
x

g

mol
PtpoolC

g

m
A cat

surface

cat
species
active
total















           (ΠΑ5) 

 

Επίζεο, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αξηζκεηή ηεο Εμ. ΠΑ1 ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ζπγθέληξσζε ησλ Η-poolLL, όπσο ππνινγίζηεθε από ηα πεηξάκαηα SSITKA-MS θαη ε 

νπνία δηνξζώζεθε από ηα πεηξάκαηα ελαιιαγήο H/D (Κεθ. 7). Από ηελ πνζόηεηα ηνπ Η-

poolLL αθαηξέζεθε ε επηθαλεηαθή Pt (Ptsurface) θαη ζηε ζπλέρεηα δηαηξέζεθε κε 2, εμαηηίαο 

ηηο ππθλόηεηαο εηδώλ ησλ πδξνμπινκάδσλ. 

 

2

)(2
surface

cat

PtpoolH

g

molsO 




            (ΠΑ6) 

 

Έηζη, ε Εμ. (ΠΑ1) κπνξεί λα γξαθεί σο: 
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         (ΠΑ7) 

 

Σηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ε επηθάλεηα αλά ζσκαηίδην Pt (Αring, m
2
/Ptparticle), δειαδή ε 

επηθάλεηα θπθιηθνύ δαθηπιίνπ γύξσ από θάζε ζσκαηίδην Pt: 

 

cat

cat
species
active
total

ring

g

Ptparticle
N

g

m
A

Ptparticle

m
A





















2

2

           (ΠΑ8) 

 

όπνπ, Ν ηα ζσκαηίδηα Pt αλά γξακκάξην θαηαιύηε (Ptparticles/gcat). 

Γηα ηελ εύξεζε ηνπ παξαλνκαζηή ηεο Εμ. ΠΑ8 ππνινγίζηεθε ε κάδα Pt (mPt, g Pt particle
-

1
) γηα εκηζθαηξηθά ζσκαηίδηα: 
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   (ΠΑ9) 

όπνπ, pPt ε ππθλόηεηα Pt ίζε κε 21.45 gPt/cm
3
, VPt, hemis. ν όγθνο ησλ εκηζθαηξηθώλ 

ζσκαηηδίσλ Pt (cm
3
/Pt particle) θαη dPt ε δηάκεηξνο ησλ ζσκαηηδίσλ Pt (cm).  

Γηα θόξηηζε Pt ίζε κε 0.5 %θ.β. ππνινγίζηεθε ν αξηζκόο ζσκαηηδίσλ Pt αλά γξακκάξην 

θαηαιύηε (Pt particle/gcat): 
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    (ΠΑ10) 

 

Αθνινύζσο, κε ηε βνήζεηα ηνπ Σρήκαηνο ΠΑ4 ππνινγίζηεθε ε επηθάλεηα γύξσ από θάζε 

ζσκαηίδην Pt (Αring). 

 

 

    



























































44

222

22
2

222

2

PtPt
Ptring

PtPtPt
ring

dd
dxxA

dd
x

d
rA





  

    Ptring dxxA  
2

                               (ΠΑ11) 

 

Αληηθαζηζηώληαο ην Αring (Εμ. ΠΑ8) θαη ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ Pt (m), ππνινγίδεηαη 

ην εύξνο ηεο δξαζηηθήο δώλεο ηεο αληίδξαζεο WGS, Δx (nm). 

 

τήμα ΠA4: Σρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Δx θαη ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζσκαηηδίνπ Pt. 
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ΠA2. Παράδειγμα σπολογιζμού εύροσς δραζηικής ζώνης ηης ανηίδραζης WGS 

Γηα ηνλ ζηεξηδόκελν θαηαιύηε 0.5 %θ.β. Pt/CeO2 κε κέγεζνο ζσκαηηδίσλ Pt ίζν κε 

1.2 nm, δηαζπνξά D=92% θαη επηθαλεηαθή ζπγθέληξσζε Pt (Ptsurface) ίζε κε 23.59 

κmol/gcat, ππνινγίζηεθε ην εύξνο ηεο δξαζηηθήο δώλεο ηεο αληίδξαζεο WGS. 

Η πνζόηεηα C-poolA βξέζεθε ίζε κε 41.3 κmol/gcat (§ 7.2.3) θαη ην H-poolLL 184.5 

κmol/gcat (§ 7.2.3). Από ηελ Εμ. ΠΑ9 ππνινγίζηεθε ε κάδα ελόο ζσκαηηδίνπ Pt θαη 

βξέζεθε ίζε κε 9.7x10
-21

 g/Pt particle. Από ηελ Εμ. ΠΑ10 βξέζεθε ν αξηζκόο ζσκαηηδίσλ 

Pt αλά γξακκάξην θαηαιύηε, ίζνο κε 5.15x10
17

 Pt particle/gcat. 

 

Γx (nm) σπολογιζόμενο από ηο C-poolA: 

Από ηελ Εμ. ΠΑ5 ππνινγίζηεθε ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ ελεξγώλ εηδώλ γηα ην C-

poolA:  
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Από ηελ Εμ. ΠΑ8: 
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Τν Δx ππνινγίζηεθε κε ρξήζε ηεο Εμ. ΠΑ11:  
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Λύζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο: 
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To Γx σπολογιζόμενο από ηο C-pool γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 wt% Pt/CeO2 βξέζεθε ίζν κε 

0.5 nm. 

 

Γx (nm) σπολογιζόμενο από ηο H-poolLL: 

Η ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ ελεξγώλ εηδώλ γηα ην Η-pool βξέζεθε από ηελ Εμ. ΠΑ7. 
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Από ηελ Εμ. ΠΑ8: 
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Από ηε Εμ. ΠΑ11 βξέζεθε ην Δx: 
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Λύζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο: 
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Τν εύξνο ηεο δξαζηηθήο δώλεο σπολογιζόμενο από ηο H-pool γηα ηνλ θαηαιύηε 0.5 wt% 

Pt/CeO2 βξέζεθε ίζν κε 1.6 nm. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B 

ΝΑΝΟΩΛΗΝΕ ΑΝΘΡΑΚΑ 

 

ΠB1. Νανοζωλήνερ Άνθπακα 

Σηνπο λαλνζσιήλεο άλζξαθα δηαζπάξζεθε ηo κηθηό νμείδην ηνπ δεκεηξίνπ 

(Ce0.8La0.2O2-δ) κε ηε κέζνδν ζπγθαηαβύζηζεο κε νπξία θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε ελαπόζεζε 

ηνπ κεηάιινπ (Pt) κε ηε κέζνδν ηνπ πγξνύ εκπνηηζκνύ.  

Οη λαλνζσιήλεο άλζξαθα παξαρσξήζεθαλ από ηελ εηαηξία Rosseter Holdings Ltd [1]. 

Η εηαηξία εμεηδηθεύεηαη ζηε ζύλζεζε θαηλνηόκσλ CNTs κε ηε ρξήζε ηεο ηξνπνπνηεκέλεο 

κεζόδνπ εθθέλσζεο ηόμνπ (Self - regulated Liquid - phase Arc - discharge, SLA) πνπ 

θαιύπηεηαη κε Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο [2].  

Οη λαλνζσιήλεο άλζξαθα κε ηελ νλνκαζία  Ros1-E13 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

παξνύζα Γ.Γ. απνηεινύληαη από 50-60% MWNTs θαη ην ππόινηπν πνζνζηό από άκνξθν 

άλζξαθα. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλνπλ ίρλε λαλνζσκαηηδίσλ Fe (~0.05 %θ.β.). Τα MWNTs 

έρνπλ κήθνο 250 nm θαη εμσηεξηθή δηάκεηξν 8.4 nm (Σρήκα ΠΒ1). Η εηδηθή επηθάλεηα 

ησλ CNTs είλαη πεξίπνπ 10 m
2
/g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα ΠΒ1: Δηθόλα ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο δηέιεπζεο (TEM) γηα ην πιηθό Ros1-E13. 
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ΠΒ2. Μέθοδορ εκκένωζηρ ηόξος 

Η κέζνδνο εθθέλσζεο ηόμνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή δπλακηθνύ ζπλερνύο 

ξεύκαηνο (ζπλήζσο κε ηάζε 20-40 V θαη έληαζε 50-100 Α) κεηαμύ δπν ειεθηξνδίσλ από 

γξαθίηε (άλνδνο θαη θάζνδνο) κε ή ρσξίο θαηαιύηε [3]. Η κέζνδνο απηή απαηηεί ρακειή 

πίεζε (50-700 mbar) θαη αδξαλή αηκόζθαηξα (π.ρ. He ή Ar). Έηζη, ρξεζηκνπνηνύληαη 

αεξνζηεγείο αληηδξαζηήξεο θαη εμνπιηζκόο γηα ηελ επίηεπμε θελνύ. Η παξαγόκελε πςειή 

ζεξκνθξαζία ηνπ πιάζκαηνο κεηαμύ ησλ ειεθηξνδίσλ (~ 4000Κ) εμαρλώλεη ηνλ γξαθίηε 

ηεο αλόδνπ θαη ν παξαγόκελνο αέξηνο άλζξαθαο ελαπνηίζεηαη ζηελ θάζνδν ππό κνξθή 

λαλνζσιήλσλ. Όηαλ θαηαλαισζεί όιε ε ξάβδνο, δηαθόπηεηαη ε παξνρή ξεύκαηνο θαη ν 

αληηδξαζηήξαο αθήλεηαη λα ςπρζεί. Σην Σρήκα ΠΒ2 παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα ηεο 

ζπζθεπήο εθθέλσζεο ηόμνπ. 

 

 

σήμα ΠΒ2: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο ζπζθεπήο εθθέλσζεο ηόμνπ γηα ηε ζύλζεζε 

λαλνζσιήλσλ άλζξαθα.  

 

Η ζέζε ηεο αλόδνπ θαζνξίδεηαη εμσηεξηθά, ώζηε λα δηαηεξείηαη έλα ζηαζεξό θελό 

κεηαμύ ησλ ειεθηξνδίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξγαζίαο. Γηα ηε παξαζθεπή θαιήο 

πνηόηεηαο θαη πςειήο απόδνζεο λαλνζσιήλσλ άλζξαθα απαηηείηαη επαξθήο ςύμε ηεο 

θαζόδνπ, ρξήζε όζν ην δπλαηό ρακειόηεξνπ δπλακηθνύ θαη επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο πίεζεο 

ζην ζάιακν εμάηκηζεο. Οη παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο επίζεο αθνξνύλ ηελ απόζηαζε κεηαμύ 

ησλ ειεθηξνδίσλ (>1 mm) θαη ηελ πςειή έληαζε ξεύκαηνο (~100 A) [4, 5]. Με ηε κέζνδν 

ειεθηξηθήο εθθέλσζεο ηόμνπ κπνξνύλ λα παξαζθεπαζηνύλ πνιπζηξσκαηηθνί (MWCNTs) 

θαη κνλνζηξσκαηηθνί (SWCNTs) λαλνζσιήλεο άλζξαθα [4, 5]. Γηα ηελ αλάπηπμε 

κνλνζηξσκαηηθώλ λαλνζσιήλσλ άλζξαθα απαηηείηαη ε ρξήζε θαηαιύηε (Co, Ni, Fe, Y) o 

νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζηελ άλνδν ππό κνξθή ζθόλεο [3, 6]. 

Η ηξνπνπνηεκέλε κέζνδνο εθθέλσζεο ηόμνπ (εηαηξεία Rosseter Ltd) δελ ρξεζηκνπνηεί 

αδξαλή αέξηα, αιιά ηα δπν ειεθηξόδηα εκβαπηίδνληαη ζε πγξή θάζε. Με ηε ρξήζε πγξήο 
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θάζεο απμάλεηαη ε παξαγσγή ησλ CNT ζε ζύγθξηζε κε ηε ζπκβαηηθή κέζνδν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί αδξαλή αέξηα, όπνπ κόλν ην 20-25% ηεο αλόδνπ κεηαηξέπεηαη. Ωο πγξή 

θάζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξνη πγξνί πδξνγνλάλζξαθεο, όπσο βελδόιην, ηνινπόιην, 

ρισξνβελδόιην, εμάλην, πεληάλην, θπθινεμάλην. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αθεηόλε, 

κεζαλόιε, αηζαλόιε, παξαιδεΰδε (paraldehyde) θαη κίγκαηα απηώλ κε απηνληζκέλν λεξό. 

Τέινο, θπζηθνί θαη βηνκεραληθνί πδξνγνλάλζξαθεο, όπσο βελδίλε, πεηξέιαην, θπηηθά 

έιαηα, λαθζεληθά (naphthenates) θηι. 
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