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ABSTRACT 
 

The present Doctoral Thesis work concerns the synthesis, characterisation, catalytic 
performance and mechanistic studies (use of 18O2 and 15NO isotopes) of new supported 
Pt catalysts for the NO/H2/O2 lean de-NOx reaction. In particular, an in-depth 
investigation of the effects of support chemical composition and metal loading (wt.% 
Pt) on the activity (conversion and TOF(s-1)), N2 selectivity, and stability with time on 
stream (in the presence of 5% H2O and 20 ppm of SO2) was conducted.  

The present work provides also fundamental kinetic and mechanistic information for 
the NO/H2/O2 lean de-NOx reaction over supported-Pt catalysts. It was found for the 
first time that the mechanism of N2 production strongly depends on the nature of the 
support. In particular, it was found that the chemical composition of support affects the 
formation of different active adsorbed intermediate NOx species on the support or Pt 
metal surface, and the metal-support interface. The performance of in situ mechanistic 
studies (SSITKA experiments with the use of DRIFTS and Mass Spectroscopy) have 
revealed for the first time that the mechanism of the NO/H2/O2 reaction involves the 
spillover of NOx species from the support to the Pt metal surface. 

The systematic studies conducted within the framework of the present work led to 
the synthesis by the Sol-Gel method of a Pt/Mg-Ce-O supported catalyst with a 
remarkable catalytic behaviour towards the NO/H2/O2 reaction. In particular, the Pt/Mg-
Ce-O catalyst was found to present the highest site reactivity (Turn Over Frequency, 
TOF), specific activity (per gr of Pt metal), and N2 selectivity ever reported for the 
NO/H2/O2 reaction in the 100-300oC low-temperature range. Moreover, this catalyst 
presents an excellent stability with reaction time in the presence of H2O and SO2 in the 
feed stream of NO/H2/O2. Most of the results concerning the Pt/Mg-Ce-O catalyst have 
been evaluated and honoured by the European Federation of Catalysis Societies 
(EFCATS) with the 1st award during the 1st EFCATS School on Catalysis held in 
Prague (April 2001). It should also be noted that this catalyst has already been 
submitted for a Spanish patent issue (Feb. 2002). 

Part of the present Doctoral Thesis work also concerns the mathematical modelling 
of the mechanism of the ´Oxygen Storage Capacity´ phenomenon over a model 
Pd/CeO2 catalyst. For the achievement of this goal, the dynamic pulse injection 
technique of CO and O2 was used. It is worthwhile to notice that it is the first time that 
modelling of this kind of dynamic experiment is reported in the open literature for the 
study of the Oxygen Storage Capacity phenomenon over Noble Metal supported 
catalysts. The results of this work revealed that the transient CO oxidation rate on 
PdO/Pd is about 1.2-1.6 times higher than the back-spillover rate of oxygen from the 
ceria surface/subsurface to the PdO/Pd surface in the 500-700oC range. It was also 
found that the mechanism of CO oxidation over PdO/CeO2 in the 500-700oC range 
follows the Eley-Rideal than the Langmuir-Hinshelwood one.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
1.1 Στόχοι της Παρούσας ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 
 

Σκοπός της παρούσας ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής (∆.∆.) ήταν η ανάπτυξη και 
µελέτη νέων και κατάλληλων στηριζοµένων καταλυτών λευκοχρύσου (Pt) για την 
εκλεκτική αναγωγή του ΝΟ σε Ν2 και Η2Ο σε συνθήκες πλούσιες σε Ο2 (>5 κ.ο.%) στην 
τροφοδοσία και µε τη χρήση Η2 ως αναγωγικού µέσου.  

Ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρµογή τέτοιων καταλυτικών 
συστηµάτων σε χαµηλές θερµοκρασίες (Τ<300οC) (π.χ. gas boilers). Η επιλογή του H2 
σαν αναγωγικού µέσου έγινε µε βάση τους εξής λόγους: 
(α) Ανάγκη για αντικατάσταση της υπάρχουσας ΝΗ3-SCR τεχνολογίας, όπως αναφέρεται 
πιο κάτω. 
(β) ∆υνατότητα πρακτικής εφαρµογής σε ακίνητες πηγές εκποµπής ΝΟx όπου το Η2 είναι 
διαθέσιµο σε αρκετές βιοµηχανικές µονάδες. Στο εγγύς µέλλον το Η2 αναµένεται να 
υποκαταστήσει εν µέρει το πετρέλαιο µε αποτέλεσµα την αύξηση της διαθεσιµότητας 
του στις βιοµηχανικές µονάδες [1]. Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρουν ότι 
µέχρι το έτος 2015 θα πρέπει το 12% της ενέργειας που παράγεται σε κάθε χώρα µέλος 
της Ε.Ε. να προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές [1]. Να σηµειωθεί επίσης το έκδηλο 
ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας όπως και της βιοµηχανίας για την ανάπτυξη 
τεχνολογιών παραγωγής Η2 από βιοµάζα µε χαµηλό κόστος.  
(γ) Η καύση του Η2 δεν δίνει ανεπιθύµητα προϊόντα, όπως για παράδειγµα CO και CO2  
στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν CxHy και CO ως αναγωγικά µέσα. 

Στα πλαίσια της παρούσας ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής έχει γίνει σύνθεση, 
χαρακτηρισµός και συστηµατική µελέτη της καταλυτικής συµπεριφοράς διαφόρων νέων 
στηριζόµενων καταλυτών Pt για το υπόψιν καταλυτικό σύστηµα. Συγκεκριµένα, 
µελετήθηκαν συστηµατικά οι παράµετροι και θέµατα τα οποία αναφέρονται πιο κάτω. 
1. Επίδραση της χηµικής σύστασης του υποστρώµατος στις καταλυτικές ιδιότητες 

(ενεργότητα, εκλεκτικότητα, απενεργοποίηση) του στερεού  Pt/υπόστρωµα. 
2. Επίδραση της %κ.β. φόρτισης του µετάλλου Pt στο στηριζόµενο καταλύτη του 

οποίου το υπόστρωµα παρουσίασε τη καλύτερη επίδραση στις καταλυτικές ιδιότητες 
του συστήµατος Pt/υπόστρωµα. 

3. Συσχέτιση της επιφανειακής οξύτητας / βασικότητας µε τις καταλυτικές ιδιότητες. 
4. Κινητική της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 (φαινόµενη ενέργεια ενεργοποίησης, τάξεις 

αντίδρασης). 
5. Μηχανισµός του υπόψιν καταλυτικού συστήµατος µε στόχο τον προσδιορισµό του 

αργού βήµατος της αντίδρασης, την ταυτοποίηση και ποσοτικό προσδιορισµό τόσο 
των ενεργών προσροφηµένων ενδιαµέσων ειδών τα οποία συµµετέχουν στο 
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µηχανισµό της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2, όσο και αυτών που δεν συµµετέχουν 
(ανενεργά ενδιάµεσα είδη).  

6. Αλληλεπίδραση της καταλυτικής επιφάνειας µε τα αέρια της αντίδρασης κάτω από 
δυναµικές συνθήκες µε στόχο την µελέτη επί µέρους µηχανιστικών βηµάτων (π.χ. 
εκρόφηση, επιφανειακή αντίδραση). 

7. Μελέτη της οξειδωτικής κατάστασης της καταλυτικής επιφάνειας κάτω από 
συνθήκες αντίδρασης (χρήση in-situ XPS). 
Επιπλέον, έχουν παρασκευασθεί και µελετηθεί στηριζόµενοι καταλύτες Pd σε CeO2 

για την µαθηµατική προσοµοίωση της κινητικής του φαινοµένου αποθήκευσης 
οξυγόνου, “Oxygen Storage Capacity” σε εµπορικούς τριοδικούς καταλύτες 
αυτοκινήτων. Για τον σκοπό αυτό έχουν χρησιµοποιηθεί δυναµικές τεχνικές µε χρήση 
παλµών CO και Ο2 (pulse injection techniques) µε την βοήθεια εξειδικευµένου 
συστήµατος δυναµικής ροής αερίων και µε χρήση on-line φασµατογράφου µάζας. 

H αντίδραση αναγωγής του ΝΟ προς Ν2 και Η2Ο, καθώς και οι παράπλευρες 
αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα περιγράφονται από τις εξισώσεις 1.1-1.4: 

2ΝΟ + 2Η2 → Ν2 + 2Η2Ο                                                                                   (1.1) 

2ΝΟ + Ο2  
←
→   2ΝΟ2                                                                                                                                                      (1.2) 

2ΝΟ +Η2  → Ν2Ο + Η2Ο                                                                                      (1.3) 

2Η2 + Ο2 → 2Η2Ο                                                                                               (1.4) 
 Η αντίδραση NO/H2/O2 µελετήθηκε µε την χρήση µικρής ποσότητας H2 (1 mol%) 
ως αναγωγικού. Το Ο2 δεν είναι απαραίτητο για την αντίδραση, επιβάλλεται όµως η 
παρουσία του αφού υπάρχει σε µεγάλη συγκέντρωση (~5-10 mol%) στα αέρια προϊόντα 
της καύσης σε συνθήκες πλούσιες σε οξυγόνο (lean-burn conditions). 
 
1.2 Η Βιοµηχανική Επανάσταση-Ρύπανση του Περιβάλλοντος 
  
   Η εξάπλωση της παγκόσµιας αγοράς κατά το 18ο αιώνα και η ζήτηση όλο και 
περισσότερο προϊόντων µεταποίησης, αρχικά κυρίως υφαντουργικών, οδήγησε τους 
παραγωγούς στην Αγγλία στην αναζήτηση νέων µεθόδων και τεχνικών για µαζικότερη 
παραγωγή. Η λύση σε αυτό το πρόβληµα δόθηκε µε τη χρήση µηχανών στην παραγωγική 
διαδικασία µε σηµαντική µείωση του αριθµού των εργατών. Πολύ γρήγορα φάνηκαν τα 
πλεονεκτήµατα της χρήσης µηχανών, µε αποτέλεσµα τη γρήγορη εξάπλωση τους σε 
άλλους τοµείς ανθρώπινης δραστηριότητας και σε άλλες χώρες. Το φαινόµενο αυτό ήταν 
ίσως το σηµαντικότερο γεγονός στην ιστορία του παγκόσµιου πολιτισµού και ανάπτυξης 
το οποίο επέφερε συγκλονιστικές οικονοµικές αλλαγές έτσι ώστε να ονοµαστεί 
Βιοµηχανική Επανάσταση [2]. 
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   Οι πρώτες µηχανές για να λειτουργήσουν χρησιµοποιούσαν την θερµική ενέργεια 
από την καύση στερεού άνθρακα. Στα τέλη του 19ου αιώνα σηµειώθηκε µια τεράστιας 
σηµασίας µεταστροφή στην πηγή ενέργειας που απαιτείτο για τις ανάγκες της 
βιοµηχανίας, µε τη χρήση παραγώγων πετρελαίου. Με την ανάπτυξη και θεµελίωση της 
Θερµοδυναµικής έγινε δυνατός ο σχεδιασµός των πρώτων µηχανών εσωτερικής καύσης, 
όπου ο Ντήζελ συνέβαλε στη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού τύπου µηχανής 
εσωτερικής καύσης µε τη χρήση πετρελαίου [3]. 
   Σήµερα η παγκόσµια οικονοµία βασίζεται στη χρήση βιοµηχανικών διεργασιών 
για παραγωγή αγαθών σε µια τροµακτικά µεγάλη κλίµακα. Για τη λειτουργία αυτής της 
βιοµηχανικής δραστηριότητας απαιτείται η εξόρυξη εκατοµµυρίων βαρελιών αργού 
πετρελαίου σε καθηµερινή βάση, µέρος του οποίου αφού επεξεργαστεί κατάλληλα 
καίγεται δίνοντας στις µηχανές την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζονται για να 
λειτουργήσουν. Πέραν όµως της πρωτογενούς χρήσης του στη βιοµηχανία, το πετρέλαιο 
και τα παράγωγά του χρησιµοποιούνται σε τεράστιες ποσότητες ως καύσιµη ύλη για 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, µετακίνηση µέσων συγκοινωνίας και σε ένα µεγάλο 
αριθµό χηµικών διεργασιών προς παραγωγή νέων συνθετικών χηµικών ουσιών. 
   Η προέλευση του πετρελαίου πιστεύεται ότι οφείλεται στην επίδραση τεραστίων 
πιέσεων, θερµοκρασιών και  βακτηρίων σε µικροσκοπικούς οργανισµούς που έχουν 
πεθάνει πριν από εκατοµµύρια χρόνια και έχουν σκεπαστεί από το έδαφος [4]. Το 
πετρέλαιο αποτελείται κυρίως από ένα µεγάλο αριθµό διαφορετικού τύπου 
υδρογονανθράκων, όπως επίσης και από οργανικές ενώσεις στις οποίες περιλαµβάνονται 
άτοµα αζώτου, θείου και οξυγόνου ως εταιροάτοµα. Η κύρια χρήση του είναι η καύση 
παρουσία ατµοσφαιρικού αέρα, µέσω της οποίας η χηµική ενέργεια ελευθερώνεται υπό 
µορφή θερµότητας. Η καύση των υδρογονανθράκων αυτή καθ’ αυτή παράγει κυρίως 
νερό, µονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα. Όµως, κατά την καύση αναπτύσσονται 
αρκετά ψηλές θερµοκρασίες (700-1000oC) έτσι ώστε να ενεργοποιούνται και να 
αντιδρούν χηµικές ενώσεις που σε κανονικές συνθήκες είναι αδρανείς µε αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία παραπροϊόντων τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις είναι πολύ βλαβερά για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, άρα και ανεπιθύµητα. Ένα τέτοιο παράδειγµα 
αποτελεί η αντίδραση του µοριακού αζώτου (78% κ.β. του ατµοσφαιρικού αέρα) µε 
οξυγόνο που στις θερµοκρασίες που αναπτύσσονται στο θάλαµο καύσης των µηχανών 
εσωτερικής καύσης είτε σε άλλου είδους συστήµατα καύσης οδηγούν στην παραγωγή 
µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) και διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2), δύο άκρως βλαβερών 
χηµικών ενώσεων οι οποίες αναφέρονται και σαν ΝΟx (x=1, 2). 
 
1.2.1 Αντιµετώπιση της Αέριας Ρύπανσης από ΝΟx µέσω Καταλυτικών ∆ιεργασιών 
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Από τις αρχές της βιοµηχανικής επανάστασης µέχρι σήµερα παρουσιάστηκε 
αλµατώδης αύξηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από διάφορους αέριους ρυπαντές 
(π.χ. CO, CO2, CxHy, NOx). Κυριότερος αυτών των ρυπαντών είναι το µονοξείδιο του 
αζώτου. Το ΝΟ είναι θερµοδυναµικά ασταθές αφού η ελεύθερη ενέργεια διάσπασης του 
σε Ν2 και Ο2 είναι πολύ µικρότερη από το µηδέν (∆G=-86 kJ/mol). Ως αποτέλεσµα 
αυτού αναµένεται, θεωρητικά, το ΝΟ να διασπάται αυθόρµητα κατά το σχηµατισµό του. 
Αυτή όµως η διάσπαση δεν λαµβάνει χώρα καθότι υπάρχει πολύ υψηλό ενεργειακό 
φράγµα (Εact=364 kJ/mol) όπως φαίνεται  στο Σχήµα 1.1. Σηµαντική µείωση αυτού του 
ενεργειακού φράγµατος επιτυγχάνεται µόνο µε τη χρήση στερεών καταλυτών 
(καταλυτική αντίδραση διάσπασης του ΝΟ σε Ν2 και Ο2). Το ΝΟ θα µπορούσε επιπλέον 
να αναχθεί προς Ν2 και Η2Ο παρουσία αναγωγικού σώµατος (π.χ. Η2, CxHy). Τα προϊόντα 
αυτά της αναγωγής είναι αβλαβή για το περιβάλλον καθώς και την υγεία του ανθρώπου, 
γεγονός που τα καθιστά επιθυµητά. Αξίζει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό ότι η 
αντίδραση καταλυτικής διάσπασης του ΝΟ σε Ν2 και Ο2 στις πραγµατικές συνθήκες 
σύστασης των καυσαερίων θα ήταν άκρως επιθυµητή, σε σχέση µε την εξωτερική χρήση 
κάποιου αναγωγικού σώµατος. 

 
 

Σχήµα 1.1: Ενεργειακό διάγραµµα οµογενούς και ετερογενούς καταλυτικής αντίδρασης 
διάσπασης του ΝΟ. 

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

µετατροπή των ΝΟx στο προϊόν καύσης συµβατικών καυσίµων, αφορά την εξεύρεση 
κατάλληλων στερεών καταλυτών ούτως ώστε να επιτευχθεί σηµαντική µείωση της 
ενέργειας ενεργοποίησης της αντίδρασης διάσπασης του ΝΟ προς Ν2 και Ο2 ή της 
αντίδρασης αναγωγής του σε Ν2 και Η2Ο, µε αποτέλεσµα την επίτευξη ρυθµών 
αντίδρασης µε πραγµατικές εφαρµογές, ενώ ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται η 
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µεγιστοποίηση της εκλεκτικότητας του καταλύτη σε Ν2 και η σταθερότητα του µε τον 
χρόνο αντίδρασης (ελαχιστοποίηση της απενεργοποίησης του καταλύτη). 

Η εκποµπή οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) στον ατµοσφαιρικό αέρα προέρχεται κατά 
κύριο λόγο από τα τροχοφόρα οχήµατα που φέρουν µηχανές εσωτερικής καύσης [5]. Η 
εκποµπή των ΝΟx ενισχύεται και από πολλές βιοµηχανικές δραστηριότητες, όπως για 
παράδειγµα από σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι κάνουν µεγάλη χρήση 
αργού πετρελαίου. Τα οξείδια του αζώτου είναι δυνατό να προκαλέσουν σοβαρά 
προβλήµατα τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία, περιγραφή των οποίων 
γίνεται σε επόµενο υποκεφάλαιο. 

Η εφαρµογή της ετερογενούς κατάλυσης στον τοµέα της περιβαλλοντικής 
τεχνολογίας είναι πολύ σηµαντική αφού έχει προσφέρει λύσεις σε πολλά περιβαλλοντικά 
προβλήµατα, κυρίως σε αυτά που αφορούν την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης [6]. Οι καταλύτες οι οποίοι έχουν µελετηθεί και αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία ως  οι πλέον ενεργοί για τη διάσπαση και αναγωγή του ΝΟ µπορούν να 
ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες [7]: 

(α) Μεταλλικοί στηριζόµενοι καταλύτες ( Pt/Al2O3,  Rh/SiO2 κ.α.) 
(β) Μεταλλοξείδια  αλκαλικών και σπάνιων γαιών ( CaO, La2O3, CeO2 κ.α.), και 
(γ) Ζεόλιθοι ( Cu/ZSM-5 κ.α.). 
Οι µεταλλικοί στηριζόµενοι καταλύτες αναφέρονται κυρίως στη χρήση µετάλλων της 

σειράς των ευγενών µετάλλων, όπως είναι ο λευκόχρυσος (Pt), το παλλάδιο (Pd) και το 
ρόδιο (Rh). Αυτά τα µέταλλα έχει αποδειχθεί να παρουσιάζουν υψηλή καταλυτική 
ενεργότητα και εκλεκτικότητα ως προς τις αντιδράσεις µετατροπής του σε ΝΟ σε Ν2 και 
Η2Ο. Παρουσιάζουν όµως ορισµένα µειονεκτήµατα, όπως το υψηλό κόστος και η µικρή 
διαθεσιµότητα. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο γίνεται η διασπορά τους πάνω σε 
υποστρώµατα µε µεγάλη εσωτερική ειδική επιφάνεια (m2.g-1), όπως η αλούµινα (Αl2O3), 
η σίλικα (SiO2) και ο ενεργός άνθρακας (activated carbon). Στην περίπτωση των 
µεταλλοξειδίων, µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι όσο πιο µεγάλη ποσότητα ΝΟ 
χηµειοροφάται στη στερεή επιφάνεια τόσο µεγαλύτερος θα είναι ο ρυθµός της 
µετατροπής του ανά µονάδα βάρους καταλύτη. Εξάγεται εποµένως το συµπέρασµα ότι 
ένα επιθυµητό καταλυτικό σύστηµα µεταλλοξειδίου πρέπει να έχει µεγάλη ειδική 
επιφάνεια (m2.g-1 καταλύτη), άρα και µεγάλο αριθµό καταλυτικών κέντρων ανά 
γραµµάριο καταλύτη (moles of sites/g). 
 
1.2.2 Προέλευση των Οξειδίων του Αζώτου 
    

Τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx) προέρχονται ως επί το πλείστον από εκποµπές 
µηχανοκίνητων τροχοφόρων οχηµάτων, κατά κύριο λόγο από πετρελαιοκίνητα και µη 
καταλυτικά βενζινοκίνητα οχήµατα [5]. Ακόµη, πολλές βιοµηχανικές δραστηριότητες 
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όπως παραγωγής νιτρικού οξέος, λιπασµάτων, καύσης αργού πετρελαίου κ.α. συντελούν 
στην επιδείνωση της όλης κατάστασης εκποµπής ΝΟx στην ατµόσφαιρα. 

Σύµφωνα µε αυστηρούς κανονισµούς που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η εκποµπή των οξειδίων του αζώτου πρέπει να ελέγχεται. Από το 1982, η Ε.Ε. 
έχει εισάγει κανονισµούς που αφορούν βενζινοκίνητα οχήµατα που διαθέτουν µηχανές 
εσωτερικής καύσης προηγµένης τεχνολογίας και οι οποίες εκπέµπουν σηµαντικές 
ποσότητες ΝΟx, HC και CO µε στόχο τη δραστική µείωση τους [8]. Αυτό επιτεύχθηκε µε 
την επιβολή της χρήσης καταλυτικών µετατροπέων ή όπως ονοµάζονται διαφορετικά 
τριοδικών καταλυτών (three-way catalytic converter). Οι κανονισµοί που αφορούν 
πετρελαιοκίνητα οχήµατα εισήχθηκαν το 1988 και αφορούν κυρίως την εκποµπή 
στερεών σωµατιδίων αιθάλης. Ακόµα πιο αυστηρά µέτρα που τέθηκαν σε εφαρµογή από 
την Ε.Ε. το 1996 προβλέπουν ότι δεν είναι δυνατή η κυκλοφορία οχηµάτων µε 
πετρελαιοκίνητες µηχανές χωρίς καταλύτη για µείωση των εκποµπών CO και HC. Τα 
πρότυπα που έθεσε η Ε.Ε. χρονολογικά για τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα φαίνονται στο 
Σχήµα 1.2. Είναι προφανές ότι οι εκποµπές HC και NOx πρέπει να ελαττωθούν µέσα σε 
εφτά χρόνια από 0.97 σε 0.45 g/km [8]. 

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί πιο πάνω, οι βιοµηχανίες κατασκευής 
αυτοκινήτων έπρεπε να αναπτύξουν τρόπους σηµαντικής µείωσης των εκποµπών ΝΟx, 
CO και HC από τις µηχανές εσωτερικής καύσης. Αρχικά έγιναν προσπάθειες µείωσης 
της περιεκτικότητας των καυσίµων σε ενώσεις µε Ν ως ετεροάτοµο, όπως επίσης νέου 
σχεδιασµού του θαλάµου καύσης των µηχανών. Όµως, αυτά τα µέτρα έχουν αποδειχθεί 
ότι δεν είναι ικανά να µειώσουν την ρύπανση της ατµόσφαιρας στα ολοένα και πιο 
αυστηρά επίπεδα συγκέντρωσης των ρύπων που τίθενται από περιβαλλοντικές 
νοµοθεσίες. Έτσι, η “θεραπεία” των αέριων αποβλήτων της καύσης ήταν πλέον 
επιτακτική. Με βάση αυτό το γεγονός έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνολογίες για την 
µείωση της επιβλαβούς εκποµπής των ΝΟx. Αυτές οι τεχνολογίες κατατάσσονται σε δύο 
κατηγορίες. Πρώτον στις τεχνολογίες που κάνουν χρήση στερεών καταλυτών (π.χ. 
τροχοφόρα οχήµατα, αέρια απόβλητα σταθερών πηγών καύσης), και δεύτερον σε αυτές 
που δεν χρησιµοποιούν καταλύτες (µη καταλυτικές τεχνολογίες). 
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Σχήµα 1.2: Χρονική εξέλιξη Ευρωπαϊκών προτύπων για τις εκποµπές ρύπων από 
πετρελαιοκίνητα  οχήµατα.  

 
Όσον αφορά τα ΝΟx, αυτά παράγονται από την καύση (οξείδωση) των διαφόρων 

συµβατικών ενεργειακών καυσίµων (π.χ. άνθρακας, πετρέλαιο, βενζίνη) στην παρουσία 
αέρα. Το κυριότερο παραπροϊόν που παράγεται από την διεργασία της καύσης είναι το ΝΟ 
και το οποίο αποτελεί το 95% όλων των παραγοµένων οξειδίων του αζώτου [6]. Η 
συντριπτική πλειοψηφία του παραγόµενου ΝΟ προέρχεται από την οµογενή αντίδραση 
µεταξύ του αζώτου και του οξυγόνου του αέρα (ο οποίος χρησιµοποιείται ως πηγή 
οξυγόνου) στις υψηλές θερµοκρασίες της διεργασίας της καύσης ακολουθώντας τον 
µηχανισµό Zeldovich [6]: 

 

Ν2 + Ο* → ΝΟ + Ν*                                                                                           (1.5) 

Ν* + Ο2 → ΝΟ + Ο*                                                              (1.6) 
________________ 

Ν2 + Ο2 → 2ΝΟ                                                                                                   (1.7) 
όπου Ο* και Ν* είναι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και αζώτου αντίστοιχα. 
 

Οι θερµοκρασίες της καύσης είναι µεγάλες (600 - 1000οC) και καθιστούν δυνατή 
την πιο πάνω αντίδραση. Στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζεται µία τυπική σύσταση των 
καυσαερίων ενός πετρελαιοκίνητου οχήµατος.  

H παραγωγή του ΝΟ από την οξείδωση του οργανικού αζώτου που υπάρχει στο 
καύσιµο είναι µηδαµινή [6] σε σχέση µε αυτό που παράγεται µέσω του µηχανισµού 

Zeldovich. Παρόλο που το ΝΟ είναι θερµοδυναµικά ασταθές προϊόν (2ΝΟ → Ν2 + Ο2 , 
∆Go = -86 kJ/mol) εντούτοις είναι αρκετά σταθερό στην ατµόσφαιρα λόγω της µεγάλης 
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ενέργειας ενεργοποίησης που απαιτείται για τη διάσπαση του σε Ν2 και Ο2, όπως έχει 
προαναφερθεί. 

 

Πίνακας 1.1 : Σύσταση καυσαερίων που εκπέµπονται από πετρελαιοκίνητα οχήµατα. 
 

                 Συστατικό Συγκέντρωση (%) 
ΝΟx 0.2 
O2 5-10 
HC 0.1 
CO2 7 
H2O 4-8 

 
1.2.3 Ρύπανση της Ατµόσφαιρας  

 
Η ρύπανση της ατµόσφαιρας, η οποία οφείλεται στην βιοµηχανική και άλλες 

δραστηριότητες, παρουσιάζει αλµατώδη αύξηση τα τελευταία χρόνια µε αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία ενός µεγάλου αριθµού περιβαλλοντικών προβληµάτων, µερικά από τα οποία 
περιγράφονται πιο κάτω. 
(α) Σχηµατισµός όξινης βροχής µε αποτέλεσµα την µόλυνση των υπόγειων υδατικών 
συστηµάτων και την καταστροφή πολλών αρχαιολογικών µνηµείων [9].    
(β) Σχηµατισµός αιθαλοµίχλης (smog) που έχει άµεσες αρνητικές επιπτώσεις κυρίως 
στην ανθρώπινη υγεία. 
(γ) Αποδάσωση του βορείου ηµισφαιρίου της Γης, όπου κύρια αιτία για την εµφάνιση 
του φαινοµένου αυτού είναι η όξινη βροχή ή “βροχή χαµηλού pH” [10]. 
(δ) Μείωση της συγκέντρωσης του όζοντος στην ατµόσφαιρα (τρύπα του όζοντος). 

Σηµαντικό ρόλο στη φωτοχηµεία τόσο της τροπόσφαιρας όσο και της 
στρατόσφαιρας παίζουν τα οξείδια του αζώτου [11, 12]. Οι χηµικές µεταβολές αυτών 
των οξειδίων στην ατµόσφαιρα περιγράφονται στο Σχήµα 1.3. Το ΝΟ οξειδώνεται 
γρήγορα από το όζον, ενώ ελεύθερες ρίζες όπως το ΟΗ και το ΗΟ2 µετατρέπονται σε 
ΝΟ2, ΗΝΟ2 και ΗΟ2ΝΟ2 [13]. 

Η όξινη βροχή σχηµατίζεται συνήθως µέσα στα σύννεφα στα ψηλά στρώµατα της 
ατµόσφαιρας όπου τα ΝΟx (όπως επίσης και το SO2/SO3) αντιδρούν µε νερό, οξυγόνο 
και άλλα οξειδωτικά µέσα. Το τελικό προϊόν της διεργασίας αυτής είναι το ΗΝΟ3 και 
Η2SO4 τα οποία στη συνέχεια οξινίζουν τη βροχή, την οµίχλη καθώς και το χιόνι αφού 
έχουν πολύ µεγάλη διαλυτότητα στο Η2Ο. Το σύνηθες κριτήριο για την όξινη βροχή 
είναι να έχει pΗ κάτω από το 5.6. Ο µέσος όρος pΗ της βροχής στις βορειοανατολικές 
περιοχές των Η.Π.Α. είναι περίπου 4.6, ενώ έχουν καταγραφεί τιµές pH µέχρι και 1.5. 
Για παράδειγµα η λεκάνη του Los Angeles σε καθηµερινή βάση εµφανίζει καπνούς, 
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οµίχλη και βροχή µε pH 2.2-4.0 [14]. Ως συνέπεια της όξινης βροχής, αγάλµατα και 
κτίρια από µάρµαρο, συχνά πολύ ψηλής καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας, 
διαβρώνονται µε ένα ολοένα αυξανόµενο ρυθµό. 

 
 

Σχήµα 1.3: Χηµικές µεταβολές των ΝΟx στην ατµόσφαιρα. 
 
Η όξινη βροχή µπορεί να είναι επιβλαβής και στο οικοσύστηµα, αφού σε περίπτωση 

που προσβάλει µια ασβεστολιθική περιοχή, το pH του νερού στις λίµνες της περιοχής 
αυτής µπορεί να πάρει τιµές ακόµα και κάτω από 5. Αν και το CaCO3 διαθέτει 
αντισταθµιστικές ιδιότητες και τείνει να εξισορροπεί τις δυσµενείς επιδράσεις, εντούτοις 
τα περισσότερα πετρώµατα και εδάφη δεν έχουν αυτή την αντισταθµιστική ιδιότητα [6]. 

Όπως είναι γνωστό, η Γη προστατεύεται από την UV ακτινοβολία (πολύ µεγάλης 
ενέργειας, µικρού µήκους κύµατος) από το όζον στην στρατόσφαιρα. Η UV ακτινοβολία 
έχει την ικανότητα να σχάζει το µόριο του οξυγόνου µε αποτέλεσµα τον σχηµατισµό δύο 
ελευθέρων ριζών (άτοµα οξυγόνου) [6]: 
Ο2 + hv (κάτω από 242nm) → •Ο +  •Ο                        (1.8) 

Τα άτοµα του οξυγόνου προσβάλλουν τα µόρια του οξυγόνου προς σχηµατισµό 
όζοντος: 
•Ο + Ο2 + Μ → Ο3 + Μ                        (1.9) 
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όπου Μ είναι ένα ουδέτερο σώµα που παίρνει µερική από την κινητική ενέργεια των 
ατόµων του οξυγόνου. Αυτό, έχει ως αποτέλεσµα την µείωση της ενέργειας του 
συστήµατος µε αποτέλεσµα τον σχηµατισµό όζοντος. Έτσι, η συνολική αντίδραση έχει 
ως εξής: 
3Ο2 + hv → 2Ο3                 (1.10) 

Το όζον το οποίο σχηµατίζεται απορροφά στη συνέχεια έντονα στην περιοχή του 
υπεριώδους, άρα καθίσταται κύρια υπεύθυνο για τη µείωση της ηλιακής ακτινοβολίας 
UV (περίπου στα 300nm). Η περιοχή 280-320 nm είναι αυτή στην οποία οι βιολογικές 
βλάβες από την ηλιακή ενέργεια αυξάνονται δραµατικά µέσω καψίµατος του δέρµατος 
από τον ήλιο, όπως επίσης και της βλάβης του DNA. Η διεργασία αυτή (Εξ. 1.10) 
προστατεύει τη Γη από την UV ακτινοβολία ενώ ταυτόχρονα παράγει Ο3 το οποίο µε τη 
σειρά του απορροφά κάπως µεγαλύτερου µήκους κύµατος ακτινοβολία µε µια παρόµοια 
φωτοχηµική αντίδραση: 
Ο3 + hv (220-320nm) → Ο2 + •Ο               (1.11) 

Τα προϊόντα της αντίδρασης αυτής µπορούν να επαναντιδράσουν σύµφωνα µε την 
Eξ. 1.9 µε αποτέλεσµα την αναγέννηση του όζοντος, ενώ µέρος της ενέργειας της 
υπεριώδους ακτινοβολίας µετατρέπεται σε θερµική ενέργεια. Τα άτοµα του οξυγόνου 
µπορούν να επανενωθούν προς σχηµατισµό µορίων οξυγόνου µέσω της αντίστροφης 
πορείας η οποία δίνεται από την Εξ. 1.8 µε επακόλουθο τη µείωση της συγκέντρωσης 
του Ο3. Μέσω της Εξ. 1.10 αποκαθίσταται κάποια ισορροπία µεταξύ της καταστροφής 
και της δηµιουργίας του Ο3. Έτσι, υπό κανονικές συνθήκες η συγκέντρωση του Ο3 θα 
πρέπει να διατηρείται σταθερή. 

Η κύρια πηγή ρύπανσης οξειδίων του αζώτου στο στρώµα της τροπόσφαιρας 
προέρχεται από τα καυσαέρια των αεροσκαφών [15]. Το µονοξείδιο του αζώτου αντιδρά 
µε το όζον σύµφωνα µε την πιο κάτω αντίδραση µε αποτέλεσµα τη µείωση της 
συγκέντρωσης του τελευταίου στην ατµόσφαιρα. 
ΝΟ + Ο3→  ΝΟ2 + Ο2                                                                                        (1.12) 

Το διοξείδιο του αζώτου, το οποίο σχηµατίζεται είτε από την τελευταία αντίδραση 
είτε απευθείας από τη διεργασία της καύσης, έχει την ικανότητα να αντιδρά µε τις 
ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Έτσι, εµποδίζεται η αναγέννηση του Ο3: 
ΝΟ2 + •Ο → ΝΟ + Ο2                                                                                        (1.13) 
Ο συνδυασµός των Εξς. 1.12 και 1.13 έχει ως αποτέλεσµα την µετατροπή του Ο3 σε Ο2: 
•Ο  + Ο3 → 2Ο2                                                                                                  (1.14)                                        

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.4 το ΝΟ και ΝΟ2 επανακυκλώνονται συνεχώς µε 
αποτέλεσµα να δρουν καταλυτικά στη φωτοχηµική διεργασία διάσπασης του όζοντος. 
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Σχήµα 1.4: Συµµετοχή του ΝΟ στον κύκλο φωτοχηµικής διάσπασης του Ο3 [4]. 
 
1.2.4 Επίδραση Οξειδίων του Αζώτου (ΝΟΧ) στην Ανθρώπινη Υγεία 

 
Βιολογικές µελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια απεκάλυψαν τις 

επιβλαβείς συνέπειες που προκαλεί το ΝΟ στην ανθρώπινη υγεία [16]. Έχει αποδειχθεί 
ότι αποτελεί δηλητήριο για την in-vivo ενζυµική µεταβολή του αµινοξέος αργινίνη και 
κατά συνέπεια αποτελεί θανάσιµο κίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισµό. 

Το ΝΟ µπορεί να οξειδωθεί σε ΝΟ2 στην παρουσία αέρα µε την βοήθεια ηλιακής 
ακτινοβολίας:  

2ΝΟ + Ο2 ⎯⎯⎯⎯ →⎯ )nm415(hv 2ΝΟ2                                                                          (1.15) 
Το ΝΟ2 αποτελεί δηλητήριο για το αναπνευστικό σύστηµα του ανθρώπου, αφού 

µπορεί να προκαλέσει όχι µόνο πνευµονικές παθήσεις αλλά και αναπνευστικές 
αλλεργίες. Έχει την ικανότητα να διαχέεται διαµέσου του κυκλοφοριακού συστήµατος 
από τον πνεύµονα προς όλα τα ζωτικά όργανα του ανθρώπινου οργανισµού [17]. 
Σύµφωνα µε επιδηµιολογικές µελέτες, έκθεση του ανθρώπινου οργανισµού σε 
συγκεντρώσεις ΝΟ µεγαλύτερες των 0.05 ppm για πάνω από 24 ώρες είναι επιβλαβής 
ακόµα και για κάποιον εντελώς υγιή άνθρωπο [18]. Τέτοιες συγκεντρώσεις ΝΟx (> 50 
ppb) παρουσιάζονται σε βιοµηχανικά ανεπτυγµένες πόλεις ή σε πόλεις µε πυκνή 
κυκλοφορία οχηµάτων. 

Όπως έχει προαναφερθεί, τα οξείδια του αζώτου είναι σταθερά στην ατµόσφαιρα 
και µπορούν να ενωθούν µε το Η2Ο δίνοντας νιτρικό (ΗΝΟ3) και νιτρώδες (ΗΝΟ2) οξύ. 
Αυτά προκαλούν ερεθισµό των υγρών περιοχών του σώµατος όπως τα µάτια, το 
βλεννογόνο της µύτης και οι πνεύµονες. 

Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις που αναφέρθηκαν µέχρι στιγµής, πρόσφατες έρευνες 
έδειξαν ότι το ΝΟ έχει και µερικά πλεονεκτήµατα, όπως για παράδειγµα ο ρόλος που 
διαδραµατίζει κατά τη διάρκεια της γονιµοποίησης. Αναφέρεται ότι η συνθάση του 
νιτρικού οξειδίου βρίσκεται σε ψηλές συγκεντρώσεις και είναι ενεργή στο σπέρµα µετά 
την ενεργοποίηση του από την αντίδραση του ακροσώµατος [19]. Έχει παρατηρηθεί 
αύξηση της νιτροζιλίωσης σε δευτερόλεπτα µετά την γονιµοποίηση. Η συνθάση του 
νιτρικού οξέος και η σχετική βιοενεργότητα του ικανοποιούν τα πρωτεύοντα κριτήρια 
του ενεργοποιητή του ζυγωτού: παρουσιάζονται στον κατάλληλο χώρο, είναι ενεργά την 
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κατάλληλη στιγµή και είναι αναγκαία για µια επιτυχή γονιµοποίηση. Συµπερασµατικά, 
το ΝΟ είναι αναγκαίο και αποτελεσµατικό για την ενεργοποίηση του ζυγωτού κατά τη 
διαδικασία της γονιµοποίησης [19]. 
 
1.2.5 Εφαρµογές της Ετερογενούς Κατάλυσης για Μείωση των Εκποµπών ΝΟx 

 
Οι περισσότερες βιοµηχανίες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος µε καύση αργού 

πετρελαίου ή άνθρακα, στις οποίες εµφανίζονται εκποµπές ΝΟx (ακίνητες πηγές 
παραγωγής ΝΟx), χρησιµοποιούν για την εκλεκτική αναγωγή του ΝΟ αµµωνία (ΝΗ3), ως 
αναγωγικό σώµα, και στηριζόµενο V2O5 ως καταλύτη [20]. Περισσότερα για την 
τεχνολογία αυτή αναφέρονται στην επόµενη ενότητα 1.3. Όµως, η χρήση της αµµωνίας 
παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα τόσο τοξικότητας και αποθήκευσης όσο και 
διάβρωσης εγκαταστάσεων. Έτσι, τα τελευταία χρόνια γίνεται έρευνα για τη χρήση 
άλλων αναγωγικών σωµάτων όπως είναι το CH4, CH2=CH2, H2 κ.α. 

Μια άλλη σηµαντική τεχνολογική εφαρµογή που προέκυψε από έρευνες αρκετών 
ετών στο πεδίο της ετερογενούς κατάλυσης είναι η χρήση του τριοδικού καταλυτικού 
µετατροπέα (three-way catalytic converter) για την αντιµετώπιση των ρύπων από 
µηχανοκίνητα τροχοφόρα οχήµατα χωρίς να απαιτείται χρήση κάποιου εξωτερικού 
αναγωγικού/οξειδωτικού σώµατος. Οι καταλύτες αυτοί ονοµάζονται τριοδικοί επειδή 
έχουν την ικανότητα να µετατρέπουν τους τρεις κύριους ρύπους NO, CO και CxHy σε 
αβλαβή προϊόντα σύµφωνα µε τις πιο κάτω αντιδράσεις: 

 
2ΝΟ + 2CO → N2 + 2CO2                                                                                 (1.16) 
CO + ½O2 → CO2                                                                                             (1.17) 
CXHy + (x +y/4)O2 → xCO2 +  y/2 H2O                                                             (1.18) 
 
1.3 Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας για την Εκλεκτική Καταλυτική Αναγωγή του 
ΝΟ Παρουσία Περίσσειας Ο2 (Lean-Burn Conditions) 

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

χρήση ΝΗ3 (ΝΗ3-SCR) στην παρουσία περίσσειας οξυγόνου, έχει µελετηθεί σε µεγάλο 
βαθµό τις τελευταίες τρεις δεκαετίες όπως παρουσιάζεται σε πρόσφατη ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας [6]. Σε αυτή την τεχνολογία η αµµωνία χρησιµοποιείται σαν αναγωγικό 
µέσο για την αναγωγή του ΝΟ προς άζωτο και νερό. Ο βιοµηχανικά χρησιµοποιούµενος 
καταλύτης γι’ αυτή τη διεργασία είναι το στηριζόµενο οξείδιο του βαναδίου (V2O5) σε 
οξειδικά υποστρώµατα, όπως το TiO2 και Al2O3 και στην παρουσία οξειδίου του 
βολφραµίου (WO3) που χρησιµοποιείται σαν ενισχυτής (chemical promoter) [20]. Ο πιο 
πάνω καταλύτης εµφανίζεται να είναι ενεργός στη θερµοκρασιακή περιοχή 300-550οC. 
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Παρόλ’ αυτά, η τοξικότητα καθώς και τα προβλήµατα διαχείρισης και εκποµπών της 
αµµωνίας [21] παραµένουν τα σηµαντικότερα προβλήµατα τα οποία προβληµατίζουν 
έντονα για την περαιτέρω χρήση της τεχνολογίας αυτής. Επιπλέον, τα προβλήµατα 
διαβρωτικότητας που παρουσιάζει η ΝΗ3 καθώς και το πρόβληµα δηλητηρίασης του 
βιοµηχανικού καταλύτη παρουσία SΟ2 φαίνεται να είναι δύσκολο να ξεπεραστούν µε τη  
παρούσα τεχνολογία. Η τεχνολογία ΝΗ3-SCR δεν βρήκε ποτέ εφαρµογή στην 
αντιρρυπαντική τεχνολογία αυτοκινήτων για του εξής τρεις κυρίως λόγους: 
α) απουσία ΝΗ3 από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων 
β) σηµαντική απενεργοποίηση του βιοµηχανικού καταλύτη (V2O5-WO3/TiO2) στην 
παρουσία περίσσειας οξυγόνου στο ρεύµα των αντιδρώντων [21], η περίπτωση των 
πετρελαιοκίνητων οχηµάτων εσωτερικής καύσης. 
γ) σηµαντική µείωση της εκλεκτικότητας Ν2 στην περιοχή 600-900oC λειτουργίας του 
καταλυτικού µετατροπέα αυτοκινήτων. 
 Παρόλα τα προαναφερθέντα προβλήµατα, η NH3-SCR αντιρρυπαντική 
τεχνολογία είναι η καλύτερη που υπάρχει σήµερα και χρησιµοποιείται για την δραστική 
µείωση των εκποµπών ΝΟ από σταθερές πηγές εκποµπής κυρίως σε συµβατικές µονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 Η καταλυτική εκλεκτική αναγωγή του ΝΟ µε τη χρήση υδρογονανθράκων (ΗC-
SCR) έχει επίσης µελετηθεί σε βάθος τα τελευταία χρόνια σαν πιθανή τεχνολογία για 
αντικατάσταση της ήδη υπάρχουσας ΝΗ3-SCR [21]. Το κύριο πλεονέκτηµα αυτής της 
προσέγγισης είναι το γεγονός ότι µερικοί υδρογονάνθρακες υπάρχουν σε ικανοποιητικές 
συγκεντρώσεις στα καυσαέρια διεργασιών καύσης ή µπορούν να παραχθούν από το ίδιο 
το καύσιµο in-situ. Οι καταλύτες που έχουν µελετηθεί για την τεχνολογία HC-SCR 
µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες [22-30]: 
α) Στηριζόµενοι καταλύτες ευγενών µετάλλων (Noble Metal Supported Catalysts) 
β) Μεταλλικά ιοντοεναλλαγµένοι ζεόλιθοι (Metal Ion-Exchanged Zeolites) 
γ) Καταλύτες οξειδικού τύπου (Oxide-type Catalysts).  

Ανάµεσα στους προαναφερθέντες καταλύτες, οι στηριζόµενοι καταλύτες ευγενών 
µετάλλων έχουν παρουσιάσει την καλύτερη καταλυτική συµπεριφορά για την αντίδραση 
αναγωγής του ΝΟ µε χρήση υδρογονανθράκων σε συνθήκες lean de-NOx και στη 
θερµοκρασιακή περιοχή 120-250oC [26-30]. Επιπρόσθετα, οι καταλύτες αυτοί βρέθηκαν 
να είναι λιγότερο ευαίσθητοι σε απενεργοποίηση λόγω της παρουσίας νερού ή / και SO2 
στην τροφοδοσία [31, 32]. Εντούτοις, παρόλη την υψηλή τους ενεργότητα στην 
προαναφερθείσα χαµηλή θερµοκρασιακή περιοχή, οι στηριζόµενοι καταλύτες 
λευκοχρύσου (Pt) και παλλαδίου (Pd) βρέθηκαν να παρουσιάζουν χαµηλή εκλεκτικότητα 
ως προς Ν2 [26-30] το οποίο είναι το επιθυµητό προϊόν. Επιπλέον, οι καταλύτες αυτοί 
παρουσιάζουν ένα αρκετά στενό (µη αποδεκτό) θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας. 
Από την άλλη, οι µεταλλικά ιοντοεναλλαγµένοι ζεόλιθοι βρέθηκαν να είναι 

Κώ
στ
ας

 Ν
. Κ
ώσ
τα



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 14

ικανοποιητικά ενεργοί και εκλεκτικοί για την αναγωγή του ΝΟ µε την χρήση 
υδρογονανθράκων (κυρίως CH4) και µάλιστα σε σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες. Παρόλα 
αυτά, οι καταλύτες αυτοί βρέθηκαν να παρουσιάζουν ένα ακόµα πιο στενό 
θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας σε σύγκριση µε τους στηριζόµενους καταλύτες 
ευγενών µετάλλων. Επιπλέον, η ενεργότητα των µεταλλικά ιοντοεναλλαγµένων ζεόλιθων 
βρέθηκε να µειώνεται σηµαντικά παρουσία νερού στην τροφοδοσία των αντιδρώντων. 
Τέλος, οι οξειδικού τύπου στερεοί καταλύτες (απλά και µικτά µεταλλοξείδια) βρέθηκαν 
να παρουσιάζουν χαµηλή ενεργότητα αλλά υψηλή εκλεκτικότητα ως προς Ν2 σε 
θερµοκρασίες αντίδρασης υψηλότερες των 500oC. Να σηµειωθεί ότι οι οξειδικοί 
καταλύτες παρουσιάζονται εντελώς ανενεργοί σε Τ<400oC. 

Η µεγάλη ανησυχία που υπάρχει σήµερα για τις συνεχώς αυξανόµενες εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατµόσφαιρα, καθώς και τα προβλήµατα που 
παρουσιάζει η χρήση και διαχείριση της αµµωνίας σαν αναγωγικού [21], καθιστούν 
αναγκαία την εύρεση νέων µη ανθρακούχων αναγωγικών ενώσεων για την καταλυτική 
µετατροπή του ΝΟ σε Ν2 από τα καυσαέρια διαφόρων διεργασιών. Το υδρογόνο 
αναφέρεται στη βιβλιογραφία να είναι πολύ ενεργό αναγωγικό µόριο για την αντίδραση 
ΝΟ/Η2 [33-44] και θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την αναγωγή των ΝΟx τα οποία 
προέρχονται από σταθερές πηγές εκποµπής. Το υδρογόνο χρησιµοποιείται αρκετά στην 
πετροχηµική βιοµηχανία, όπως για παράδειγµα σε αντιδράσεις υδρογονοδιάσπασης 
(hydrotreating and hydrocracking) [45-47], παραγωγής µεθανόλης [48, 49], µετατροπής 
της µεθανόλης σε συνθετική βενζίνη [50, 51] όπως επίσης για την παραγωγή αµµωνίας 
[52, 53] και υδρογονανθράκων (Fiscer-Tropsch process) [54-56]. Εποµένως, το υδρογόνο 
είναι ήδη διαθέσιµο σε πολλές βιοµηχανικές µονάδες στις οποίες λαµβάνουν χώρα 
διάφορες σηµαντικές διεργασίες καύσης. Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί το γεγονός ότι 
αναµένεται αύξηση της απαίτησης για υδρογόνο µε ένα ρυθµό της τάξης του 10% ανά 
έτος και εποµένως η παγκόσµια απαίτηση υδρογόνου από την βιοµηχανία θα αυξηθεί 
ακόµα περισσότερο τα επόµενα χρόνια [7]. Για το λόγο αυτό, µια τεχνολογία Η2-SCR 
µπορεί να θεωρηθεί σαν καινοτόµος τεχνολογία αντικατάστασης των τεχνολογιών ΝΗ3-
SCR και HC-SCR. 
 Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο ότι το υδρογόνο, απουσία οξυγόνου στην 
τροφοδοσία, δεν µπορεί να θεωρηθεί σαν εκλεκτικό αναγωγικό µέσο αφού επιπρόσθετα 
µε το άζωτο παράγονται και άλλα ανεπιθύµητα προϊόντα όπως το Ν2Ο και η ΝΗ3 [57-
63]. Πολύ λίγες είναι οι αναφορές που υπάρχουν στη βιβλιογραφία για αναγωγή του ΝΟ 
µε Η2 σε συνθήκες πλούσιες σε οξυγόνο [57-63]. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι το Η2 
παρουσιάζει υψηλούς ρυθµούς καύσης µε το οξυγόνο προς παραγωγή νερού κάτω από 
πρακτικές συνθήκες αντίδρασης (> 5 mol% O2). Ο έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των 
χηµειοροφηµένων ειδών ΝΟx και οξυγόνου για αντίδραση µε το χηµειοροφηµένο 
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υδρογόνο [62, 63] καθιστά την ανάπτυξη ενός κατάλληλου καταλυτικού συστήµατος 
αρκετά δύσκολη αλλά και προκλητική. 

 Από τις κατηγορίες καταλυτών που έχουν µελετηθεί, οι στηριζόµενοι καταλύτες 
ευγενών µετάλλων βρέθηκαν να είναι αρκετά ενεργοί και να παρουσιάζουν σταθερότητα 
µε το χρόνο αντίδρασης παρουσία Η2Ο για την αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 σε χαµηλές 
θερµοκρασίες (Τ<300οC). Οι καταλύτες που παρουσίασαν την ψηλότερη ενεργότητα 
ήταν αυτοί που βασίζονται στο λευκόχρυσο (Pt). Ο Yokota και οι συνεργάτες του [59] 
έχουν αναφέρει αποµάκρυνση των ΝΟx µε Η2 στην παρουσία Ο2 σε καταλύτη Pt-Mo-
Na/SiO2. Oι καταλύτες αυτοί όµως βρέθηκαν να παρουσιάζουν σηµαντικά χαµηλή 
εκλεκτικότητα ως προς Ν2 (45-50%). Αντίθετα ο Frank και οι συνεργάτες του [61] 
αναφέρουν ότι ο καταλύτης Pt-Mo-Co/α-Al2O3 βρέθηκε να παράγει χαµηλές 
συγκεντρώσεις Ν2Ο µε µια εκλεκτικότητα ως προς το Ν2 κοντά στο 75%. Ο ίδιος 
καταλύτης εµφανίζει όµως µια σχετικά µικρή σταθερότητα παρουσία νερού στις 
συνθήκες αντίδρασης. Ακόµα ένα µειονέκτηµα που παρουσιάζουν τα ευγενή µέταλλα 
είναι το µεγάλο τους κόστος. Εποµένως, είναι επιθυµητή η χρήση τους σε µικρές 
ποσότητες (χαµηλότερες του 1%κ.β.) µε τη µέγιστη ενεργότητα ανά άτοµο ευγενούς 
µετάλλου (Turn Over Frequency, TOF (s-1)).  

Σε πολύ πρόσφατη δηµοσίευση, ο Machida και οι συνεργάτες του [60] 
αναφέρουν την ανάπτυξη συστήµατος διπλής καταλυτικής κλίνης µε τη χρήση 
στηριζόµενων καταλυτών Pt και Pd σε µικτό οξειδικό υπόστρωµα TiO2-ZrO2 ή σε 
ζεόλιθο ΗΥ, µε σκοπό την αύξηση της εκλεκτικότητας της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 ως 
προς Ν2 σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των 200οC. Τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτής 
δείχνουν ότι µε τη χρήση ενός τέτοιου καταλυτικού συστήµατος η εκλεκτικότητα ως 
προς Ν2 βελτιώνεται µόνο σε θερµοκρασίες υψηλότερες των 400oC [60]. 

Σύµφωνα µε τα πιο πάνω αποτελέσµατα, η ανάπτυξη ενός βελτιωµένου 
καταλυτικού συστήµατος που να βασίζεται στο λευκόχρυσο (Pt) µε τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά αποτελεί µια σηµαντική πρόκληση:   
α) Υψηλή ενεργότητα και εκλεκτικότητα σε χαµηλές θερµοκρασίες (π.χ. χαµηλότερες  
     των 200oC) µε απόδοση σε Ν2 µεγαλύτερη του 90% 
β) Ευρύ φάσµα (παράθυρο) θερµοκρασιακής λειτουργίας (π.χ. 100-200oC) µε  
     ικανοποιητική µετατροπή ΝΟ και εκλεκτικότητα ως προς Ν2 
γ) Σταθερότητα µε το χρόνο αντίδρασης, και 
δ) Σταθερότητα παρουσία τουλάχιστον 5% Η2O και 1-20 ppm SΟ2 στην τροφοδοσία. 
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1.4 Βασικές Αρχές του Καταλυτικού Φαινοµένου 
• Βασικές Έννοιες και Ορισµοί 
- Καταλύτης 

Στον γενικότερο του ορισµό, καταλύτης ονοµάζεται µια χηµική ένωση που σε 
µικρές ποσότητες προκαλεί µεγάλες αλλαγές σε ένα χηµικό σύστηµα αντιδρώντων [64]. Με 
την πάροδο του χρόνου και µε την ολοένα και µεγαλύτερη κατανόηση των µηχανισµών 
του καταλυτικού φαινοµένου, έχουν δοθεί πιο λεπτοµερείς ορισµοί. Στον απλούστερο 
του ορισµό, καταλύτης ονοµάζεται ένα υλικό το οποίο αυξάνει το ρυθµό µιας χηµικής 
αντίδρασης ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος δεν υπόκειται σε µόνιµη µεταβολή της χηµικής του 
σύστασης [65]. 
 Αυτή η βασική θεώρηση που πηγάζει από την χηµική προσέγγιση της κατάλυσης 
βασίζεται στην ύπαρξη µιας επαναλαµβανόµενης χηµικής διεργασίας, του λεγόµενου 
καταλυτικού κύκλου, κατά την οποία ένα κέντρο στην επιφάνεια του καταλύτη 
σχηµατίζει σύµπλοκο µε τα αντιδρώντα, από το οποίο παράγονται τα τελικά προϊόντα, τα 
οποία στη συνέχεια εκροφούνται ελευθερώνοντας τα κέντρα της επιφάνειας του 
καταλύτη. Αυτό µπορεί να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι ο καταλύτης µένει 
ανεπηρέαστος από την αντίδραση που καταλύει, το οποίο δεν αληθεύει. Ο καταλύτης 
είναι δυνατό να υποστεί πολύ σηµαντικές µεταβολές στην σύσταση και δοµή του, ως 
αποτέλεσµα της συµµετοχής του στην αντίδραση που καταλύει [66].  

Η προσρόφηση στα ενεργά κέντρα της επιφάνειας του καταλύτη παρέχει ένα 
αποτελεσµατικό ενεργειακά δρόµο µέσω του οποίου τα αντιδρώντα µετατρέπονται σε 
προϊόντα µε σηµαντικά υψηλότερους ρυθµούς παρά στην απουσία του καταλύτη. Από 
πρακτικής πλευράς, αυτό µεταφράζεται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες αντίδρασης µε 
αποτέλεσµα την εξοικονόµηση ενέργειας. Η αύξηση του ρυθµού κατανάλωσης, των 
αντιδρώντων, άρα και του ρυθµού παραγωγής των προϊόντων, επιτρέπει τη 
χρησιµοποίηση αντιδραστήρων µικρότερου όγκου [66].  

Όπως είναι γνωστό, τα αντιδρώντα που µετατρέπονται σε µια χηµική αντίδραση 
πρέπει να περάσουν από διάφορα ενεργειακά φράγµατα, τα οποία καλούνται ενέργειες 
ενεργοποίησης (Ε),  πριν την παραγωγή του τελικού προϊόντος [65]. Το διάγραµµα του 
Σχήµατος 1.5 παρουσιάζει την µεταβολή της ενθαλπίας των αντιδρώντων µε την πρόοδο 
αντίδρασης, µέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Όπως φαίνεται στο Σχ. 1.5, ο 
καταλύτης παρέχει ένα µικρότερο ενεργειακό φράγµα (E’act) για την µετατροπή των 
αντιδρώντων σε προϊόντα, µε αποτέλεσµα την αύξηση του καθαρού ρυθµού της 
αντίδρασης. Η διαφορά ενθαλπίας µεταξύ των αντιδρώντων και προϊόντων της 
αντίδρασης ονοµάζεται µεταβολή ενθαλπίας της αντίδρασης, ή “εξώθερµο” της 
αντίδρασης (∆Ηο < 0). 

Είναι πολύ σηµαντικό να επισηµάνουµε το γεγονός ότι η µεταβολή ενθαλπίας της 
αντίδρασης δεν επηρεάζεται από την παρουσία του καταλύτη. Ο καταλύτης δεν 
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επηρεάζει το ενεργειακό περιεχόµενο της αρχικής και τελικής κατάστασης, αλλά ούτε 
και της ισορροπίας (π.χ., ∆Go). Επηρεάζει όµως τον ρυθµό µε τον οποίο η αντίδραση 
καταλήγει στην τελική κατάσταση. Με άλλα λόγια, ο καταλύτης αυξάνει τον ρυθµό µε 
τον οποίο µια αντίδραση φτάνει στην χηµική ισορροπία, αλλά δεν µετατοπίζει την 
ισορροπία αυτή. Για το λόγο αυτό, η ενθαλπία, ∆Ηο, η εντροπία, ∆So, και η ελεύθερη 
ενέργεια (∆Gο) της αντίδρασης, άρα και η θερµοδυναµική σταθερά, Κe, δεν 
επηρεάζονται από την παρουσία του καταλύτη. Ο ρυθµός µιας αντίδρασης µειώνεται µε 
αύξηση της ενέργειας ενεργοποίησης (Εact) της αντίδρασης, σύµφωνα µε τη σχέση 
Arrhenius για την ειδική σταθερά, k, της αντίδρασης (k=ko.exp(-Eact/RT). Η πραγµατική 
ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης καθορίζεται από το βραδύ στοιχειώδες βήµα του 
µηχανισµού της µετατροπής των αντιδρώντων σε προϊόντα. Το βήµα αυτό καλείται 
”ρυθµορυθµιστικό βήµα” (rate-limiting step) της αντίδρασης. Ο ρυθµός της αντίδρασης 
δεν µπορεί ποτέ να είναι µεγαλύτερος από αυτό του αργού βήµατος σε µόνιµες συνθήκες 
αντίδρασης. 

 
Σχήµα 1.5: Ενεργειακό διάγραµµα για  την µετατροπή των αντιδρώντων σε προϊόντα για 
µια καταλυτική και οµογενή χηµική αντίδραση. 

 
Ο καταλύτης έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει την εκλεκτικότητα µιας 

αντίδρασης, µειώνοντας ή αυξάνοντας την ενέργεια ενεργοποίησης ενός ή περισσότερων 
στοιχειωδών βηµάτων, µεταβάλλοντας έτσι το ρυθµό τους προς παραγωγή ενός 
συγκεκριµένου προϊόντος σε σχέση µε τα υπόλοιπα προϊόντα της αντίδρασης. Η 
εκλεκτικότητα είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες σε αντιδράσεις στις 
οποίες µπορεί να υπάρξει παραγωγή περισσοτέρων του ενός προϊόντων.  

 
- Καταλυτική ενεργότητα 
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 Σαν καταλυτική ενεργότητα αναφέρεται ο ρυθµός µε τον οποίο ο καταλύτης 
οδηγεί  µια αντίδραση προς την χηµική ισορροπία (αντιστρεπτή χηµική αντίδραση). Ο 
ρυθµός αυτός µπορεί να εκφραστεί µε διάφορους τρόπους. Η ενεργότητα των 
βιοµηχανικών καταλυτών δίνεται συνήθως σαν απόδοση χώρου-χρόνου (Space-Time 
Yield, STY), µέτρο που εκφράζει την ποσότητα του προϊόντος που παράγεται ανά 
µονάδα χρόνου και ανά µονάδα όγκου αντιδραστήρα [67]. 
 Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο πιο αντικειµενικός τρόπος έκφρασης της ενεργότητας 
ενός καταλύτη είναι αυτός που αναφέρεται στην ενεργότητα ενός καταλυτικού κέντρου. 
Σαν τέτοιος αναφέρεται η συχνότητα του καταλυτικού κύκλου (Turn Over 
Frequency, TOF (s-1)) [68]. Με τον όρο συχνότητα του καταλυτικού κύκλου εννοούµε 
τον αριθµό των µορίων ενός συγκεκριµένου αντιδρώντος που καταναλώνεται ανά κέντρο 
καταλύτη και ανά µονάδα χρόνου. Ως αντικειµενικό µέτρο έκφρασης της ενεργότητας 
ενός καταλύτη, ο ρυθµός TOF είναι πολύ χρήσιµο εργαλείο αλλά περιορίζεται παρόλα 
αυτά από την δυσκολία υπολογισµού του πραγµατικού αριθµού των ενεργών κέντρων σε 
συνθήκες αντίδρασης. Γενικά, είναι ευκολότερο να υπολογίσει κανείς τον αριθµό των 
ενεργών επιφανειακών κέντρων ενός µεταλλικού στηριζόµενου παρά οποιουδήποτε 
άλλου καταλύτη. Ο λόγος είναι η ύπαρξη σχετικά εύκολων τεχνικών εκλεκτικής 
χηµειορόφησης αερίου για τον υπολογισµό της εκτιθέµενης επιφάνειας του µετάλλου, 
όπως επίσης και ο άµεσος υπολογισµός του µεγέθους των κρυσταλλιτών µετάλλου σε 
ένα στηριζόµενο µεταλλικό σύστηµα. 
 Πιο κάτω δίνεται ένα παράδειγµα για τον τρόπο υπολογισµού της ενεργότητας 
ενός στηριζόµενου καταλύτη Pt για την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε χρήση 
υδρογόνου µε βάση τις δύο πιο κάτω αντιδράσεις. 

OH2NH2NO2 222 +→+                (1.19) 

OHONHNO2 222 +→+                (1.20) 
Ο ρυθµός κατανάλωσης ΝΟ (moles/g.s) προκύπτει µετά από εφαρµογή του µερικού 
ισοζυγίου µάζας ως προς το ΝΟ µε όγκο ελέγχου την καταλυτική κλίνη. 

]
s.g

moles[
W

)FF(
R

cat

out
NO

in
NO

NO
−

=                           (1.21) 

Για αραιά αντιδρώντα µίγµατα, ισχύει: Ft
in ~ Ft

out, όπου Ft είναι η συνολική µοριακή ροή 
του αερίου (moles/s). Η Εξ. 1.21 µετατρέπεται τότε στην Εξ. 1.22. 

]
s.g

moles[
W

)yy.(F
R

cat

out
NO

in
NOt

NO
−

=                          (1.22) 

Όπως φαίνεται από την τελευταία Εξ. 1.22, η µέτρηση του γραµµοµοριακού 
κλάσµατος του ΝΟ στην έξοδο του αντιδραστήρα οδηγεί στον υπολογισµό του ρυθµού 
κατανάλωσης του ΝΟ. Ο τελευταίος ρυθµός µπορεί να µετατραπεί σε µονάδες TOF (s-1) 
µέσω της Εξ. 1.23. 
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]s[,
)g/moles(έώό

)s.g/moles(R
TOF 1NO −

ντρωνκνκαταλυτικςαριθµ
=                       (1.23) 

Ο αριθµός των καταλυτικών κέντρων σε ένα στηριζόµενο καταλύτη ορίζεται 
συνήθως ως ο αριθµός των επιφανειακών ατόµων µετάλλου, στην συγκεκριµένη 
περίπτωση των ατόµων Pt. Ο τελευταίος αριθµός υπολογίζεται συνήθως µε πειράµατα 
εκλεκτικής χηµειορόφησης H2. Λεπτοµέρειες για την τεχνική αυτή δίνονται σε 
υποκεφάλαιο που ακολουθεί. 
- Εκλεκτικότητα  
 Σε µια καταλυτική αντίδραση υπάρχουν συχνά περισσότερα από ένα προϊόντα τα 
όποια σχηµατίζονται από τα αντιδρώντα, όπου συνήθως ένα από αυτά τα προϊόντα είναι 
το περισσότερο επιθυµητό. Η εκλεκτικότητα ενός καταλύτη αποτελεί µέτρο του βαθµού 
κατά τον οποίο αυτός επιταχύνει την αντίδραση που οδηγεί στον σχηµατισµό ενός ή 
περισσοτέρων επιθυµητών προϊόντων. Η εκλεκτικότητα εξαρτάται συνήθως από την 
θερµοκρασία, πίεση, σύσταση των αντιδρώντων, βαθµό µετατροπής της αντίδρασης και 
φυσικά από τη χηµική σύσταση του καταλύτη. Για το λόγο αυτό η εκλεκτικότητα ως 
προς κάποιο προϊόν είναι απαραίτητο να αναφέρεται σε συγκεκριµένες πειραµατικές 
συνθήκες. 

Λαµβάνοντας υπόψιν την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε χρήση H2 (Εξς. 1.19, 
1.20), η εκλεκτικότητα της αντίδρασης ως προς το επιθυµητό προϊόν, το Ν2, δίνεται από 
την Εξ. 1.24. 

%100x
R
R2

(%)S
NO

N
N

2

2
=                (1.24) 

όπου RΝ2 είναι ο ρυθµός παραγωγής αζώτου ο οποίος υπολογίζεται από την Εξ. 1.25. 

]
s.g

moles[
W

y.F
R

cat

out
Nt

N
2

2
=                  (1.25) 

 
- Ενεργό κέντρο 
 Σε πραγµατικές συνθήκες αντίδρασης όλες οι στερεές επιφάνειες  παρουσιάζουν 
ετερογένεια αφού οι φυσικοχηµικές τους ιδιότητες παίρνουν τιµές που εξαρτώνται από 
την θέση στην επιφάνεια. Ακόµα και σε ένα καθαρό µέταλλο τα επιφανειακά άτοµα σε 
συγκεκριµένες θέσεις, όπως κρυσταλλικές ατέλειες ή κρυσταλλογραφικές έδρες, έχουν 
διαφορετικές ιδιότητες. Η ετερογένεια µιας καταλυτικής επιφάνειας µπορεί να 
χαρακτηριστεί σε κάποιο βαθµό µε διάφορες µεθόδους, οι κυριότερες από τις οποίες 
είναι οι τεχνικές θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης [69]. Ο Taylor [70] εισήγαγε για 
πρώτη φορά την ιδέα ότι µια αντίδραση µπορεί να λαµβάνει χώρα σε συγκεκριµένες 
θέσεις στην επιφάνεια ενός καταλύτη. Οι θέσεις αυτές ορίζονται ως ενεργά κέντρα. Τα 
κέντρα ενός καταλύτη που είναι ενεργά για µια αντίδραση µπορεί να µην είναι ενεργά 
για µια άλλη. Η ακριβής σύσταση και χηµική δοµή των ενεργών κέντρων µιας 
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καταλυτικής επιφάνειας σε συνθήκες αντίδρασης είναι συνήθως πολύ δύσκολο να 
προσδιοριστεί. Σε κάποιες περιπτώσεις το ενεργό κέντρο µπορεί να είναι µια οµάδα 
γειτονικών ατόµων (clusters) στην επιφάνεια του καταλύτη ή ένα άτοµο της επιφάνειας 
µε διαφορετικό αριθµό ένταξης. Ο καταλύτης υπόκειται συχνά σε αναδιάταξη της 
επιφάνειας του (surface reconstruction) κατά την διάρκεια µιας αντίδρασης, κυρίως σε 
υψηλές θερµοκρασίες µε αποτέλεσµα την αλλαγή του συνολικού αριθµού και της φύσης 
των ενεργών του κέντρων. Στο Σχήµα 1.6 φαίνονται µερικά είδη ενεργών κέντρων σε 
επιφάνεια στερεού (π.χ. µεταλλοξειδίου, Σχ. 1.6α) και σε επιφάνεια κρυσταλλίτη 
µεταλλικού στηριζόµενου καταλύτη (Σχ. 1.6β). Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο Σχ. 1.6 η 
µεταβολή τόσο της µορφολογίας όσο και της γεωµετρικής δοµής µιας καταλυτικής 
επιφάνειας (surface reconstruction) είναι δυνατό να επηρεάσει την φύση των ενεργών 
κέντρων ενός καταλύτη είτε λόγω µεταβολής του αριθµού ένταξης των επιφανειακών του 
ατόµων, είτε λόγω δηµιουργίας νέων θέσεων προσρόφησης ή επιφανειακής αντίδρασης. 
Στο Σχ. 16β, ο συµβολισµός Ci (όπου, i = 1, 2, .....) υποδηλώνει τον αριθµό ένταξης των 
ατόµων του µεταλλικού κρυσταλλίτη. 
 

 
Σχήµα 1.6: Ενεργά κέντρα σε επιφάνεια στερεού (π.χ. µεταλλοξειδίου) (α) και 
στηριζόµενου κρυσταλλίτη µετάλλου (β).  
 
• Θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας 

Ως παράθυρο θερµοκρασιακής λειτουργίας ορίζεται η θερµοκρασιακή περιοχή 
(∆Τ) στην οποία ο καταλύτης παρουσιάζει µετατροπή ΝΟ (ΧΝΟ) µεγαλύτερη ή ίση της 
µέγιστης µετατροπής (ΧΝΟ, max) όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.7 (ΧΝΟ ≥ 1/2ΧΝΟ,max). 
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Σχήµα 1.7: Θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας για την καταλυτική αντίδραση 
ΝΟ/Η2/Ο2. 
 Το θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας αποτελεί πολύ σηµαντική παράµετρο για την 
αξιολόγηση ενός καταλύτη, αφού στις περισσότερες βιοµηχανικές καταλυτικές 
διεργασίες η θερµοκρασία της καταλυτικής κλίνης δεν είναι σταθερή αλλά µεταβάλλεται 
µέσα σε µια θερµοκρασιακή περιοχή. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό ένας καταλύτης 
να διατηρεί την ενεργότητα του σε όσο το δυνατό µεγαλύτερη θερµοκρασιακή περιοχή. 
 
• Αξιολόγηση Καταλυτών  Lean de-NOX 

Τα κύρια κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση ενός καταλύτη είναι 
τα εξής: 
α) Ενεργότητα   
β) Εκλεκτικότητα 
γ) Θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας 
δ) Σταθερότητα, και 
ε) Μηχανική αντοχή 
 

Ως σταθερότητα ενός καταλύτη ορίζεται το ποσοστό της µεταβολής της 
ενεργότητας και εκλεκτικότητας του µε το χρόνο αντίδρασης κάτω από συγκεκριµένες 
συνθήκες αντίδρασης (θερµοκρασία, δηλητήρια, τροφοδοσία). Η σταθερότητα καταλυτών, 
σε συγκεκριµένα δηλητήρια όπως είναι το SO2 ακόµα και το CO2, αποτελεί πολύ 
σηµαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση ενός εµπορικού καταλύτη, αφού στην παρουσία 
δηλητηρίων οι περισσότεροι καταλύτες απενεργοποιούνται σε πολύ σύντοµο χρονικό 
διάστηµα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι στηριζόµενοι καταλύτες ευγενών 
µετάλλων οι οποίοι απενεργοποιούνται πολύ εύκολα στην παρουσία µερικών µόνο (5-10) 
ppm SO2 στο ρεύµα τροφοδοσίας [31, 32]. Επιπλέον, η σταθερότητα των καταλυτών σε 
µεταβολές στις συνθήκες τροφοδοσίας είναι εξίσου σηµαντικό κριτήριο για την 
αξιολόγηση τους. Για παράδειγµα, αναφέρονται οι εµπορικοί τριοδικοί καταλύτες των 
βενζινοκίνητων οχηµάτων [71-73]. 
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Ως µηχανική αντοχή ορίζεται η αντίσταση του καταλύτη σε φαινόµενα τριβής 
κατά την επαφή του µε το αέριο προϊόν της αντίδρασης σε ψηλές ταχύτητες ή πιέσεις. Τα 
χαρακτηριστικά αντίστασης του καταλύτη στη µεταφορά µάζας και θερµότητας 
εξαρτώνται από το µέγεθος, το σχήµα, την πυκνότητα και το πορώδες των καταλυτικών 
κόκκων [64]. 
 
• Χηµική Προσρόφηση ή Χηµειορόφηση 

Η ποσότητα ενός αερίου που προσροφάται στην επιφάνεια ενός στερεού 
εξαρτάται τόσο από τη φύση, την παρασκευή και την κατεργασία του προσροφητή, όσο 
και από τη φύση, την µερική πίεση και την θερµοκρασία του αερίου προσρόφησης [74]. 
Με αύξηση της θερµοκρασίας συνήθως το ποσό της προσρόφησης ενός αερίου σε 
στερεή επιφάνεια ελαττώνεται. Το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 
προσρόφηση στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί αντιστρεπτή και εξώθερµη 
διεργασία. Αυτό µπορεί να διαπιστωθεί τόσο πειραµατικά όσο και θεωρητικά, 
λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση: 
∆Go = ∆Hο - Τ∆So                 (1.26) 
 
όπου ∆Go είναι η µεταβολή ελεύθερης ενέργειας Gibbs, ∆Ηο η µεταβολή ενθαλπίας και 
∆So η µεταβολή εντροπίας µεταξύ των προσροφηµένων ειδών και αυτών στην αέρια 
φάση. 

Η µεταβολή της εντροπίας, ∆So, είναι αρνητική, αφού κατά τη µετάβαση της 
ουσίας από την αέρια στην προσροφηµένη φάση µειώνονται οι βαθµοί ελευθερίας της. 
Έτσι, ο όρος –Τ∆So γίνεται θετικός, µε αποτέλεσµα το ∆Hο να χρειάζεται να καταστεί 
αρνητικό για να είναι το ∆Go αρνητικό (προσρόφηση αυθόρµητη διεργασία). Σε κάποιες 
ελάχιστες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί προσρόφηση ενδόθερµη και αυτό ερµηνεύεται 
µε την ύπαρξη ενδιάµεσης αντίδρασης [74]. 

Το φαινόµενο της χηµικής προσρόφησης παρουσιάζεται σε κάθε περίπτωση που 
µια καθαρή επιφάνεια έρχεται σε επαφή µε ένα αέριο. Η ποσότητα της προσροφηµένης 
ουσίας εξαρτάται από τη θερµοκρασία, την πίεση και το δυναµικό αλληλεπίδρασης (Ε) 
µεταξύ του αερίου και της επιφάνειας. Ανάλογα µε την ισχύ της αλληλεπίδρασης οι 
διεργασίες προσρόφησης µπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες, τη φυσική και τη 
χηµική προσρόφηση [74]. 

Η φυσική προσρόφηση αποδίδεται σε ασθενείς δυνάµεις, όπως δυνάµεις Van der 
Walls και δεσµού υδρογόνου, οι οποίες αναπτύσσονται µεταξύ του αερίου και της 
επιφάνειας του στερεού. Στη χηµική προσρόφηση τα προσροφηµένα είδη συνδέονται µε 
την επιφάνεια µέσω χηµικού δεσµού. Υπεύθυνη για τη χηµική προσρόφηση είναι η 
ύπαρξη ακορεστότητας στα επιφανειακά άτοµα του στερεού, λόγω της έλλειψης 
γειτονικών ατόµων πάνω από το επίπεδο της επιφάνειας. Για το λόγο αυτό τα 
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επιφανειακά άτοµα του στερεού έχουν συχνά µη πλήρη ή κενά δεσµικά τροχιακά 
κατάλληλα για το σχηµατισµό δεσµού [74]. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η χηµική 
προσρόφηση συνεπάγεται τη δηµιουργία χηµικού δεσµού µεταξύ του αερίου και ατόµων 
της επιφάνειας του στερεού µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µόνο µιας µονοστοιβάδας 
προσροφηµένου αερίου. Συχνά όµως παρατηρείται ασθενής χηµική προσρόφηση πάνω 
από τη µονοστοιβάδα αυτή ή και διάχυση του χηµικά προσροφηµένου συστατικού σε 
θέσεις κάτω από την επιφάνεια (subsurface region). Η ενθαλπία της χηµικής 
προσρόφησης κυµαίνεται από 40 µέχρι 280  kJ/mol [74]. 

Το φαινόµενο της προσρόφησης ενός αερίου σε µια στερεή επιφάνεια µπορεί να 
αποδοθεί µε τη βοήθεια του διαγράµµατος Lennard-Jones (Σχήµα 1.8). Το διάγραµµα 
αυτό παριστάνει τη δυναµική ενέργεια του συστήµατος σαν συνάρτηση της απόστασης 
µεταξύ του µορίου και της επιφάνειας. Οι καµπύλες (Ι) και (ΙΙ) απεικονίζουν τη δυναµική 
ενέργεια για τη χηµική και τη φυσική προσρόφηση, αντίστοιχα. Το σηµείο µηδέν για τη 
δυναµική ενέργεια εκφράζει το γεγονός ότι τα αλληλεπιδρώντα είδη βρίσκονται σε 
µεγάλη απόσταση µεταξύ τους, όπου πρακτικά δεν υφίσταται καµία αλληλεπίδραση. Το 
ελάχιστο της καµπύλης Ι ισούται µε την ενθαλπία της χηµειορόφησης (∆Hc), ενώ το 
ελάχιστο της καµπύλης (ΙΙ) ισούται µε την ενθαλπία της φυσικής προσρόφησης (∆Ηp).  

Το γεγονός ότι η καµπύλη (Ι) παίρνει θετικές τιµές για µεγάλες αποστάσεις 
φανερώνει ότι το διατοµικό αέριο Α2 κατέχει την ενέργεια χηµικού δεσµού, DA-A. Το    
ελάχιστο της καµπύλης (Ι) παρουσιάζεται σε µικρότερες αποστάσεις από αυτό της 
καµπύλης (ΙΙ). Αυτό συµβαίνει επειδή η επικάλυψη των τροχιακών λόγω χηµικού 
δεσµού φέρνει τους πυρήνες των ατόµων της επιφάνειας και του προσροφηµένου είδους 
πιο κοντά από ότι οι κατά πολύ λιγότερο ισχυρές δυνάµεις της φυσικής προσρόφησης. Η 
µετάβαση από τη φυσική στη χηµική προσρόφηση γίνεται στο σηµείο όπου τέµνονται οι 
καµπύλες της φυσικής και χηµικής προσρόφησης όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 1.8. Η 
δυναµική ενέργεια στο σηµείο αυτό παριστάνει την ενέργεια ενεργοποίησης (Εa) που 
απαιτείται για τη µετάβαση αυτή. Η διεργασία της εκρόφησης, αντίθετα, είναι πάντοτε 
ενεργοποιηµένη και η ενέργεια ενεργοποίησης της, Εd, δίνεται από τη σχέση: 

aad EE −∆Η=                 (1.27) 
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Σχήµα 1.8: Καµπύλες δυναµικής ενέργειας για (Ι) χηµική (κόκκινη γραµµή) και (ΙΙ) 
φυσική (πράσινη γραµµή) προσρόφηση. 
 

Στα περισσότερα συστήµατα παρατηρείται ότι η ποσότητα της προσροφηµένης 
ουσίας εξαρτάται από την θερµοκρασία προσρόφησης. Η ποσότητα του φυσικά 
προσροφηµένου αερίου ελαττώνεται σηµαντικά µε αύξηση της θερµοκρασίας σε σχέση 
µε αυτή που αντιστοιχεί στη θερµοκρασία συµπύκνωσης του αερίου [75]. Ακόµη και σε 
χαµηλές θερµοκρασίες (π.χ., 25οC) η ταχύτητα της διεργασίας της χηµικής προσρόφησης 
είναι σηµαντική µε αποτέλεσµα τη γρήγορη αποκατάσταση  θερµοδυναµικής ισορροπίας. 

Στην ετερογενή κατάλυση η δραστικότητα των καταλυτών σχετίζεται µε τη 
χηµειορόφηση ενός ή περισσοτέρων αντιδρώντων. Έτσι, είναι αναµενόµενο ότι η 
δραστικότητα αυτή θα περιορίζεται στη θερµοκρασιακή περιοχή που η προσρόφηση των 
συγκεκριµένων συστατικών είναι σηµαντική. Με τη βοήθεια της µεθόδου ΤPD (βλέπε 
κατωτέρω) µπορεί να υπολογιστεί η ενέργεια ενεργοποίησης για εκρόφηση Εd. 
Γνωρίζοντας την ενέργεια ενεργοποίησης για προσρόφηση, µπορεί να υπολογιστεί η 
ενέργεια δεσµού µετάλλου – προσροφηµένου είδους, όπως φαίνεται στο πιο κάτω 
παράδειγµα για το υδρογόνο. 
Εδ = 0.5(QH2 + DH2)     (kJ/gatom H)             (1.28) 
Όπου Εδ η ενέργεια δεσµού Μ-Η, DH2 η ενέργεια δεσµού Η-Η, και QH2 η ενθαλπία 
χηµικής προσρόφησης. 
 
- Θεωρεία Μοριακών Τροχιακών 

Για καλύτερη κατανόηση του µηχανισµού προσρόφησης ενός µορίου σε µια στερεή 
επιφάνεια είναι αναγκαία η σύγκριση των αλληλεπιδράσεων των τροχιακών δύο µορίων 
στην αέρια φάση και ενός µορίου στην αέρια φάση µε µια στερεή επιφάνεια. Το Σχήµα 
1.9 παρουσιάζει τις αλληλεπιδράσεις των τροχιακών δύο µορίων στην αέρια φάση (Σχ. 
1.9α) και ενός µορίου µε µια στερεή επιφάνεια (Σχ. 1.9β). Παρόλο που η ενεργειακή 
κατάσταση ενός µορίου αναλύεται ως ένα σύστηµα πολλών ενεργειακών επιπέδων, τα 
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µετωπικά τροχιακά είναι αυτά που συνεισφέρουν περισσότερο στο σχηµατισµό χηµικού 
δεσµού και γι’ αυτό η ανάλυση που θα ακολουθήσει αφορά µόνο τα HOMO και LUMO 
τροχιακά του κάθε µορίου.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Για δύο µόρια Α και Β που αλληλεπιδρούν στην αέρια φάση (Σχ. 19α) θα ισχύουν τα πιο 
κάτω: 

i) Οι ρυθµίζουσες αλληλεπιδράσεις είναι αυτές οι δύο ηλεκτρονίων δύο 
τροχιακών, οι οποίες είναι σταθεροποιητικές και σηµαίνονται µε (1) και (2) 
στο Σχ. 1.9α. Ανάλογα µε τις σχετικές ενέργειες του κάθε τροχιακού και την 
ποιότητα της επικάλυψης, θα υπάρξει µεταφορά φορτίου από το ένα σύστηµα 
στο άλλο. Κατά την αλληλεπίδραση (1), το µόριο Α είναι ο δότης ή η βάση, 
ενώ το µόριο Β (Σχ. 19α) ή η επιφάνεια (Σχ. 19β) είναι ο δέκτης ή το οξύ. Το 
αντίθετο συµβαίνει κατά την αλληλεπίδραση (2). 

ii) Η αλληλεπίδραση (3) είναι αλληλεπίδραση δύο τροχιακών τεσσάρων 
ηλεκτρονίων και είναι αποσταθεροποιητική ή απωστική, όπως φαίνεται στο 
Σχήµα 1.10α. Σε µερικά συστήµατα οι αλληλεπιδράσεις αυτές µπορεί να είναι 
σηµαντικές και µπορούν ακόµα να αποτρέψουν την δηµιουργία δεσµού µέσω 

Σχήµα 1.9: Αλληλεπιδράσεις των τροχιακών δύο µορίων στην αέρια φάση (α) και 
ενός µορίου µε µια στερεή επιφάνεια (β) (οι ενεργιακές διαφορές που 
παρουσιάζονται είναι µόνο ποιοτικές και όχι ποσοτικές) [74]. 
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των αλληλεπιδράσεων (1) και (2). Παρόλα αυτά, στην περίπτωση της χηµικής 
προσρόφησης σε µια στερεή επιφάνεια, το ενεργειακό επίπεδο του 
αντιδεσµικού τροχιακού της αλληλεπίδρασης δύο τροχιακών τεσσάρων 
ηλεκτρονίων µπορεί να φτάσει πάνω από το ενεργειακό επίπεδο Fermi της 
µεταλλικής επιφάνειας, µε αποτέλεσµα να ‘αφήσει’ τα ηλεκτρόνια του στο 
επίπεδο Fermi του µετάλλου και έτσι να µην αποσταθεροποιεί πλέον το 
σύστηµα (Σχήµα 1.10β). Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν ότι η δηµιουργία δεσµού 
ευνοείται στην περίπτωση της αλληλεπίδρασης µορίου-στερεής επιφάνειας. 

iii) Η αλληλεπίδραση (4) εµπλέκει δύο άδεια τροχιακά. Γενικά δεν θα είχε καµία 
συνέπεια αφού τα τροχιακά δεν έχουν κανένα ενεργειακό περιεχόµενο (Σχήµα 
1.11α). Παρόλα αυτά, αυτό ισχύει µόνο στην περίπτωση της αλληλεπίδρασης 
δύο µορίων. Στην περίπτωση όµως της αλληλεπίδρασης µορίου-στερεής 
επιφάνειας, το προκύπτον δεσµικό τροχιακό είναι δυνατό να είναι κάτω από 
το επίπεδο Fermi της επιφάνειας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την µεταφορά 
ηλεκτρονίων από την επιφάνεια προς το άδειο δεσµικό τροχιακό και έτσι την 
ενίσχυση του δεσµού Α-στερεής επιφάνειας (Σχήµα 1.11β). 

iv) Η αλληλεπίδραση (5) (Σχ. 1.9) συµβαίνει µόνο στην περίπτωση όπου το 
στερεό είναι µέταλλο. Κατά την αλληλεπίδραση αυτή ηλεκτρόνια από το 
επίπεδο Fermi του µετάλλου µεταφέρονται προς τα τροχιακά του 
προσροφηµένου είδους, ή αντίστροφα. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι δεύτερης 
τάξης και συµβαίνει µε σκοπό την αναπλήρωση των κενών που 
δηµιουργούνται από τις αλληλεπιδράσεις πρώτης τάξης (1-4). 

 
 
Σχήµα 1.10: Αλληλεπίδραση δύο τροχιακών τεσσάρων ηλεκτρονίων σε σύστηµα δύο 
µορίων στην αέρια φάση (α) και σε σύστηµα µορίου µε στερεή επιφάνεια (β). 
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Σχήµα 1.11: Αλληλεπίδραση δύο κενών τροχιακών σε σύστηµα δύο µορίων στην αέρια 
φάση (α) και σε σύστηµα µορίου µε στερεή επιφάνεια (β). 

 
- ∆ιασπαστική χηµειορόφηση Η2 

Είναι γνωστό ότι το H2 προσροφάται σχεδόν πάντα διασπαστικά πάνω στα 
περισσότερα µέταλλα µετάπτωσης [75]. Η προσρόφηση αυτή µπορεί να είναι είτε 
ενεργοποιηµένη είτε µη ενεργοποιηµένη, ανάλογα µε το είδος του µετάλλου. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η διασπαστική χηµειορόφηση H2 σε επιφάνεια Ni 
ή Pt και σε επιφάνεια Cu. Στην πρώτη περίπτωση (Ni, Pt) η διάσπαση του Η2 γίνεται 
πολύ εύκολα, ενώ στην δεύτερη περίπτωση αρκετά δυσκολότερα. Το πιο πάνω 
φαινόµενο µπορεί να εξηγηθεί ως εξής:  

Κατά την διάσπαση του δεσµού του µορίου του υδρογόνου θα πρέπει να είναι 
δυνατός ο σχηµατισµός δύο νέων δεσµών µεταξύ των ατόµων υδρογόνου που 
προκύπτουν και της επιφάνειας του µετάλλου. Για να γίνει όµως αυτό θα πρέπει τα 
άτοµα του µετάλλου να έχουν τουλάχιστο δύο ηµιπλήρη τροχιακά. Η προϋπόθεση αυτή 
πληρείται στην περίπτωση του Ni το οποίο διαθέτει ένα 4s και ένα 3d τροχιακό, τα οποία 
διαθέτουν από ένα ηλεκτρόνιο. Παρόµοια, ο Pt διαθέτει ένα 6s και ένα 5d τροχιακό, µε 
ένα ηλεκτρόνιο στο καθένα. Στην περίπτωση όµως του Cu, η πιο πάνω προϋπόθεση δεν 
πληρείται αφού τα άτοµα του Cu διαθέτουν µόνο ένα 4s τροχιακό το οποίο είναι 
ηµιπλήρες. Με βάση τα πιο πάνω, έχουν γίνει διάφοροι θεωρητικοί υπολογισµοί [76] οι 
οποίοι δείχνουν ότι, ξεκινώντας από το απλό σύστηµα NiH2, το ενεργειακό φράγµα για 
τη διάσπαση του υδρογόνου είναι πολύ µικρό. Οι αντίστοιχοι υπολογισµοί που έγιναν 
ξεκινώντας από το σύστηµα CuH2 [77] επιβεβαίωσαν την ύπαρξη µιας υψηλής ενέργειας 
ενεργοποίησης (> 325 kJ/mol) για την διάσπαση του H2. Τα Σχήµατα 1.12 και 1.13 
παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα µοντελοποίησης της διασπαστικής χηµικής 
προσρόφησης του H2 σε κρυσταλλίτη Ni13 (κρυσταλλίτης Ni 13 ατόµων) (Σχ.1.12) [76] 
και σε κρυσταλλίτη Cu13 (Σχ. 1.13) [77] σε θέσεις on-top. Οι ενέργειες δίνονται σε σχέση 
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µε την ενέργεια του H2 σε µεγάλη απόσταση από τους κρυσταλλίτες Ni13 και Cu13, 
αντίστοιχα. Η συνεχής γραµµή αντιπροσωπεύει την διαδροµή ελάχιστης ενέργειας. Από 
τη σύγκριση των δύο Σχηµάτων 1.12 και 1.13 φαίνεται ξεκάθαρα η µεγάλη διαφορά στη 
διασπαστική συµπεριφορά των δύο µετάλλων ως προς το Η2. Στην περίπτωση του 
νικελίου (Σχ. 1.12), το µόριο του υδρογόνου εισέρχεται µέσα σε ένα αρκετά βαθύ 
ενεργειακό πηγάδι χηµειορόφησης και στην συνέχεια προχωρεί οµαλά, µέσω µιας 
κατάστασης διυδριδίου (dihydride), στην περιοχή της ατοµικής χηµειορόφησης.  

 
Σχήµα 1.12: Σχηµατικό διάγραµµα της ενέργειας δυναµικού στην επιφάνεια του 
κρυσταλλίτη Ni13 κατά την διασπαστική χηµειορόφηση H2.  
 
Το ενεργειακό φράγµα κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διεργασίας είναι πολύ κοντά στο 
µηδέν. Αντίθετα, στην περίπτωση του χαλκού (Σχ. 1.13), η ενέργεια του µοριακού 
υδρογόνου αυξάνει σηµαντικά µέχρι να ξεπεραστεί το ενεργειακό φράγµα των 167 
kJ/mol. Ο δρόµος ελάχιστης ενέργειας στην τελευταία περίπτωση είναι παράλληλος µε 
την επιφάνεια, γεγονός που υποδεικνύει ότι η επιφάνεια του χαλκού σχεδόν δεν 
συµµετέχει στην τελική διάσπαση του δεσµού Η-Η. Επιπλέον, στην περίπτωση του 
χαλκού δεν υπάρχει αρχική µοριακή χηµειορόφηση του H2 ούτε και περιοχή χαµηλής 
ενέργειας διυδριδίου. Αυτό επειδή για το στάδιο αυτό απαιτείται η ύπαρξη ηµιπλήρων 3d 
τροχιακών στην επιφάνεια του ατόµου του µετάλλου. Η µοριακή προσρόφηση είναι 
δυνατό να συµβεί µόνο όταν οι απωστικές δυνάµεις µεταξύ των 4s και των διπλά 
καταλυµένων σg τροχιακών του H2 µπορούν να µειωθούν. Αυτό γίνεται µε υβριδισµό s-ds 
εάν υπάρχει ένα τουλάχιστο ηµιπλήρες 3d τροχιακό. 
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Σχήµα 1.13: Σχηµατικό διάγραµµα της ενέργειας δυναµικού στην επιφάνεια του 
κρυσταλλίτη Cu13 κατά την διασπαστική χηµειορόφηση H2. 
 

Με βάση τους πιο πάνω θεωρητικούς υπολογισµούς εξηγείται ικανοποιητικά η 
διαφορά µεταξύ νικελίου και χαλκού όσον αφορά τη χηµειορόφηση του H2. Παρόλα 
αυτά, στην πράξη η ενέργεια ενεργοποίησης της χηµειορόφησης H2 σε επιφάνεια Cu δεν 
είναι τόσο υψηλή όπως προβλέπεται από τη θεωρία, αλλά φτάνει µόλις τα 17 kJ/mol 
[76]. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το µοντέλο του κρυσταλλίτη Cu13 δεν 
αποδίδει την πραγµατική ενεργειακή κατάσταση σε µια πραγµατική επιφάνεια χαλκού 
όπου βρέθηκε ότι ατέλειες της δοµής του χαλκού συµµετέχουν στην ενεργοποιηµένη 
χηµική προσρόφηση του Η2. 
 
 
 
- ∆ιασπαστική χηµειορόφηση Ο2 
 Όπως το H2 έτσι και το Ο2 προσροφάται διασπαστικά πάνω στην επιφάνεια των 
περισσοτέρων µετάλλων µετάπτωσης (Ni, o Pt, το Pd κ.τ.λ.). Η επικρατέστερη θεωρεία 
της διάσπαση του Ο2 είναι αυτή των Brundle et al. [77].  Σε αντίθεση όµως µε το H2, το 
Ο2 βρέθηκε να διασπάται ευκολότερα σε µέταλλα τα οποία δεν έχουν ηµιπλήρη d  
τροχιακά ή δεν έχουν καθόλου d τροχιακά [78]. Για την διασαφήνιση του µηχανισµού 
της on-top διασπαστικής χηµειορόφησης του Ο2 δίνεται το διάγραµµα του Σχήµατος 
1.14α. Το Σχ. 1.14 περιγράφει τα τροχιακά που βρίσκονται στην επιφάνεια του µετάλλου 
και τα οποία συµµετέχουν στο σχηµατισµό δεσµού µε τα άτοµα του οξυγόνου.  
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Σχήµα 1.14: Σχηµατικό διάγραµµα τροχιακών στην επιφάνεια µετάλλου κατά την 
διασπαστική χηµειορόφηση Ο2. α) διάσπαση σ-δεσµού σε on-top άτοµο µετάλλου, β) 
διάσπαση  π-δεσµού σε δύο άτοµα µετάλλου σε γεφυρωτή θέση. 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.14, τα άτοµα µετάλλου τα οποία θα µπορούσαν να 
συµµετείχαν στο σχηµατισµό δεσµού µε τα άτοµα Ο είναι τρία, τα δύο γειτονικά καθώς 
και αυτό που βρίσκεται σε θέση on-top. Εξ’ αρχής µπορεί να αποκλειστεί το 4s τροχιακό 
του on-top ατόµου µετάλλου για λόγους συµµετρίας. Εποµένως, η συνεισφορά από αυτό 
το άτοµο µετάλλου είναι µόνο µέσω του 3d τροχιακού του. Από την άλλη, τα γειτονικά 
άτοµα µπορούν να συνεισφέρουν τόσο µέσω των 3d όσο και µέσω των 4s τροχιακών 
τους. Λαµβάνοντας υπόψιν όµως ότι η διάχυση των 3d τροχιακών είναι πολύ µικρότερη 
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από αυτή των 4s τροχιακών, τότε γίνεται ξεκάθαρο ότι η συνεισφορά των τελευταίων θα 
είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή των πρώτων. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε την 
περίπτωση της διάσπασης του H2. Στην τελευταία περίπτωση η απόσταση Η-Η είναι 
σηµαντικά µικρότερη µε αποτέλεσµα η επικάλυψη των τροχιακών του H2 µε τα 4s 
τροχιακά των γειτονικών ατόµων µετάλλων να είναι πολύ µικρή. 

Μια άλλη περίπτωση στην οποία τα 3d τροχιακά του µετάλλου µπορούν να 
παίξουν σηµαντικό ρόλο στο σχηµατισµό δεσµών µε τα άτοµα Ο είναι η περίπτωση της 
γεφυρωτής διάσπασης του Ο2 (Σχ. 1.14β). Στην περίπτωση αυτή τα 4s τροχιακά των 
γεφυρωµένων ατόµων µετάλλου δεν συνεισφέρουν αφού είναι αντισυµµετρικά µε το 2π* 
τροχιακό του Ο2. Αυτό όµως δεν συµβαίνει στην περίπτωση της διάσπασης του πολύ 
ισχυρού  δεσµού του Ν2. Στην τελευταία περίπτωση η συνεισφορά των 4s τροχιακών των 
γεφυρωµένων ατόµων µετάλλου είναι πολύ µεγάλη. 

 
- Χηµική προσρόφηση NO σε µεταλλική επιφάνεια Pt 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί το ΝΟ είναι θερµοδυναµικά ασταθές αφού η ελεύθερη 
ενέργεια διάσπασης του είναι πολύ µεγαλύτερη από το µηδέν (∆G=-86 kJ/mol). Παρόλα 
αυτά η διάσπαση του ΝΟ στην αέρια φάση δεν λαµβάνει χώρα παρά µόνο σε πολύ 
υψηλές θερµοκρασίες (Τ>1000ºC) αφού υπάρχει ένα πολύ υψηλό ενεργειακό φράγµα 
(Εact=364kJ/mol). Η διάσπαση του ΝΟ όµως γίνεται πολύ ευκολότερη εάν προηγηθεί 
προσρόφηση του τελευταίου σε µια στερεή επιφάνεια [79]. Μια αρκετά απλή αλλά 
ικανοποιητική εξήγηση του πιο πάνω φαινοµένου δίνεται εάν συγκρίνουµε τα µοριακά 
τροχιακά του ΝΟ πριν και µετά την προσρόφηση του σε µία στερεή επιφάνεια. Όπως και 
προηγουµένως, τα τροχιακά τα οποία παίζουν τον σηµαντικότερο ρόλο κατά την 
αλληλεπίδραση ενός µορίου µε ένα άλλο µόριο ή µε µια επιφάνεια, είναι τα µετωπικά 
τροχιακά. Στην περίπτωση του ΝΟ τα τροχιακά αυτά είναι το 2π* και το 5σ. Το πρώτο 
είναι ηµιπλήρες ενώ το δεύτερο πλήρες. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.15α, για να 
αποσταθεροποιηθεί και να διασπαστεί το µόριο του ΝΟ θα πρέπει να υπάρξει µεταφορά 
φορτίου (ηλεκτρονίων) από το 5σ2p στο 2π* αντιδεσµικό τροχιακό του. Αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσµα την αύξηση της εσωτερικής ενέργειας του µορίου και άρα την 
αποσταθεροποίηση του.  

Παρόλα αυτά η άµεση µεταφορά ηλεκτρονίων από το 5σ2p στο 2π* τροχιακό 
είναι ισχυρά ενεργοποιηµένη και γι’ αυτό η διάσπαση του ΝΟ είναι πάρα πολύ δύσκολη 
στην αέρια φάση. Στην περίπτωση όµως που το ΝΟ προσροφάται σε µια στερεή 
µεταλλική επιφάνεια (Σχ. 1.15β), τότε η αποσταθεροποίηση του καθίσταται δυνατή µε 
δύο τρόπους. Ηλεκτρόνια από τα τροχιακά του µετάλλου (επίπεδο Fermi) µπορούν να 
κινηθούν προς το 2π* αντιδεσµικό τροχιακό του ΝΟ µέσω µιας αλληλεπίδρασης δύο 
τροχιακών δύο ηλεκτρονίων. Αυτό είναι αποτέλεσµα της µικρής ενεργειακής διαφοράς 
µεταξύ των δύο ενεργειακών σταθµών. Επιπλέον, ηλεκτρόνια από το 5σ δεσµικό 
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τροχιακό του ΝΟ µπορούν να κινηθούν προς τα τροχιακά του µετάλλου. Στην πρώτη 
περίπτωση το µόριο παίρνει ηλεκτρόνια σε αντιδεσµικό τροχιακό του ενώ στην άλλη 
περίπτωση χάνει ηλεκτρόνια από δεσµικό τροχιακό του. Να σηµειωθεί ότι και στις δύο 
πιο πάνω περιπτώσεις θα υπάρξει αποσταθεροποίηση του µορίου του ΝΟ. 
 

 
 

Σχήµα 1.15: Μετακίνηση φορτίων στα τροχιακά του µορίου του ΝΟ πριν και µετά την 
χηµική του προσρόφηση σε µεταλλική επιφάνεια. 

 
Η χρήση της φασµατοσκοπίας FTIR (Fourier Transform Infra Red) [80-83] 

καθώς και άλλων φασµατοσκοπικών τεχνικών, όπως η HREELS [84, 85], έχει οδηγήσει 
στην εξακρίβωση της χηµικής δοµής του ΝΟ που προσροφάται σε διάφορες στερεές 
επιφάνειες. Στο Σχήµα 1.16 παρουσιάζονται οι κυριότερες από αυτές τις χηµικές δοµές 
για το ΝΟ σε υπόστρωµα µετάλλου Pt [86-88]. Στο Σχ. 1.16α παρουσιάζεται η 
καταλυτική επιφάνεια πριν την χηµική προσρόφηση. Στο Σχ. 16β βλέπουµε την 
γραµµική προσρόφηση του ΝΟ, όπου κάθε άτοµο Ν σχηµατίζει ένα δεσµό µε ένα 
επιφανειακό άτοµο µετάλλου (Μ). Στο Σχ. 1.16γ  έχουµε τη γεφυρωτή προσρόφηση του 
ΝΟ στην επιφάνεια Pt όπου το µόριο ΝΟ ενώνεται µε δύο άτοµα µετάλλου. Τέλος, στο 
Σχ. 1.16δ έχουµε γεφυρωτή προσρόφηση του ΝΟ προς σχηµατισµό του µοριακού είδους 
Ν2Ο2, όπου δύο άτοµα Ν ενώνονται µεταξύ τους και στη συνέχεια το κάθε άτοµο Ν µε 
ένα άτοµο µετάλλου. Κώ
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Σχήµα 1.16: Τρόποι χηµειορόφησης του ΝΟ σε µεταλλική επιφάνεια Pt. 
 

- Χηµική Προσρόφηση NO σε Επιφάνειες Μεταλλοξειδίων  
Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός δηµοσιεύσεων που αφορούν µελέτες που έχουν 

γίνει για τη χηµική προσρόφηση του ΝΟ σε επιφάνειες µεταλλοξειδίων όπως το ZrO2 
[89], το La2Ο3 [90], το V2O5 [91], το MgO [92] και το CeO2 [93]. Οι αρχές της χηµικής 
προσρόφησης σε µια επιφάνεια µεταλλοξειδίου δεν διαφέρουν πολύ από αυτές της 
προσρόφησης σε οποιαδήποτε στερεή επιφάνεια. Παρόλα αυτά, στην περίπτωση των 
µεταλλοξειδίων η χηµική προσρόφηση είναι πιο πολύπλοκη από ότι στην περίπτωση 
µιας µεταλλικής επιφάνειας. Στην πρώτη περίπτωση, εκτός από τα τροχιακά των 
µεταλλοκατιόντων υπάρχουν και αυτά των επιφανειακών οξυγόνων. Ακόµα, οι ατέλειες 
στη δοµή της στερεάς επιφάνειας είναι πιο συχνό φαινόµενο στην περίπτωση των 
µεταλλοξειδίων παρά σε αυτή των µετάλλων, γεγονός που επηρεάζει σηµαντικά την 
χηµική προσρόφηση [94-96]. Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι το µόριο του ΝΟ έχει τη 
δυνατότητα να προσροφάται σε κενότητες οξυγόνου σε συγκεκριµένα µεταλλοξείδια 
όπως είναι το CeO2 [94, 96] και το ZrO2 [95]. Επιπλέον, η ύπαρξη ισχυρών ηλεκτρικών 
πεδίων στην επιφάνεια των µεταλλοξειδίων είναι ένα γεγονός που διαφοροποιεί αρκετά 
τον µηχανισµό της χηµικής προσρόφησης του ΝΟ σε σχέση µε τα µέταλλα. Ο Libby [97] 
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επισηµαίνει και αποδεικνύει τη σηµαντικότητα του τελευταίου γεγονότος. Στην εργασία 
αυτή έχει µελετηθεί η επίδραση που έχει η εφαρµογή εξωτερικών ηλεκτρικών πεδίων 
στην χηµική προσρόφηση του ΝΟ σε επιφάνεια Pt. Έχει βρεθεί [97] ότι η ένταση του 
εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου επηρεάζει σηµαντικά τόσο την έκταση όσο και την 
ποιότητα της χηµικής προσρόφησης του ΝΟ. 

Όπως έχει αναφερθεί, στην περίπτωση των µεταλλοξειδίων τα µοριακά τροχιακά 
της επιφάνειας είναι αρκετά διαφοροποιηµένα από αυτά των µετάλλων. Αυτό συµβαίνει 
λόγω υβριδισµού των ατοµικών τροχιακών των µεταλλοκατιόντων µε αυτά των 
οξυγόνων του µεταλλοξειδίου. Στο Σχήµα 1.17 παρουσιάζονται τα τροχιακά του 
πενταενταγµένου Ti4+  στην επιφάνεια οξειδίου του τιτανίου [96]. Το µόριο του ΝΟ είναι 
δυνατό να προσροφηθεί είτε στα µεταλλοκατιόντα είτε στα οξυγόνα µιας επιφάνειας 
µεταλλοξειδίου. Επιπλέον, τα κέντρα προσρόφησης του ΝΟ µπορεί να είναι ο 
συνδυασµός µεταλλοκατιόντων και οξυγόνων (pair site). 

 

 
 

Σχήµα 1.17: Μοριακά τροχιακά πενταενταγµένου Ti4+ στην επιφάνεια οξειδίου του 
τιτανίου [96]. 

 
Οι πιθανές δοµές χηµικά προσροφηµένου ΝΟ σε µια επιφάνεια µεταλλοξειδίου, 

καθώς και η αντίδραση σχηµατισµού τους αναφέρονται στην βιβλιογραφία [83, 84] και 
συνοψίζονται στον πιο κάτω Πίνακα 1.2. 
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Πίνακας 1.2: ∆οµές διαφόρων ειδών χηµικά προσροφηµένου ΝΟ σε επιφάνεια 

µεταλλοξειδίου και η αντίδραση σχηµατισµού τους. 

 

Είδος                                             ∆οµή                                                Αντίδραση 

Μοριακά           Ν        Ο        /e-                               ΝΟ(g) + (  /e-) ↔ NO- 

προσροφηµένο ΝΟ                              

 

                                                               N       N 

Cis-N2O2
2-                                      O                     O                         2NO- ↔ N2O2

2- 

                                                  M                              M 
                

                                                                    O                                 NO(g) + O2- ↔ NO2
2- 

Xηλικό Nitro                                  N                   M                      NO(g) + O- ↔  NO2
- 

                                                                    O                                 NO(g) + O2- ↔ NO2
- +e- 

                                                   Ο       

Νitrito                                               N       O       M 

       

Μονο-                                Ο 

υποκατεστηµένο                        N       O         M                         NO2
- + O2- ↔ NO3 -+ 2e- 

Νitrate                               O 

                                                                   Ο 

∆ι-υποκατεστηµένο                   Ο=Ν                Μ                     NO2
2- + O- ↔  NO3

- + 2e-

Nitrate                                                       Ο 

 

/e-: F-center 
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1.5 Περοβσκιτικά Υλικά ως Καταλύτες 
1.5.1 Γενικά Περί Περοβσκιτών 
  

Το 1839 ο G. Rose ανακάλυψε ένα ορυκτό µε το χηµικό τύπο CaTiO3, το 
οποίο ονόµασε περοβσκίτη, προς τιµή του Ρώσου ορυκτολόγου και µετέπειτα 
αντιπροέδρου της Ρωσίας Lev Aleksevich Perovski. Έκτοτε, µε τον όρο περοβσκίτες 
χαρακτηρίζεται µια µεγάλη κατηγορία στερεών ισοδοµικών µε το παραπάνω ορυκτό 
που έχουν το γενικό τύπο ΑΒΧ3. Στην ένωση αυτή τα Α και Β είναι κατιόντα και το 
Χ είναι ανιόν. 
 Τα περοβσκιτικά υλικά έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών τα 
τελευταία τριάντα χρόνια µε αποτέλεσµα η εκτεταµένη έρευνα αυτών να έχει 
οδηγήσει στην ανακάλυψη ενός µεγάλου αριθµού νέων εφαρµογών. Οι εφαρµογές 
αυτές οφείλονται τόσο στις φυσικές όσο και στις χηµικές τους ιδιότητες. Ορισµένες 
από τις σηµαντικότερες εφαρµογές των περοβσκιτών αφορούν τον τοµέα της 
ετερογενούς κατάλυσης [98], ενώ άλλες αφορούν γενικότερα τον τοµέα της 
επιστήµης των υλικών. Ιδιαίτερη ώθηση στον τοµέα αυτό παρατηρήθηκε ύστερα από 
την ανακάλυψη υπεραγωγιµότητας στα περοβσκιτικά υλικά La-Ba-Cu-O σε υψηλές 
θερµοκρασίες [99]. Ακόµη πιο πρόσφατα, ύστερα από την παρατήρηση πολύ µεγάλης 
µείωσης της ηλεκτρικής αντίστασης στα υλικά µε το γενικό τύπο Ln1-XAXMnO3, 
όπου Ln = σπάνιες γαίες και Α = Sr2+, Ca2+, Ba2+ ή Pb2+, µε εφαρµογή εξωτερικού 
µαγνητικού πεδίου, ξεκίνησε εκτεταµένη µελέτη των υλικών αυτών λόγω των 
πιθανών τεχνολογικών εφαρµογών τους [100]. Το ευρύ φάσµα των ιδιοτήτων και των 
εφαρµογών των περοβσκιτών αποδεικνύει τον εύστοχο χαρακτηρισµό “Χηµικοί 
Χαµαιλέοντες” που τους έχει αποδοθεί [101]. 
 
1.5.2 ∆οµή Περοβσκιτών 
  

Οι ενώσεις οι οποίες εµφανίζονται µε το γενικό χηµικό τύπο ΑΒΧ3 είναι είτε 
ενώσεις µε την δοµή του ιλµενίτη, στις οποίες και τα δύο κατιόντα είναι οκταεδρικά 
ενταγµένα µε τα ανιόντα Χ, είτε περοβσκιτικές ενώσεις στις οποίες τα κατιόντα Α και 
Β είναι δωδεκαεδρικά και οκταεδρικά ενταγµένα αντίστοιχα µε τα ανιόντα Χ [101]. 
Οι ιλµενίτες είναι παράγωγα της δοµής του κορουνδίου (Α2Χ3), όπου τις θέσεις του 
ιόντος Α καταλαµβάνουν εναλλακτικά τα κατιόντα Α και Β. Η ιδανική δοµή των 
περοβσκιτών είναι η κυβική και µπορεί να απεικονισθεί σχηµατικά µε δύο τρόπους 
όπως φαίνεται στα ακόλουθα Σχήµατα 1.18 και 1.19. 

Στους περοβσκίτες τα ανιόντα Χ είναι συνήθως άτοµα οξυγόνου, µπορεί όµως 
να είναι και άλλα στοιχεία όπως αλογόνα. Στο Σχ. 1.18α απεικονίζεται η µοναδιαία 
κυψελίδα του περοβσκίτη η οποία αποτελείται από έναν κύβο, το κέντρο του οποίου 
καταλαµβάνεται από το κατιόν Α, ενώ τα κατιόντα Β είναι τοποθετηµένα στις 
κορυφές αυτού. Από το Σχήµα αυτό γίνεται εµφανές ότι το κατιόν Α είναι 
δωδεκαεδρικά ενταγµένο ως προς τα ανιόντα Ο τα οποία είναι τοποθετηµένα στα 
µέσα των ακµών του κύβου. Στο Σχ. 1.18β απεικονίζεται η µοναδιαία κυψελίδα του 
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περοβσκίτη όπου το κέντρο της περοβσκιτικής δοµής καταλαµβάνεται από το κατιόν 
Β, το οποίο περιβάλλεται από οκτώ κατιόντα Α τοποθετηµένα στις κορυφές του 
κύβου, καθώς και από έξι ανιόντα Ο, τα οποία βρίσκονται στα µέσα των εδρών του 
κύβου σχηµατίζοντας οκτάεδρα του τύπου ΒΟ6. 

 
 
Σχήµα 1.18: Ιδανική περοβσκιτική δοµή ΑΒΟ3 µε τα κατιόντα Α (α) ή Β (β) στο 
κέντρο της δοµής. 

 
Οι ενδοατοµικές αποστάσεις σε µια ιδανική κυβική περοβσκιτική δοµή µπορούν να 
υπολογιστούν µε χρήση απλών κανόνων γεωµετρίας. Λόγω της οκταεδρικής ένταξης 
του ιόντος Β µε τα ιόντα οξυγόνου, η απόσταση Β-Ο θα ισούται µε το ήµισυ της 
ακµής α µιας κυψελίδας, δηλαδή, 2/r OB α=− . Το ανιόν Α που βρίσκεται στο κέντρο 

της κυβικής δοµής και είναι δωδεκαεδρικά ενταγµένο µε τα ιόντα οξυγόνου θα 
ισαπέχει από αυτά κατά µια απόσταση ίση µε το ήµισυ της διαγωνίου κάθε 

κυψελίδας, δηλαδή, 
2

2r OA
α

=− . 

Κάθε ιόν οξυγόνου έχει δύο ιόντα Β ως πιο κοντινούς γείτονες και τέσσερα ιόντα Α 
συνεπίπεδα µε αυτό [102]. Μια διαφορετική εικόνα της δοµής αυτών των υλικών 
µπορεί να εµφανισθεί από την κάτοψη κατά µήκος της διεύθυνσης (100) που κάνει 
δυνατή την περιγραφή αυτών των δοµών ως ένα σύνολο σηράγγων τετραγωνικού 
σχήµατος, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.19 [102]. 

Για τις στοιχειοµετρικές περοβσκιτικές ενώσεις εκτός από τους γεωµετρικούς 
περιορισµούς της δοµής, οι οποίοι προαναφέρθηκαν, θα πρέπει να ικανοποιείται και η 
απαίτηση για ηλεκτρική ουδετερότητα. Υπάρχουν τρεις συνδυασµοί των ιόντων Αa+ 
και Χx+ οι οποίοι ικανοποιούν την απαίτηση a+X = 6. Αυτό συνεπάγεται ότι οι 
περοβσκίτες µπορούν να σχηµατίζονται µε τη συµµετοχή στη δοµή τους πολλών 
διαφορετικών στοιχείων, όπως στοιχείων µετάπτωσης, αλκαλικών και σπανίων γαιών. 
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Βέβαια όλοι αυτοί οι πιθανοί συνδυασµοί περιορίζονται από την προαναφερθείσα 
απαίτηση για σταθεροποίηση των ιόντων Α και Β σε δωδεκαεδρική και οκταεδρική 
γεωµετρία, αντίστοιχα. Επίσης, σηµαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η 
ηλεκτρονιακή διαµόρφωση του ιόντος Β, αν και η επίδραση αυτής στην περοβσκιτική 
δοµή δεν είναι έκδηλη. Για παράδειγµα, ο Goodenough [103] έχει αναφέρει ότι 
εφόσον το Sb5+ σχηµατίζει γωνίες δεσµών Sb-O-Sb 90ο και 130ο παρά 180ο, τότε δεν 
είναι δυνατό να υφίσταται η δοµή ΚSbO3, η οποία πράγµατι δεν έχει παρατηρηθεί. Η 
σταθερότητα επίσης των περοβσκιτών εξαρτάται άµεσα από τα σχετικά µεγέθη των 
ιόντων Α και Β για τις ακτίνες των οποίων πρέπει να ισχύει: RA>0.9 Å και RB>0.51 Å 
[103]. 

 
 

Σχήµα 1.19: Κάτοψη κατά µήκος της διεύθυνσης (100) στην δοµή του περοβσκίτη 
που κάνει δυνατή την περιγραφή τω υλικών ως ένα σύνολο σηράγγων τετραγωνικού 
σχήµατος. 
 

Ο Goldschimdt [104] λαµβάνοντας υπόψη τους γεωµετρικούς περιορισµούς 
προσδιόρισε τα όρια του µεγέθους των ιόντων της δοµής του περοβσκίτη εισάγοντας 
τον παράγοντα ανοχής t. Σε µια ιδεατή περοβσκιτική δοµή οι ιονικές ακτίνες των 
ιόντων Α, Β, Χ θα πρέπει να ικανοποιούν την σχέση: 

)RR(2
RRt

XB

XA

+
+

=                 (1.29) 

όπου RA, RB και RX είναι οι ακτίνες των ιόντων Α, Β και Χ, αντίστοιχα και t  είναι ο 
παράγοντας ανοχής. 
 
Η τιµή του παράγοντα ανοχής πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 0.75 και 1.1 (0.75<t<1.1) 
προκειµένου να υφίσταται η περοβσκιτική δοµή. 

Ο παράγοντας ανοχής ισούται µε µονάδα µόνο στην περίπτωση που η δοµή 
του περοβσκίτη είναι η ιδανική κυβική. Η ιδανική κυβική δοµή όµως εµφανίζεται σε 
ελάχιστες περιπτώσεις και κυρίως σε ψηλές θερµοκρασίες. Συνήθως η δοµή των 
περοβσκιτών είναι παραµορφωµένη και συχνά παρουσιάζει µεταπτώσεις (transitions) 
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σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα αποτελεί η 
δοµή της ένωσης BaTiO3, η οποία είναι κυβική σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 
120οC, τετραγωνική µεταξύ 5οC και 120οC, ορθοροµβική µεταξύ –80oC και 5οC και 
ροµβοεδρική για θερµοκρασίες µικρότερες των –80οC [104].  

Για τιµές του t>1.1 ο διαθέσιµος χώρος για τα ιόντα Β που βρίσκονται στο 
κέντρο των οκταέδρων της δοµής ΒΟ6 είναι υπερβολικά µεγάλος. Αποτέλεσµα αυτού 
είναι οι αντίστοιχες δοµές να είναι ασταθείς και να καταρρέουν. Μικρές τιµές του t 
(t<0.75) αντιστοιχούν σε Α και Β ιόντα παροµοίου µεγέθους και οδηγούν σε πυκνές 
δοµές, όπως αυτή του ιλµενίτη (π.χ. FeTiO3). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο παράγοντας ανοχής είναι προσεγγιστικός και 
εµπειρικός, αλλά πάρα πολύ χρήσιµος για να προβλέψουµε πιθανή εµφάνιση της 
περοβσκιτικής δοµής. Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι κατά τη χρήση του 
πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη ότι οι τιµές των ιοντικών ακτίνων είναι προσεγγιστικές 
και εξαρτώνται από τη συναρµογή των ιόντων στη δοµή. 
 
1.5.3 Σχετικές ∆οµές 

 
Εκτός από τις απλές περοβσκιτικές δοµές του τύπου ΑΒΟ3, είναι δυνατό να 

παρασκευασθούν και οι λεγόµενες οικογένειες δοµών Ruddlesden – Popper [105] µε 
το γενικό τύπο Αn+1BnO3n+1 (ABO3)nAO. Οι παραπάνω δοµές για n = 1 σχετίζονται µε 
αυτές των απλών περοβσκιτών και είναι ισοδοµικές µε τη δοµή του K2NiF4, η οποία 
είναι χαρακτηριστική φυλλόµορφη περοβσκιτική δοµή δύο διαστάσεων και 
λαµβάνεται ως πρότυπο σχετικών ενώσεων [106]. Οι περισσότερες από τις σχετικές 
εργασίες που µελετούν τα φυλλόµορφα περοβσκιτικά υλικά της σειράς An+1BnO3n+1 
αναφέρονται κύριως στη µελέτη της δοµής και των ηλεκτρικών και µαγνητικών 
ιδιοτήτων τέτοιων ενώσεων [107]. Αυτές οι δοµές αποτελούνται από πολλαπλά n 
επίπεδα περοβσκιτικών κυψελίδων ΑΒΟ3 όπου µεταξύ των n διαδοχικών αυτών 
επιπέδων παρεµβάλλεται ένα επίπεδο ΑΟ τύπου NaCl. Ο σχηµατισµός αυτών των 
ενώσεων εξαρτάται από την ενέργεια σταθεροποίησης τους και από τον παράγοντα 
ανοχής t και κατά συνέπεια από τον αριθµό υποκαταστατών σε αυτά [108]. 
Χαρακτηριστικές ενώσεις της σειράς An+1BnO3n+1 αναφέρονται οι La2NiO4, Sr3Ti2O7 
και La4Ni3O10. 

Τυπικό παράδειγµα φυλλόµορφης περοβσκιτικής δοµής είναι η δοµή του 
La2NiO4 (n=1) [106], η οποία αποτελείται από ενδιάµεσα στρώµατα LaO µε δοµή 
NaCl µεταξύ µονάδων LaNiO3 (Σχήµα 1.20). Ο αριθµός των υποκαταστατών στα Α-
κατιόντα στις ενώσεις αυτές είναι 9, ενώ στα απλά περοβσκιτικά οξείδια ο 
αντίστοιχος αριθµός είναι 12. Τέτοιες δοµές είναι λιγότερο σταθερές από τις απλές 
περοβσκιτικές ενώσεις και τα όρια του επιτρεπόµενου µεγέθους των ιόντων Α και Β 
ορίζονται σύµφωνα µε τη σχέση: 1.7 < RA/RB < 2.4 [109]. 

Εκτός από τις προαναφερθείσες οικογένειες περοβσκιτών υπάρχουν δύο 
ακόµη σηµαντικές κατηγορίες. Η µια οικογένεια από αυτές έχει τη γενική µορφή 
AnBnO3n+2, µε Α = Ca, Sr ή Ln και B = Ti, Nb, ενώ την άλλη σηµαντική κατηγορία 
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αποτελούν οι φάσεις Aurivillious [110] στις οποίες τα άτοµα βισµουθίου 
συνδυάζονται κατάλληλα σχηµατίζοντας νέες δοµές µε το γενικό τύπο (Bi2O2)2+(An-

1BnO3n+1)2-, όπου A = Ca, Sr, Ba, K, Na, Bi και B = Ta, Nb, Ti, W, Mo [111, 112]. 
 

 
 

Σχήµα 1.20: Απεικόνιση της φυλλόµορφης περοβσκιτικής δοµής La2NiO4 
ισοδοµικής του Κ2NiF4. 

 
1.5.3.1 Στοιχειοµετρικές Περοβσκιτικές ∆οµές 
  

Οι στοιχειοµετρικές περοβσκιτικές δοµές µε την γενική µορφή ΑΒΟ3 είναι 
πολυάριθµες και αποτελούν µια µεγάλη κατηγορία µικτών οξειδίων των οποίων η 
δοµή στηρίζεται σε αυτή της ένωσης ReO3. Μια συστηµατική µελέτη των 
περοβσκιτών έχει γίνει από τον Galasso [113]. Ταξινοµηµένοι πίνακες µε 
περοβσκιτικές δοµές αναφέρονται στη βιβλιογραφία [103, 114]. Οι στοιχειοµετρικοί 
περοβσκίτες µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τα σθένη των 
ιόντων Α και Β: 
(α) Α+1Β+5O3 (A = Na, Ag, K και σπανιότερα Rb, Tl, Cs, B = Nb, Ta, I) 
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(β) Α+2Β+4O3 (A = Ba, Sr, Ca, Pb και σπανιότερα Cd, B = Ti, Sn, Zr, Hf, Mn, Mo, Th,  
                        Fe, Ce, Pr, U) 
(γ) Α+3Β+3O3 (A = Ln, Bi, Y, B = Fe, Cr, Co, Mn, Ti, V, Al, Sc, Ga, In, Rh). 
 Πολλά από τα φερροηλεκτρικά οξείδια ανήκουν στις κατηγορίες (α) και (β) 
και χαρακτηρίζονται από µια µικρή παραµόρφωση της κυβικής κυψελίδας. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό της ένωσης BaTiO3 (Σχήµα 1.21) η οποία έχει 
πολλές τεχνολογικές εφαρµογές. Η κυψελίδα αυτής της ένωσης σε θερµοκρασία 
δωµατίου είναι τετραγωνική. Επειδή το ιόν Ti είναι σχετικά µικρό για την οκταεδρική 
θέση, προκαλείται µη σύµπτωση του κέντρου των θετικών και αρνητικών φορτίων 
στο οκτάεδρο TiO6 [115]. Αποτέλεσµα αυτού είναι να επέρχεται εκτροπή κατά 6% 
της αρχικής απόστασης Ti-O προς τις κορυφές οξυγόνου. Το ιόν Ba2+ υπόκειται 
επίσης εκτροπή κατά την ίδια κατεύθυνση αλλά σε µικρότερο ποσοστό. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα την αλλαγή του αριθµού ένταξης του τιτανίου από έξι σε πέντε 
(τετραγωνική πυραµίδα) έτσι ώστε να αποκαθίστανται επιτρεπτά µήκη δεσµών Ti-O. 
Αυτή η ‘κινητικότητα’ του τιτανίου στην οκταεδρική δοµή προκαλεί σηµαντική 
πολωσιµότητα, η οποία µπορεί να ανατραπεί παρουσία ηλεκτρικού πεδίου και η 
οποία είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία φερροηλεκτρισµού [115]. 
 

 
 
Σχήµα 1.21: Τετραγωνική δοµή του BaTiO3 που δείχνει την παραµόρφωση που 
υπάρχει στα οκτάεδρα TiO6 (οι ενδοατοµικές αποστάσεις δίνονται σε Å) 
 
Στην τρίτη οµάδα οι περισσότερες ενώσεις είναι ορθοροµβικές και εµφανίζουν το ίδιο 
είδος παραµόρφωσης. Χαρακτηριστικός περοβσκίτης αυτής της οµάδας είναι το 
GdFeO3 (Σχήµα 1.22). Σε αυτή τη δοµή το ιόν Α δεν έχει αριθµό ένταξης δώδεκα 
αλλά οκτώ. 
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Σχήµα 1.22: Η ορθοροµβική δοµή του GdFeO3 µε τα ιόντα του Fe3+ σε οκταεδρική 
γεωµετρία. 
 
 1.5.3.2 Μη Στοιχειοµετρικές Περοβσκιτικές ∆οµές 
 Ένα χαρακτηριστικό φαινόµενο στα περοβσκιτικά υλικά είναι η ικανότητα 
σταθεροποίησης ασυνήθιστων καταστάσεων, όπως π.χ. του Ni3+ και του Mn4+ στις 
ενώσεις LaNiO3 και CaMnO3. Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα σταθεροποίησης 
µικτών οξειδωτικών καταστάσεων των ιόντων και των µετάλλων µετάπτωσης, όπως 
π.χ. Fe3+/Fe4+, Cu2+/Cu3+, Mn3+/Mn4+. Αξιοσηµείωτη επίσης είναι η ικανότητα των 
κατιόντων Β να σταθεροποιούνται και σε άλλες συναρµογές εκτός της οκταεδρικής 
[116]. Αυτά τα χαρακτηριστικά των περοβσκιτών τα καθιστούν υπεύθυνα για όλες τις 
ενδιαφέρουσες και µεγάλου φάσµατος ιδιότητες τους. Σ’ αυτές συµβάλει και η 
δυνατότητα σταθεροποίησης µη στοιχειοµετρικών καταστάσεων που προκύπτουν, 
είτε λόγω της παρουσίας κενοτήτων κατιόντων, είτε λόγω της παρουσίας κενοτήτων 
οξυγόνου στο πλέγµα. Στο Σχήµα 1.23 απεικονίζονται µερικές µη στοιχειοµετρικές 
δοµές που µπορούν να προκύψουν από τη βασική στοιχειοµετρική ένωση ΑΒΟ3 
[116]. 
 Περοβσκίτες µε ατέλειες στη δοµή τους, οι οποίοι εµφανίζουν µεγάλο 
ενδιαφέρον και έχουν µελετηθεί περισσότερο στην ετερογενή κατάλυση, είναι αυτοί 
που έχουν στην Α θέση αλκάλια, αλκαλικές γαίες ή το λανθάνιο, ενώ στη θέση Β 
έχουν ένα στοιχείο της πρώτης σειράς των στοιχείων µετάπτωσης. 
 
1.5.3.3 Μη Στοιχειοµετρικές Περοβσκιτικές ∆οµές µε Κενότητες Οξυγόνου 

 
Η πλειοψηφία των φυλλόµορφων περοβσκιτικών δοµών είναι δοµές µε κενότητες  

ανιόντων που έχουν τη γενική µορφή ΑΒΟ3-δ. Ο σχηµατισµός ανιονικών κενοτήτων 
στη δοµή των περοβσκιτών οδηγεί σε νέες µικτές υπερδοµές. Οι κενότητες οξυγόνου 
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µπορεί είτε να κατανέµονται τυχαία στο πλέγµα, είτε να καταλαµβάνουν 
συγκεκριµένες κρυσταλλογραφικές θέσεις δηµιουργώντας δοµές δύο ή και τριών 
διαστάσεων. Παραδείγµατα τέτοιων δοµών είναι οι ενώσεις Ca2Mn2O3 [117], 
Ca2Co2O5 [118, 119] και La4BaCu5O13 [120]. Αρκετά διπλά οξείδια που 
περιλαµβάνουν µαγγάνιο, χαλκό, κοβάλτιο και σίδηρο εµφανίζουν ανάλογες δοµές 
[121-123]. Ένα παράδειγµα τέτοιας δοµής είναι η ένωση LaNiO3-λ [116] στην οποία 
οκτάεδρα της µορφής ΒΟ6 διαχωρίζονται από τετράεδρα ΒΟ4, καθώς και η ένωση 
CaMnO3-X η οποία αποτελείται από οκτάεδρα και πυραµίδες του τύπου ΒΟ6 και ΒΟ5, 
αντίστοιχα [116]. Ο Wachowski [124] χρησιµοποιώντας την παρασκευαστική µέθοδο 
της έκρηξης, αναφέρει την σύνθεση της ένωσης LaNiO2.98, ενώ ο Takahashi [125] 
υποστηρίζει ότι η χηµική σύσταση των ενώσεων που παρασκεύασε µέσω της κιτρικής 
µεθόδου είναι LaNiO2.85-2.98. Μεταξύ άλλων ερευνητών ο Hansteen [126] αναφέρει το 
σχηµατισµό των ενώσεων LaCoO3-δ µε 0.00≤ δ ≥0.50. Στις δοµές µε έλλειµµα 
ανιόντων η ενέργεια σταθεροποίησης των ΒΟn δεν έχει εξακριβωθεί ότι εξαρτάται 
από τα κατιόντα Β, αν και είναι γνωστό ότι αυτά παίζουν πολύ µεγάλο ρόλο στη 
σταθεροποίηση των δοµών αυτών [126]. 
 

 
Σχήµα 1.23: Μερικές µη στοιχειοµετρικές δοµές που είναι δυνατόν να προκύψουν 
από τη βασική στοιχειοµετρική ένωση ΑΒΟ3 [116]. 
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 Μεταξύ άλλων ανάλογων µη στοιχειοµετρικών ενώσεων που έχουν συντεθεί 
από διάφορους ερευνητές είναι η ασταθής ένωση SrVO3-λ (λ≤0.1) [127]. Όσον αφορά 
τα περοβσκιτικά υλικά SrFeO3-λ, διαπιστώθηκε ότι µε µείωση της θερµοκρασίας 
έψησης από τους 1400οC στους 550οC και αύξηση της πίεσης οξυγόνου από 2.03x104 
έως 3.41x107 Pa λαµβάνεται η ένωση SrFeO2.72 [128-131]. Οι ενώσεις µε τη γενική 
µορφή SrFeO3-X εµφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του µεγάλου ποσοστού 
ανιονικών κενοτήτων που εµφανίζουν στη δοµή τους και λόγω της σταθεροποίησης 
των ιόντων σιδήρου στην ασυνήθιστη οξειδωτική κατάσταση Fe4+ [130, 131]. Η 
συµπεριφορά αυτή, η οποία δεν εµφανίζεται στις αντίστοιχες ενώσεις του La3+, 
πρέπει να οφείλεται στην ύπαρξη του Sr2+ στη δοµή. Ο Shin [132] επίσης αναφέρει 
ότι παρατήρησε σε υψηλή θερµοκρασία µετάπτωση φάσεως, η οποία είχε ως 
αποτέλεσµα την αύξηση της καταλυτικής δραστικότητας στη διάσπαση του ΝΟ προς 
Ν2 και Ο2 για τον καταλύτη SrFeO2.5. 
 Έχει επίσης διαπιστωθεί µε τη βοήθεια της τεχνικής XRD ότι οι κορυφές 
περίθλασης της ένωσης BaCeO3 διευρύνονται και µετατοπίζονται προς µικρότερες 
γωνίες µε την υποκατάσταση του Ce4+ από Dy3+ [133]. Η συµπεριφορά αυτή 
αποδόθηκε στη συµµετοχή της ένωσης BaDyxCe1-xO3-λ. Μέσω θερµοβαρυµετρικών 
αναλύσεων (TGA) έχει αποδειχθεί ότι οι περοβσκίτες BaxLn1-xCoO3 (Ln=La, Nd) 
χάνουν εύκολα οξυγόνο και οδηγούνται σε µη στοιχειοµετρικές ενώσεις [134]. Η 
µείωση του οξυγόνου είναι µεγαλύτερη όταν η θέρµανση των οξειδίων γίνεται στον 
αέρα παρά σε ατµόσφαιρα οξυγόνου και αυξάνει µε αύξηση της τιµής του x και της 
θερµοκρασίας. Σε συµφωνία µε τα προαναφερθέντα είναι και το αποτέλεσµα άλλων 
ερευνητών [135, 136] οι οποίοι διαπίστωσαν ότι το οξυγόνο, το οποίο εκροφάται 
κατά τη διάρκεια πειραµάτων θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης οξυγόνου 
(TPD), καθώς και η τιµή του λ εξαρτώνται από την περιεκτικότητα των ενώσεων La1-

xSrxCO3-λ  σε Sr2+. 
 Μελέτες φωτοηλεκτρονικής φασµατοµετρίας µε ακτίνες-Χ (XPS) που έχουν 
γίνει σε υλικά µε το γενικό τύπο LaMO3, ύστερα από θέρµανση αυτών στον αέρα και 
στους 900οC, έδειξαν ότι η επιφάνεια είναι µη στοιχειοµετρική [137]. Οξειδωµένες 
εµφανίστηκαν οι επιφάνειες των υλικών µε Μ= Cr, Mn  ενώ ανηγµένες οι επιφάνειες 
των υλικών µε Μ= Co, Ni, Fe, Rh [137]. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αποµάκρυνση από 
τη στοιχειοµετρία παρατηρήθηκε να είναι πιο έντονη στην επιφάνεια των υλικών από 
ότι στο σύνολο της µάζας τους. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι όσο περισσότερες 
ανιονικές κενότητες οξυγόνου υπάρχουν στους περοβσκίτες τόσο πιο εύκολα 
ανάγονται οι ενώσεις αυτές. Ανάλογα, για την περοβσκιτική σειρά La1-xSrxCoO3 
διαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ της χηµικής σύστασης της επιφάνειας 
και της εσωτερικής σύστασης του υλικού, βάσει των τεχνικών XPS και της 
φθορισµοµετρικής ανάλυσης [138]. Αυτή η διαφοροποίηση είναι ιδιαίτερα σηµαντική 
και πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όταν γίνονται συσχετισµοί µεταξύ της καταλυτικής 
δραστικότητας και της σύστασης του υλικού, η δοµή του οποίου στην επιφάνεια είναι 
πολύ συχνά διαφορετική από αυτή στο εσωτερικό του. 
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1.6 Στηριζόµενοι Καταλύτες και Μέθοδοι Σύνθεσης τους 
1.6.1 Εναπόθεση της Ενεργούς Φάσης 

 
Οι περισσότεροι από τους καταλύτες που χρησιµοποιούνται σήµερα στη 

βιοµηχανία αποτελούνται από µια ή περισσότερες ενεργές φάσεις εναποτιθέµενες 
συνήθως σε υποστρώµατα µεγάλης ειδικής επιφάνειας (m2.g-1). Ο κύριος λόγος για 
τον οποίο χρησιµοποιείται ένα υπόστρωµα είναι για την επίτευξη µέγιστης διασποράς 
της καταλυτικά ενεργού φάσης και της σταθεροποίησης της έναντι συσσωµάτωσης 
[139]. Παρόλ’ αυτά, σε ένα µεγάλο αριθµό αντιδράσεων το υπόστρωµα δεν είναι 
αδρανές, όπου στην πραγµατικότητα η συνολική καταλυτική δράση είναι ο 
συνδυασµός αυτής της ενεργούς φάσης και του υποστρώµατος. Το τελευταίο µπορεί 
να επιδράσει ηλεκτρονιακά στην ενεργό φάση και να αλλοιώσει τις χηµειοροφητικές 
και καταλυτικές ιδιότητες της [140]. Το Σχήµα 1.24 δίνει τον αριθµό των 
δηµοσιεύσεων που παρουσιάστηκαν στην βιβλιογραφία κατά την περίοδο 1967-1993 
και αφορούν την σύνθεση στηριζοµένων καταλυτών για τα πιο συχνά 
χρησιµοποιούµενα υποστρώµατα [140]. Το δεδοµένο αυτό δηλώνει το µεγάλο 
ενδιαφέρον µελέτης και εφαρµογών που τυγχάνουν οι στηριζόµενοι καταλύτες. 

∆ιάφοροι ορισµοί χρησιµοποιήθηκαν για να αποδώσουν την σηµασία που έχει 
η µέθοδος σύνθεσης ενός καταλύτη. Ο πιο επιτυχής ορισµός φαίνεται να έχει δοθεί 
από τον Richardson [141] και έχει ως εξής: “η σύνθεση ενός καταλύτη είναι το 
µυστικό για την επίτευξη της επιθυµητής ενεργότητας, εκλεκτικότητας και χρόνου 
ζωής”. Ο ορισµός αυτός ενισχύει την άποψη ότι η διαδικασία σύνθεσης ενός 
καταλύτη είναι στρατηγικής σηµασίας και πρέπει να προστατεύεται ανάλογα όταν 
αυτό είναι απαραίτητο. 

Παρόλο που η σύνθεση ενός στηριζόµενου καταλύτη είναι πιθανότατα το 
σηµαντικότερο βήµα στην πορεία ανάπτυξης µιας καταλυτικής διεργασίας, λίγη 
σηµασία έχει δοθεί στο θέµα αυτό όσον αφορά την εις βάθος κατανόηση των 
φυσικοχηµικών φαινοµένων που λαµβάνουν χώρα [142]. Αντιθέτως, ο αριθµός των 
δηµοσιεύσεων πάνω στο ίδιο θέµα είναι πολύ µεγάλος (Σχήµα 1.25). Η αντίθεση 
αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες δηµοσιεύσεις (papers + patents) 
αναφέρονται στη διαδικασία παρά στις αρχές και µηχανισµούς που διέπουν την 
σύνθεση ενός καταλύτη. Γι’ αυτό το λόγο ο όρος “σχεδιασµός καταλύτη”, πολύ λίγο 
έχει χρησιµοποιηθεί. 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των τελευταίων χρόνων, τόσο για το φυσικό και 
χηµικό χαρακτηρισµό των στηριζοµένων καταλυτών, αλλά και η ανάπτυξη των 
µεθόδων σύνθεσης καταλυτών, έχουν καταστίσει τον σχεδιασµό των στηριζοµένων 
καταλυτών µια εφικτή δραστηριότητα. Ο όρος “σχεδιασµός” είναι βέβαια πιο 
ακριβής και µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση όπου η φύση του ενεργού 
κέντρου µιας συγκεκριµένης αντίδρασης είναι γνωστή και µπορεί να αναπαραχθεί σε 
µοριακό επίπεδο. Αυτό περιλαµβάνει τη γνώση του αριθµού οξείδωσης του 
καταλυτικά ενεργού στοιχείου, της φύσης και συµµετρίας του περιβάλλοντος του 
(αλληλεπιδράσεις και είδος δεµών µε υπόστρωµα) όπως επίσης και του βαθµού 
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ακορεστότητας του. Όµως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η γνώση της φύσης του 
ενεργού κέντρου σχεδόν σε όλες τις καταλυτικές αντιδράσεις σε 1 atm ή µεγαλύτερες 
πιέσεις σε στηριζόµενους καταλύτες είναι ακόµα ένα πολύ δύσκολο θέµα 
αντιµετώπισης. 
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Σχήµα 1.24: Αριθµός δηµοσιεύσεων που παρουσιάστηκαν στην βιβλιογραφία κατά 
την περίοδο 1967-1993, και αφορούν την σύνθεση στηριζοµένων καταλυτών για τα 
πιο συχνά χρησιµοποιούµενα υποστρώµατα [140]. 
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Σχήµα 1.25: Αριθµός δηµοσιεύσεων που παρουσιάστηκαν στην βιβλιογραφία κατά 
την περίοδο 1967-1993, και αφορούν την σύνθεση στηριζοµένων καταλυτών. 

 
Ένας κατάλληλα σχεδιασµένος καταλύτης θα πρέπει να παρουσιάζει τα εξής 

τέσσερα χαρακτηριστικά [143]: α) Ενεργότητα, β) Σταθερότητα µε το χρόνο 
αντίδρασης, γ) Εκλεκτικότητα και δ) Αναγεννησιµότητα. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
σχετίζονται µε τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του καταλύτη ως προς την υπόψιν 
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αντίδραση, οι οποίες µε τη σειρά τους σχετίζονται µε τις πολλές παραµέτρους που 
εµπλέκονται τόσο στη µέθοδο παρασκευής όσο και στα µηχανιστικά χαρακτηριστικά 
του υπόψιν καταλυτικού συστήµατος.  

Υπάρχουν δύο βήµατα για την σύνθεση ενός στηριζόµενου καταλύτη. Το 
πρώτο βήµα αφορά την εναπόθεση της πρόδροµης ένωσης της ενεργούς φάσης πάνω 
σε ένα υπόστρωµα. Το δεύτερο βήµα αφορά την µετατροπή της πρόδροµης ένωσης 
στην απαραίτητη ενεργό φάση, η οποία ανάλογα µε την περίπτωση µπορεί να 
βρίσκεται υπό µορφή οξειδίου, σουλφιδίου ή µετάλλου. Η πλεοψηφία των µεθόδων 
σύνθεσης περιλαµβάνει την εναπόθεση από υδατικά διαλύµατα µέσω της 
διεπιφάνειας υγρού-στερεού. Σε λιγότερες περιπτώσεις η εναπόθεση µπορεί να 
γίνεται από την αέρια φάση και µέσω της διεπιφάνειας αερίου στερεού [142].  

Οι κυριότερες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται σήµερα για την εναπόθεση της 
ενεργούς φάσης σε υπόστρωµα είναι ο υγρός εµποτισµός (wet impregnation), η 
ιοντοεναλλαγή (ion-exchange) και η εναπόθεση-καταβύθιση (deposition-
precipitation) [144]. Εξειδικευµένες µεθόδοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην 
περίπτωση των διµεταλλικών στηριζοµένων καταλυτών. Σε σπάνιες περιπτώσεις η 
ενεργή φάση εναποτίθεται ως έχει και όχι σαν πρόδροµη ένωση. 

Όταν ένα στερεό πορώδες υπόστρωµα εισέλθει σε ένα διάλυµα που περιέχει 
την πρόδροµη ένωση του ενεργού στοιχείου, διάφορα φαινόµενα µπορεί να συµβούν, 
τα κυριότερα από τα οποία είναι: η ιοντοεναλλαγή, ο εµποτισµός, η διάλυση του 
υποστρώµατος και η δηµιουργία νέων επιφανειακών ή διεπιφανειακών οντοτήτων 
[145]. Εάν οι πειραµατικές παράµετροι δεν ρυθµιστούν κατάλληλα, τότε υπάρχει 
µεγάλη πιθανότητα τα πιο πάνω φαινόµενα να συµβούν ταυτόχρονα. Η σωστή 
ρύθµιση των πειραµατικών παραµέτρων θα οδηγήσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα. 
 
• Υγρός και Ξηρός Εµποτισµός  

 
Η τεχνική αυτή περιλαµβάνει την εισαγωγή µέσα στον κενό όγκο των πόρων 

ενός στερεού υποστρώµατος ενός διαλύµατος πρόδροµης ένωσης η οποία µπορεί να 
αλληλεπιδρά ή όχι µε την επιφάνεια του υποστρώµατος. Σε αυτό το στάδιο η 
πρόδροµη ένωση µπορεί να παραµένει διαλελυµένη στην υγρή φάση ή να 
συγκρατείται χαλαρά στην επιφάνεια του υποστρώµατος.  

Εάν ο όγκος των πόρων του υποστρώµατος περιέχει αρχικά µόνο αέρα, τότε 
έχουµε τριχοειδή ή ξηρό εµποτισµό (dry or capillary impregnation). Στην περίπτωση 
που οι πόροι του υποστρώµατος καλύπτονται από τον διαλύτη τότε έχουµε εµποτισµό 
διάχυσης (diffusional impregnation) ή υγρό εµποτισµό (wet impregnation) [146]. 
 
α) Τριχοειδής ή Ξηρός Εµποτισµός 

Κατά τη διαδικασία αυτή το υπόστρωµα, µε όγκο πόρων Vp, εµβαπτίζεται σε 
όγκο διαλύµατος, V, το οποίο περιέχει την επιλεγµένη πρόδροµη ένωση του 
καταλυτικού στοιχείου. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο όγκος του διαλύµατος της 
πρόδροµης ένωσης είναι ίσος µε τον όγκο των πόρων, Vp, έτσι ώστε στο τέλος της 
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διεργασίας να µην παραµένει επιπλέον διάλυµα έξω από τους πόρους του 
υποστρώµατος. Για το λόγο αυτό η διεργασία αυτή καλείται και “ξηρός εµποτισµός” 
[146]. 

Η διαδικασία του τριχοειδούς εµποτισµού χαρακτηρίζεται κυρίως από το 
υφηλό της εξώθερµο, τις υψηλές τριχοειδείς πιέσεις που αναπτύσσονται µέσα στους 
πόρους του υποστρώµατος, και την ταχύτητα πλήρωσης των πόρων αυτών. 
Ι) Εξώθερµο 

Η αντικατάσταση της διεπιφάνειας αερίου-στερεού µε µια διεπιφάνεια υγρού-
στερεού προκαλεί συνήθως σηµαντική µείωση στην ελεύθερη ενέργεια του 
συστήµατος. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ελευθέρωση θερµότητας στο σύστηµα, 
γεγονός που συνήθως έχει πολύ µικρή επίδραση στην ποιότητα του εµποτισµού, 
εκτός από τις πιο κάτω εξειδικευµένες περιπτώσεις: 
• Η πρόδροµη ένωση έχει παλίνδροµη διαλυτότητα και η συγκέντρωση της στο 

διάλυµα είναι κοντά στην συγκέντρωση κορεσµού. 
• Η πρόδροµη ένωση είναι ασταθής µε αποτέλεσµα να διασπάται και να καθιζάνει 

µε µικρή αύξηση της θερµοκρασίας του διαλύµατος. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα 
την ανοµοιόµορφη κατανοµή ενεργών φάσεων, ειδικότερα σε συστήµατα µε 
περισσότερες από µια ενεργές φάσεις. 

• Το διάλυµα εµβάπτισης είναι πολύ “επιθετικό” (π.χ. πολύ ψηλό pΗ) προς το 
υπόστρωµα, µε αποτέλεσµα να αντιδρά µε την επιφάνεια του και να αλλάζει τις 
επιφανειακές του ιδιότητες. 

 
Παρόλ’ αυτά, ακόµα και σε αυτές τις εξειδικευµένες περιπτώσεις υπάρχουν 

τρόποι για αποφυγή των πιο πάνω ανεπιθύµητων αποτελεσµάτων, όπως για 
παράδειγµα η σταθεροποίηση των ασταθών πρόδροµων ενώσεων µέσω της 
δηµιουργίας συµπλόκων. 
ΙΙ) Ανάπτυξη Τριχοειδών Πιέσεων 

Από τη στιγµή που µέσα στο πορώδες υπόστρωµα διοχετεύεται διάλυµα της 
πρόδροµης ένωσης µέσω τριχοειδών δυνάµεων, µέρος του αέρα που υπήρχε µέσα 
στους πόρους θα αιχµαλωτιστεί και θα συµπιεστεί κάτω από την επίδραση των 
τριχοειδών δυνάµεων. Η πίεση που αναπτύσσεται µέσα στις φυσαλίδες του αέρα 
εξαρτάται από την ακτίνα r του µηνίσκου υγρού-αερίου και µπορεί να φτάσει µέχρι 
και µερικά MΡa, όταν r < 100 nm, ως αποτέλεσµα του νόµου των Young-Laplace για 
σφαιρικό µηνίσκο (Εξ. 1.30): 

r
PPP γ2'=−=∆                     (1.30) 

όπου γ είναι η επιφανειακή τάση υγρού-αερίου. 
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη µεγάλων δυνάµεων στα τµήµατα 

των τοιχωµάτων των πόρων που έρχονται σε επαφή µε τις φυσαλλίδες αέρα. Κατά 
συνέπεια, τα τοιχώµατα τα οποία δεν είναι αρκετά ισχυρά σπάζουν, προκαλώντας 
κατάρρευση των µηχανικών ιδιότητων του στερεού ή και ακόµα σπάσιµο των 
κόκκων που το αποτελούν. Η ανάπτυξη των υψηλών αυτών πιέσεων είναι ένα 
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παροδικό φαινόµενο. Όταν συµπιεστούν αρκετά οι φυσαλίδες αέρα τότε αρχίζουν να 
διαλύονται στο υγρό και να εγκαταλείπουν σιγά-σιγά το στερεό. Η πλήρωση λοιπόν 
των πόρων του στερεού δεν είναι άµεση. 

Όπως και στην περίπτωση του εξώθερµου, έτσι και σε αυτή των τριχοειδών 
πιέσεων υπάρχουν τρόποι για αποφυγή των πιο πάνω ανεπιθύµητων αποτελεσµάτων, 
όπως για παράδειγµα η εφαρµογή της τεχνικής υπό κενό ή η προσθήκη τασιενεργού 
στο διάλυµα, το οποίο ελαττώνει την διεπιγανειακή τάση.  
ΙΙΙ) Ταχύτητα Πλήρωσης των Πόρων του Στερεού 

Πολύ απλοποιηµένοι υπολογισµοί δείχνουν ότι ο χρόνος που χρειάζεται για 
την πλήρωση ενός στερεού είναι της τάξης των µερικών δευτερολέπτων. Στην 
πραγµατικότητα όµως, για τον καθορισµό του χρόνου εµποτισµού θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψιν ο εγκλωβισµός των φυσαλίδων αέρα µέσα στο πορώδες του στερεού 
καθώς και η εξάλειψη του αέρα αυτού. Η διαδικασία του εµποτισµού θα περιορίζεται 
από την διάλυση του εγκλωβισµένου αέρα και της διάχυσης του προς το εξωτερικό 
του κόκκου. O νόµος Young-Laplace (Εξ. 1.30) δείχνει ότι οι τελευταίες φυσαλίδες 
που θα αποχωρίσουν από το στερεό είναι αυτές που βρίσκονται στους µεγαλύτερους 
πόρους επειδή αυτές υπόκεινται σε χαµηλότερες πιέσεις. 
 
β) Εµποτισµός µε ∆ιάχυση ή Υγρός Εµποτισµός 

Η διεργασία του υγρού εµποτισµού (wet-impregnation) αποτελεί µια 
συνηθισµένη διεργασία για τη παρασκευή µεταλλικών στηριζόµενων καταλυτών 
[146]. Εµποτισµός είναι η διεργασία εκείνη κατά την οποία ο φορέας εµβαπτίζεται σε 
ένα διάλυµα πρόδροµης ένωσης, που περιέχει το ενεργό καταλυτικό στοιχείο (π.χ., 
ευγενές µέταλλο Pt), πολύ µεγαλύτερου όγκου από τον όγκο των πόρων του 
υποστρώµατος. Στη διάρκεια του εµποτισµού η πρόδροµη ένωση µεταφέρεται στο 
εσωτερικό του φορέα (υποστρώµατος) µε µηχανισµούς διάχυσης (Σχήµα 1.26). Όταν 
µεταξύ του φορέα και της πρόδροµης ένωσης δεν δηµιουργούνται ειδικές 
αλληλεπιδράσεις τότε υφίσταται απλός εµποτισµός. Οι ειδικές αλληλεπιδράσεις είναι 
δυνατό να συµβούν ανάλογα µε τη φύση της πρόδροµης ένωσης και του 
υποστρώµατος και προκαλούν εναπόθεση ιόντων κατά τη διάρκεια της εµβάπτισης 
µέσω προσρόφησης. Το Σχήµα 1.27 παρουσιάζει διαγραµµατικά τις αλληλεπιδράσεις 
που αναπτύσσονται µεταξύ του υποστρώµατος και των ιόντων της πρόδροµης ένωσης 
κατά την εναπόθεση της ένωσης H2PtCl6xH2O σε οξειδικού τύπου υπόστρωµα [146]. 
Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.27, τα ιόντα της πρόδροµης ένωσης έλκονται αρχικά και 
στην συνέχεια συγκρατούνται από τα µεταλλοκατιόντα του υποστρώµατος µέσω 
ηλεκτροστατικών δυνάµεων.  Στην συνέχεια ακολουθεί σταδιακός σχηµατισµός 
χηµικού δεσµού µεταξύ των οξυγόνων του υποστρώµατος και των κατιόντων της 
πρόδροµης ένωσης (Η2[PtCl6]), µετά από αποβολή Cl- και Η2Ο (Σχ.1.27). Η 
κρυστάλλωση της πρόδροµης ένωσης γίνεται κατά τη διάρκεια της ξήρανσης, η οποία 
γίνεται συνήθως µε απλή εξάτµιση του διαλύτη, µε αποτέλεσµα το διάλυµα να γίνεται 
συνεχώς πυκνότερο (Σχ. 1.26). Το γεγονός αυτό επιφέρει την εναπόθεση της 
πρόδροµης φάσης που  περιέχει τα ενεργά ιόντα στην επιφάνεια του φορέα. Ο απλός 
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εµποτισµός ακολουθεί δύο µηχανισµούς κατά τη µεταφορά της πρόδροµης ένωσης 
µέσα στους πόρους του υποστρώµατος οι οποίοι αναφέρονται πιο κάτω. 

 

 
 
Σχήµα 1.26: Η διεργασία του υγρού εµποτισµού κατά την παρασκευή στηριζόµενου 
καταλύτη Pt. 
 
α) Όταν τα πορώδη τεµαχίδια του φορέα εµβαπτιστούν στο διάλυµα εµποτισµού, η 
υγρή φάση κάτω από την επίδραση τριχοειδών δυνάµεων κινείται προς το εσωτερικό 
των πόρων. Η τριχοειδής πίεση (Pcap) η οποία είναι και η κινούσα δύναµη της όλης 
διεργασίας, δίνεται από την σχέση [146]:  
Pcap = 2 γ συνθ / R                                                            (1.31)                  
Όπου γ η επιφανειακή τάση, θ η γωνία ύγρανσης, και R η ακτίνα κυλινδρικού πόρου. 
Ο χρόνος που απαιτείται για να γεµίσει ένας κυλινδρικός πόρος ορίζεται ως tc, είναι 
σχετικά µικρός (λίγα λεπτά) και δίνεται από την πιο κάτω σχέση [146]: 
tc = 8 µL R0

2 / R                                                               (1.32) 
Όπου µL το ιξώδες της υγρής φάσης και R0 το µήκος του κυλινδρικού πόρου. 
 
(β) Λόγω του ότι ο διαλύτης είναι συνήθως Η2Ο, το οποίο κινείται γρηγορότερα από 
την πρόδροµη ένωση, εµφανίζεται µια βαθµίδα στην συγκέντρωση της πρόδροµης 
ένωσης κατά µήκος της ακτίνας ενός σφαιρικού τεµαχιδίου φορέα. Στην περίπτωση 
αυτή για την επίτευξη τελείως οµοιογενούς κατανοµής γίνεται µεταφορά της 
πρόδροµης ένωσης µέσω µηχανισµού διάχυσης. Στο στάδιο της ξήρανσης, όπου 
γίνεται η εναπόθεση του µετάλλου, σηµασία έχει η κατανοµή της πρόδροµης ένωσης 
στην επιφάνεια του φορέα. Οι παράµετροι που επηρεάζουν τη διεργασία του 
εµποτισµού περιγράφονται πιο κάτω: 
 

 Θερµοκρασία  
Με αύξηση της θερµοκρασίας εµποτισµού αυξάνει η διαλυτότητα της πρόδροµης 

ένωσης. Με αυτό τον τρόπο λύνεται σε µεγάλο βαθµό το πρόβληµα της εναπόθεσης 
δυσδιάλυτων αλάτων. Επιπλέον, η αύξηση της θερµοκρασίας έχει ως αποτέλεσµα την 
µείωση του ιξώδους του διαλύµατος. Αυτό έχει σαν συνέπεια την ευκολότερη 
διάχυση του διαλύµατος στους πόρους του φορέα [147]. 
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 Το είδος και η ποσότητα των προσθέτων 
Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται χρήση οργανικών προσθέτων τα οποία 

συµπλοκοποιούνται µε το πρόδροµο άλας, αυξάνοντας έτσι την διαλυτότητα του. Τα 
πρόσθετα αυτά µπορούν να επηρεάσουν σε κάποιο βαθµό τις ιδιότητες της ενεργού 
φάσης [148]. 
 

 Χρόνος εµποτισµού 
Ο χρόνος αυτός καθορίζει την κατανοµή της πρόδροµης ένωσης µέσα στους 

πόρους του φορέα. Με αύξηση του χρόνου εµποτισµού η κατανοµή της πρόδροµης 
ένωσης στην υγρή φάση γίνεται µε µεγαλύτερη οµοιοµορφία. Στην βιοµηχανία ο 
χρόνος εµποτισµού είναι σχετικά µικρός σε συνεχείς διεργασίες επειδή καθορίζεται 
από οικονοµικές παραµέτρους. 
 

 Το είδος του διαλύτη που χρησιµοποιείται 
Ο διαλύτης που χρησιµοποιείται κυρίως στη βιοµηχανία είναι το νερό. Σε µερικές 
περιπτώσεις όµως χρησιµοποιούνται οργανικοί διαλύτες (π.χ., αιθανόλη, ακετόνη 
κ.α.) έτσι ώστε να µειώνονται οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ του διαλύτη και του φορέα. 
 

 
 
Σχήµα 1.27: Μοντέλο αλληλεπίδρασης µεταξύ των ιόντων (Transition Metal Ion, 
TMI) της πρόδροµης ένωσης της ενεργού φάσης και της επιφάνειας του 
υποστρώµατος. 
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• Εναπόθεση-Καταβύθιση (deposition-precipitation) 
 
Η ενεργότητα ενός στερεού στηριζόµενου καταλύτη είναι ανάλογη του 

αριθµού των επιφανειακών ατόµων της στηριζόµενης φάσης. Για το λόγο αυτό 
καθίσταται αναγκαία η σύνθεση καταλυτών µε όσο το δυνατό µικρότερο µέγεθος 
σωµατιδίων αφού τα τελευταία παρουσιάζουν µεγαλύτερη ειδική επιφάνεια (m2.g-1). 
Ως γνωστό όµως, τα µικρά σωµατίδια (clusters) των περισσοτέρων στερεών χηµικών 
ενώσεων συσσωµατώνονται εύκολα στις θερµοκρασίες αντίδρασης και 
ενεργοποίησης του καταλύτη. Για το λόγο αυτό, η δηµιουργία µικρών σωµατιδίων 
ενεργού φάσης δεν είναι η µόνη προϋπόθεση για τη δηµιουργία ενός σταθερού και 
ενεργού καταλύτη. Για την δηµιουργία ενός καταλύτη σταθερού έναντι της 
θερµοκρασίας αντίδρασης είναι απαραίτητη η χρήση του κατάλληλου υποστρώµατος. 
Το υπόστρωµα είναι συνήθως ένα πολύ σταθερό υλικό µε υψηλό πορώδες, όπου 
εναποτίθεται / διασπείρεται  η ενεργή φάση. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.28α, η 
συσσωµάτωση µικρών σωµατιδίων ή κρυσταλλιτών οδηγεί στην µείωση της ενεργού 
επιφάνειας. Αντίθετα το υπόστρωµα σταθεροποιεί την ενεργή επιφάνεια (Σχ. 1.28β). 

Το οξείδιο του αλουµινίου (γ-Al2O3) είναι το συχνότερα χρησιµοποιούµενο 
υπόστρωµα στην κατάλυση, λόγω της κατάλληλης πυκνότητας του, της θερµικής του 
σταθερότητας και του χαµηλού του κόστους [148]. Άλλα υποστρώµατα τα οποία 
χρησιµοποιούνται συχνά στη βιοµηχανία είναι το SiO2 και ο ενεργός άνθρακας. Το 
SiO2 έχει χαµηλότερη πυκνότητα από το Al2O3 και υπόκειται ευκολότερα σε 
συσσωµάτωση σε θερµοκρασίες υψηλότερες των 900 Κ [149]. Επιπλέον, το SiO2 
παρουσιάζει υψηλή τάση ατµών σε ψηλές θερµοκρασίες και παρουσία υψηλών 
πιέσεων ατµού [150]. Ο ενεργός άνθρακας είναι πολύ σταθερός σε αδρανές 
περιβάλλον, ακόµα και σε πολύ ψηλές θερµοκρασίες. Στην παρουσία όµως 
οξειδωτικών ή αναγωγικών µέσων οξειδώνεται ή ανάγεται εύκολα προς CO και CO2 
ή CH4, αντίστοιχα [150]. Η χαµηλή µηχανική αντοχή του ενεργού άνθρακα είναι 
επίσης ένα από τα µειονεκτήµατα του. 

 

 
Σχήµα 1.28: α) Γρήγορη συσσωµάτωση µη στηριζοµένων σωµατιδίων, β) 
στηριζόµενη ενεργή φάση σταθερή έναντι συσσωµάτωσης. 
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Ανάλογα µε τη φύση της ενεργού φάσης, οι στηριζόµενοι καταλύτες µπορούν 
να διακριθούν σε δύο κατηγορίες [150]: 
α) Σε αυτούς όπου το κόστος της ενεργού φάσης κυριαρχεί σε σχέση µε το κόστος 
του όγκου του αντιδραστήρα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι 
στηριζόµενοι καταλύτες ευγενών µετάλλων (Pt, Rh και Pd). Σε αυτή την περίπτωση 
είναι επιθυµητή η επίτευξη όσο το δυνατό µεγαλύτερης ενεργού επιφάνειας ανά 
βάρος καταλύτη. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται πολύ χαµηλές φορτίσεις 
ενεργού φάσης (συνήθως < 1% κ.β.). 
β) Στην περίπτωση όπου η ενεργός φάση έχει χαµηλό κόστος (π.χ. βασικά οξείδια, 
αλκαλικές γαίες κτλ.), τότε είναι επιθυµητή η επίτευξη όσο το δυνατό µεγαλύτερης 
ενεργού επιφάνειας ανά όγκο καταλύτη. Με αυτό το τρόπο ελαχιστοποιείται ο 
αναγκαίος όγκος του αντιδραστήρα, άρα και το κόστος του, το οποίο υπερισχύει σε 
αυτή την περίπτωση. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού χρησιµοποιούνται αρκετά 
µεγαλύτερες φορτίσεις. 

 
Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί πιο πάνω, τα ευγενή µέταλλα εναποτίθενται 

πάνω σε ένα υπόστρωµα σε πολύ χαµηλές φορτίσεις, σχηµατίζοντας έτσι πολύ 
µικρούς κρυσταλλίτες. Από την άλλη, τα µη ευγενή (βασικά) µέταλλα ή οι ενώσεις 
τους εναποτίθενται σε αρκετά υψηλότερες φορτίσεις σχηµατίζοντας έτσι 
µεγαλύτερους κρυσταλλίτες πάνω στην επιφάνεια του υποστρώµατος. Η δηµιουργία 
όµως µεγάλων κρυσταλλιτών, εκτός από την µείωση της ειδικής ενεργού επιφάνειας 
ανά βάρος καταλύτη µπορεί να έχει και ένα επιπλέον µειονέκτηµα. Εάν οι 
κρυσταλλίτες της ενεργού φάσης βρίσκονται σε αρκετά κοντινή απόσταση, τότε 
µπορούν πολύ εύκολα λόγω της κινητικότητας των επιφανειακών ατόµων τους να 
συσσωµατωθούν προς ακόµα µεγαλύτερα σωµατίδια. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την 
περαιτέρω µείωση της ειδικής ενεργού επιφάνειας. Για το λόγο αυτό η αύξηση της 
φόρτισης ενός στηριζόµενου καταλύτη θα πρέπει πάντοτε να γίνεται λαµβάνοντας 
υπόψη και τη θερµική σταθερότητα του [150]. Το Σχήµα 1.29 παρουσιάζει 
διαγραµµατικά ένα στηριζόµενο καταλύτη ευγενούς µετάλλου (Σχ.1.29α) και ένα 
στηριζόµενο καταλύτη βασικού µετάλλου µε µεγάλη διασπορά (Σχ. 1.29β). 

 
Σχήµα 1.29: Χαρακτηριστικός στηριζόµενος καταλύτης ευγενούς µετάλλου (α) και 
µη ευγενούς (βασικού) µετάλλου (β) . 
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Στην περίπτωση που η ειδική επιφάνεια του υποστρώµατος δεν επηρεάζεται 
από την πρόδροµη ένωση του ενεργού στοιχείου, τότε η µέγιστη ενεργή επιφάνεια 
που µπορεί να επιτευχθεί είναι της ίδιας τάξης µε αυτή του υποστρώµατος. Έτσι, η 
εναπόθεση της ενεργού φάσης µε την µεγαλύτερη δυνατή διασπορά θα έχει ως 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενεργού επιφάνειας πολύ κοντά στην ειδική επιφάνεια του 
υποστρώµατος. Τέτοιες µεγάλες διασπορές συνήθως οδηγούν στο σχηµατισµό πολύ 
µικρών σωµατιδίων ενεργού φάσης. Ο σχηµατισµός όµως πολύ µικρών 
κρυσταλλιτών ενεργού φάσης δεν είναι πάντοτε επιθυµητό αποτέλεσµα. Αυτό 
συµβαίνει στην περίπτωση όπου η ενεργότητα ανά µονάδα επιφάνειας µειώνεται µε 
το µέγεθος των κρυσταλλιτών [151]. Σε τέτοια περίπτωση, η ειδική ενεργότητα των 
µικρών κρυσταλλιτών της ενεργού φάσης θα είναι πολύ χαµηλή. Έτσι, παρόλο που ο 
καταλύτης παρουσιάζει µεγάλη ενεργή επιφάνεια, η συνολική του ενεργότητα, ανά 
µονάδα όγκου ή βάρους καταλύτη, πιθανόν να είναι χαµηλή. Οι αντιδράσεις στις 
οποίες η επιφανειακή δοµή της ενεργού φάσης επηρεάζει την ενεργότητα ή και 
εκλεκτικότητα τους, είναι γνωστές σαν “δοµικά ευαίσθητες” (structure sensitive) 
αντιδράσεις [151]. Ένα τυπικό παράδειγµα structure sensitive αντίδρασης είναι η 
αντίδραση παραγωγής βενζολίου µέσω αντίδρασης κυκλοτριµερισµού σε 
στηριζόµενο καταλύτη Pd [152]. Για να προχωρήσει η τελευταία αντίδραση είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη κρυσταλλιτών Pd οι οποίοι να έχουν τέτοια τρισδιάστατη δοµή 
που να επιτρέπει το σχηµατισµό του συµπλόκου Pd3(C6H6) (Σχήµα 1.30) [152]. Η 
παραµικρή αλλαγή στην δοµή των κρυσταλλιτών Pd ή στις ατοµικές αποστάσεις Pd-
Pd είναι δυνατό να οδηγήσει ακόµα και στην απενεργοποίηση του καταλύτη. Για τους 
πιο πάνω λόγους, η δηµιουργία µικρών κρυστάλλων πιθανόν να µην είναι επιθυµητή 
στις structure sensitive αντιδράσεις. Στην περίπτωση όµως που µε την µείωση του 
µεγέθους των κρυσταλλιτών αυξάνεται η ειδική τους ενεργότητα ή και 
εκλεκτικότητα, τότε η δηµιουργία µικρών κρυστάλλων έχει διπλά επιθυµητό 
αποτέλεσµα. 

 
 
Σχήµα 1.30: Προσρόφηση βενζολίου σε στηριζόµενο καταλύτη Pd και σχηµατισµός 
του συµπλόκου Pd3(C6H6). 
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Η δηµιουργία επιθυµητού µεγέθους κρυσταλλιτών σε ένα στηριζόµενο 
καταλύτη σπάνια µπορεί να επιτευχθεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το µέγεθος 
των κρυσταλλιτών µιας ενεργού φάσης δύσκολα µπορεί να καθορισθεί µέσω των 
τεχνικών σύνθεσης και ενεργοποίησης στηριζοµένων καταλυτών. 
 
1.6.2 Mέθοδος Λύµατος-Πηκτώµατος (Sol-Gel) 
  

H τεχνική λύµατος-πηκτώµατος είναι σχετικά καινούργια µέθοδος 
παρασκευής κόνεων πολύ υψηλής καθαρότητας. Τα τελευταία χρόνια έχει τύχει 
ευρύτατης µελέτης ως µέθοδος παρασκευής καταλυτικών υποστρωµάτων, 
στηριζοµένων καταλυτών, υάλων και κεραµικών [153]. Η µέθοδος αυτή προσφέρει 
τα εξής πλεονεκτήµατα [153]: 
(α) Ανάµιξη των αντιδρώντων σε µοριακό επίπεδο 
(β) Καλύτερος έλεγχος της στοιχειοµετρίας λόγω χαµηλών θερµοκρασιών της 
αντίδρασης 
(γ) Καλύτερη διασπορά των ενισχυτικών ιόντων (dopants), και 
(δ) Eύκολος σχηµατισµός υπερκαθαρών κόνεων. 
Αρχικά, η τεχνική αυτή περιλαµβάνει την παρασκευή ενός λύµατος (Sol) το οποίο µε 
την πάροδο του χρόνου µετασχηµατίζεται σε πήκτωµα (Gel). Βασική αρχή της 
µεθόδου, η οποία παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.31, είναι η διάλυση πρόδροµων 
οργανικών ή ανόργανων ουσιών των οξειδίων σε οργανικούς διαλύτες ή νερό. 
Προσφιλείς πρώτες ύλες είναι οι αλκοολικές ενώσεις µετάλλων τύπου (RO) Χ M 
(αλκοξείδια µετάλλων), γιατί µπορούν εύκολα να υδρολυθούν στα αντίστοιχα 
υδροξείδια µετάλλων (Μ(ΟΗ)x).   
Ο µηχανισµός των αντιδράσεων που λαµβάνουν χώρα συνοψίζεται στα πιο κάτω δύο 
βασικά βήµατα: 
1. Υδρόλυση του αλκοξειδίου (όξινη, ουδέτερη ή βασική): 
M(RO) Χ  + x H 2 O →  M(OH) Χ  +  xROH                          (1.32) 
Η ταχύτητα της υδρόλυσης είναι σχεδόν πάντα µεγάλη και εξαρτάται από το µήκος 
και τη δοµή του αλκυλίου R.  
2. Συµπύκνωση: 
2M(OH) Χ  →  MO Χ  + xH 2 O   ή  M(OH) Χ  + M(RO) Χ   →  M 2 O Χ  + xROH    (1.33) 
Γενικά η συµπύκνωση µπορεί να συµβεί µε την αποµάκρυνση ενός µικρού µορίου 
που εκτός από το νερό µπορεί να είναι NH3 ή CO2. Αρχικά ο σχηµατισµός του 
πηκτώµατος λόγω της συµπύκνωσης µερικώς υδρολυόµενων µορίων αλκοξειδίου 
οδηγεί στην κατασκευή ενός τρισδιάστατου πολυµερικού δικτύου (Σχήµα 1.32). 
Έπειτα, µε την επίδραση κάποιας παραµέτρου σε µια ή και στις δύο πιο πάνω 
αντιδράσεις επέρχεται µεταβολή στις ιδιότητες του πηκτώµατος. Παραδείγµατα 
τέτοιων παραµέτρων είναι η σύνθεση του οξειδίου, ο χηµικός τύπος του αλκοξειδίου, 
η ποσότητα και το είδος του διαλύτη, η θερµοκρασία, ο χρόνος που µεσολαβεί 
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ανάµεσα σε κάθε προσθήκη, η ποσότητα του πηκτώµατος που απαιτείται να 
παρασκευαστεί και η ποσότητα του οξέος ή της βάσης [153]. 
 

 
 
Σχήµα 1.31: Σχηµατική παράσταση εφαρµογής της τεχνικής λύµατος-πηκτώµατος. 
 

Ένα πήκτωµα, το οποίο στην ουσία είναι ένα στερεό δικτύωµα, περιέχει 
µεγάλες ποσότητες διαλύτη ο οποίος αποµακρύνεται µετά από ξήρανση του 
πηκτώµατος.  Ο χρόνος µεταξύ του σταδίου σχηµατισµού του πηκτώµατος και του 
σταδίου της ξήρανσης ονοµάζεται περίοδος ξήρανσης του πηκτώµατος (aging), και 
είναι µια πολύ σηµαντική παράµετρος για αυτή την τεχνική. Το πήκτωµα δεν είναι 
στατικό κατά τη διάρκεια της γήρανσης του, αφού οι αντιδράσεις υδρόλυσης και 
συµπύκνωσης συνεχίζουν να λαµβάνουν χώρα. Επιπλέον, φαινόµενα όπως η 
συναίρεση (syneresis), εκδίωξη ή απόσπαση του διαλύτη κατά το στάδιο της 
συρρίκνωσης του πηκτώµατος (shrinkage), αλλά και η ωρίµανση (coarsening), 
αύξηση του όγκου των πόρων και µείωση της επιφάνειας λόγω διάλυσης και 
επανακαταβύθισης των σωµατιδίων που σχηµατίζονται µε αργό ρυθµό, λαµβάνουν 
χώρα. Τέλος, λαµβάνει χώρα το φαινόµενο του διαχωρισµού (segregation), όπου 
γίνεται διαχωρισµός των φάσεων ή κρυστάλλωση του υλικού. 

Άλλη µια σηµαντική παράµετρος η οποία επιδρά στο τελικό προϊόν είναι οι 
συνθήκες ξήρανσης του πηκτώµατος (drying). Συµβατικές µέθοδοι ξήρανσης, όπως η 
θέρµανση σε φούρνο, έχουν σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση τριχοειδούς πίεσης 
(capillary pressure) στη διεπιφάνεια υγρού-αερίου µέσα σε ένα σχηµατιζόµενο πόρο. 
Λόγω αυτού του φαινοµένου καταρρέει το δίκτυο των πόρων κατά τη διάρκεια της 
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ξήρανσης. Ανεπιθύµητο αποτέλεσµα του γεγονότος αυτού είναι ότι το τελικό προϊόν, 
το οποίο σε αυτή την περίπτωση χαρακτηρίζεται και σαν ξηροπήκτωµα (xerogel), 
έχει επιφάνεια αλλά και όγκο πόρων αρκετά µικρό ώστε να το καθιστά αδιάφορο 
όσον αφορά την καταλυτική του χρήση. Για να αποφευχθούν τέτοια προβλήµατα 
εφαρµόζεται η ξήρανση σε υπερκρίσιµες συνθήκες. Τα τελικά υλικά, τα οποία 
χαρακτηρίζονται και σαν αεροπηκτώµατα (aerogels), έχουν υψηλή επιφάνεια, 
πορώδες και χαµηλή πυκνότητα, ιδιότητες που τα καθιστούν ενδιαφέροντα για 
καταλυτικές χρήσεις. 

 
Σχήµα 1.32: ∆ίκτυο πηκτώµατος SiO2 που προήλθε από όξινο καταλυόµενο 
πήκτωµα (Α) και από βασικά καταλυόµενο πήκτωµα (Β). 
 
 Για την παρασκευή µονοσυστατικών υλικών (single-component) η τεχνική 
Sol-Gel επιτυγχάνει πολύ υψηλή  καθαρότητα τελικού προϊόντος, λόγω της υψηλής 
καθαρότητας των διαθέσιµων πρόδροµων ενώσεων. Εντούτοις, η παρασκευή 
πολυσυστατικών υλικών (multi-component systems) εφαρµόζεται µε µεγαλύτερη 
επιτυχία, λόγω των εξής πλεονεκτηµάτων [154]: 
α)   Ικανότητα ελέγχου της δοµής και της σύστασης σε µοριακό επίπεδο, 
β)   ∆υνατότητα εισαγωγής πολλών συστατικών σε ένα µόνο βήµα, και 
γ) ∆υνατότητα επίδρασης στην κινητική µε σκοπό τη σταθεροποίηση µιας 
µετασταθούς φάσης. 
 
► Έλεγχος δοµής πόρων 

Μια παράµετρος της τεχνικής Sol-Gel που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της 
δοµής των πόρων του τελικού προϊόντος είναι το pH. Σε όξινο περιβάλλον η 
υδρόλυση επιτυγχάνεται σε υψηλότερους ρυθµούς απ’ ότι η συµπύκνωση και το 
τελικό πήκτωµα είναι ελαφρά διακλαδισµένο (Σχήµα 1.32α), ενώ µε αύξηση του pH 
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συµβαίνει το αντίθετο. Έτσι, ένα βασικά καταλυόµενο πήκτωµα είναι ισχυρά 
διακλαδισµένο και περιέχει σε µεγάλο βαθµό κολλοειδή συσσωµατώµατα (Σχήµα 
1.32β). Λόγω της διαφοράς στο βαθµό διακλάδωσης, τα όξινα καταλυόµενα 
πηκτώµατα αποτελούνται κυρίως από µικροπόρους σε αντίθεση µε τα βασικά 
καταλυόµενα πηκτώµατα τα οποία αποτελούνται συνήθως από µεσοπόρους [154]. 
 Άλλη µια σηµαντική παράµετρος  της τεχνικής Sol-Gel ως προς τον έλεγχο 
της δοµής των πόρων είναι το είδος της πρόδροµης ένωσης. Το µέγεθος του αλκυλίου 
του αλκοξειδίου έχει βρεθεί να επιδρά σηµαντικά στους ρυθµούς υδρόλυσης και 
συµπύκνωσης [155]. Όσο µεγαλύτερο είναι το αλκύλιο της πρόδροµης ένωσης τόσο 
µειώνεται η επιφάνεια και ο όγκος των πόρων. 
 Η συγκέντρωση του νερού και του οξέος επιδρά σηµαντικά στη δοµή των 
πόρων. Η µεταβολή αυτών των δύο παραµέτρων έχει ως αποτέλεσµα τη µεταβολή 
στον χρόνο πήκτωσης (gelation time).  Σαν χρόνος πήκτωσης ορίζεται ο χρόνος 
εκείνος που απαιτείται ώστε να παρατηρηθεί µια σηµαντική αύξηση στο ιξώδες του 
λύµατος, τέτοια ώστε να καθιστά αδύνατη την ανάδευση µε µαγνητικό αναδευτήρα. 
Αυτό το σηµείο αντιστοιχεί στην έναρξη σχηµατισµού του τρισδιάστατου 
πολυµερικού δικτύου. 
 Το είδος της πρόδροµης ένωσης παίζει ρόλο στη µορφολογία και το µέγεθος 
των σωµατιδίων του τελικού προϊόντος. Όσο πιο µεγάλο είναι το αλκύλιο του 
αλκοξειδίου, τόσο πιο "χονδροειδής" είναι η δοµή του υλικού [155]. 
 Γενικά, οποιαδήποτε παράµετρος της τεχνικής λύµατος-πηκτώµατος µπορεί 
να έχει σηµαντική επίδραση στις ιδιότητες του προϊόντος όταν αυτή η παράµετρος 
µπορεί να αλλάξει τους ρυθµούς των δύο αντιδράσεων υδρόλυσης και συµπύκνωσης 
που χαρακτηρίζουν την τεχνική αυτή. 
 
► Επίδραση συνθηκών γήρανσης 

Κατά το στάδιο της ξήρανσης λαµβάνουν χώρα ένα πλήθος από 
φυσικοχηµικές αλλαγές: πολυµερισµός (polymerization), συναίρεση (syneresis), 
ωρίµανση (coarsening) και διαχωρισµός (segregation) [155]. 
 Ο πολυµερισµός χαρακτηρίζεται από την αύξηση της συνεκτικότητας του 
δικτύου του πηκτώµατος. Κατά τη διάρκεια της πήκτωσης ο αριθµός των 
διακλαδώσεων αυξάνει. Η αντίδραση συµπύκνωσης για την περίπτωση του SiO 2  
είναι: 

≡Si-OH + OH-Si≡ → ≡Si-O-Si≡ 
Ως αποτέλεσµα, παρουσιάζεται µια µείωση της ευκαµψίας του δικτύου αφού 
σχηµατίζονται συνεχώς νέοι δεσµοί. Καθώς η αντίδραση συµπύκνωσης προχωρά, η 
αύξηση των διακλαδώσεων  προκαλεί µια συστολή του δικτύου του πηκτώµατος. Η 
συρρίκνωση του πηκτώµατος, λόγω της απόσπασης του διαλύτη από τους πόρους, 
καλείται συναίρεση. Όταν χρησιµοποιούνται οργανικοί διαλύτες είναι πιθανή η 
εµφάνιση δεσµών υδρογόνου, γεγονός που αναστέλλει τη συµπύκνωση και µειώνει το 
ρυθµό συναίρεσης. 
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 Κατά το στάδιο της ωρίµανσης αυξάνεται το µέγεθος των πόρων, κλείνουν οι 
µικροπόροι και κατ’ επέκταση µειώνεται η ειδική επιφάνεια του υλικού. Οι πόροι µε 
κυρτή επιφάνεια διαλύονται ευκολότερα από αυτούς µε κοίλη επιφάνεια. Έτσι, εάν 
ένα πήκτωµα εµβαπτιστεί σε ένα υγρό στο οποίο είναι διαλυτό, τότε το διαλυµένο 
ποσοστό τείνει να επανακαταβυθιστεί σε περιοχές αρνητικής καµπυλότητας.  Η 
επανακαταβύθιση συντελείται κυρίως σε µικροπόρους όπου ο υπερκορεσµός είναι 
πολύ υψηλότερος  από οποιαδήποτε άλλη περιοχή µέσα στο λύµα. Ως αποτέλεσµα οι 
µικροπόροι εξαφανίζονται σταδιακά, αφού ουσιαστικά γεµίζουν µε υλικό. Επιπλέον, 
παρατηρείται αύξηση του µέσου µεγέθους των πόρων. Τα πιο πάνω οδηγούν σε 
µείωση της επιφάνειας του τελικού προϊόντος.  
 Σε κάποιες περιπτώσεις η γήρανση οδηγεί στην ανάπτυξη ανοµοιογενών 
φάσεων στο πήκτωµα, όπως για παράδειγµα κάποιο αλκάλιο (Na) µπορεί να διαχυθεί 
εκτός του πηκτώµατος στο περιβάλλoν υγρό κατά τη διάρκεια της συναίρεσης. 
Επίσης το νάτριο µπορεί να αντιδράσει µε τον αέρα παράγοντας κρυστάλλους 
ανθρακικού νατρίου οι οποίοι προκαλούν την ανοµοιογένεια του  πηκτώµατος [156]. 
 
► Επίδραση συνθηκών ξήρανσης 

Κατά τη διάρκεια  της ξήρανσης (Σχήµα 1.33), το πήκτωµα αρχικά 
αποτελείται από ένα συνεχές στερεό δίκτυο που εµπεριέχει µια συνεχή υγρή φάση. 
Όταν αρχίζει η εξάτµιση, το υγρό τείνει να εξαπλωθεί πάνω στη στερεή φάση, λόγω 
του ότι η ενέργεια της διεπιφάνειας υγρού-στερεού (γ SV ) είναι υψηλότερη από εκείνη 
της διεπιφάνειας στερεού-υγρού (γ SL ). H πίεση του υγρού στην εξωτερική επιφάνεια 
κατά την εξάτµιση δίνεται από τη σχέση: 
P Ε  = 2(γ SV -γ SL )/r                                                                                                   (1.34) 
όπου r η ακτίνα καµπυλότητας της διεπιφάνειας αερίου/υγρού.  

Όταν το υγρό εκτείνεται για να καλύψει το στερεό, εµφανίζεται µια τάση η 
οποία προκαλεί συµπίεση στο στερεό δίκτυο. Έτσι, το δίκτυο του πηκτώµατος 
υποχωρεί και καταρρέει µέσα στο υγρό. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση 
του δικτύου, καθώς το υγρό εξατµίζεται και έτσι ο µηνίσκος της διεπιφάνειας 
υγρού/στερεού παραµένει στην εξωτερική επιφάνεια του πηκτώµατος. Κατά τη 
διάρκεια του σταδίου αυτού η καµπυλότητα της διεπιφάνειας είναι σχετικά µικρή, 
δηλαδή έχει µεγάλη ακτίνα και η εξάτµιση γίνεται όπως στην περίπτωση µιας 
ελεύθερης υγρής επιφάνειας. 

Η συρρίκνωση του πολυµερικού δικτύου έχει σαν αποτέλεσµα την περαιτέρω 
δυσκαµψία του, η οποία εντείνεται από  τη διαδικασία γήρανσης. Όσο το πήκτωµα 
γίνεται πιο άκαµπτο τόσο η πίεση (P Ε ) στην επιφάνεια του υγρού αυξάνει, µέχρι ο 
µηνίσκος να φτάσει στο µέγιστο της καµπυλότητάς του. Αυτή η τιµή της ακτίνας 
αντιστοιχεί στην ακτίνα του πόρου. Η πίεση τριχοειδούς που αναπτύσσεται µέσα 
στον πόρο δίδεται από τη σχέση:                                   
P R = (γ SV -γ SL ) S Ρ  /V Ρ                                                                                           (1.35) 
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Όπου S Ρ ,V Ρ : η επιφάνεια και ο όγκος του πόρου, αντίστοιχα. Στην κατάσταση όπου 
η ελεύθερη επιφάνεια έχει την µέγιστη καµπυλότητα, δηλαδή  την ελάχιστη ακτίνα, 
ισχύει:  P Ε  =P R . Έτσι, από τις δύο πιο πάνω σχέσεις προκύπτει ότι:                            
P R = 2(γ SV -γ SL ) /r = 2σ cos(θ) / r                                                                           (1.36)       
όπου σ η επιφανειακή τάση και θ η γωνία επαφής του υγρού µε το στερεό. 

 
Σχήµα 1.33: Ξήρανση του πηκτώµατος: απόσπαση διαλύτη και σταδιακή          
συρρίκνωση του δικτύου. 
  
 Η σηµαντικότερη αιτία για τη µείωση της επιφάνειας ενός πηκτώµατος 
φαίνεται να είναι η εµφάνιση της τριχοειδούς πίεσης στον πόρο. Για να 
ελαχιστοποιηθεί ή εάν είναι δυνατό να µηδενιστεί η τριχοειδής πίεση στον πόρο 
πρέπει να γίνει χρήση τεχνικών οι οποίες συντείνουν στη διατήρηση της 
ακεραιότητας του δικτύου του πηκτώµατος  κατά τη διάρκεια της ξήρανσης. Έτσι, 
χρησιµοποιώντας ένα διαλύτη µε χαµηλή επιφανειακή τάση µειώνεται η πίεση στον 
πόρο. Για τα βασικά καταλυόµενα πηκτώµατα, αύξηση της επιφανειακής τάσης του 
διαλύτη οδηγεί σε γραµµική µείωση της επιφάνειας, του µεγέθους καθώς και του 
όγκου των πόρων των ξηραµένων δειγµάτων [157]. Για τα όξινα πηκτώµατα, η 
επιφάνεια και ο όγκος των µικροπόρων αυξάνονται µε αύξηση της επιφανειακής 
τάσης του διαλύτη, σε αντίθεση µε τη συνολική επιφάνεια και τον όγκο πόρων που 
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δείχνουν µια αντίθετη τάση. Όλα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα την επίδραση της 
ακαµψίας και της τριχοειδούς πίεσης στην δοµή των ξηροπηκτωµάτων. Ερευνητές 
προσπάθησαν να αναπτύξουν υλικά µε υψηλή ειδική επιφάνεια και χαµηλή 
πυκνότητα σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος, σε αντίθεση µε την παρασκευή 
αεροπηκτωµάτων µε ξήρανση σε υπερκρίσιµες συνθήκες [158]. Όταν η ξήρανση 
γίνεται στις προαναφερθείσες συνθήκες, εξαφανίζεται η τριχοειδής πίεση στον πόρο. 
Συνηθισµένο µέσο ξήρανσης είναι η αιθανόλη λόγω του ότι χρησιµοποιείται στο 
στάδιο της παρασκευής ως διαλύτης. Παρόλα αυτά το διοξείδιο του άνθρακα µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί επιτυχώς σαν µέσο ξήρανσης. Αναφέρεται ότι η επιφάνεια ενός 
βασικά καταλυόµενου πηκτώµατος στο οποίο η ξήρανση έγινε µε διοξείδιο του 
άνθρακα είναι περίπου 25% υψηλότερη από εκείνο το δείγµα στο οποίο η ξήρανση 
έγινε µε αιθανόλη [158]. Λόγω του ότι η αιθανόλη έχει υψηλότερη κρίσιµη 
θερµοκρασία από εκείνη του διοξειδίου του άνθρακα, οι διαφορές αυτές στην 
επιφάνεια αποδίδονται στην επιταχυνόµενη γήρανση του πηκτώµατος σε υψηλές 
θερµοκρασίες.  
 Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι το δίκτυο του πηκτώµατος δεν παραµένει 
άθικτο κατά τη διάρκεια της ξήρανσης. Η θερµοκρασία ξήρανσης δεν επιφέρει 
αξιοσηµείωτη αλλαγή στην ειδική επιφάνεια του υλικού, σε αντίθεση µε την αλλαγή 
που σηµειώνεται στον όγκο των πόρων του. Συµπερασµατικά, τα πιο πάνω 
αποτελέσµατα δείχνουν καθαρά ότι η θερµοκρασία ξήρανσης επηρεάζει τις ιδιότητες 
των αεροπηκτωµάτων.  
 
1.6.3 Σύνθεση Περοβσκιτικών Στερεών µε την Κεραµική Μέθοδο 
  

Η τεχνική αυτή χρησιµοποιείται κυρίως για την παρασκευή κεραµικών υλικών 
και για το λόγο αυτό αναφέρεται γενικότερα σαν κεραµική µέθοδος. Στις διεργασίες 
παρασκευής στερού-στερεού χρησιµοποιούνται συνήθως σαν πρώτες ύλες 
υδροξείδια, οξείδια, οξικά, οξαλικά και ανθρακικά άλατα των µετάλλων [159]. Για να 
ληφθούν µονοκρύσταλλοι ή λεπτά στρώµατα σαν τελικό προϊόν απαιτείται ψηλή 
θερµοκρασία έψησης. Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι η ευκολία 
παρασκευής,  ενώ το µεγαλύτερο µειονέκτηµα είναι οι απαιτούµενες υψηλές 
θερµοκρασίες έψησης (Τ>1000ºC) έτσι ώστε να υπερνικηθούν οι αποστάσεις 
διάχυσης και να αντιδράσουν πλήρως µεταξύ τους τα οξείδια µε αποτέλεσµα τη λήψη 
οµογενούς προϊόντος. Παρατηρήθηκε ότι οι ειδικές επιφάνειες των υλικών που έχουν 
παρασκευαστεί µε αυτή την τεχνική είναι πολύ χαµηλές (< 5m².g-1) [159]. Ένα 
επιπλέον µειονέκτηµα αυτής της τεχνικής είναι η ανοµοιογένεια της επιφάνειας των 
λαµβανοµένων στερεών προϊόντων. Άρα, αυτή η µέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιµη 
όταν η ειδική επιφάνεια και η οµοιογένεια των τελικών προϊόντων δεν αποτελούν 
κρίσιµες παραµέτρους στον τοµέα που θα χρησιµοποιηθούν. Για την επίλυση των 
προβληµάτων που έχουν προαναφερθεί, ακολουθούνται έµµεσοι τρόποι κατά τη 
διάρκεια της µεθόδου, όπως για παράδειγµα έψηση σε χαµηλή θερµοκρασία µε 
επαναλαµβανόµενες ενδιάµεσες λειοτριβήσεις [159-161]. Επίσης, κατά την διάρκεια 
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της έψησης, η συµπίεση των πρόδροµων ουσιών και η έψηση υπό υψηλή πίεση 
αποτελούν χρήσιµες στρατηγικές για την αντιµετώπιση των µειονεκτηµάτων. Ο πιο 
χρήσιµος  τρόπος έψησης είναι να γίνεται υπό υψηλή πίεση οξυγόνου σε ειδικά 
διαµορφωµένη συσκευή [162].  

Με αυτή την µέθοδο τα στοιχεία που συµµετέχουν στην περοβσκιτική δοµή 
σταθεροποιούνται σε ψηλές οξειδωτικές καταστάσεις. Με τη διαπίστωση των 
προβληµάτων που δηµιουργούνται από την κεραµική µέθοδο ευνοήθηκε η ανάπτυξη 
άλλων µεθόδων έτσι ώστε να παρακαµφθούν ορισµένοι περιορισµοί. Μια από αυτές 
σχετίζεται µε τη µείωση της έκτασης της διάχυσης.  Σε κάποιο πολυκρυσταλλικό 
µίγµα αντιδρώντων τα σωµατίδια που αντιδρούν είναι της τάξης µεγέθους των 10 µm. 
Ως αποτέλεσµα απαιτούνται πορείες διάχυσης των ατόµων σε αποστάσεις περίπου 
10.000 µοναδιαίων κυψελίδων  προκειµένου να γίνει πλήρης οµογενοποίηση [162]. 
Με τη χρήση των µεθόδων εξάτµισης υπό µορφή νέφους, λυοφιλιοποίησης, 
συγκαταβύθισης καθώς και άλλες τεχνικές, περιορίζεται το µέγεθος των σωµατιδίων 
σε µερικές εκατοντάδες Å και έτσι επιτυγχάνεται µια περισσότερο οµοιόµορφη 
ανάµιξη των αντιδρώντων.   
 
1.6.4 Φαινόµενα Εφάπλωσης και ∆ιαβροχής (Spreading and Wetting) 

 
Αρκετοί βιοµηχανικοί καταλύτες αποτελούνται από πολλές στερεές φάσεις 

(τουλάχιστο δύο) οι οποίες βρίσκονται σε επαφή. Η µια από αυτές τις φάσεις είναι 
συνήθως το υπόστρωµα, πάνω στην επιφάνεια του οποίου εναποτίθενται οι 
κρυσταλλίτες της ενεργού φάσης. Το πιο σύνηθες παράδειγµα τέτοιων καταλυτών 
είναι οι στηριζόµενοι καταλύτες µετάλλων σε οξειδικά υποστρώµατα (π.χ. Pt/SiO2). 
Τα φαινόµενα εφάπλωσης και διαβροχής συµβαίνουν συχνά σε τέτοια πολύπλοκα 
συστήµατα και µπορούν να επηρεάσουν τη δοµή και µορφολογία των κρυσταλλιτών 
της ενεργού φάσης και κατά συνέπεια τις καταλυτικές τους ιδιότητες [163]. 

Τα φαινόµενα εφάπλωσης και διαβροχής µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο 
σε διάφορα στάδια της σύνθεσης ενός καταλύτη. Τυπικό παράδειγµα αποτελούν οι 
µεταλλικοί στηριζόµενοι καταλύτες, οι οποίοι συνήθως παρασκευάζονται µε 
εµποτισµό σε διάλυµα το οποίο περιέχει την κατάλληλη πρόδροµη ένωση. Η 
διασπορά των κρυσταλλιτών του µετάλλου επιτυγχάνεται  µετά από διαδοχικά 
βήµατα οξείδωσης και αναγωγής του καταλύτη. Ο µηχανισµός ανάπτυξης των 
κρυσταλλιτών του µετάλλου, η συσσωµάτωση τους κατά την χρήση και η 
επαναδιασπορά τους κατά την αναγέννηση του καταλύτη, επηρεάζονται ισχυρά από 
τις ιδιότητες διαβροχής τόσο του µετάλλου όσο και του υποστρώµατος. Οι 
αλληλεπιδράσεις µετάλλου-υποστρώµατος µπορούν να συζητηθούν στην βάση του 
φαινοµένου διαβροχής. Ο εγκλωβισµός µικρών κρυσταλλιτών µετάλλου από ένα 
στρώµα του υποστρώµατος, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ισχυρών 
αλληλεπιδράσεων µετάλλου-υποστρώµατος (strong metal-support interactions, 
SMSI), οφείλεται καθαρά στην εφάπλωση του υποστρώµατος στην επιφάνεια των 
κρυσταλλιτών του µετάλλου [164]. Επιπλέον, τα φαινόµενα ενίσχυσης καταλυτών 
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µπορούν να αποδοθούν µε παρόµοιο τρόπο (Dopant Induced Metal Support 
Interactions, [165]). 

Τα φαινόµενα εφάπλωσης και διαβροχής λαµβάνουν ακόµα µέρος στο 
σχηµατισµό διµεταλλικών καταλυτών καθώς και στην δηµιουργία φυσικών µιγµάτων 
µεταξύ δύο ή περισσοτέρων οξειδίων [165]. Παρόλη την µεγάλη σηµασία που 
παίζουν τα φαινόµενα εφάπλωσης και διαβροχής στην ετερογενή κατάλυση, 
εντούτοις πολύ συχνά δεν λαµβάνονται υπόψιν στη βιβλιογραφία. Σε πρόσφατη 
ανασκόπηση, ο Κο και οι συνεργάτες του [166] αναφέρουν ότι το φαινόµενο αυτό 
µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ο όρος διαβροχή (wetting) χρησιµοποιείται από 
τους περισσότερους ερευνητές για διεπιφάνειες υγρού-στερεού. Στην ίδια εργασία 
[166] οι συγγραφείς εγείρουν το ερώτηµα κατά πόσο είναι σωστό να χρησιµοποιείται 
ο όρος διαβροχή για στερεά τα οποία, ως γνωστό, έχουν πολύ µικρή κινητικότητα 
ατόµων σε χαµηλές θερµοκρασίες. Παρολ’ αυτά, έστω και κάποια µικρή 
κινητικότητα ατόµων υπάρχει στα περισσότερα στερεά στις συνήθεις θερµοκρασίες 
αντίδρασης και γι’ αυτό οι βασικές θερµοδυναµικές αρχές της διαβροχής µπορούν να 
εφαρµοστούν και στις διεπιφάνειες στερεού-στερεού. Το Σχήµα 1.34 παρουσιάζει 
διαγραµµατικά τα φαινόµενα της εφάπλωσης και διαβροχής σε ένα τυπικό 
στηριζόµενο καταλύτη δύο φάσεων. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.34, όταν οι 
κρυσταλλίτες της στηριγµένης φάσης έχουν σφαιρικό σχήµα (Θ<90º), τότε δεν 
υπάρχει διαβροχή. Αντίθετα, για γωνίες επαφής µικρότερες των 90º υπάρχει διαβροχή 
και οι κρυσταλλίτες της στηριγµένης φάσης έχουν ηµισφαιρικό σχήµα. Στην 
περίπτωση όπου υπάρχει πλήρης διαβροχή ή εφάπλωση τότε η στηριγµένη φάση έχει 
φυλλοειδή µορφή [150]. 
 

 
 

Σχήµα 1.34: Η διεπιφάνεια στερεού – στερεού – αερίου. 
 
1.7 Επίδραση του Υποστρώµατος στις Καταλυτικές Ιδιότητες Στηριζοµένων 
Καταλυτών 

 
Τα στηριζόµενα µέταλλα ή ιόντα µετάπτωσης (Transition Metal Ions, TMI), 

τα οποία συχνά αποτελούν τα ενεργά κέντρα ενός καταλύτη, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό της επίδρασης του υποστρώµατος σε ένα 
καταλυτικό σύστηµα µέσω της αλληλεπίδρασης τους µε το τελευταίο. Λόγω των ηµι-
πλήρων d τροχιακών τους, οποιαδήποτε αλλαγή στην πρώτη σφαίρα ένταξης τους 
επηρεάζει άµεσα τις οπτικές και µαγνητικές τους ιδιότητες και έτσι µπορεί να 
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ανιχνευθεί µε την χρήση φασµατοσκοπικών τεχνικών. Η χρήση της ηλεκτρονικής 
(SEM, TEM, STM και ΗREΕΜ) και φωτοηλεκτρονικής φασµατοσκοπίας (ΧPS) έχει 
δώσει πολύ σηµαντικές πληροφορίες όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις στηριζόµενης 
φάσης και υποστρώµατος. Γενικά, η επίδραση του υποστρώµατος στην καταλυτική 
συµπεριφορά ενός στηριζόµενου καταλύτη µπορεί να αποδοθεί σε δύο βασικούς 
λόγους [168]: 
α) Στη δηµιουργία νέων ενεργών κέντρων στην διεπιφάνεια µετάλλου-υποστρώµατος, 
µε αποτέλεσµα την δηµιουργία νέων προσροφηµένων ενδιαµέσων ειδών ή / και την 
αλλαγή του µηχανισµού µιας αντίδρασης. 
β) Στις ηλεκτρονιακές αλληλεπιδράσεις µετάλλου-υποστρώµατος, µε αποτέλεσµα την 
αλλαγή της ηλεκτρονιακής δοµής του µετάλλου (ενεργός φάση) και άρα της 
καταλυτικής του συµπεριφοράς. 

Οι ηλεκτρονιακές αλληλεπιδράσεις µετάλλου-υποστρώµατος εµπίπτουν στην 
κατηγορία των ισχυρών αλληλεπιδράσεων µετάλλου-υποστρώµατος (SMSI) οι οποίες 
περιγράφονται πιο κάτω. Μια από τις βασικότερες παραµέτρους που µπορούν να 
επηρεάσουν την µορφή καθώς και την έκταση των πιο πάνω αλληλεπιδράσεων είναι 
η οξύτητα και βασικότητα του υποστρώµατος-φορέα [169].  

 
1.7.1 Επιφανειακή Οξύτητα και Βασικότητα Στερεών 

 
Οι κυριότερες θεωρίες που αναφέρονται στο θέµα της επιφανειακής οξύτητας 

και βασικότητας ενός στερεού υλικού είναι δύο: η θεωρία κατά Brønsted και η 
θεωρία κατά Lewis [169]. Σύµφωνα µε την πρώτη θεωρία, σε µία οξεοβασική 
αντίδραση εµφανίζεται µεταφορά πρωτονίου από το οξύ (ΗΑ) στη βάση (Β-), 
σύµφωνα µε την πιο κάτω αντίδραση: 

ΗΑ +Β- ↔ ΗΒ + Α-    (Ka)                                                                                   (1.37) 
Το µέτρο της οξύτητας µπορεί να καθοριστεί ποιοτικά ως η τάση του οξέoς να δώσει 
το πρωτόνιο του. Σε αντίθετη περίπτωση, το µέτρο της βασικότητας είναι η τάση που 
εµφανίζει η βάση να δέχεται το πρωτόνιο. Η σχετική ισχύς των δύο οξέων ΗΑ και 
ΗΒ µπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά µε τη µέτρηση του σηµείου ισορροπίας (pKa) 
σε διάλυµα νερού ή στην αέρια φάση. Στις πλείστες των περιπτώσεων η  pKa 
διαφόρων οξέων αναφέρεται σε σχέση µε το νερό. Στην αέρια φάση, όπου δεν 
εµφανίζονται αλληλεπιδράσεις µε τον διαλύτη, η σειρά οξύτητας θα είναι 
διαφορετική σε σχέση µε την υγρή φάση [170]. 
 Σύµφωνα µε την κατά Lewis θεωρία, οξύ θεωρείται η οποιαδήποτε ένωση που 
διαθέτει κενά τροχιακά [171]. Σε µια οξεοβασική αντίδραση δηµιουργείται δεσµός 
µεταξύ του µη δεσµικού ζεύγους ηλεκτρονίων της βάσης (Β) µε το κενό τροχιακό του 
οξέος (Α) µε βάση την ακόλουθη αντίδραση: 
Α + Β → Α-Β                                                                                                          (1.38) 
 Είναι πλέον φανερό ότι η θεωρία περί οξύτητας και βασικότητας σύµφωνα µε την 
θεωρία κατά Lewis είναι πιο γενική από την θεωρία κατά Brønsted αφού µπορεί να 
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εξηγήσει τη συµπεριφορά περισσότερων διεργασιών. Παρ’ όλα αυτά, πολύ λίγες 
ποσοτικές µετρήσεις µπορούν να γίνουν όσον αφορά την ισχύ της οξύτητας (σε 
σύγκριση µε τη θεωρία Brønsted) αφού η οξύτητα κατά Lewis εξαρτάται από τη 
φύση της βάσης [171]. 
 
1.7.2 Επιφανειακή Οξύτητα και Βασικότητα Στερεών Μεταλλοξειδίων 
 

Στην πλειοψηφία των µεταλλοξειδίων ο δεσµός µεταξύ µετάλλου και 
οξυγόνου είναι κατά κύριο λόγο ιονικός [172, 173]. Η ιδανική επιφάνεια ενός 
µεταλλοξειδίου δηµιουργείται από την επέκταση της µοναδιαίας κυψελίδας του 
στερεού στις τρεις διευθύνσεις στο χώρο. Η ένταξη των ιόντων σε µια ιδανική 
επιφάνεια είναι ασυµπλήρωτη, δηλαδή υπάρχει βαθµός ακορεστότητας. Τα κατιόντα 
(Μn+) και ανιόντα (Ο2-) που βρίσκονται στην επιφάνεια µπορούν να αντιδρούν µε το 
περιβάλλον αέριο. Τα κατιόντα και ανιόντα δρουν ως οξέα και βάσεις, αντίστοιχα, 
σύµφωνα πάντα µε την θεωρία κατά Lewis. Έτσι, όξινες (ακόρεστα κατιόντα ως προς 
την ένταξη τους) και βασικές (ακόρεστα ανιόντα ως προς την ένταξη τους) θέσεις 
εµφανίζονται στην επιφάνεια των µεταλλοξειδίων.  

Τα ακόρεστα ως προς την ένταξη τους κατιόντα µπορούν να αλληλεπιδρούν 
µε βασικά µόρια σχηµατίζοντας καινούργιας ένταξης δεσµούς. Όσο µεγαλύτερη είναι 
η δύναµη πόλωσης (φορτίο προς ακτίνα ιόντος) ή το σθένος κατά Pauling του όξινου 
(κατά Lewis) κατιόντος και η βασικότητα του προσροφούµενου είδους, τόσο πιο 
ισχυρή θα είναι και η αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Έτσι, θα εµφανίζεται µεταφορά 
ηλεκτρονίων από τα βασικά είδη που προσροφούνται προς την καταλυτική επιφάνεια 
[174]. Από την άλλη, τα ακόρεστα ως προς την ένταξη τους ανιόντα οδηγούν στην 
αύξηση της βασικότητας (κατά Lewis) της επιφάνειας. Το γεγονός αυτό οδηγεί όξινα 
µοριακά είδη να αλληλεπιδρούν µε αυτά τα κέντρα και να σχηµατίζουν δεσµούς 
καινούργιας ένταξης. Κατ’ αυτό τον τρόπο παρουσιάζεται µεταφορά ηλεκτρονίων 
από την καταλυτική επιφάνεια προς τα όξινα προσροφούµενα είδη. 

Το CO2 ως ασθενές οξύ κατά Lewis αλληλεπιδρά µε βασικά κέντρα στην 
επιφάνεια του µεταλλοξειδίου και χρησιµεύει στην µέτρηση της βασικότητας της 
καταλυτικής επιφάνειας [175]. Σ’ αντίθεση µε το CO2, η ΝΗ3 ως βάση κατά Lewis 
προσροφάται σε όξινα κέντρα της καταλυτικής επιφάνειας και χρησιµεύει στην 
µέτρηση της οξύτητας της.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα των πιο πάνω αποτελεί η χηµική προσρόφηση 
του νερού σε επιφάνειες βασικών µεταλλοξειδίων. Στο Σχήµα 1.35 παρουσιάζεται 
διαγραµµατικά η διασπαστική χηµική προσρόφηση του Η2Ο σε επιφάνεια οξειδίου 
του µαγνησίου (MgO). Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.35, το νερό διασπάται σε 
υδροξύλια (ΟΗ-) και πρωτόνια (Η+). Τα ΟΗ- λόγω του ότι είναι βασικά είδη 
σχηµατίζουν δεσµό µε τα όξινα κέντρα της επιφάνειας του MgO, δηλαδή τα κατιόντα 
µαγνησίου (Μg2+). Από την άλλη, τα πρωτόνια λόγω της οξύτητας τους σχηµατίζουν 
χηµικό δεσµό µε τα βασικά κέντρα της επιφάνειας του MgO που είναι τα οξυγόνα 
δοµής (Ο2-). Η ισχύς των χηµικών δεσµών που σχηµατίζονται είναι ανάλογη του 
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πραγµατικού φορτίου των όξινων και βασικών κέντρων αντίστοιχα. Το τελευταίο 
υπολογίζεται σύµφωνα µε την Εξ. 1.39 [169]. 

∑ν+= ++

i
i

Qe                 (1.39) 

όπου
C
Q

iν = , Q είναι το θεωρητικό φορτίο του υπο µελέτη ιόντος, και C είναι ο 

αριθµός ένταξης του ιόντος. 
 
Εφαρµόζοντας την Εξ. 1.39 για τα κατιόντα Mg2+ και για τα οξυγόνα (1) και (2) όπως 
παρουσιάζονται στο Σχήµα 1.35 θα έχουµε: 

3
1

3
52)( +=−=Mge  

3
2

3
512)( 2 +=++−=Oe  

3
2

3
112)( 1 −=++−=Oe  

Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω το πραγµατικό φορτίο των επιφανειακών 
ιόντων σε µια στερεή επιφάνεια δεν είναι σταθερό και διαφέρει ανάλογα µε το χηµικό 
τους περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η οξύτητα ή βασικότητα ενός κέντρου όπως και η 
ισχύς των δεσµών που σχηµατίζει µε διάφορα προσροφηµένα είδη επηρεάζεται άµεσα 
από το γειτονικό του περιβάλλον. 

Η µέτρηση της επιφανειακής οξύτητας και βασικότητας των διαφόρων 
στερεών στην παρούσα ∆ιδακτορική ∆ιατριβή έγιναν µε την διεξαγωγή πειραµάτων 
TPD τα αποτελέσµατα των οποίων παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4 και αφορούν τον 
ποσοτικό προσδιορισµό των όξινων και βασικών θέσεων της επιφάνειας του στερεού, 
όπως επίσης την ποιοτική µελέτη της ισχύος του δεσµού που σχηµατίζεται µεταξύ 
του CO2 και της ΝΗ3 µε την καταλυτική επιφάνεια.  

 

 
Σχήµα 1.35: H διασπαστική χηµική προσρόφηση του Η2Ο σε επιφάνεια οξειδίου του 
µαγνησίου. 
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1.7.3 Φαινόµενα Ισχυρών Αλληλεπιδράσεων Μετάλλου-Φορέα (Strong Metal 
Support Interactions, SMSI) 
  

Με τον όρο “ισχυρές αλληλεπιδράσεις µετάλλου-φορέα” (Strong Metal 
Support Interactions, SMSI) χαρακτηρίζεται το φαινόµενο της µεγάλης αύξησης ή 
ελάττωσης της καταλυτικής ενεργότητας και χηµειοροφητικής ικανότητας που 
παρατηρείται σε µέταλλα της οµάδας VIII στηριζόµενα σε µεταλλοξείδια τα οποία 
µπορούν να αναχθούν σε ψηλή θερµοκρασία (Τ>400οC), όπως τα οξείδια του 
τιτανίου (ΤiΟ2) και του λανθανίου (La2O3) [176]. To φαινόµενο αυτό είναι συνήθως 
αντιστρεπτό και εξαφανίζεται µε τη χρήση O2 στην περιοχή θερµοκρασιών 300-
400οC. 

Πολλές ερευνητικές εργασίες έχουν γίνει γύρω από το φαινόµενο SMSI και η 
εικόνα που αρχικά διατυπώθηκε  για την εξήγηση του στηρίζεται σε γεωµετρικές 
κυρίως αλληλεπιδράσεις. Συγκεκριµένα, η µείωση της καταλυτικής και 
χηµειοροφητικής ικανότητας αποδόθηκε σε γεωµετρική παρεµπόδιση των 
µεταλλικών κρυσταλλιτών από ανηγµένα είδη του υποστρώµατος [177]. Το 
φαινόµενο SMSI εµφανίζεται όταν ο φορέας είναι µεταλλοξείδιο που µπορεί να 
αναχθεί. Το µέταλλο (π.χ. Pt, Rh, Pd) του στηριζόµενου καταλύτη καταλύει την 
αντίδραση αναγωγής του οξειδίου µετά από τον σχηµατισµό ατοµικού υδρογόνου στο 
ίδιο το µέταλλο και διάχυση του στο υπόστρωµα. Ο σχηµατισµός των ανηγµένων 
ενώσεων του οξειδικού φορέα (π.χ. LaOx) ακολουθείται από τη διάχυση αυτών των 
ειδών κατά τη διάρκεια της αναγωγής σε ψηλή θερµοκρασία προς την µεταλλική 
φάση. Η οξείδωση έχει σαν αποτέλεσµα τον σχηµατισµό και πάλι της κανονικής 
µορφής του οξειδίου (π.χ. La2O3) και την απελευθέρωση της µεταλλικής επιφάνειας 
από είδη του τύπου LaOx. Εποµένως, το φαινόµενο είναι αντιστρεπτό [177]. Η 
διάχυση των ανηγµένων ειδών του φορέα προς τη µεταλλική φάση µπορεί να 
συνοδεύεται ταυτόχρονα και από την αλληλεπίδραση µεταξύ µετάλλου και Lan+. 
Τέτοια αλληλεπίδραση µπορεί να τροποποιήσει τις χηµικές ιδιότητες του µετάλλου, 
εποµένως και τις καταλυτικές ιδιότητες του [177]. 

Εκτός όµως από τη γεωµετρική ερµηνεία του φαινοµένου SMSI, αρκετοί 
ερευνητές αποδίδουν το φαινόµενο σε ηλεκτρονιακές αλληλεπιδράσεις µετάλλου-
φορέα [178, 179].  
 Η ιδέα της αλλαγής των καταλυτικών ιδιοτήτων ενός µεταλλικού 
στηριζόµενου καταλύτη, µέσω ενός µηχανισµού που περιλαµβάνει ηλεκτρονιακές 
αλληλεπιδράσεις στη διεπιφάνεια µετάλλου-υποστρώµατος, πηγάζει από την 
ερευνητική δουλειά των Schwab [180] και Solymosi [181]. Η µεθοδολογία τους 
βασιζόταν στην µεταβολή της ηλεκτρονιακής δοµής διαφόρων υποστρωµάτων-
ηµιαγωγών µε την προσθήκη διαφόρων ενισχυτών (Σχήµα 1.36), µε σκοπό να 
ελέγξουν την κατεύθυνση και το ποσό του φορτίου που µεταφέρεται µεταξύ 
µετάλλου και υποστρώµατος, όπως προβλέπεται από τη θεωρία επαφής µετάλλου-
ηµιαγωγού [180, 181]. 
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Σχήµα 1.36: Χρήση ενισχυτών και µεταφορά ηλεκτρονίων µεταξύ µετάλλου-
υποστρώµατος. 
• Θεωρία επαφής µετάλλου-ηµιαγωγού 

 
Η προϋπόθεση για την ύπαρξη θερµοδυναµικής ισορροπίας σε µια 

διεπιφάνεια µετάλλου-ηµιαγωγού είναι η επικράτηση ενός οµοιόµορφου 
ηλεκτροχηµικού δυναµικού σε όλο το σύστηµα. Εάν πριν την επαφή το µέταλλο και ο 
ηµιαγωγός έχουν διαφορετικά ηλεκτροχηµικά δυναµικά, τότε µετά την επαφή θα 
υπάρξει µεταφορά φορτίου από τη φάση µε µεγαλύτερο ηλεκτροχηµικό δυναµικό 
προς αυτή µε µικρότερο, έτσι ώστε να επέλθει εξίσωση των ηλεκτροχηµικών 
δυναµικών των δύο φάσεων [182]. Όταν τα δύο υλικά δεν έχουν πλεόνασµα 
ηλεκτρικού φορτίου, τότε θα ισχύει: 

ΜΦ−=µ
M

e

~

                 (1.40) 

SC

SC

e

~

Φ−=µ                                  (1.41) 

όπου 
µe:  το ηλεκτροχηµικό δυναµικό του µετάλλου (Μ) ή του ηµιαγωγού (SC), και 
Φ : το έργο εξόδου του µετάλλου (Μ) ή του ηµιαγωγού (SC). 

Εάν SCΦ>ΦΜ , τότε η ροή φορτίου θα είναι προς το µέταλλο. Στην ισορροπία, 

το κοινό ηλεκτροχηµικό δυναµικό θα είναι: 

SCSCM

eq

e

~

ee Ψ−Φ−=Ψ−Φ−= Μµ               (1.42) 

και 
SC
M

SC
M e∆Ψ−=∆Φ                 (1.43) 

όπου 
Ψ : το ηλεκτροστατικό δυναµικό του µετάλλου (Μ) ή του ηµιαγωγού (SC), και 

SC
MΨ : το ηλεκτροστατικό δυναµικό στην διεπιφάνεια µετάλλου-ηµιαγωγού. 

 
Η επαφή ενός µετάλλου µε ένα ηµιαγωγό τύπου n, στην περίπτωση όπου 

ισχύει SCΦ>ΦΜ , παρουσιάζεται διαγραµµατικά στο Σχήµα 1.37. Τα ηλεκτρόνια τα 

οποία µεταφέρονται προς το µέταλλο προέρχονται από άτοµα της διεπιφάνειας, ενώ η 
περιοχή του ηµιαγωγού η οποία έχει χάσει ηλεκτρόνια χαρακτηρίζεται από κάµψη 
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των ζωνών σθένους και αγωγιµότητας [183]. Το φράγµα Schottky, SBΦ , στη 

διεπιφάνεια δίδεται από τη σχέση: 
e/)( SCMSB Φ−Φ=Φ                            (1.44) 

 
Οι οµοιοπολικοί ηµιαγωγοί όπως το Si και GaAs έχουν µεγάλη επιφανειακή 

πυκνότητα τροχιακών µέσα στο ενεργειακό χάσµα µε αποτέλεσµα να προκαλείται 
ελάττωση του ενεργειακού φράγµατος. Από την άλλη, οι ιοντικοί ηµιαγωγοί, όπως το 
οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), έχουν χαµηλή επιφανειακή πυκνότητα τροχιακών 
µέσα στο ενεργειακό χάσµα και γι’ αυτό το ύψος του φράγµατος εξαρτάται από την 
ενεργειακή διαφορά µεταξύ του έργου εξόδου του µετάλλου και του ηµιαγωγού. Έχει 
αποδειχτεί [183] ότι για ισχυρά ιονικούς ηµιαγωγούς το ύψος του φράγµατος είναι 
ίσο µε την διαφορά µεταξύ του έργου εξόδου των δύο φάσεων, όπως φαίνεται στην 
Εξ. 1.44. Τα περισσότερα υποστρώµατα που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή είναι ισχυρά ιονικοί ηµιαγωγοί και γι’ αυτό η ιδανική θεωρία 
Schottky θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει την επαφή µετάλλου-
υποστρώµατος. 

Ef

Μέταλλο

Ef

Ηµιαγωγός 
Τύπου - n

EC

EE

EV

ΦM

ΦSC

Eg

Πρίν Πρίν την Επαφήτην ΕπαφήΜετά την ΕπαφήΜετά την Επαφή

 
  
Σχήµα 1.37: Επαφή µετάλλου, µε έργο εξόδου ΦΜ, µε ηµιαγωγό τύπου n µε έργο 
εξόδου, ΦSC, όταν ισχύει ΦΜ>ΦSC. 
 
 Ο υπολογισµός της ποσότητας του ηλεκτρικού φορτίου µπορεί να γίνει µέσω 
της ανάπτυξης θεωρητικών µοντέλων, τα οποία βασίζονται σε παραµέτρους που 
αφορούν το σύστηµα µέταλλο / µεταλλοξείδιο [184]. Τα µοντέλα αυτά βασίζονται 
στις εξισώσεις Poisson στις τρεις διαστάσεις και Gauss στις δύο διαστάσεις. 
Θεωρούµε ότι έχουµε άπειρη διεπιφάνεια όταν το χαρακτηριστικό της µήκος είναι 
πολύ µεγαλύτερο από το µήκος εκκένωσης, συνήθως µεγαλύτερο από 10-50 nm. 
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Στην περίπτωση των µεταλλικών στηριζόµενων καταλυτών µπορούµε να 
θεωρήσουµε ότι η διεπιφάνεια µετάλλου-υποστρώµατος είναι πεπερασµένη, αφού οι 
τυπικοί µεταλλικοί κρυσταλλίτες έχουν µέγεθος 1-10 nm. Οι µεταλλικοί 
κρυσταλλίτες περιγράφονται συχνά σαν ηµισφαιρικά ή σφαιρικά σωµατίδια τα οποία 
βρίσκονται στην επιφάνεια του υποστρώµατος. Μια τέτοια απεικόνιση παρουσιάζεται 
στο Σχήµα 1.38, όπου οι µεταλλικοί κρυσταλλίτες έχουν σχήµα σφαίρας ακτίνας rM.  
 

     
 
Σχήµα 1.38: Σχηµατική απεικόνιση των ηλεκτρονιακών αλληλεπιδράσεων µετάλλου-
υποστρώµατος. Κάτοψη (α), εγκάρσια τοµή (β). 
 

Στην κατηγορία των ισχυρών αλληλεπιδράσεων µετάλλου-υποστρώµατος 
εντάσσεται και το φαινόµενο spillover το οποίο πολύ συχνά εµπλέκεται σε διάφορες 
καταλυτικές αντιδράσεις. Το φαινόµενο spillover εµφανίζεται συνήθως σε µεταλλικά 
στηριζόµενους καταλύτες ή γενικότερα σε συστήµατα µε δύο ή περισσότερες φάσεις. 
 
1.8 Φαινόµενο Spillover Ροφηµένων Ειδών σε Στερεά Επιφάνεια και 
Αλληλεπιδράσεις Μετάλλου-Υποστρώµατος 
 
1.8.1 Εισαγωγή 
  

Όπως είναι γνωστό, οι επιφάνειες στερεών καταλυτών είναι από τη φύση τους 
ετερογενείς. Πρώτοι οι Langmuir και Hinshelwood χρησιµοποίησαν τον ορισµό 
“ενεργό κέντρο” για  να συνδέσουν την ετερογένεια µιας καταλυτικής επιφάνειας µε 
την κινητική µιας ετερογενούς αντίδρασης [185]. Αρχικά επιστεύετο ότι ο µόνος 
ρόλος του υποστρώµατος σε ένα µεταλλικό στηριζόµενο καταλύτη ήταν απλώς να 
διασπείρει το ενεργό µέταλλο και να αυξήσει την ενεργό επιφάνεια του. Αργότερα 
όµως έγινε δεκτό ότι το υπόστρωµα µπορεί να επηρεάσει και την ενεργότητα του 
µετάλλου, π.χ. αλληλεπίδραση µετάλλου - υποκαταστάτη (metal-support interaction, 
MSI). 
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 Στην κινητική ανάλυση κατά Langmuir και Hinshelwood γίνεται η υπόθεση 
ότι ο αριθµός των ενεργών κέντρων που υπάρχουν αρχικά σε µια καταλυτική 
επιφάνεια είναι σταθερός και ότι τα προσροφηµένα είδη αλληλεπιδρούν µόνο σ’ αυτά 
τα αποµονωµένα κέντρα. ∆ηλαδή, δεν υπάρχει διάχυση των προσροφηµένων ειδών 
µεταξύ των κέντρων. Αργότερα όµως έγινε κατανοητό ότι υπάρχει κίνηση τέτοιων 
ειδών πάνω σε µια καταλυτική επιφάνεια [186]. Περισσότερο ενδιαφέρουσα όµως 
είναι η κίνηση προσροφηµένων ειδών από µια στερεή φάση σε άλλη, όπου τα είδη 
δεν προσροφούνται άµεσα. Αυτό το φαινόµενο έχει ορισθεί ως “Spillover” [190]. 
 Το φαινόµενο αυτό παρατηρήθηκε αρχικά τη δεκαετία του 50 από τον 
Kuriacose [187] αλλά τα πρώτα πειραµατικά αποτελέσµατα που απέδειξαν την 
ύπαρξη του φαινοµένου spillover δηµοσιεύθηκαν το 1964 από τον Khoobiar [188]. Ο 
τελευταίος έδειξε ότι η µετατροπή του WO3 σε ΗxWO3 στην παρουσία υδρογόνου 
ήταν δυνατή σε θερµοκρασία δωµατίου για µηχανικό µείγµα WO3 και Pt/A2O3. 
 Ένας ολοκληρωµένος ορισµός του spillover δόθηκε σε πρόσφατο παγκόσµιο 
συµπόσιο [189] και έχει ως εξής : 
“Το φαινόµενο spillover περιλαµβάνει την µεταφορά ενός ενεργού είδους, το οποίο 
προσροφάται ή σχηµατίζεται σε µια πρώτη στερεή φάση, προς µια δεύτερη στερεή 
φάση όπου δεν προσροφάται ή σχηµατίζεται κάτω από τις ίδιες συνθήκες”. 
Συµπληρωµατικά προστέθηκε : “Το αποτέλεσµα δύναται να είναι αντίδραση αυτού 
του είδους πάνω στην δεύτερη φάση ή/και ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης”. 

Ο πιο πάνω ορισµός παρουσιάζεται από µια σειρά µηχανιστικών βηµάτων 
όπως φαίνεται στο πιο κάτω Σχήµα 1.39 [189]. 

           P**S

                *SS

     'S'S
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                      ASSA
              SAAS
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Σχήµα 1.39: Γενικός µηχανισµός του φαινοµένου spillover. 
 
όπου 
Sfluid : Το είδος που προσροφάται στην στερεή επιφάνεια από την ρευστή φάση 
Α, Α΄: Επιφανειακά κέντρα τα οποία µπορούν να προσροφήσουν 
S, Sa: Ενεργοποιηµένα προσροφηµένα είδη 
Ssp: Είδη που µπορούν να µεταναστεύσουν από ένα ενεργό κέντρο σε άλλο 
Θ, Θ΄: Κέντρα που δεν µπορούν να προσροφήσουν απευθείας 
Ssp Θ*: Νέα ενεργά κέντρα ή φάσεις που δηµιουργούνται, και 
P fluid : To προϊόν της αντίδρασης. 
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Αυτά τα επτά βήµατα δίνουν µια εικόνα του φαινοµένου που ονοµάζεται 
Spillover και θα βοηθήσουν στην συζήτηση που ακολουθεί. 

 
1.8.2 Φαινόµενα που Σχετίζονται µε το Spillover  
 Τρία είναι κυρίως πειραµατικά αποτελέσµατα τα οποία ενισχύουν άµεσα το 
φαινόµενο spillover. 
 
α) Αυξηµένη χηµική προσρόφηση 
  

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται κυρίως η αυξηµένη χηµική προσρόφηση Η2 σε 
µόνο- ή διµεταλλικούς στηριζόµενους καταλύτες των οµάδων µετάλλων Ι, VI και 
VIII σε Al2O3, SiO2 και ζεόλιθους ως υποστρώµατα [190, 191]. Οι αναφορές που 
υπάρχουν για αυξηµένη χηµική προσρόφηση H2 αφορούν συνήθως συνθήκες 
ατµοσφαιρικής πίεσης και θερµοκρασίας µεγαλύτερης των 200°C, ενώ σε µερικές 
περιπτώσεις αναφέρεται η εµφάνιση του φαινοµένου και σε χαµηλότερες 
θερµοκρασίες. 
 Στον Πίνακα 1.3 παρουσιάζονται αποτελέσµατα που έχουν αναφερθεί µέχρι 
πρόσφατα και αφορούν τις τιµές που παίρνει ο λόγος Η/Μt για διάφορες περιπτώσεις 
µετάλλων και φορέων,  όπου Η είναι ο αριθµός των ατόµων υδρογόνου που 
προσροφούνται και Μt είναι ο ολικός αριθµός των ατόµων του µετάλλου στο 
καταλυτικό δείγµα. Τιµές του λόγου Η/Μt > 1 υποδεικνύουν πιθανότατα την ύπαρξη 
του φαινοµένου spillover σύµφωνα µε ένα ή περισσότερα από τα στάδια που 
περιγράφονται στο Σχήµα 1.39. 

Από µελέτες της κινητικής της χηµικής προσρόφησης Η2 είναι δυνατό να 
συµπεράνει κανείς ότι και ο ρυθµός της προσρόφησης µπορεί επίσης να είναι  
αυξηµένος. Αξίζει να αναφερθεί η εργασία των Fujimoto και Toyoshi [192] οι οποίοι 
βρήκαν αυξηµένους ρυθµούς προσρόφησης Η2 πάνω σε ενεργό άνθρακα για το 
σύστηµα Co/C (Σχήµα 1.40α) ή όταν ο άνθρακας προστέθηκε σαν διαλύτης στο ίδιο 
µέταλλο (Σχήµα 1.40β) και (Σχήµα 1.40γ). Η έκταση της αυξηµένης προσρόφησης Η2 

εξαρτάται από το είδος της επαφής µεταξύ του µετάλλου και του υποστρώµατος. Οι 
ίδιοι ερευνητές [192] απέδειξαν ακόµη ότι το ποσό του προσροφηµένου Η2 δεν 
εξαρτάται από το µέταλλο (Ni, Cu, Fe) αλλά ότι το ποσοστό αυτό είναι το ίδιο σε 
κατάσταση θερµοδυναµικής  ισορροπίας . 

Τέλος, όσον αφορά τα συστήµατα µετάλλου/άνθρακα εξάγονται τα εξής 
συµπεράσµατα: 
• Το µέταλλο δρα ως πηγή σχηµατισµού ατοµικού Η. 
• Το µέταλλο δεν αυξάνει την ποσότητα του προσροφηµένου Η2 αλλά αυξάνει τον 

ρυθµό της προσρόφησης. 
Παρόµοια αποτελέσµατα µε τα πιο πάνω αναφέρθηκαν και για άλλα 

καταλυτικά συστήµατα, όπως για παράδειγµα συστήµατα του τύπου µέταλλο- Al2O3, 
SiO2 , TιO2. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ακόµα και 
ίχνη µετάλλου (της τάξης των δεκάτων του ppm) είναι ικανά να ενεργοποιήσουν µια 
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µεγάλη σε έκταση αλλά αργή προσρόφηση [189]. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι 
τα αποτελέσµατα που παρουσίασε ο Van Μeerbeck το 1977 για µεταλλικούς 
στηριζόµενους καταλύτες πάνω σε SiO2 [193]. 

 

 
Σχήµα 1.40: Τρεις µηχανισµοί Spillover: α) µέταλλο (ενεργοποιητής) πάνω σε 
υπόστρωµα, β) µέταλλο (ενεργοποιητής) πάνω σε υπόστρωµα µε υποδοχέα και γ) 
µέταλλο (ενεργοποιητής) πάνω σε υπόστρωµα µε αντιδρών (υποδοχέα). 
 
Συγκεκριµένα, ο Van Μeerbeck [193] έδειξε ότι ίχνη µετάλλων όπως Ta, Pt, Ni, και 
W πάνω σε SiO2 µπορούν να ενεργοποιήσουν την προσρόφηση Η2 στους 1000°C και 
να σχηµατίσουν είδη Si-H. Η ταυτοποίηση  της σχηµατιζόµενης φάσης Si-H έγινε µε 
µετρήσεις IR που έδειξαν ότι η ποσότητα του προσροφηµένου Η2 είναι πάνω από 100 
φορές µεγαλύτερη από την ποσότητα των ατόµων µετάλλου στο υπόστρωµα SiO2.  
Tα πιο πάνω αποτελέσµατα αφορούν µονο-µεταλλικούς στηριζόµενους καταλύτες 
αλλά µπορούν εύκολα να γενικευθούν και για δι-µεταλλικά συστήµατα, όπως για 
παράδειγµα: Pt-Ir σε Al2O3, Pt-Re σε Al2O3, Fe-Cu σε Al2O3 κ.α [193]. 
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Πίνακας 1.3: Μέγιστες τιµές του λόγου H/Mt για διάφορους µεταλλικούς 
στηριζόµενους καταλύτες µετά από χηµική προσρόφηση υδρογόνου. 
 
Μέταλλο Υπόστρωµα Μέγιστη τιµή 

H/Mt 
Θερµοκρασία 

προσρόφησης (οC) 
ΡΗ2 

(cm Hg) 
 

Pd SiO2 4.0 -196 40 
 Al2O3 5.0   
 Al2O3 3.2 25  
     

Pt SiO2 1.35 20 0.1 
 SiO2 1.5 -196  
 SiO2 1.6 -196 10-3-10-6 
 Al2O3 2.44 250 12 
 Al2O3 2.19 250 12 
 Al2O3 2 300  
 Al2O3 1.5 200 0.9 
 Al2O3 >1 200 0.9 
 Al2O3 10.0   
 C 75 250 60 
 Zeolite 1.4 21  
 Zeolite 2 100  
 Zeolite 

 
2 200 5-20 

Rh Al2O3 1.39 25 0f 
 

 Το φαινόµενο spillover παρατηρήθηκε ακόµα και σε πιο πολύπλοκα 
συστήµατα, όπως π.χ. Ru-Ni- La2O3 µε ενεργό άνθρακα ως υπόστρωµα. Γενικά  έχει 
γίνει πλέον αποδεκτό ότι για να υπάρξει το φαινόµενο spillover πρέπει να τηρούνται 
τουλάχιστον δυο προϋποθέσεις [193]. Πρώτον η ύπαρξη µιας πηγής spilling species, 
και δεύτερον η  ύπαρξη ενός δέκτη (π.χ. οξείδιο, ενεργός άνθρακας κ.α.). Οι λόγοι 
που µπορούν να επηρεάσουν το spillover είναι αρκετοί και µπορούν να διαφέρουν 
από σύστηµα σε σύστηµα, όπως επίσης κάποιοι παράγοντες µπορεί να είναι 
καθοριστικοί ενώ άλλοι λιγότερο σηµαντικοί. Οι πιο σηµαντικοί και γενικά 
αποδεκτοί παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόµενο αυτό είναι οι εξής [194]: 
• Η θερµοκρασία προσρόφησης  
• Η ποσότητα και η διασπορά της πηγής παραγωγής ατοµικού Η 
• Το είδος της επαφής µετάλλου-υποστρώµατος  
• Οι ειδικές επιφάνειες του µετάλλου και του υποστρώµατος  
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• Η µερική πίεση του είδους (π.χ. H2) στην αέρια φάση 
• Το είδος του µετάλλου (πηγή ατοµικού υδρογόνου) 
• Το είδος του υποστρώµατος 
• Η παρουσία στοιχείων όπως ιόντα χλωρίου και θείου, Ο2 και CO, και 
• To είδος του αερίου που χηµειοροφάται. 
  
β) Ανταλλαγή µε την επιφάνεια 
 
 Ένα άλλο φαινόµενο που µπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από το spillover 
είναι η εναλλαγή ειδών µεταξύ της επιφάνειας ενός στερεού και της αέριας φάσης. Η 
παρακολούθηση τέτοιων αντιδράσεων εναλλαγής ειδών µπορεί να γίνει εύκολα µε 
τεχνικές όπως IR και φασµατοσκοπίας µάζας µε χρήση ισοτόπων (συνήθως D2 για 
µελέτη του φαινοµένου H2 spillover). 
 Ο Carter ήταν από τους πρώτους που παρατήρησαν αυτό το φαινόµενο [195]. 
Συγκεκριµένα, παρατήρησε αυξηµένο ρυθµό ανταλλαγής υδροξυλίων (ΟΗ-ΟD) πάνω 
στην επιφάνεια συστήµατος Pt/Al2O3 σε σχέση µε το καθαρό οξειδικό υπόστρωµα. 
Παρόµοια ο Baumgarten και οι συνεργάτες του [196], χρησιµοποίησαν ισότοπα και 
βρήκαν αυξηµένους ρυθµούς ανταλλαγής Η2 και D2 σε Pd/SiO2 σε σχέση µε το 
καθαρό οξειδικό υπόστρωµα. Επίσης και οι δύο οµάδες ερευνητών εισηγήθηκαν ότι ο 
ρυθµός του αντίστροφου spillover (ανταλλαγή ειδών από το υπόστρωµα στο 
µέταλλο) αυξανόταν µε αύξηση της διασποράς και της φόρτισης σε µέταλλο [196]. 
 Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας στην αντίδραση εναλλαγής είναι και η 
δυνατότητα σχηµατισµού νέων ειδών στην επιφάνεια του στερεού. Ο σχηµατισµός 
τέτοιων ειδών µπορεί να αυξήσει ή να µειώσει τον ρυθµό εναλλαγής από την 
επιφάνεια του στερεού στην αέρια φάση. Έχει αποδειχτεί ότι το αργό και καθοριστικό 
βήµα στο µηχανισµό της αντίδρασης εναλλαγής είναι η µετανάστευση των ειδών 
στην επιφάνεια του στερεού [197]. Επίσης, ο Bianchi και οι συνεργάτες του [198] 
έδειξαν τον καθοριστικό ρόλο του Ο2 στην συγκεκριµένη αντίδραση και πρότειναν 
ότι αυτός οφείλεται στο σχηµατισµό επιφανειακών υδροξυλίων ΟΗ και ΟD. Άλλα 
συστήµατα που µελετήθηκαν είναι αυτά του τύπου µέταλλο-ζεόλιθος, τα οποία 
παρουσιάζουν παρόµοια αποτελέσµατα µε τα προαναφερθέντα. 
 
γ) Αλληλεπιδράσεις µετάλλου-υποστρώµατος 
  

Οι αλληλεπιδράσεις µετάλλου-υποστρώµατος και ο ρόλος τους στην 
κατάλυση  απασχόλησαν πολλούς ερευνητές από το 1978 µέχρι σήµερα. Το 
µεγαλύτερο ενδιαφέρον φαίνεται να παρουσιάζουν οι ισχυρές αλληλεπιδράσεις 
(SMSI) όπως έχουν αναφερθεί σε προηγούµενη ενότητα. Οι καταλύτες που 
βρίσκονται σε κατάσταση SMSI παρουσιάζουν συνήθως καλύτερες καταλυτικές 
ιδιότητες παρόλο που µπορεί να έχουν σε κάποιο βαθµό µειωµένη χηµική 
προσρόφηση σε κάποιο αέριο (π.χ. Η2 ή CO). To φαινόµενο spillover υδρογόνου 
θεωρείται αναγκαίο για τη δηµιουργία της κατάστασης SMSI [199]. Τα καταλυτικά 
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συστήµατα που µελετήθηκαν περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα µετάλλων και 
υποκαταστατών όπως τα Pt, Ni, Rh, Ru, Au σε TiO2, V2O5, Ta2O5, Ti2O3, αντίστοιχα.  
 Κοινό βήµα σε όλους τους µηχανισµούς που προτάθηκαν για το φαινόµενο 
SMSI είναι η αναγωγή του υποκαταστάτη από το ατοµικά προσροφηµένο Η. Το Η2 
χηµειοροφάται διασπαστικά στο µέταλλο και η αναγωγή του υποκαταστάτη γίνεται 
σε θερµοκρασίες ~ 500°C. Το βήµα αυτό παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.41. Για να 
αποδείξουν ότι η διασπαστική προσρόφηση του Η2 από το µέταλλο είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την δηµιουργία της κατάστασης SMSI, o Baker και οι συνεργάτες 
του [200] χρησιµοποίησαν συστήµατα Ag/TiO2 µε ή χωρίς Pt. O Αg δεν διασπά το 
Η2, γι’αυτό στην περίπτωση του συστήµατος Ag/TiO2 ο Ag αλληλεπιδρά ασθενώς µε 
το υπόστρωµα (weak metal-support interaction, WMSI). Στην περίπτωση όµως του 
συστήµατος Pt/Ag/TiO2, o Ag βρίσκεται σε κατάσταση SMSI µε το υπόστρωµα. 
 

−+−+ +→++

−=⎯→⎯

OHTiHOTi
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Σχήµα 1.41: Αναγωγή υποκαταστάτη από ατοµικά προσροφηµένο υδρογόνο. 
 
 Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την δηµιουργία της κατάστασης SMSI 
είναι η φύση του υποκαταστάτη (Σχήµα 1.42). Η κατάσταση SMSI παρατηρείται 
στην περίπτωση όπου ο υποκαταστάτης είναι καλός αγωγός e-. Σ’ αυτή την 
περίπτωση η θερµότητα προσρόφησης του Η2 µειώνεται δραστικά. 
 

 
 

Σχήµα  1.42: ∆ηµιουργία κατάστασης SMSI όταν ο υποκαταστάτης είναι καλός 
αγωγός e-. 
 
 Εκτός από την κατάσταση ισχυρής αλληλεπίδρασης µετάλλου-υποκαταστάτη, 
µπορεί να υπάρξει και η κατάσταση διεπιφανειακής αλληλεπίδρασης µετάλλου-
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υποκαταστάτη (interface metal-support interaction,  ΙFMSI). H κατάσταση αυτή 
παρατηρήθηκε σε συστήµατα Ni/TiO2 και οφείλεται στην αλληλεπίδραση 
σωµατιδίων Νi µε τα µερικώς ανηγµένα ιόντα Τi3+ [198]. Tα ιόντα Τi3+ 
σχηµατίζονται από την αναγωγή των αρχικών ιόντων Τi4+ από το ατοµικό Η το οποίο 
διαχέεται από το Ni στον υποκαταστάτη (Σχήµα 1.41). Η κατάσταση IFMSI διαφέρει 
από την SMSI αφού στην πρώτη το υδρογόνο συνεχίζει να χηµειοροφάται κανονικά. 
Παρατηρήθηκε και σε αυτή την περίπτωση ότι το spilled-over Η είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για το σχηµατισµό της κατάστασης IFMSI. 
 Γενικά λοιπόν γίνεται παραδεκτό ότι το spilled-over Η είναι απαραίτητο για 
πολλές περιπτώσεις αλληλεπίδρασης µετάλλου-υποκαταστάτη (IMSI και IFMSI). 
 
1.8.3 Μηχανισµός και Κινητική του Φαινοµένου Spillover 
  

Οι µελέτες που έγιναν για πλήρη κατανόηση του φαινοµένου spillover 
επικεντρώνονται κυρίως σε τρεις τοµείς [201]: 
• Μηχανισµός της χηµικής προσρόφησης και του spillover 
• Φύση των αλληλεπιδράσεων στην στερεά κατάσταση, και 
• Κινητική και έκταση του φαινοµένου spillover . 
 Oι µελέτες αυτές αφορούν κατά 90% το φαινόµενο spillover H2, αλλά τα 
αποτελέσµατα που εξάγονται είναι πολύ παρόµοια και προσαρµόζονται εύκολα σε 
άλλες περιπτώσεις ροφηµένων ειδών όπως CO, O2, CO2, CN κ.α [201].  
 
• Ο Μηχανισµός της Χηµειορόφησης και του Spillover 
  

Η φύση του φαινοµένου spillover Η2 είναι ένα πολυσυζητηµένο θέµα µε 
αλληλοσυγκρουόµενες απόψεις. Σε όλους τους προτεινόµενους µηχανισµούς υπάρχει 
µόνο ένα κοινό στάδιο, η διασπαστική χηµική προσρόφηση του Η2 πάνω σε µέταλλο 
ή άλλη επιφάνεια ικανή να προσροφήσει υδρογόνο (ZnO, Cr2O3, Co3O4). Η διαφωνία 
έγκειται στο πως συνεχίζεται η αντίδραση, οµολυτικά ή ετερολυτικά. Σύµφωνα µε 
τους προτεινόµενους µηχανισµούς, τρία είναι τα πιθανά είδη που δηµιουργούνται και 
µεταφέρονται στην καταλυτική επιφάνεια: Η+, Η-, Η. ή Ηs [201]. ∆ηλαδή, το ατοµικό 
υδρογόνο µπορεί να είναι ιον, ρίζα ή χηµικά δεσµευµένο είδος Hs. 
 Πρώτοι οι Sinfelt και Lucchesi [202] πρότειναν ότι το ενεργό υδρογόνο που 
σχηµατίζεται πάνω στο Pt (σύστηµα Pt/SiO2 ή Pt/AlO3) µπορεί να αντιδράσει µε 
αιθυλένιο στην αέρια φάση. Εισηγήθηκαν δηλαδή ότι το υδρογόνο βρίσκεται σε µή 
ιονική µορφή. Ακολούθως, οι Vannice και Νeikam [203] χρησιµοποιώντας ESR 
βρήκαν ότι η ποσότητα ελευθέρων ριζών ανθρακενίου και περυλενίου µειώνεται 
παρουσία Pt στηριζόµενου σε ζεόλιθο, όπως επίσης και παρουσία αερίου Η2. Η 
εξήγηση που δόθηκε είναι ότι σχηµατίζονται ρίζες υδρογόνου (Η.) πάνω στην 
επιφάνεια του Pt οι οποίες µπορούν να διαχυθούν και να αντιδράσουν µε τις 
οργανικές ρίζες µειώνοντας έτσι τον αριθµό των τελευταίων.  
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 Όµως, σε αντίθεση µε τα πιο πάνω, ο Boudart και οι συνεργάτες του [204] 
απέδειξαν ότι κατά την µετατροπή του WO3 στο κρατέρωµα HXWO3 το spilled-over 
υδρογόνο έχει ιοντική µορφή. Αρχικά παρατήρησαν ότι ο ρυθµός της συγκεκριµένης 
αντίδρασης αυξανόταν σηµαντικά παρουσία νερού. Στην συνέχεια, χρησιµοποίησαν 
ένα ευρύ φάσµα αλκοολών και οξέων ως βοηθητικούς διαλύτες όπου παρατήρησαν  
ότι ο ρυθµός της αναγωγής του WO3 αυξανόταν όσο αυξανόταν η πρωτονοφιλία του 
διαλύτη. Εισηγήθηκαν ότι κατά την αντίδραση σχηµατίζονταν πρωτόνια τα οποία 
µπορούσαν ευκολότερα να διαχυθούν προς το WO3 στην περίπτωση των 
πρωτονιόφιλων διαλυτών. 
 Όλα τα πιο πάνω αποτελέσµατα δεν είναι κατ’ ανάγκη αλληλοσυγκρουόµενα. 
Αντιθέτως, αποδεικνύουν ότι το φαινόµενο του spillover µπορεί να ακολουθήσει 
περισσότερους από ένα µηχανισµούς κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Από την 
άλλη, το είδος του spilled-over υδρογόνου που αντιδρά δεν είναι και τόσο σηµαντικό 
στον µηχανισµό της αντίδρασης, αφού όπως αποδείχτηκε από τους Gonzales και 
Gadgil [205] το καθοριστικό βήµα στην αντίδραση είναι η προσρόφηση του ατοµικού 
υδρογόνου και η ενεργοποίηση της επιφάνειας του υποστρώµατος. Άρα, η 
προσρόφηση του υδρογόνου (για τον µηχανισµό της οποίας υπάρχει απόλυτη 
συµφωνία) είναι εκείνη η οποία θα καθορίσει τον ρυθµό της αντίδρασης. 
 Συµπεραίνοντας λοιπόν, το spilled-over υδρογόνο µπορεί να βρίσκεται είτε 
στην µορφή ιόντος ή ελεύθερης ρίζας ή ακόµα υπό τη µορφή χηµικά δεσµευµένου 
είδους. Ακόµα υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι περισσότερα από ένα είδη υδρογόνου 
µπορούν να συµµετάσχουν στο φαινόµενο spillover κάτω από τις ίδιες συνθήκες, 
γεγονός που περιπλέκει ακόµα περισσότερο την εικόνα [205]. 
  
• Η Κινητική και η Έκταση του Φαινοµένου Spillover 
  

Είναι πολύ δύσκολο να καθορίσει κανείς ποιος είναι ο µηχανισµός του 
spillover ακόµα και σήµερα. Ένα γενικό διάγραµµα του µηχανισµού έχει ήδη 
αναφερθεί (Σχήµα 1.39). Αυτό όµως είναι πολύ γενικό και δεν ισχύει για όλες τις 
περιπτώσεις συστηµάτων. Ο µηχανισµός και η κινητική της αντίδρασης µπορεί να 
διαφέρει από σύστηµα σε σύστηµα. Ακόµα πιο δύσκολο να καθοριστεί εκ των 
προτέρων είναι το αργό ή ρυθµορυθµιστικό βήµα της αντίδρασης. Όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, το αργό βήµα (ή βήµατα) µπορεί να είναι η ρόφηση του Η2 όπως επίσης 
και η διάχυση του spilled-over υδρογόνου. Ακόµα µπορεί να δύο βήµατα να είναι 
αργά, γεγονός που περιπλέκει περισσότερο τα πράγµατα [201]. 
 Έγιναν πολλές προσπάθειες µέχρι σήµερα για την εξεύρεση ενός 
ικανοποιητικού µοντέλου που να προσοµοιώνει το φαινόµενο του spillover. Όµως, 
όπως φάνηκε τελικά, κάθε καταλυτικό σύστηµα προσοµοιώνεται από διαφορετικό 
µοντέλο [201]. Γι’ αυτό το λόγο ο καθορισµός του αργού βήµατος στο µηχανισµό του 
spillover µπορεί να γίνει µόνο µε αποµόνωση των βηµάτων και µέτρηση του ρυθµού 
τους.  
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1.8.4 Spillover Άλλων Ειδών Εκτός του Ατοµικού Η 
  

Παρόλο που οι περισσότερες πληροφορίες που υπάρχουν για το φαινόµενο 
spillover αφορούν το υδρογόνο, εντούτοις το υδρογόνο δεν είναι το µόνο είδος που 
µπορεί να διαχυθεί από ένα ενεργοποιητή σε ένα υπόστρωµα. Υπάρχουν αρκετές 
πληροφορίες που αφορούν spillover οξυγόνου, µονοξειδίου του άνθρακα, 
ισοκυανικών και άλλων οργανικών ριζών, µε το οξυγόνο να ελκύει την περισσότερη 
προσοχή [202, 206-209]. 
 
• Spillover Οξυγόνου 
  

Η οξείδωση του άνθρακα είναι η απλούστερη αντίδραση που παρατηρήθηκε 
να προάγεται από spilled-over οξυγόνο [206]. Ο γραφίτης µπορεί να προσροφήσει Ο2 
και να οξειδωθεί χωρίς την παρουσία κάποιου µεταλλικού ενεργοποιητή. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον όµως παρουσιάζει η οξείδωση του γραφίτη παρουσία µετάλλου όπου ο 
ρυθµός οξείδωσης αυξάνεται δραµατικά. Τα συστήµατα αυτά (µείγµα γραφίτη-
καρβίδιο ή γραφίτη-οξείδιo) παρουσιάζουν τις ίδιες ιδιότητες όπως και στην 
περίπτωση του Η. Το Ο2 χηµειοροφάται διασπαστικά πάνω στο µέταλλο και στην 
συνέχεια διαχέεται στο υπόστρωµα (γραφίτη) και το οξειδώνει. Ο µηχανισµός που 
ακολουθείται στην περίπτωση  παρουσίας καρβιδίου είναι διαφορετικός από την 
περίπτωση οξειδίου, λόγω της διαφορετικής κρυσταλλικής δοµής των δύο 
συστηµάτων.  
 Ντοπαρισµένος γραφίτης (ή άλλες µορφές άνθρακα) µε Pt µπορεί να αναχθεί 
παρουσία Η2Ο και σε θερµοκρασίες 652-852°C. Τα προϊόντα της αντίδρασης είναι 
CO+H2. Σ’ αυτή την περίπτωση το spilled-over είδος είναι πιθανότατα κάποιο προϊόν 
διάσπασης του Η2Ο, δηλαδή Η, Ο ή ΟΗ [206]. 
 Εκτός από τον άνθρακα και άλλες ενώσεις µπορούν να οξειδωθούν 
ευκολότερα λόγω του φαινοµένου spillover. Το CO είναι µια απ’ αυτές τις ενώσεις 
και µπορεί να οξειδωθεί ευκολότερα σε καταλύτες Pd/SiO2 και Pd/SnO2 [206]. Για 
παράδειγµα, στην περίπτωση του Pd/SiO2 η µετατροπή του CO στους 150°C είναι 
0.03% ενώ στην περίπτωση του Pd/SnO2  0.23%. Όταν όµως τα δύο καταλυτικά 
συστήµατα αναµιχθούν (χωρίς άλεση) τότε η µετατροπή αυξάνεται σε 0.33%. Όταν οι 
δύο φάσεις αναµιχθούν και αλεσθούν τότε η µετατροπή αυξάνεται σηµαντικά σε 
3.75%. Στην τελευταία περίπτωση φαίνεται να υπάρχει συνέργεια µεταξύ των δύο 
φάσεων [206]. 
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1.9 Τεχνικές Χαρακτηρισµού Καταλυτών 
 

Στην ενότητα αυτή γίνεται περιγραφή των τεχνικών που είναι διαθέσιµες στο 
Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης του Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου και που χρησιµοποιήθηκαν στη παρούσα ∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Οι τεχνικές 
αυτές είναι οι ακόλουθες: 
• Φασµατοµετρία Μάζας (Mass Spectroscopy)         
• In Situ ∆υναµικές Μέθοδοι για Μελέτη της Αλληλεπίδρασης Αερίου µε Στερεές 

Επιφάνειες και του Μηχανισµού Καταλυτικών Αντιδράσεων 
- Θερµοπρογραµµατιζόµενες Τεχνικές (TPR, TPO, TPD) 
- Μέθοδος Ισοτοπικής Εναλλαγής (Steady State Isotopic Transient Kinetic 

Analysis, SSITKA) 
• Φασµατοσκοπία Υπερύθρου 
 

Οι υπόλοιπες τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα ∆.∆. σε 
συνεργασία µε άλλα Πανεπιστήµια ή Ερευνητικά Ινστιτούτα του Εξωτερικού 
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι. Οι τεχνικές αυτές είναι οι εξής: 
• Μέθοδος Β.Ε.Τ 
• Φασµατοσκοπία Mössbauer 
• Φωτοηλεκτρονική Φασµατοσκοπία Ακτίνων-Χ (Χ-ray Photoelectron 

Spectroscopy, XPS) 
• Φασµατοσκοπία Περίθλασης Ακτίνων-Χ ( X-Ray Diffraction, XRD), και 
• Ηλεκτρονική Μικροσκοπία (SΕΜ, TEM). 
 
1.9.1 Φασµατοµετρία Μάζας (Mass Spectroscopy)         

 

Ο φασµατογράφος µάζας είναι το όργανο εκείνο το οποίο µπορεί να 
διαχωρίσει φορτισµένα άτοµα ή µοριακά είδη στην αέρια φάση, ανάλογα µε τον λόγο 
του ατοµικού ή µοριακού βάρους του ιόντος προς το φορτίο του (m/z) [210]. Ένα 
σχηµατικό διάγραµµα των λειτουργιών που λαµβάνουν χώρα σε ένα φασµατογράφο 
µάζας απεικονίζεται στο Σχήµα 1.43. 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα του Σχήµατος  1.43, ο φασµατογράφος µάζας 
µπορεί να χωριστεί σε  τέσσερα τµήµατα: α) σύστηµα εισαγωγής δείγµατος, β) 
σύστηµα ιονισµού δείγµατος, γ) σύστηµα διαχωρισµού ιόντων, και δ) σύστηµα 
ανάλυσης ιόντων. Τέλος, µετά την ανάλυση των ιόντων τα δεδοµένα καταγράφονται 
και επεξεργάζονται µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Είναι σηµαντικό να 
σηµειωθεί ότι όλα τα µέρη του φασµατογράφου µάζας βρίσκονται σε υπερυψηλό 
κενό (Ρ< 10-6 Pa). 
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Σχήµα 1.43: ∆ιάγραµµα λειτουργιών που λαµβάνουν χώρα σε φασµατογράφο µάζας. 
 
• Σύστηµα εισαγωγής δείγµατος 

Το σύστηµα εισαγωγής δείγµατος είναι απαραίτητο έτσι ώστε το δείγµα να 
υφίσταται στη σωστή κατάσταση (αέριο, πίεση) πριν την εισαγωγή του στο θάλαµο 
ιονισµού. Επειδή η φασµατοµετρία µάζας χρησιµοποιείται τόσο για αέρια όσο και 
υγρά και στερεά δείγµατα, οι µέθοδοι που υπάρχουν για την εισαγωγή του δείγµατος 
ποικίλουν. Στις πλείστες περιπτώσεις το προς ανάλυση δείγµα απαιτείται να είναι σε 
αέρια µορφή. Στις περιπτώσεις αυτές το δείγµα εισέρχεται στο φασµατογράφο µάζας 
µέσω ειδικού τριχοειδούς σωλήνα (capillary). Ο τριχοειδής σωλήνας είναι 
απαραίτητος για την ρύθµιση της πίεσης του αέριου δείγµατος από µια ατµόσφαιρα, 
που είναι συνήθως, σε 10-6 Pa που είναι η πίεση που επικρατεί τόσο στο θάλαµο 
ιονισµού που ακολουθεί όσο και στα υπόλοιπα µέρη του φασµατογράφου µάζας 
[210]. 
 
• Σύστηµα ιονισµού δείγµατος 

Η κύρια χρήση του συστήµατος ιονισµού ή της πηγής ιόντων, είναι η παραγωγή 
ιόντων από τα µόρια του δείγµατος και η επιτάχυνση των ιόντων αυτών προς τον 
θάλαµο ανάλυσης µε τον επιθυµητό τρόπο. Πιο αναλυτικά, οι λειτουργίες που 
λαµβάνουν χώρα στο θάλαµο ιονισµού είναι τρεις [210]: 
α) Μετατροπή του δείγµατος στη σωστή µορφή, όπου αυτό είναι απαραίτητο, 
β) Ιονισµός του δείγµατος, και 
γ) Επιτάχυνση και εστίαση των ιόντων προς τον θάλαµο ανάλυσης µε τη χρήση 
κατάλληλου συστήµατος διαφραγµάτων (slits). 
 

Στις περισσότερες περιπτώσεις το δείγµα προς ανάλυση είναι απαραίτητο να 
είναι σε αέρια µορφή πριν τον ιονισµό του. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται σήµερα 
για τον ιονισµό του δείγµατος είναι: α) βοµβαρδισµός µε ηλεκτρόνια (electron 
bombardment), β) επιφανειακός ή θερµικός ιονισµός (surface or thermal ionization), 

Κώ
στ
ας

 Ν
. Κ
ώσ
τα



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 80

γ) φωτοϊονισµός (photo-ionization), δ) ιονισµός πεδίου (field ionization), ε) 
βοµβαρδισµός µε σωµατίδια (sputtering), ζ) πηγές υψηλής εντάσεως (high intensity 
sources) και η) πηγές αποφόρτισης κενού (vacuum discharge sources) [210]. 
 Η κυριότερη και συνηθέστερη µέθοδος που χρησιµοποιείται για τον ιονισµό 
του δείγµατος στους πλείστους φασµατογράφους µάζας είναι ο βοµβαρδισµός των 
µορίων του αερίου δείγµατος µε ηλεκτρόνια. Αυτό έχει σαν συνέπεια την εκποµπή 
ενός ή περισσοτέρων ηλεκτρονίων από τα ουδέτερα µόρια του δείγµατος µε 
αποτέλεσµα το σχηµατισµό θετικών ιόντων. Η πηγή εκποµπής ηλεκτρονίων έχει 
αναπτυχθεί από τον Dempster και έχει βελτιωθεί σε µεγάλο βαθµό από τότε [211].  

Η εκποµπή ηλεκτρονίων γίνεται µετά από θέρµανση σε κενό ειδικών 
µεταλλικών ινιδίων (filaments) γι’ αυτό και η µέθοδος αυτή ονοµάζεται και 
θερµιονική εκποµπή (thermionic). Στην απουσία ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια 
των ινιδίων, τα εκπεµπόµενα ηλεκτρόνια σχηµατίζουν ένα νέφος το οποίο απωθεί την 
περαιτέρω εκποµπή ηλεκτρονίων µε αποτέλεσµα την διακοπή του ρεύµατος 
εκποµπής. Εάν όµως, εφαρµοστεί θετικό ηλεκτρικό πεδίο, µε εφαρµογή διαφοράς 
δυναµικού στην επιφάνεια των ινιδίων, τότε το αρχικό ηλεκτρονιακό νέφος 
επιταχύνεται µακριά από την πηγή µε αποτέλεσµα την µείωση των απωστικών 
δυνάµεων και την συνέχεια της ροής ηλεκτρονίων. Η πηγή ιονισµού καλείται συχνά 
κάθοδος (cathode), ενώ η πλάκα συλλογής των ηλεκτρονίων καλείται άνοδος (anode) 
[212]. Η σχέση που συνδέει την πυκνότητα του εκπεµπόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος 
µε τη διαφορά δυναµικού µεταξύ ανόδου και καθόδου, δίνεται από την Εξ. 1.52. 

2

2/3
a

e d
V34.2j =                             (1.52)  

όπου Va είναι η διαφορά δυναµικού µεταξύ ανόδου και καθόδου σε volts (V), και d 
είναι η απόσταση µεταξύ ανόδου και καθόδου σε εκατοστά του µέτρου (cm). 

 
Η σχέση που συνδέει τη µέγιστη πυκνότητα του παραγόµενου ηλεκτρικού 

ρεύµατος µε τη θερµοκρασία του µεταλλικού ινιδίου δίνεται από την εξίσωση 
Richardson-Dushman (Εξ. 1.53). 

)
kT
eWexp(ATj 2

max,e −=                           (1.53) 

όπου Α είναι σταθερά που παίρνει τιµές από 10 έως 100 A.cm-2.K-2, ανάλογα µε το 
είδος του ινιδίου, Τ είναι η θερµοκρασία του ινιδίου (Κ), e είναι το ηλεκτρονιακό 
φορτίο, W είναι το έργο εξόδου του ινιδίου (V), και k είναι η σταθερά Boltzman. 
 

Τα µόρια του δείγµατος  που εισέρχονται στο φασµατογράφο µάζας µέσω του 
τριχοειδούς σωλήνα, εξαιτίας της διαφοράς πίεσης, κινούνται κατά µήκος του 
διαφράγµατος στον προθάλαµο κενού και ακολούθως φτάνουν στο θάλαµο ιονισµού. 
Όταν ένα ηλεκτρόνιο υψηλής ενέργειας προσκρούσει σε κάποιο µονοατοµικό µόριο, 
εκτοπίζει ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια από την στοιβάδα σθένους του µορίου, 
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δηµιουργώντας ένα θετικά φορτισµένο ιόν. Το µόριο χάνοντας ηλεκτρόνια αποκτά 
θετικό φορτίο, όπως φαίνεται από τις πιο κάτω εξισώσεις [213]: 
Μ + e-  → M+ + e- + e-                                                                                            (1.54) 
Μ + e-  → M++ + e- + e- + e-                                                                                   (1.55) 
Μ + e-  → Mn+ + e- + ne-                                                                                         (1.56) 
  

Το ηλεκτρόνιο βοµβαρδισµού (µαύρο χρώµα) δεν συλλαµβάνεται από το 
θετικό ιόν που δηµιουργείται, αλλά συνεχίζει την πορεία του µε διαφορετική ενέργεια 
και τροχιά (µπλέ χρώµα). Τα ηλεκτρόνια που εκπέµπονται από τον ιονισµό του 
µορίου (κόκκινο χρώµα) έχουν διαφορετική ενέργεια τόσο µεταξύ τους όσο και µε το 
ηλεκτρόνιο βοµβαρδισµού (βλέπε Εξς. 1.54-1.56). Στην περίπτωση που το αέριο 
δείγµα περιέχει διατοµικά ή και πολυατοµικά µόρια, τότε οι διαδικασίες που µπορούν 
να λάβουν χώρα κατά τον ιονισµό περιγράφονται από τις εξισώσεις 1.57-1.60 [213]. 
RXY + e-  → RXY+ + e- + e-                                                                                   (1.57) 
RXY + e-  → RXYn+ + e- + ne-                                                                                    (1.58) 
RXY + e-  → RX + Y+ + e- + e-                                                                              (1.59) 
RXY + e-  → RX+ + Y- + e-                                                                                    (1.60) 
 

Όπως φαίνεται από τις εξισώσεις 1.57-1.60, ένα πολυατοµικό µόριο εκτός από 
φόρτιση µπορεί και να διασπαστεί σε µικρότερα είδη µετά την σύγκρουση του µε ένα 
ηλεκτρόνιο. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται σχάση του µορίου (cracking) [212]. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο προκύπτουν µικρά θραύσµατα, µερικά από τα οποία έχουν 
θετικό φορτίο, ενώ µερικά είναι ηλεκτρικά ουδέτερα. Το ποσοστό και το είδος της 
σχάσης, καθώς και το ποσοστό των µορίων του δείγµατος που ιονίζονται, εξαρτάται 
από την ενέργεια των ηλεκτρονίων ιονισµού. Είναι φανερό ότι για την ταυτόχρονη 
σχάση και ιονισµό ενός µορίου ΧΥ θα πρέπει το ηλεκτρόνιο βοµβαρδισµού να έχει 
αρκετή ενέργεια έτσι ώστε από τη µια να διασπάσει το δεσµό Χ-Υ και από την άλλη 
να ιονίσει τα προκύπτοντα είδη Χ και Υ.  

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι η πιθανότητα σύγκρουσης των 
µορίων του δείγµατος µε ένα ηλεκτρόνιο είναι σχετικά µικρή και γι’ αυτό το λόγο το 
ποσοστό των µορίων του δείγµατος που ιονίζονται είναι συνήθως µικρό. Συνεπώς, η 
πιθανότητα σύγκρουσης ενός µορίου µε δύο ηλεκτρόνια είναι ακόµα µικρότερη, 
σχεδόν αµελητέα, κάτω από τις συνθήκες λειτουργίας των πλείστων φασµατογράφων 
µάζας [213]. 
 
● ∆ιαχωριστές ιόντων  
 Ο διαχωρισµός των ιόντων τα οποία παράγονται µπορεί να γίνει µε διάφορους 
τρόπους. Οι συνηθέστεροι αναλυτές-διαχωριστές ιόντων που χρησιµοποιούνται 
σήµερα είναι οι εξής [210]: 
i. Αναλυτής µαγνητικής απόκλισης (magnetic deflection analyzer) 
ii. Αναλυτής χρόνου πτήσης (time of flight analyzer) 
iii. Αναλυτής ραδιοσυχνοτήτων (radio frequency mass analyzer) 
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iv. Κυκλικός αναλυτής µάζας (cycloidal mass analyzer) 
v. Μονοπολικό φίλτρο µάζας (monopole mass analyzer), και 
vi. Τετραπολικό φίλτρο µάζας (quadrupole mass analyzer). 
 

Από τους πιο πάνω αναλυτές, ο αναλυτής µαγνητικής απόκλισης έχει την 
υψηλότερη διακριτικότητα και είναι ο πιο συχνά χρησιµοποιούµενος, ενώ το 
τετραπολικό φίλτρο µάζας είναι αναλυτής µε µικρότερη διακριτικότητα. Παρόλα 
αυτά, ο δεύτερος αναλυτής έχει σηµαντικά χαµηλότερο κόστος από τον πρώτο και 
είναι ιδανικός στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται πολύ µεγάλη διακριτική ικανότητα 
(∆m ≥ 0.2 amu). Στην περίπτωση των πειραµάτων που έλαβαν χώρα στην παρούσα 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή χρησιµοποιήθηκε φασµατογράφος µάζας ο οποίος διέθετε 
τετραπολικό φίλτρο µάζας. 

Το τετραπολικό φίλτρο µάζας αναπτύχθηκε αρχικά από τον Ρaul και τους 
συνεργάτες του [214]. Το τετραπολικό φίλτρο µάζας διαθέτει τέσσερις παράλληλες 
ράβδους που είναι τοποθετηµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε οι άξονες τους να βρίσκονται 
στις κορυφές ενός τετραγώνου όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.44 [215]. Η δέσµη των 
ιόντων επιταχύνεται στο κέντρο αυτής της διεύθυνσης κατά µήκος του άξονα Z. Το 
ένα ζεύγος από τα διαγωνίως αντίθετα ηλεκτρόδια διατηρείται σε δυναµικό +Vdc 
volts, ενώ το άλλο σε -Vdc volts.  

 

 
 
Σχήµα 1.44: Σχηµατικό διάγραµµα τετραπολικού αναλυτή µάζας. 
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Μια εναλλασσόµενη τάση ραδιοσυχνοτήτων (rf) υπερτίθεται στο πρώτο 
ζεύγος των ηλεκτροδίων, ενώ µια δεύτερη τάση rf (µε διαφορά φάσης 180ο από την 
πρώτη) εφαρµόζεται στο δεύτερο ζεύγος.  
 Το δυναµικό που εφαρµόζεται στα ηλεκτρόδια του τετραπολικού φίλτρου 
µάζας δίνεται από την Εξ. 1.61. 

)tcosVU(o ω+±=Φ                (1.61) 

όπου ω είναι η συχνότητα των ραδιοκυµάτων (rf), V είναι το δυναµικό των 
ραδιοκυµάτων µεταξύ των ηλεκτροδίων, και U ειναι το συνεχές δυναµικό µεταξύ των 
ηλεκτροδίων. 
 

Η εφαρµογή του πιο πάνω δυναµικού (Εξ. 1.61) έχει ως αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία ενός δευτερογενούς δυναµικού µεταξύ των ράβδων, που δίνεται από την 
Εξ. 1.62. 

2
o

22

r
)yx().fcosVU()y,x( −

ω+±=Φ                          (1.62) 

όπου x,y είναι οι συντεταγµένες στο χώρο µεταξύ των ράβδων (Σχ. 1.44), και ro είναι 
η ακτίνα του κυκλικού χώρου µεταξύ των ράβδων (Σχ. 1.44). 
 

Το ηλεκτρικό πεδίο που προκύπτει από το πιο πάνω δυναµικό είναι: 

0
z

E,
r

y2
y

E,
r

x2
x

E z2
o

y2
o

x =
∂
Φ∂

−=
Φ

=
∂
Φ∂

−=
Φ−

=
∂
Φ∂

−= οο           (1.63) 

Οι εξισώσεις της κίνησης ενός σωµατιδίου µάζας m και φορτίου e- το οποίο 
βρίσκεται µέσα στο πιο πάνω ηλεκτρικό πεδίο είναι: 
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                 (1.66) 
 

Οι εξισώσεις 1.64-1.66 είναι µη γραµµικές διαφορικές εξισώσεις, γνωστές και 
σαν εξισώσεις Mathieu [216]. Οι εξισώσεις αυτές λύνονται αναλυτικά µόνο µε τη 
µέθοδο απείρων σειρών (infinite series). Η µελέτη των πιο πάνω εξισώσεων 
αποκάλυψε ότι η κίνηση των σωµατιδίων µέσα στο τετραπολικό φίλτρο είναι σχεδόν 
ταλαντωτική (quasi-oscillatory). 

Τα περισσότερα από τα ιόντα που εισέρχονται στο τετραπολικό φίλτρο 
πάλλονται µε ένα αυξανόµενο πλάτος και προσκρούουν σε ένα από τα ηλεκτρόδια. 
Παρόλα αυτά, ένας ορισµένος λόγος m/z µπορεί να περάσει τελείως µέσα από τον 
αναλυτή και να ανιχνευθεί [217]. Αυτός ο λόγος εξαρτάται από το δυναµικό και τη 
συχνότητα rf και καθορίζει την απόδοση του φασµατόµετρου µάζας σύµφωνα µε την 
εξίσωση: 
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22
or
V136.0

z
m

ω
=                                                                                                      (1.67) 

όπου V είναι δυναµικό επιτάχυνσης, ro είναι απόσταση ράβδων σε cm, και f είναι η 
συχνότητα rf σε ΜΗz (µόνο για απλό φορτίο). 
 

Οι τετραπολικοί φασµατογράφοι έχουν ως πλεονέκτηµα ότι δε χρησιµοποιούν 
µαγνήτη, γεγονός που τους καθιστά συµπαγείς και φθηνότερους από τα όργανα 
µαγνητικής εστίασης. Με τη σάρωση της συχνότητας rf ή του δυναµικού dc 
προκύπτει το φάσµα µάζας. Τέτοια συστήµατα µπορούν όµως να λειτουργήσουν µόνο 
µε συνθήκες µικρής διακριτικής ικανότητας (∆m  ≥ 0.2 amu). 
 
● Ανίχνευση και καταγραφή ιόντων 
 Οι διαχωρισµένες δέσµες των ιόντων συλλέγονται διαδοχικά από έναν 
αναλυτή του οποίου το σήµα ενισχύεται και καταγράφεται από ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή δηµιουργούνται ταχύτατες 
σαρώσεις σε µια περιοχή µάζας, π.χ. από 1-300 amu. Όπως και στην περίπτωση του 
αναλυτή ιόντων, υπάρχουν διάφοροι τύποι ανιχνευτών όπως και παραλλαγές αυτών 
[212]. Οι δύο συχνότερα χρησιµοποιούµενοι τύποι ανιχνευτών είναι ο ανιχνευτής 
Faraday (Faraday Cup) και ο πολλαπλασιαστής δευτερογενών ηλεκτρονίων 
(Secondary Electron Multiplier, SEM). Ο πρώτος ανιχνευτής έχει σχετικά χαµηλό 
κόστος αλλά µικρή ευαισθησία ενώ ο δεύτερος υψηλότερο κόστος αλλά πολύ 
µεγαλύτερη ευαισθησία. Το ρεύµα ανίχνευσης στην περίπτωση του ανιχνευτή SEM 
µπορεί να πολλαπλασιαστεί και µέχρι 107 φορές [212]. 
 Η αρχή λειτουργίας του ανιχνευτή SEM παρουσιάζεται διαγραµµατικά στο 
Σχήµα 1.45 [218]. Τα εισερχόµενα ιόντα προσκρούουν αρχικά στην επιφάνεια του 
ηλεκτροδίου στην είσοδο του πολλαπλασιαστή. Αυτή η επιφάνεια καθώς και οι 
υπόλοιπες επιφάνειες όπου σχηµατίζονται δευτερογενή ηλεκτρόνια ονοµάζονται 
δύνοδοι (dynodes). Η πρώτη δύνοδος συχνά ονοµάζεται δύνοδος µετατροπής, γιατί 
µετατρέπει τα εισερχόµενα ιόντα σε ισάριθµα ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια τα οποία 
εκπέµπονται από την πρώτη δύνοδο έχουν ενέργεια χαµηλότερη των 10 eV. Για το 
λόγο αυτό τα ηλεκτρόνια αυτά είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν για να αποκτήσουν 
ενέργεια της τάξης των 100-300 eV πριν προσκρούσουν στην δεύτερη δύνοδο, έτσι 
ώστε να προκαλέσουν την εκποµπή επιπλέον δευτερογενών ηλεκτρονίων. Το ίδιο 
ισχύει και για τα ηλεκτρόνια που θα προκύψουν από την δεύτερη δύνοδο κ.ο.κ. Για το 
λόγο αυτό θα πρέπει να εφαρµοστεί ηλεκτρικό πεδίο κατά µήκος των δυνόδων τέτοιο 
ώστε να επιταχύνει τα ηλεκτρόνια κάθε δυνόδου. Το πεδίο αυτό δεν είναι το ίδιο για 
όλες τις δυνόδους και έχει τέτοιο σχηµατισµό κατά µήκος των δυνόδων έτσι ώστε 
από την µια να επιταχύνει τα ηλεκτρόνια που παράγονται από µια  δύνοδο και από 
την άλλη να µην αποτρέπει την παραγωγή ηλεκτρονίων από την επόµενη δύνοδο. 
 Ο πολλαπλασιαστής ηλεκτρονίων είναι απαραίτητο να λειτουργεί κάτω από 
συνθήκες υψηλού κενού έτσι ώστε τα εκπεµπόµενα δευτερογενή ηλεκτρόνια να έχουν 
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ικανοποιητική µέση ελεύθερη διαδροµή (mean free path) για να ταξιδέψουν από τη 
µια δύνοδο στην άλλη. Επιπλέον, επειδή το δυναµικό µεταξύ των δυνόδων είναι 
αρκετά υψηλό (1-5 kV), υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρικής εκκένωσης εάν η πίεση δεν 
είναι αρκετά χαµηλή [218]. Ο σχηµατισµός της συστοιχίας των δυνόδων είναι 
σηµαντικός παράγοντας που καθορίζει την ευαισθησία του πολλαπλασιαστή. 
 

 
 
Σχήµα 1.45: Σχηµατικό διάγραµµα πολλαπλασιαστή δευτερογενών ηλεκτρονίων 
τύπου Pie (Pie-type Secondary Electron Multiplier, SEM). 
 
 
1.9.2 In Situ ∆υναµικές Μέθοδοι για Μελέτη της Αλληλεπίδρασης Αερίων και 
Επιφάνειας Στερεών Καταλυτών 
  
  Η µελέτη της δραστικότητας ενός καταλυτικού συστήµατος σε βασικό 
επίπεδο γίνεται συνήθως ακολουθώντας την αναγωγική προσέγγιση. Τα διάφορα 
επιµέρους βήµατα τα οποία λαµβάνουν µέρος στο καταλυτικό φαινόµενο και τα 
οποία θεωρούνται σηµαντικά, όπως η διάχυση, προσρόφηση, επιφανειακή διάχυση, 
επιφανειακή αντίδραση και εκρόφηση, µελετούνται το κάθε ένα ξεχωριστά. Με τον 
τρόπο αυτό έχουν γίνει σηµαντικές συνεισφορές όσον αφορά το θέµα της κατανόησης 
ενός πολύπλοκου µηχανισµού καταλυτικής αντίδρασης. Ενδεικτικά αναφέρεται η 
πολύ διαφωτιστική εργασία του Roberts [220] ο οποίος απέδειξε µε µελέτες 
φωτοεκποµής ότι η προσρόφηση του οξυγόνου σε µια επιφάνεια στερεού ακολουθεί 
τον µηχανισµό: Ο2 (g) → O2

δ- (s) → Oδ- (s) → O2- (ad). 
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  Παρόλα αυτά, οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται στην επιστήµη της χηµείας 
επιφανειών, οι οποίες εξελίσσονται ολοένα και περισσότερο, παρουσιάζουν ένα 
σηµαντικό µειονέκτηµα [221].  Η πλειονότητα των τεχνικών αυτών απαιτεί τη χρήση 
υψηλού ή υπερυψηλόυ κενού και γι’ αυτό το λόγο δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για µελέτες αντιδράσεων σε ατµοσφαιρική πίεση (1 bar) ή µεγαλύτερη, συνθήκη 
λειτουργίας των βιοµηχανικών καταλυτών. Συχνά γίνονται µελέτες καταλυτών σε 
πολύ χαµηλές πιέσεις µε αποτέλεσµα να γίνεται ανάλυση επιφανειακών αντιδράσεων 
που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Εάν για παράδειγµα ένα µέταλλο Μ 
σχηµατίζει το αντίστοιχο οξείδιο ΜΟx, το οποίο κατά τη διάσπαση του βρίσκεται υπό 
µερική πίεση ισορροπίας, PO2, µεγαλύτερη από τη µερική πίεση του οξυγόνου στην 
αέρια φάση πάνω από το στερεό που µελετάται, τότε µόνο η µεταλλική φάση Μ και 
όχι η οξειδική φάση ΜΟx µπορεί να µελετηθεί, όπου η τελευταία είναι αυτή που 
ενδιαφέρει [221]. Επίσης, η µελέτη καταλυτικών αντιδράσεων υπό κενό έµµεσα 
επιβάλλει την µελέτη της κινητικής της αντίδρασης σε επιφανειακές καλύψεις (θ) 
ενδιαµέσων ειδών µικρότερες από αυτές που αναµένονται σε πολύ υψηλότερες 
πιέσεις (π.χ., 1 atm). Είναι γνωστή η εξάρτηση της κινητικής σταθεράς k από τη 
παράµετρο θ, εποµένως η εύρεση της τιµής της σταθεράς k υπό συνθήκες κενού δεν 
αναµένεται να είναι η σωστή για συνθήκες αντίδρασης σε υψηλότερες πιέσεις. 
  Για τους πιο πάνω λόγους καθίσταται απαραίτητη η εύρεση και χρήση νέων 
τεχνικών οι οποίες να µπορούν να δώσουν δοµικές και άλλες πληροφορίες για την 
επιφάνεια ενός καταλύτη κάτω από πραγµατικές συνθήκες αντίδρασης (in situ 
techniques). Υπάρχουν ορισµένες τεχνικές που χρησιµοποιούνται σαν εργαλεία για 
την µελέτη των επιφανειών και οι οποίες µπορούν να προσαρµοστούν σε ενδιάµεσες 
πιέσεις. Τέτοιες τεχνικές είναι η Ηλεκτρονική Μικροσκοπία κάτω από ελεγχόµενη 
ατµόσφαιρα και η Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Φωτοεκποµπής [222]. 
 Στον Πίνακα 1.4 αναφέρονται όλες οι τεχνικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
σήµερα κάτω από τυπικές συνθήκες ενός καταλυτικού συστήµατος. Κάποιες δεν 
έχουν αναπτυχθεί πλήρως ακόµη και κάποιες άλλες βρίσκονται ακόµα υπό µελέτη, 
όπως η υπέρυθρη θερµογραφία, ακουστική εκποµπή, ελλειψοµετρία και η παραγωγή 
αθροιστικών συχνοτήτων [221]. Όµως οι τεχνικές αυτές είναι ικανές για την 
παρακολούθηση των αλλαγών που συµβαίνουν στη δοµή ή την επιφάνεια ενός 
καταλύτη κατά την διάρκεια της ενεργοποίησης, χρήσης ή επαναενεργοποίησης του. 
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Πίνακας 1.4: Επιλογή in situ τεχνικών για το χαρακτηρισµό καταλυτών [221]. 
 
Φασµατοσκοπικές και Οπτικές (Spectroscopic and Optical) 
• Infrared: diffuse reflectance1, transmission (compressed disks), reflection-

absorption  
• Raman, resonant Raman (laser-stimulated)1 
• X-ray absorption (XRA)1: pre-edge, near-edge, extended-edge, fine structure 
• Inelastic neutron scattering 
• Mössbauer1 
• Magnetic resonance1: multinuclear, MASNMR, 2D, etc, ESR (EPR), spin-echo 
• Fluorescence1: lifetime and emission 
• Sum-frequency generation 
• Ellipsometry and Ellipsomicroscopy 
• Scanning Tunnelling Microscopy (STM) 
• Confocal laser microscopy 
• Conventional hot-stage microscopy 
Περίθλαση (Diffraction) 
• X-rays1: conventional, energy-dispersive, position-sensitive detection 
• Neutrons2 
Scanning Probe Methods 
• STM 
• AFM 
Tracer and Other Methods 
• Positron Emission Spectroscopy1 
• IR Thermography 
• Nuclear-Chemical Reactions 
• Acoustic Emission 
Κινητικές (Kinetic and Temporal) 
• Transient Response1 (isotopic labeling) 
• Temperature-Programmed Desorption (TPD)1 
• Temporal Analysis of Products (TAP) 
• Temperature-Programmed Reaction Spectroscopy (TPSR)1: Reduction, 

desulphurization, etc 
• Chromatography1: frontal, stopped-flow, etc 
• Microreactor studies1 
Συνδυασµένες (Combined approaches (examples)) 
• XRD/XRA1 
• ΤPD/MS 
• Mössbauer, TPR, XRD 
• FTIR/microreactor/TPD 
 
1Χρησιµοποιείται ήδη στην βιοµηχανία για χαρακτηρισµό εµπορικών καταλυτών. 
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1.9.2.1 Θερµοπρογραµµατιζόµενες Τεχνικές 
 
Η θερµοκρασία στην οποία εκροφούνται ή αντιδρούν τα διάφορα προσροφηµένα 

είδη από µια επιφάνεια ενός θερµαινόµενου στερεού, αντικατοπτρίζει την ισχύ του 
δεσµού ροφηµένου είδους-επιφάνειας. Στην περίπτωση της εκρόφησης ενός 
προσροφηµένου µοριακού είδους από µια στερεή καταλυτική επιφάνεια, όσο 
υψηλότερη είναι η θερµοκρασία εκρόφησης τόσο ισχυρότερος είναι ο δεσµός (Σχήµα 
1.46). Αυτός είναι και ο λόγος που οι πρωτοπόροι των επιφανειακών επιστηµών 
Irving Langmuir και J.K. Roberts κατάφεραν να παρασκευάσουν υλικά υπερυψηλής  
επιφανειακής καθαρότητας από κράµατα βολφραµίου (W) και γραφίτη µετά από 
θέρµανση τους σε πολύ υψηλή θερµοκρασία (~3000 Κ) [223]. Αυτή η σηµαντική 
πληροφορία της γνώσης της ισχύος του χηµικού δεσµού προσροφηµένου είδους-
στερεάς επιφάνειας είναι ο λόγος για τον οποίο οι θερµοπρογραµµατιζόµενες 
τεχνικές, ανεξάρτητα αν η εκρόφηση των προσροφηµένων ειδών παρακολουθείται µε 
καταγραφή της συγκέντρωσης τους (χρήση φασµατογράφου µάζας) ή µε άµεση 
παρακολούθηση της επιφανειακής τους συγκέντρωσης (χρήση FTIR, XPS, AES 
κτλ.), έγιναν τόσο δηµοφιλείς για τον χαρακτηρισµό των επιφανειακών ιδιοτήτων 
καταλυτών και άλλων στερεών προσροφητικών υλικών. Από τις πιο γνωστές 
θερµοπρογραµµατιζόµενες τεχνικές είναι η θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση 
(Temperature Programmed Desorption, TPD) και η θερµοπρογραµµατιζόµενη 
επιφανειακή αντίδραση (Temperature Programmed Surface Reaction, TPSR) αερίου 
[224]. 

 

 
 

Σχήµα 1.46: Τυπικό φάσµα TPD. Υψηλότερη θερµοκρασία εκρόφησης για το αέριο 
Α αντιστοιχεί σε µεγαλύτερη ενέργεια δεσµού EA-M του προσροφηµένου είδους Α µε 
την επιφάνεια Μ. 
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• Θερµοπρογραµµατιζόµενη Εκρόφηση Αερίου (TPD) 
 
Η µέτρηση της θερµοκρασίας εµφάνισης µεγίστου (ΤΜ) στο ρυθµό εκρόφησης 

ενός είδους κατά τη διάρκεια του πειράµατος TPD, µπορεί να δώσει την θερµότητα 
προσρόφησης του είδους αυτού για σχηµατισµό του αντίστοιχου προσροφηµένου 
είδους, όπως αναλύεται πιο κάτω. Η Εξ. 1.68 δίνει την σχέση µεταξύ ενέργειας 
ενεργοποίησης για εκρόφηση (Εd), και προσρόφηση (Εa) και της θερµότητας 
προσρόφησης (∆Ηο) ενός είδους. Εάν η ενέργεια ενεργοποίησης της χηµικής 
προσρόφησης είναι ίση µε το µηδέν, τότε η θερµότητα προσρόφησης θα ισούται µε 
την ενέργεια ενεργοποίησης για εκρόφηση. Εάν όµως η προσρόφηση είναι 
ενεργοποιηµένη διεργασία, τότε η ενέργεια Εd αποτελεί ένα άνω φράγµα για την 
θερµότητα προσρόφησης. Ανεξάρτητα του αν µελετούµε την εκρόφηση απλών 
µορίων όπως το CO το Η2 και το Ο2 ή πιο πολύπλοκων µορίων όπως είναι τα αλκάνια 
και τα αλκένια από µια στερεή επιφάνεια, οι αρχές που διέπουν την τεχνική TPD 
είναι οι ίδιες. 
∆Ηο =Εd - Eα                            (1.68) 

  
- Θερµοπρογραµµατιζόµενη Εκρόφηση σε Συνθήκες Κενού 

Έστω ότι υπάρχουν Νa προσροφηµένα είδη σε µια επιφάνεια και m είναι η 
τάξη της κινητικής της εκρόφησης. Ο ρυθµός εκρόφησης δίνεται από την Εξ. 1.69 
[221]: 

)
RT
Eexp(vN

dt
dN dm

a
a −

=
−

                          (1.69) 

όπου ν είναι ο παράγοντας συχνότητας για την εκρόφηση (ή απλά προεκθετικός 
παράγοντας). 

Σε ένα µη-ισοθερµοκρασιακό σύστηµα, γραµµική αύξηση της θερµοκρασίας 
της στερεής επιφάνειας µε ρυθµό θέρµανσης β, θα δίνεται από τη σχέση: 

t.TT o β+=                  (1.70) 

όπου β είναι ο ρυθµός θέρµανσης του καταλύτη (ºC/s), To είναι η αρχική 
θερµοκρασία του στερεού (ºC), και t είναι ο χρόνος από τη στιγµή έναρξης της 
θέρµανσης του στερεού (s). 
 
 Με βάση την τελευταία σχέση η Εξ. 1.69 γράφεται: 

)
RT
Eexp(vN.

dT
dN dm

a
a −

=β
−                (1.71) 

 
Η τιµή του m για την οποία η γραφική παράσταση του ln (dNa/dt) ως προς 1/Τ 

είναι ευθεία γραµµή ονοµάζεται τάξη εκρόφησης. Η κλίση της πιο πάνω ευθείας δίνει 
την ενέργεια ενεργοποίησης για εκρόφηση, Εd, η οποία αποτελεί ένα ποσοτικό µέτρο 
για την ισχύ του δεσµού µεταξύ προσροφηµένου είδους και επιφάνειας. Τα 
προσροφηµένα είδη που µπορούν να δηµιουργηθούν σε µια επιφάνεια µετά από 
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προσρόφηση ενός συγκεκριµένου αερίου µπορεί να είναι περισσότερα του ενός, το 
καθένα µε διαφορετική ενέργεια δεσµού. Ακόµα και η επιφάνεια ενός 
µονοκρύσταλλου µπορεί να παρουσιάσει πολυπλοκότητα στις ενεργειακές 
καταστάσεις προσρόφησης της (ενεργά κέντρα προσρόφησης). Στην επιφάνεια (111) 
του βολφραµίου (W), για παράδειγµα, υπάρχουν πέντε τέτοιες καταστάσεις µε 
κορυφές εκρόφησης από 120 µέχρι 650 Κ, ενώ η επιφάνεια (211) του ίδιου µετάλλου 
παρουσιάζει µόνο δύο κορυφές εκρόφησης στους 400 και 650 Κ, αντίστοιχα [225]. 
Στην Εξ. 1.71 θεωρήθηκε ότι τα ν και Ed είναι ανεξάρτητα της κάλυψης (θ). Αυτό 
οδήγησε σε µια σχετικά απλή µέθοδο για τον υπολογισµό της ενέργειας Εd. Έτσι, η 
θερµοκρασία ΤΜ όπου ο ρυθµός εκρόφησης είναι µέγιστος, µπορεί να βρεθεί εάν 
θέσουµε –d/dT (dNa/dT) = 0. Έτσι λοιπόν από την Εξ. 1.71 θα έχουµε: 
 

0)
T

E
exp(Nv

dT
d dm

a =
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

ℜ
−

β
               (1.72) 
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ℜ
−

ℜ
− −

ββ
                  (1.73) 

όπου ℜ είναι η παγκόσµια σταθερά των αερίων. 
 
Για πρώτης τάξης εκρόφησης (m=1) θα έχουµε: 

)
T
E
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M

d
2

M
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ℜ
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β
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ℜ
                            (1.74) 

 
Για δεύτερης τάξης εκρόφηση (m=2) θα έχουµε: 

)
T
E

exp(v)N(2
T
E

M

d
Ma2

M

d

ℜ
−

β
=

ℜ
                          (1.75) 

Από τις Εξς. 1.74 και 1.75 βλέπουµε ότι η τιµή της θερµοκρασίας µεγίστου, 
ΤΜ, είναι ανεξάρτητη της αρχικής κάλυψης (ή του Na) στην περίπτωση όπου έχουµε 
πρώτης τάξης κινητική εκρόφησης, ενώ σε µια διεργασία εκρόφησης µε δεύτερης 
τάξης κινητική, η τιµή της θερµοκρασίας ΤΜ µετατοπίζεται σε χαµηλότερες τιµές 
όταν η αρχική κάλυψη αυξάνει. 

Μεταβάλλοντας τον ρυθµό θέρµανσης, β, από το διάγραµµα ln (β/Τ2
Μ) = 

f(1/TΜ), µπορεί κανείς να υπολογίσει την ενέργεια ενεργοποίησης Εd. Από τις Εξς. 
1.74 και 1.75 θα έχουµε: 

ν
−

ℜ
−

=
ℜ

β
⇒

ℜ
−

=
ℜν

β d
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2
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T
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T
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T
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T
E

ln                                    (1.76) 
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d

)(2
E
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T
E

T
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T
E

T)(2
E

ln                       (1.77) 

 Για εκρόφηση 1ης τάξης η κλίση του διαγράµµατος ln (β/Τ2
Μ) = f(1/TΜ) θα ισούται 

µε –Εd/ℜ. 
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- Θερµοπρογραµµατιζόµενη Εκρόφηση σε Ρ =1 atm σε Αυλωτό Αντιδραστήρα ή 
Αντιδραστήρα Πλήρους Μίξης (CSTR) 

Θεωρούµε τη εκρόφηση ενός µορίου Α από την επιφάνεια ενός στερεού, 
σύµφωνα µε την Εξ. 1.78. 

sAs)g(A
a

d

k

k

−
⎯⎯←
⎯→⎯

+                (1.78) 

όπου s είναι τα ενεργά κέντρα της καταλυτικής επιφάνειας, ka και kd είναι οι κινητικές 
σταθερές (s-1) του βήµατος προσρόφησης και εκρόφησης, αντίστοιχα. 
 
Από το µερικό ισοζύγιο ως προς το Α θα έχουµε: 

C.Q
dt
dC.VR.W +=                (1.79) 

όπου W είναι η µάζα του καταλύτη (g), R είναι ο καθαρός ρυθµός εκρόφησης του Α 
(µmol/g.s), V είναι ο αέριος όγκος της καταλυτικής κλίνης (cm3), Q είναι η ολική 
ογκοµετρική ροή (cm3/s) του φέροντος αερίου, και C είναι η συγκέντρωση του αερίου 
Α στην έξοδο του αντιδραστήρα (µmol/cm3). 
 

Ο όρος 
dt
dC  στην Εξ. 1.79 αντιστοιχεί στην συσσώρευση του Α στον αέριο όγκο της 

καταλυτικής κλίνης. 
Η Εξ. 1.80 συνδέει την ογκοµετρική ροή σε συνθήκες αναφοράς µε την 

αντίστοιχη ροή στην καταλυτική κλίνη (για ιδανικά αέρια). 

o
o T

T.QQ =                  (1.80)  

όπου, Το είναι η θερµοκρασία στην οποία µετριέται η ογκοµετρική ροή Qo (π.χ. 
Τ=25ºC). 
 
Με βάση την Εξ. 1.80 και θεωρώντας την ολική πίεση και µοριακή ροή σταθερή 
[226], ο όρος Q.C της Εξ. 1.79 γράφεται: 

y.
T

P.
T
TQy.C.

T
T.QC.Q

o
oT

o
o ℜ

==  

y
T.
P.Q

C.Q
o

o

ℜ
=⇒                 (1.81) 

όπου, Ρ είναι η ολική πίεση διεξαγωγής του πειράµατος (1 atm), y είναι το µοριακό 
κλάσµα του Α στην έξοδο του αντιδραστήρα, και ℜ είναι η παγκόσµια σταθερά των 
αερίων. 
 

Η σχέση που συνδέει τη θερµοκρασία της καταλυτικής κλίνης µε το χρόνο δίνεται 
από την Εξ. 1.70. Με βάση την τελευταία εξίσωση, ο όρος V.dC/dt της Εξ. 1.79 
γράφεται: 
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dT
)y.C(d..V

dT
dC..V

dt
dC.V Tβ=β=  

])./(.[..)/(.... 2T
yTdTdy

R
PV

dT
TydPV

dt
dCV −

=
ℜ

=⇒ ββ  

]1..[... 2T
y

TdT
dyV

dt
dCV −ℜ=⇒ β               (1.82) 

 
Συνδυάζοντας τις Εξς. 1.79, 1.81 και 1.82, το µερικό ισοζύγιο µάζας ως προς το 

εκροφούµενο είδος Α γράφεται: 

y
TR
PQ

T
y

TdT
dyPVRW

o

o

.
.

]1..[... 2 +−
ℜ

= β                         (1.83) 

Ο καθαρός ρυθµός εκρόφησης, R, δίνεται από τη Εξ. 1.84. 

dt
d..HR θ

γ−=                  (1.84) 

όπου Η είναι ο αριθµός των ενεργών κέντρων ανά γραµµάριο καταλύτη, και γ είναι ο 
στοιχειοµετρικός συντελεστής της προσρόφησης (γ = 1 για την Εξ. 1.78). 
 

Ο όρος dθ/dt της Εξ. 1.84 προκύπτει από το ισοζύγιο ενεργών κέντρων στην 
επιφάνεια του στερεού και µε βάση την εξίσωση προσρόφησης του Α (Εξ. 1.78). 

)1.(y.k.k
dt
d

ad θ−−θ=
θ

−                (1.85) 

Ο 1ος όρος της Εξ. 1.85 αντιστοιχεί στον ρυθµό εκρόφησης του Α από την 
επιφάνεια του στερεού, ενώ ο 2ος όρος αντιστοιχεί στον ρυθµό επαναπροσρόφησης 
του Α. 
 Συνδυάζοντας τις Εξς. 1.70 και 1.85 θα έχουµε: 

)]1.(y.k.k[1
d
d

ad θ−−θ
β

=
Τ
θ

−                           (1.86) 

Επίσης από τις Εξς. 1.83 και 1.85 θα έχουµε: 

]y
.V.T

Q
T
y)1.(y.k.k).[T.

P..V
..H.W(

dT
dy

o

o
2ad β

−+θ−−θ
β

ℜγ
=            (1.87) 

 
Η λύση των Εξς. 1.86 και 1.87, οι οποίες είναι συζευγµένες διαφορικές 

εξισώσεις 1ης τάξης, µας δίνει την εξάρτηση του µοριακού κλάσµατος και της 
κάλυψης του Α συναρτήσει της θερµοκρασίας (φάσµα TPD, y vs. T). Ανάλογα µε τις 
συνθήκες του πειράµατος µπορούν να γίνουν κάποιες υποθέσεις που µπορούν να 
οδηγήσουν σε απλοποίηση των Εξς. 1.86 και 1.87 [224, 226]. 
 
- Χαρακτηρισµός  Μεταλλικών Στηριζοµένων Καταλυτών µε Εφαρµογή της Τεχνικής 

TPD Η2. 
 Στο Σχήµα 1.47 περιγράφεται η απόκριση στη συγκέντρωση υδρογόνου και 
αργού µε τη χρήση φασµατογράφου µάζας ως προς το χρόνο προσρόφησης µετά από 
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εναλλαγή της τροφοδοσίας από 1 mol% H2/1 mol% Ar/98 mol% He σε He στην 
είσοδο του αντιδραστήρα. 

Το εµβαδόν µεταξύ της καµπύλης του Η2 και του άξονα y αντιπροσωπεύει το 
ποσό του υδρογόνου που απαιτείται για να γεµίσουν οι σωληνώσεις και ο 
αντιδραστήρας και αυτό που προσροφάται στην επιφάνεια του καταλύτη. Το εµβαδόν 
µεταξύ της καµπύλης του Ar και του άξονα y αντιπροσωπεύει το ποσό του υδρογόνου 
που απαιτείται για να γεµίσουν οι σωληνώσεις και ο αντιδραστήρας (παρουσία του 
καταλύτη). Εποµένως, η διαφορά των εµβαδών των δύο καµπυλών (το σκιασµένο 
µέρος του γραφήµατος) δίνει την ποσότητα του υδρογόνου που προσροφήθηκε στον 
καταλύτη. 

 
Σχήµα 1.47: ∆υναµική απόκριση του σήµατος H2 και Ar του φασµατογράφου µάζας                   
σε αλλαγή της τροφοδοσίας He→1%Ar/1%H2/He. 
 
Επίσης, η ποσότητα H2 που προσροφήθηκε στην επιφάνεια του καταλύτη προκύπτει 
από τις πιο κάτω σχέσεις. 

  
ποσότητα Η2 που εισήλθε στον αντιδραστήρα                   (1.88) 
 
ποσότητα Η2 που εξήλθε από τον αντιδραστήρα               (1.89)                               
                                                                                      
 
 

όπου FT είναι η µοριακή παροχή του µίγµατος (mol/min), και yi είναι το µοριακό 
κλάσµα του αερίου i. 
 

Από το ποσό του υδρογόνου που προσροφήθηκε στην επιφάνεια του 
καταλύτη µπορούµε να πάρουµε πληροφορίες για τη διασπορά της µεταλλικής 
καταλυτικής φάσης. Η ποσότητα (Α-Β) εκφράζει τα mols H2 που προσροφήθηκαν 
στην επιφάνεια. Εποµένως, 
gatoms H = 2(A-B)  = Ms                                                                                   (1.90) 

∫

∫

∫
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Η Εξ. 1.90 αντιστοιχεί στον αριθµό των επιφανειακών ατόµων µετάλλου ΜS 

(αριθµός ατόµων µετάλλου που βρίσκονται στην επιφάνεια του καταλύτη) 
γνωρίζοντας ότι Η:ΜS=1:1 (Μ = άτοµο µετάλλου). Η διασπορά του µετάλλου 
δίνεται από την πιο κάτω σχέση:  
D (%) = (MS/MT) x 100%                                                      (1.91) 
όπου ΜΤ είναι ο ολικός αριθµός ατόµων µετάλλου στο δείγµα του καταλύτη. 
 

Τα moles του υδρογόνου που εκροφούνται (πείραµα TPD) από την επιφάνεια 
του µετάλλου ισοδυναµούν εποµένως µε τα διπλάσια mols του µετάλλου που 
βρίσκονται στην επιφάνεια. Τα mols υδρογόνου που εκροφούνται από την επιφάνεια 
του µετάλλου µπορούν εύκολα να υπολογιστούν µε βάση το εµβαδόν που περικλείει 
η καµπύλη του φάσµατος εκρόφησης TPD και µε τη χρήση ισοζυγίου µάζας για 
αντιδραστήρα συνεχούς ροής.   

Γνωρίζοντας την διασπορά του µετάλλου και υποθέτοντας συγκεκριµένο 
σχήµα κρυσταλλιτών, είναι δυνατό να υπολογιστεί το µέσο µέγεθος των 
κρυσταλλιτών µετάλλου: 
Για σφαιρικό σχήµα κρυσταλλιτών, η επιφάνεια ενός κρυσταλλίτη δίνεται από τη Εξ. 
1.92: 

2
cm

surf
i.crystal r4a.nS π==                   (1.92) 

όπου Scrystal. είναι η επιφάνεια ενός σφαιρικού κρυσταλλίτη (m2), ni
surf είναι ο αριθµός 

των επιφανειακών ατόµων µετάλλου σε ένα κρυσταλλίτη, am είναι η επιφάνεια ενός 
ατόµου του µετάλλου (m2), και rc είναι η ακτίνα του κρυσταλλίτη. 
 
Ο αριθµός των επιφανειακών ατόµων µετάλλου σε ένα κρυσταλλίτη µπορεί να 
υπολογιστεί µέσω της διασποράς από την Εξ. 1.93. 

D.nn i
surf
i =                  (1.93) 

όπου ni είναι ο ολικός αριθµός ατόµων µετάλλου σε ένα κρυσταλλίτη, και D είναι η 
διασπορά του µετάλλου (%). 
 
Ο ολικός αριθµός ατόµων µετάλλου σε ένα κρυσταλλίτη δίνεται από την ακόλουθη 
σχέση: 

.W.A

r3
4.

.W.A
V.

.W.A
m

n
3

c.crystalcrsystal.
i

πρ
=

ρ
==               (1.94) 

όπου A.W. είναι το ατοµικό βάρος του µετάλλου (g/mol), και ρ είναι η πυκνότητα του 
µετάλλου (g/m3). 
 
Συνδυάζοντας τις Εξς. 1.92-1.94 θα έχουµε: 

1

m
c D

a.
.W.A6d −

ρ
=                 (1.95) 
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Όπως φαίνεται από την Εξ. 1.95, το µέσο µέγεθος των κρυσταλλιτών του µετάλλου 
(dc) εκτός από τη διασπορά εξαρτάται και από το είδος του µετάλλου (A.W., am και 
πυκνότητα). Οι τελευταίες τιµές δίνονται από τη βιβλιογραφία για κάθε µέταλλο 
[221]. 
 
- Εύρεση ρυθµού προσρόφησης 

Ο ρυθµός (Ra) µε τον οποίο γίνεται η προσρόφηση του αερίου Η2 είναι 
ανάλογος της µεταβολής της κάλυψης (θ) του υδρογόνου σε σχέση µε τον χρόνο, 
δηλαδή: 
Ra=W HS dθ/dt   [mols/s]                                                                                        (1.96) 
HS: mols ενεργών κέντρων / g καταλύτη                                                            

∫

∫

−

−

=θ
f

2

2

t

0
HAr

t

0
HAr

dt)yy(

dt)yy(

                (1.97) 

 
Από το γράφηµα θ ως συνάρτηση του t (µέσω της Εξ. 1.97) µπορούµε να 
υπολογίσουµε το dθ/dt σε κάθε χρονική στιγµή t και από την Εξ. 1.96 µπορούµε να 
υπολογίσουµε τον ρυθµό σαν συνάρτηση του χρόνου προσρόφησης.  
  
- Μελέτη της ετερογένειας της καταλυτικής επιφάνειας  
 Πληροφορίες όσον αφορά την ετερογένεια της επιφάνειας (δηλαδή τον αριθµό 
των ενεργών κέντρων στην επιφάνεια) µπορούµε να έχουµε από το στάδιο εκρόφησης 
του αερίου από την επιφάνεια του καταλύτη (τεχνική TPD Η2). Η ολοκλήρωση της 
καµπύλης εκρόφησης δίνει επίσης την ποσότητα του Η2 που προσροφήθηκε στον 
καταλύτη. Τυπικό αποτέλεσµα είναι η λήψη φάσµατος εκρόφησης αερίου (Σχήµα 
1.48) σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας. Στο Σχ. 1.48 φαίνεται τυπικό φάσµα 
εκρόφησης Η2 από καταλύτη Pt/υπόστρωµα όπου αρχικά το υδρογόνο προσροφήθηκε 
στους 25oC. Το αποτέλεσµα είναι η εµφάνιση µιας κορυφής. Το γεγονός αυτό 
φανερώνει την ύπαρξη ενός είδους κέντρου προσρόφησης. Το σχήµα και η θέση της 
κορυφής εκρόφησης εξαρτάται άµεσα από την κινητική της εκρόφησης του αερίου 
από τη στερεή επιφάνεια. Κινητική 1ης και 2ης τάξης δίνουν διαφορετικά ποιοτικά 
φάσµατα εκρόφησης [221, 223]. Η θερµοκρασία εµφάνισης του µεγίστου της 
κορυφής (ΤΜ) εξαρτάται άµεσα από την ισχύ του δεσµού του προσροφηµένου είδους 
µε την επιφάνεια. 

Το ποσό του υδρογόνου που εκροφάται (φάσµα TPD) δίδεται από την 
ακόλουθη σχέση: 
FT ∫ yH2 dt = ποσό Η2 που εκροφάται (mols)                                                           (1.98) 
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   Ο αριθµός των κορυφών που παρουσιάζονται στο φάσµα εκρόφησης 
χαρακτηρίζει την ετερογένεια της επιφάνειας. Οι κορυφές αντιστοιχούν σε 
διαφορετικά ενεργά κέντρα (διαφορετική θερµοκρασία ΤΜ) και εποµένως σε 
διαφορετική ενέργεια ενεργοποίησης για εκρόφηση. Για εκρόφηση 1ης τάξης η 
ενέργεια ενεργοποίησης για εκρόφηση (Ed) δίδεται από την πιο κάτω σχέση [221, 
223]: 
ln(TM

2/β) = (Εd/R) x (1/TM) + ln(EdWHS/2RAd)                                                  (1.99) 
όπου Ad είναι ο προεκθετικός παράγοντας της ειδικής ταχύτητας για εκρόφηση, kd.   
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Σχήµα 1.48: Τυπικό διάγραµµα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD) Η2 για 
µεταλλικά στηριζόµενο καταλύτη Pt. 
 

 
Από το γράφηµα 2lnTM-lnβ = f (1/TM) και την κλίση της ευθείας που 

προκύπτει υπολογίζουµε την ενέργεια ενεργοποίησης για εκρόφηση (Εd). Επίσης, από 
την αποτέµνουσα υπολογίζουµε τον προεκθετικό παράγοντα (Ad). Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο µπορεί εύκολα να υπολογιστεί και η κινητική σταθερά (kd) της εκρόφησης 
σύµφωνα µε την εξίσωση Arrhenius: 
kd = Ad exp(-Ed/RT)                                                                                          (1.99) 
 
• Θερµοπρογραµµατιζόµενη Επιφανειακή Αντίδραση Αερίου (TPSR) 

 
Εάν η αύξηση της θερµοκρασίας ενός στερεού, το οποίο διαθέτει 

προσροφηµένα είδη στην επιφάνεια του, γίνει κάτω από µια µη-αδρανή ατµόσφαιρα 
αέριου (π.χ., H2, Ο2, CO κ.α.), τότε εκτός από εκρόφηση µπορούµε να έχουµε και 
επιφανειακή αντίδραση [221, 227]. Η αντίδραση αυτή συµβαίνει µεταξύ των 
προσροφηµένων ειδών, στην επιφάνεια του στερεού και του αερίου που 
χρησιµοποιείται, είτε από την αέρια φάση είτε µετά από προσρόφηση του τελευταίου. 
Η τεχνική αυτή ονοµάζεται γενικά θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση 
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(Temperature Programmed Surface Reaction, TPSR). Η παρακολούθηση των 
προϊόντων της επιφανειακής αντίδρασης γίνεται συνήθως µε τη χρήση 
φασµατογράφου µάζας. 

Η τεχνική TPSR είναι σχετικά απλή, φτηνή και αρκετά ευαίσθητη µε 
αποτέλεσµα να βρίσκει τεράστια εφαρµογή τόσο στον τοµέα της κατάλυσης, όσο και 
στον τοµέα της χηµείας επιφανειών. Η τεχνική αυτή µπορεί να δώσει σηµαντικές 
µηχανιστικές πληροφορίες για µια αντίδραση, όπως είναι για παράδειγµα ο 
προσδιορισµός της δραστικότητας διαφόρων προσροφηµένων ειδών σε συγκεκριµένο 
αέριο (π.χ. Η2, Ο2 κ.α.). 
 Η µαθηµατική ανάλυση της τεχνικής αυτής είναι παρόµοια µε την τεχνική 
TPD µόνο που στην περίπτωση της τεχνικής TPSR δεν έχουµε εκρόφηση κάποιου 
αερίου αλλά επιφανειακή αντίδραση [228]. Σαν παράδειγµα αναφέρεται η 
µαθηµατική ανάλυση της θερµοπρογραµµατιζόµενης επιφανειακής υδρογόνωσης των 
προσροφηµένων ειδών CHX που σχηµατίζονται µετά από την αντίδραση 
υδρογόνωσης του CO [227] σύµφωνα µε το πιο κάτω σχήµα. 
 

s2)g(CHsHsCH
ssCHsHsCH

ssCHsHsCH
ssCHsHsC

43

32

2

+→−+−
+−→−+−

+−→−+−
+−→−+−

 

  
Ανάλογα µε τον αριθµό των αργών βηµάτων από τα 4 προαναφερθέντα που έχουν 
παρόµοια κινητική σταθερά k, µπορεί να υπολογιστεί ο ρυθµός παραγωγής µεθανίου 
σε σταθερή θερµοκρασία συναρτήσει του χρόνου της αντίδρασης [229]. 
 
• Ένα ρυθµορυθµιστικό βήµα 

kHt
o e.H.C.k −=Φ               (1.101) 

 
• ∆ύο ρυθµορυθµιστικά βήµατα 

( ) kHt2
o e.t.H.k.C −=Φ                          (1.102) 

 
• Τρία ρυθµορυθµιστικά βήµατα 

( ) kHt2
3

o e.t.
2

H.k.C −=Φ              (1.103) 

 
 
• Τέσσερα ρυθµορυθµιστικά βήµατα 

( ) kHt3
4

o e.t.
6

H.k.C −=Φ              (1.104) 
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όπου Co είναι η αρχική συγκέντρωση των CHX ειδών, k είναι η κινητική σταθερά της 
υδρογόνωσης (k=A.exp(-Ea/RT)), H είναι η κάλυψη του υδρογόνου σε θερµοκρασία 
Τ, και t είναι ο χρόνος της ισοθερµοκρασιακής υδρογόνωσης. 
 

Στο Σχήµα 1.49 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης των πιο 
πάνω εξισώσεων (1.101-1.104) για γραµµική αύξηση της θερµοκρασίας και 
χρησιµοποιώντας τις πιο κάτω παραµέτρους: 
Co = 1014 άτοµα CΗx/cm2, H = 1011 άτοµα Η/cm2, Ea = 117 kJ/mol, A = 10-2, και β = 
5 ºC/s. 

Όπως φαίνεται στο Σχ. 1.49, ο αριθµός των αργών βηµάτων της αντίδρασης 
έχει µικρή επίδραση στο σχήµα των κορυφών TPR CH4 που λαµβάνονται [227]. Σε 
όλες τις περιπτώσεις λαµβάνονται µη συµµετρικές κορυφές που µοιάζουν µε κορυφές 
εκρόφησης (TPD) 1ης τάξης [228, 230]. Όµως, η θέση της κορυφής (ΤΜ) εξαρτάται 
άµεσα από τον αριθµό των αργών βηµάτων. Με βάση τις εξισώσεις του ρυθµού 
παραγωγής µεθανίου (Εξς. 1.101-1.104), δίνονται πιο κάτω οι υπολογισµοί που 
οδηγούν στην εξαγωγή της σχέσης µεταξύ της θερµοκρασίας TΜ, και των κινητικών 
παραµέτρων της διεργασίας TPR. 

273 373 473 573 673 773 873
Temperature (oC)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

R
at

e 
of

 C
H

4 f
or

m
at

io
n One R.D.S

Two R.D.S
Three R.D.S
Four R.D.S

 
Σχήµα 1.49: Μαθηµατική προσοµοίωση πειράµατος TPSR. Επίδραση του 
µηχανισµού υδρογόνωσης. RDS = αργό βήµα της αντίδρασης. 
 

Η συγκέντρωση του προσροφηµένου υδρογόνου στην επιφάνεια του 
καταλύτη (εκφρασµένη σαν επιφανειακή κάλυψη) δίνεται από την εξίσωση 
Langmuir: 

oH.
p1

p
H

λ+
λ

=               (1.105) 

Κώ
στ
ας

 Ν
. Κ
ώσ
τα



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 99

όπου p είναι η πίεση προσρόφησης, Ho είναι η αρχική επιφανειακή συγκέντρωση του 
υδρογόνου, και λ είναι ο παράγοντας προσρόφησης που δίνεται από την στατιστική 
θερµοδυναµική. 
 

T
Qa

2/5 e.
T

ά ℜσταθερ
=λ               (1.106) 

όπου Qa είναι η θερµότητα προσρόφησης (kJ/mol). 
 
Στην θερµοκρασία όπου ο ρυθµός παραγωγής CH4 εµφανίζει µέγιστο θα ισχύει: 

0)
dt
d(

mT =
Φ                (1.107) 

Ανάλογα µε το ποιος είναι ο αριθµός των αργών βηµάτων 
(ρυθµορυθµιστικών) της αντίδρασης που έχουν την ίδια κινητική σταθερά k, θα 
ισχύουν τα ακόλουθα: 

 
• Ένα ρυθµορυθµιστικό βήµα 

 

adsads CHHC →+               (1.108) 

 
Συνδυάζοντας τις Εξς. 1.101 και 1.105-1.107 θα έχουµε για Τ = ΤΜ: 

0
dt
dH.

H
C

dt
dC

C.
T.
E

.
MM T

ads

T

ads
ads2

M

r =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

ℜ
β            (1.109) 

 
Επιπλέον, 

H.C.e.A
dt

dC
ads

T/Eads r ℜ−=−              (1.110) 

dt
Hlnd

dt
dH.

H
1

=               (1.111) 

 
Χρησιµοποιώντας την προσέγγιση του µοντέλου Langmuir και υποθέτοντας 

ότι 1<<Pλ  (ισχύει για υψηλές θερµοκρασίες), θα έχουµε: 

oH.PH λ=                (1.112) 

 
Συνδυάζοντας τις Εξς. 1.110-1.112 έχουµε: 

β
ℜ

−β−= .
T.
Q

.
2
1.

T
1.

4
5

dt
Hlnd

2
M

a

M
            (1.113) 

 
 

Αντικαθιστώντας στην Εξ. 1.109 έχουµε: 
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M

T/E
2

M

ar

T
1.

4
5e.H.A

T.

Q
2
1E

Mr +
β

=
ℜ

−
ℜ−             (1.114) 

 
Χρησιµοποιώντας κάποιες παραδοχές η Εξ. 1.114 µπορεί να απλοποιηθεί. Με 

βάση πειραµατικά αποτελέσµατα [227] αποδεικνύεται ότι: 

M

T/E

T
1.

4
5e.H.A

Mr >>
β

ℜ−              (1.115) 

 
Η Εξ. 1.114 γράφεται τότε ως εξής: 

2
M

ar

M

r

T.

Q
2
1E

lnH.Aln
T

E
ℜ

−
−

β
=

ℜ
             (1.116) 

 
Με σκοπό την εξαγωγή µιας πιο απλής και εύχρηστης σχέσης που να συνδέει 

την ενέργεια ενεργοποίησης Er µε την θερµοκρασία TΜ, ο τελευταίος όρος της Εξ. 
1.116 µπορεί να θεωρηθεί πολύ µικρότερος του προτελευταίου. Η Εξ. 1.116 
µετασχηµατίζεται ως εξής: 

β
ℜ=

H.Aln.T.E Mr               (1.117) 

 
Αντικαθιστώντας την τιµή του Er από την Εξ. 1.117 στην Εξ. 1.116 έχουµε: 

]
.
Q

2
1)H.A.(ln

T
1ln[H.Aln.T.E 2

M

a

M
Mr

Τℜ
−

β
−

β
ℜ=           (1.118) 

 
Η τελευταία σχέση µοιάζει πολύ µε αυτή η οποία ισχύει στην περίπτωση της 
θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD) για κινητική 2ης τάξης (Εξ. 1.119). 

)].(ln
T
1ln.[lnT.E
M

Md β
ν

−
β
ν

ℜ=             (1.119) 

 
• ∆ύο ρυθµορυθµιστικά βήµατα 

adsads CHHC →+               (1.108) 

ads2ads CHHC →+Η               (1.120) 

 
Με βάση την εξίσωση του ρυθµού παραγωγής CH4 θεωρώντας δύο 

ρυθµορυθµιστικά βήµατα και ακολουθώντας την ίδια διαδικασία φτάνουµε στην 
τελική εξίσωση: 

Mads

adsT/E
2

M

ar

T
1.

4
5)

CH
C

1.(e.H.A
T.

Q
2
1E

Mr +−
β

=
ℜ

−
ℜ−           (1.121) 

Κώ
στ
ας

 Ν
. Κ
ώσ
τα



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 101

Θεωρώντας ότι στην περιοχή του µεγίστου του ρυθµού παραγωγής CH4 ισχύει 
CΗads>Cads, τότε καταλήγουµε στην Εξ. 1.114 και από εκεί µε τις ανάλογες 
προσεγγίσεις καταλήγουµε στις Εξς. 1.16 και 1.117. 
 

Ανάλογα αποτελέσµατα βρίσκουµε και στην περίπτωση όπου θεωρούµε τρία 
ή τέσσερα ρυθµορυθµιστικά βήµατα. Το τελευταίο αποτέλεσµα έρχεται σε συµφωνία 
µε τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων του Σχ. 1.49. 
 
1.9.2.2 Μέθοδος της Ισοτοπικής Εναλλαγής (Steady State Isotopic Transient 
Kinetic Analysis, SSITKA) 
 
• Εισαγωγή 

 
Από τότε που ο H.S. Taylor [221] χρησιµοποίησε το δευτέριο (D) για 

σήµανση των πρωτονίων που λαµβάνουν µέρος στο µηχανισµό καταλυτικών 
αντιδράσεων υδρογονανθράκων, η µέθοδος της ισοτοπικής εναλλαγής έγινε και 
παρέµεινε µια από τις πιο ακριβείς µεθόδους για τη µελέτη του µηχανισµού µιας 
καταλυτικής αντίδρασης σε συνθήκες αντίδρασης. Από τότε έχουν γίνει πολύ 
σηµαντικές µηχανιστικές µελέτες µε τη χρήση της τεχνικής αυτής. Μια τέτοια µελέτη 
που έγινε µε τη χρήση 18Ο2, απέδειξε ότι ορισµένα στερεά έχουν την ικανότητα να 
ελευθερώνουν οξυγόνο της δοµής τους προς αντίδραση µε εισερχόµενα αντιδρώντα, 
ενώ προσροφούν οξυγόνο από την αέρια φάση στις κενές θέσεις οξυγόνου που 
δηµιουργούνται [231]. Η εύρεση του µηχανισµού της οξείδωσης της µεθανόλης 
καθώς και της µετατροπής των υδρογονανθράκων, αποτελεί επίσης αξιοσηµείωτο 
επίτευγµα αυτής της µεθόδου [222].  

Η τεχνική της ισοτοπικής εναλλαγής βασίζεται στην παρακολούθηση ενός ή 
περισσοτέρων ισοτόπων σε αντιδρώντα ή προϊόντα αέρια µίγµατα σε σχέση µε το 
χρόνο, µετά από εναλλαγή ενός αντιδρώντος µε το αντίστοιχο ισότοπο του σε 
συνθήκες αντίδρασης (SSITKA) [232]. Με τη βοήθεια χρωµατογραφικής βαλβίδας 
γίνεται βηµατική εναλλαγή µεταξύ δύο αερίων µιγµάτων τα οποία διαφέρουν µόνο ως 
προς την παρουσία του ισοτόπου αερίου. Η απόκριση του αδρανούς αερίου (π.χ., Ar) 
που βρίσκεται στο ισότοπο µίγµα δίνει την υδροδυναµική απόκριση του συστήµατος 
(καµπύλη αναφοράς). Όπως όλες οι δυναµικές τεχνικές (Transient Techniques) έτσι 
και η τεχνική SSITKA επιτρέπει τον υπολογισµό κινητικών παραµέτρων καθώς και 
των επιφανειακών συγκεντρώσεων διαφόρων προσροφηµένων ειδών τα οποία 
συµµετέχουν στο µηχανισµό της αντίδρασης [332, 333]. Παρόλα αυτά, η τεχνική 
SSITKA παρουσιάζει ένα µεγάλο πλεονέκτηµα έναντι των άλλων δυναµικών 
τεχνικών. Η τεχνική αυτή εφαρµόζεται σε πραγµατικές συνθήκες αντίδρασης, µε 
άλλα λόγια χωρίς την διατάραξη της κινητικής της υπό µελέτη αντίδρασης, γεγονός που 
δεν συµβαίνει µε τις υπόλοιπες δυναµικές τεχνικές [232]. Για το λόγω αυτό οι 
επιφανειακές συγκεντρώσεις των διαφόρων προσροφηµένων ειδών δεν αλλάζουν 
µετά την ισοτοπική εναλλαγή. Οι δυναµικές αποκρίσεις που παίρνονται από την 
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εφαρµογή της τεχνικής αυτής µπορούν να δώσουν πληροφορίες για την χηµική δοµή, 
την ενεργότητα καθώς και την συγκέντρωση των ενδιαµέσων ειδών που συµµετέχουν 
σε µια αντίδραση. 

 
• Επιλογή του αντιδραστήρα 

Για την σωστή αξιοποίηση των δεδοµένων SSITKA, οι δυναµικές αποκρίσεις 
των αντιδρώντων και προϊόντων, στην έξοδο του αντιδραστήρα πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε καθαρά κινητικές διεργασίες. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη 
η σωστή µέτρηση και περιγραφή της βηµατικής µεταβολής του αερίου. Η δυναµική 
αυτή απόκριση ορίζεται σαν συνάρτηση εισόδου (forcing function) [233] και δίνεται 
διαγραµµατικά στο Σχήµα 1.50. Η συνάρτηση εισόδου, F(t), καθορίζεται από τα 
υδροδυναµικά χαρακτηριστικά της χρωµατογραφικής βαλβίδας και των σωληνώσεων 
του συστήµατος ροής αερίων προς και από των αντιδραστήρα και είναι ανεξάρτητη 
του είδους του αντιδραστήρα. 

 

 
Σχήµα 1.50: Σχηµατική απεικόνιση της συνάρτησης εισόδου (F) και της καµπύλης 
µίξης για αντιδραστήρα PFR (ΜPFR) και CSTR (ΜCSTR), αντίστοιχα. 
 

Η δυναµική απόκριση στην έξοδο του αντιδραστήρα καθορίζεται εκτός από τα 
χαρακτηριστικά της συνάρτησης εισόδου F(t) και από τα υδροδυναµικά 
χαρακτηριστικά του αντιδραστήρα. Η τελευταία µετριέται µε την βοήθεια αδρανούς 
αερίου (Ar) και ορίζεται σαν καµπύλη µίξης (mixing curve) [233]. Στο Σχ. 1.50 
δίνονται οι καµπύλες µίξης για αντιδραστήρα συνεχούς ανάδευσης (CSTR) καθώς και 
για αντιδραστήρα PFR. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.50, η καµπύλη µίξης είναι 
διαφορετική για κάθε αντιδραστήρα. Το σχήµα της καµπύλης µίξης επηρεάζει άµεσα 
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τις αποκρίσεις των αντιδρώντων και προϊόντων. Όσο µεγαλύτερη είναι η σταθερά 
χρόνου απόκρισης (τ, sec) για την καµπύλη µίξης, τόσο περισσότερες πληροφορίες 
που αφορούν γρήγορες κινητικές διεργασίες αλλοιώνονται ως αποτέλεσµα της 
επικάλυψης από την υδροδυναµική απόκριση του συστήµατος [234]. Εάν η σταθερά 
χρόνου των κινητικών διεργασιών που µελετούνται είναι µεγαλύτερη από αυτή της 
καµπύλης µίξης, τότε µπορούν να εξαχθούν οι σωστές κινητικές πληροφορίες.  

Σε ένα αντιδραστήρα CSTR η σταθερά χρόνου απόκρισης της καµπύλης µίξης 
είναι πάντοτε µεγαλύτερη από αυτή της συνάρτησης εισόδου. Η αύξηση αυτή της 
σταθεράς χρόνου απόκρισης οφείλεται στο µέσο χρόνο παραµονής του αερίου στο 
σύστηµα του αντιδραστήρα.  
 Η λειτουργία και διάταξη ενός αυλωτού αντιδραστήρα PFR είναι πολύ πιο 
απλή από αυτή ενός αντιδραστήρα CSTR και η κατανάλωση ισοτόπου είναι 
µικρότερη. Για το λόγο αυτό ο αντιδραστήρας PFR σε µικρές µετατροπές 
αντιδρώντων (διαφορική λειτουργία) είναι ο πιο συχνά χρησιµοποιούµενος 
αντιδραστήρας για τα πειράµατα SSITKA. Ο µόνος παράγοντας που καθορίζει την 
ακρίβεια εφαρµογής ενός αντιδραστήρα PFR είναι η σταθερά χρόνου της καµπύλης 
µίξης του. 
 
• Μαθηµατική Ανάλυση SSITKA 

 
Η µαθηµατική ανάλυση των πειραµάτων SSITKA βασίζεται στην υπόθεση 

κάποιου µηχανισµού (σειρά µηχανιστικών βηµάτων) για µια συγκεκριµένη αντίδραση 
[232, 233]. Ανάλογα µε τα στοιχειώδη µηχανιστικά βήµατα που υποθέτονται (π.χ. 
αντιστρεπτή χηµική αντίδραση και προσρόφηση ή όχι), αλλάζει και το αποτέλεσµα 
της δυναµικής απόκρισης αντιδρώντων και προϊόντων. Στο Σχήµα 1.51 δίνονται οι 
σχέσεις των δυναµικών αποκρίσεων µε το χρόνο που προκύπτουν για διάφορα 
µοντέλα [232]. 

Παρακάτω δίνεται η ανάλυση για την περίπτωση όπου τόσο η χηµική 
αντίδραση όσο και η προσρόφηση θεωρούνται ως αντιστρεπτά µηχανιστικά βήµατα. 
Ας θεωρήσουµε το µοντέλο 3 του Σχήµατος 1.51, σύµφωνα µε το µηχανιστικό 
σχήµα: 

)g(Pί..άA)g(R →δηεπροσµενδι↔                 (1.122) 
όπου R είναι το αντιδρών, και Ρ είναι το προϊόν ή τα προϊόντα. 
 

Από το ισοζύγιο µάζας στην δεξαµενή των ενδιαµέσων προσροφηµένων ειδών 
θα έχουµε: 

)t(r)t(r)t(r)t(N
dt
d R

a
PR

a
A

−−−=             (1.123) 

∆ιαιρώντας και τα δύο µέλη της τελευταίας µε τη σταθερά, )t(N
A−

έχουµε: 
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⎢
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⎢
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⎡
           (1.124) 

Ο πρώτος όρος της Εξ. 1.124 σε αγκύλες αντιπροσωπεύει την 
κανονικοποιηµένη δυναµική απόκριση η οποία γράφεται ως εξής: 

)t(N

)t(N)t(F A

A
A

−
=                           (1.125) 

Συνδυάζοντας τις Εξς. 1.124 και 1.125 προκύπτει: 

)t(F.
N

r
)t(F.

N

r)t(F.
N

r
)t(F

dt
d R

A

R
aP

A

P
R

A

R
aA

−

−

−−
−−=                       (1.126) 

Για το συγκεκριµένο µοντέλο ο µέσος χρόνος παραµονής των ενδιαµέσων 
ειδών στην επιφάνεια του καταλύτη δίνεται από την Εξ. 1.127 [232]. 

1
A

R
a

R
a1

A

p

]
N

rr
[]

N

r[ −

−

−−

−

Α −
==τ              (1.127) 

 
Συνδυάζοντας τις δύο τελευταίες εξισώσεις και θέτοντας FP(t) = FA(t) έχουµε: 

)t(F.)()t(F.)()t(F
dt
d P1R1P −Α−Α τ−τ=             (1.128) 

 
Για βηµατική αφαίρεση (step down) του ισοτόπου R, θα ισχύει FR(t) = 0 για 

t>0. Τότε ολοκληρώνοντας την Εξ. 1.128 για FP(t) = 1και t = 0, προκύπτει: 
)/texp()t(F AP τ−=               (1.129) 

Η ολοκλήρωση της τελευταίας δυναµικής απόκρισης δίνει τον συνολικό µέσο 
χρόνο παραµονής των ενδιαµέσων ειδών στην επιφάνεια του καταλύτη (Εξ. 1.130). 
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Εάν υποθέσουµε ότι η αντίδραση είναι πρώτης τάξης, τότε 

A
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Όπως φαίνεται από την Εξ. 1.131, εάν γνωρίζουµε την τιµή του rR

a- µπορούµε να 
υπολογίσουµε την κινητική σταθερά k. 
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Σχήµα 1.51: Καταλυτικά µηχανιστικά µοντέλα, δυναµικές αποκρίσεις και κινητικές 
παράµετροι [232]. Μη-αντιστρεπτή χηµική αντίδραση και προσρόφηση µε µια 
δεξαµενή (1) και δύο δεξαµενές σε σειρά (2). Αντιστρεπτή χηµική αντίδραση και 
προσρόφηση µε µια δεξαµενή (3) και δύο δεξαµενές παράλληλα (4). 
 
1.9.3 Φασµατοσκοπία Υπερύθρου 
1.9.3.1 Εισαγωγή 

 
Η συνολική ενέργεια ενός µορίου οφείλεται σε πυρηνικές (Enucl) και 

ηλεκτρονιακές (Eelec) συνεισφορές και δίδεται από την σχέση [236-242]:  
Etot=Enucl+Eelec                (1.132) 
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Η ενεργειακή αυτή σχέση βασίζεται στο γεγονός ότι η ταχύτητα των 
ηλεκτρονίων είναι πολύ µεγαλύτερη αυτής των πυρήνων. Η Enucl απαρτίζεται από επί 
µέρους ενέργειες όπου ισχύει η σχέση: 
Enucl = Etrans + Erot + Evib               (1.133) 
όπου Etrans είναι η ενέργεια µεταφορικής κίνησης του µορίου, Erot είναι η ενέργεια 
περιστροφής, και Evib είναι η ενέργεια ταλάντωσης (δόνησης) µοριακών δεσµών στο 
µόριο. 

Στην µελέτη των ηλεκτρονιακών διεγέρσεων και εσωτερικών δονήσεων του 
µορίου δεν ενδιαφέρει η Etrans. 

Όταν ένα µόριο βρεθεί σε ηλεκτροµαγνητικό πεδίο όπου διεγείρεται µε 
ακτινοβολία κατάλληλης συχνότητας, τότε γίνεται µεταφορά ενέργειας από το πεδίο 
στο µόριο όταν ικανοποιείται η συνθήκη του Bohr, ∆Ε=hν, όπου ∆Ε η διαφορά 
ενέργειας µεταξύ δύο κβαντισµένων ενεργειακών καταστάσεων του µορίου, h η 
σταθερά του Planck και ν η συχνότητα της ακτινοβολίας [237]. Στο Σχήµα 1.52 
δίδονται σχηµατικά οι ενεργειακές στάθµες ενός διατοµικού µορίου. Κάθε 
ηλεκτρονιακή στάθµη υποδιαιρείται σε στάθµες ταλαντώσεων, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από τον κβαντικό αριθµό ταλάντωσης, υ, ενώ κάθε στάθµη 
ταλάντωσης υποδιαιρείται σε στάθµες περιστροφής των οποίων η ενέργεια 
χαρακτηρίζεται από τον κβαντικό αριθµό J [237]. 

Οι ενεργειακές στάθµες λόγω περιστροφής του µορίου ευρίσκονται η µία 
πλησίον της άλλης και εποµένως µεταπτώσεις µεταξύ γειτονικών σταθµών 
λαµβάνουν χώρα σε χαµηλές συχνότητες (ή µεγάλα µήκη κύµατος). Τέτοιες 
µεταπτώσεις περιγράφουν τα φάσµατα περιστροφής (rotational spectra) τα οποία 
µετρώνται στην περιοχή των µικροκυµάτων και του άπω υπερύθρου, δηλαδή 1cm-1 
(104 µm) έως περίπου 102 cm-1 (102 µm). Υπενθυµίζεται ότι η συχνότητα, ν, 
µετατρέπεται σε κυµατάριθµους, ũ, ή σε µήκος κύµατος, λ, µέσω της γνωστής 
σχέσεως λ=c/ν=1/ũ, όπου c η ταχύτητα του φωτός. Η απόσταση µεταξύ δονητικών 
ενεργειακών σταθµών είναι µεγαλύτερη µε αποτέλεσµα οι σχετικές ενεργειακές 
µεταπτώσεις να λαµβάνουν χώρα σε µεγαλύτερες συχνότητες (µικρότερα µήκη 
κύµατος) απ’ ότι οι µεταπτώσεις λόγω περιστροφής του µορίου. Τα δονητικά 
φάσµατα (vibrational spectra) µετρώνται συνήθως στην περιοχή 102 cm-1 (102 µm) 
έως 104 cm-1 (1µm) (περιοχή υπερύθρου). Τέλος, η µεγάλη ενεργειακή απόσταση 
µεταξύ των ηλεκτρονιακών ενεργειακών σταθµών έχει ως αποτέλεσµα τα αντίστοιχα 
ηλεκτρονιακά φάσµατα (electronic spectra) να µετρώνται στην περιοχή 104 cm-1 
(1µm) έως 105 cm-1 (0.1 µm) (περιοχή ορατού και υπεριώδους). 

Τα φάσµατα ταλάντωσης ή δονητικά φάσµατα συνήθως µετρώνται 
πειραµατικά ως φάσµατα υπερύθρου και φάσµατα Raman. Οι δύο αυτοί τύποι των 
δονητικών φασµάτων έχουν διαφορετική φυσική προέλευση. Ενώ τα φάσµατα 
υπερύθρου προέρχονται από µεταπτώσεις µεταξύ δύο γειτονικών δονητικών 
ενεργειακών σταθµών του µορίου λόγω απορρόφησης ή εκποµπής υπερύθρου 
ακτινοβολίας, τα φάσµατα Raman οφείλονται στην σκέδαση ακτινοβολίας (συνήθως 
ορατού ή υπεριώδους) λόγω ηλεκτρονιακής πόλωσης του µορίου [237]. 
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Σχήµα 1.52: Σχηµατικό ενεργειακό διάγραµµα διατοµικού µορίου. 
 
1.9.3.2 Ταλάντωση ∆ιατοµικού Μορίου 

 
Υποθέτουµε διατοµικό µόριο ΑΒ µε µάζες ατόµων m1 και m2. Η ταλάντωση 

του διατοµικού µορίου µπορεί να αναχθεί στην κίνηση ενός σώµατος µάζας µ, του 
οποίου η µετατόπιση από την θέση ισορροπίας x ισούται µε την µεταβολή της 
απόστασης των ατόµων, x=r-re, όπου re είναι η απόσταση ισορροπίας. Η µάζα µ 
ονοµάζεται ανηγµένη µάζα και δίδεται από την σχέση: 
µ=m1m2/(m1+m2)              (1.134) 
Η κινητική ενέργεια του συστήµατος είναι: 
Τ = (1/2) µ (dx/dt)2                (1.135) 
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Εάν υποθέσουµε ότι η δύναµη επαναφοράς στην θέση ισορροπίας υπακούει στον 
νόµο του Hooke (Εξ. 1.136),  
F(x)= -kx               (1.136) 
όπου k είναι η σταθερά δυναµικής επαναφοράς, τότε το δυναµικό V(x) που 
δηµιουργεί η δύναµη F(x) προκύπτει από την σχέση: 
F(x)=-(dV(x)/dx) ⇒ V(x)=-∫F(x) dx=(1/2) kx2          (1.137) 
Η παραπάνω σχέση δείχνει ότι υπό τις συνθήκες αυτές το σύστηµα αποτελεί έναν 
αρµονικό ταλαντωτή του οποίου η δυναµική ενέργεια δίδεται γραφικά στο Σχήµα 
1.53. Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται και στο Σχ. 1.53, η εξίσωση του αρµονικού 
ταλαντωτή δεν προσοµοιάζει τέλεια ένα πραγµατικό µόριο. Όπως φαίνεται στο Σχ. 
1.53, η εξάρτηση της δυναµικής ενέργειας του µορίου για αρµονικό ταλαντωτή και 
για πραγµατικό διατοµικό µόριο συµφωνούν µόνο στην περίπτωση όπου τα δύο 
άτοµα βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη από αυτή της ισορροπίας. Για αποστάσεις 
µεγαλύτερες του re η σχέση του αρµονικού ταλαντωτή δίνει σηµαντικά υψηλότερες 
ενέργειες µορίου από ότι συµβαίνει στην πραγµατικότητα. Ακόµα και αν προστεθεί 
κυβικός όρος (αx3, όπου α = σταθερά) στην εξίσωση του αρµονικού ταλαντωτή (Εξ. 
1.137) δεν προκύπτει ικανοποιητική συµφωνία (Σχ. 1.53). 

Η κβαντοµηχανική εξέταση του προβλήµατος προϋποθέτει επίλυση της 
χρονικά ανεξάρτητης µορφής της εξίσωσης Schrödinger µε δυναµικό V(x).  
 -(ħ2/2µ) (d2Ψ/dx2)+V(x) Ψ(x)=E Ψ(x)             (1.138) 
όπου Ψ(x) είναι οι ιδιοσυναρτήσεις και Ε οι ιδιοτιµές της ενέργειας που προκύπτουν 
από την επίλυση της παραπάνω διαφορικής εξίσωσης.  
 

 
 

Σχήµα 1.53: ∆υναµική ενέργεια αρµονικού ταλαντωτή (---), αρµονικού ταλαντωτή 
µε κυβικό όρο (.....) και πραγµατικού διατοµικού µορίου (___). 
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1.9.3.3 Κανόνες Επιλογής  
Κλασική θεώρηση 

 
Σύµφωνα µε την κλασική ηλεκτροµαγνητική θεωρία ένα παλλόµενο δίπολο 

εκπέµπει ή απορροφά ακτινοβολία της οποίας η συχνότητα είναι ίση µε αυτή της 
ταλάντωσης του [243]. Η ένταση της απορρόφησης ή εκποµπής της ακτινοβολίας 
είναι ανάλογος του τετραγώνου της µεταβολής της διπολικής του ροπής, µ, ως προς 
την µεταβολή της απόστασης του δίπολου, x. 

2)x/(I ∂µ∂∝                (1.139) 
Είναι προφανές ότι µη-µηδενική ένταση απορρόφησης ή εκποµπής ακτινοβολίας 
προϋποθέτει, 

0)x/( ≠∂µ∂                (1.140) 
Η εξίσωση αυτή αποτελεί τον “κλασικό” κανόνα επιλογής για απορρόφηση / εκποµπή 
ακτινοβολίας υπερύθρου. 
 
 Κβαντοµηχανική θεώρηση 

 
Σύµφωνα µε την κβαντοµηχανική θεωρία, η απορρόφηση ακτινοβολίας οδηγεί 

σε µετάπτωση από την δονητική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την 
ιδιοσυνάρτηση Ψκ σε αυτή που χαρακτηρίζεται από την ιδιοσυνάρτηση Ψm εφ’ όσον 
το παρακάτω ολοκλήρωµα (transition mοment) είναι µη-µηδενικό. 

∫ ≠ΨµΨ κ 0dr*
m               (1.141) 

όπου µ είναι ο τελεστής διπολικής ροπής (transition moment operator). 
Αναπτύσσοντας το µ σε σειρά ως προς x, 

....x)x/( +∂µ∂+µ=µ οο              (1.142) 

η Εξ. 1.141 παίρνει τη µορφή, 

0drx)x/(drx)x/(dr

dr]x)x/([dr
*
m

*
m

*
m

*
m

*
m

≠ΨΨ∂µ∂=ΨΨ∂µ∂+ΨΨµ

Ψ∂µ∂+µΨ=ΨµΨ

∫∫∫
∫∫

κοκοκο

κοοκ
        (1.143) 

 
Το παραπάνω ολοκλήρωµα (Εξ. 1.143) είναι µή-µηδενικό εφ’ όσον, 

0)x/( ≠∂µ∂ ο και m = k ± 1 δηλ. ∆υ = ± 1.           (1.144) 

 
Από την Εξ. 1.144 συνεπάγονται τα πιο κάτω: 

• µόνο µεταπτώσεις µεταξύ γειτονικών δονητικών καταστάσεων είναι 
επιτρεπτές (∆υ= ± 1)  

• µόνο δονήσεις για τις οποίες ισχύει 0)x/( ≠∂µ∂ ο  είναι ενεργές στο φάσµα 

υπερύθρου, και  
• η µόνιµη διπολική ροπή (µο) δεν συνεισφέρει στην ένταση ταινίας 

απορρόφησης στο υπέρυθρο.  
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Τονίζεται ότι στην περίπτωση µή αρµονικού ταλαντωτή (όπως είναι η πλειοψηφία 
των µορίων) γίνεται δυνατή η µετάπτωση και µεταξύ µη γειτονικών δονητικών 
καταστάσεων, γεγονός που οδηγεί στην εµφάνιση υπέρτονων ταινιών (overtones) µε 
συχνότητα nνο, όπου n=1,2,3.. και ταινιών εκ συνδυασµού µε συχνότητα nν1 ± ν2 

(combination bands) [237]. 
 
 1.9.3.4 Κανονικοί Τρόποι ∆όνησης Μορίου  

 
Ένα µόριο που αποτελείται από Ν άτοµα έχει 3Ν βαθµούς ελευθερίας, εκ των 

οποίων τρεις περιγράφουν την µετατόπιση του κέντρου βάρους του και άλλοι τρεις 
την περιστροφή του γύρω από τους τρεις καρτεσιανούς άξονες [243]. Συνεπώς, 3Ν-6 
βαθµοί ελευθερίας περιγράφουν τις ταλαντώσεις (δονήσεις) του µορίου. Στην 
περίπτωση γραµµικών µορίων αρκούν δύο βαθµοί ελευθερίας για την περιγραφή της 
περιστροφής και εποµένως οι δονητικοί βαθµοί ελευθερίας γίνονται 3Ν-5. Οι βασικοί 
αυτοί τρόποι δόνησης του µορίου (3Ν-6, ή 3Ν-5) ονοµάζονται κανονικοί τρόποι 
δόνησης (normal vibrations, ή normal vibrational modes), δεδοµένου ότι οποιαδήποτε 
δόνηση του µορίου µπορεί να περιγραφεί ως γραµµικός συνδυασµός των κανονικών 
τρόπων δόνησης.  

Στο Σχήµα 1.54 δίδονται ως παράδειγµα οι κανονικές δονήσεις δύο 
τριατοµικών µορίων, ενός γραµµικού (CΟ2) και ενός µη γραµµικού (Η2Ο). Η δόνηση 
του CO2 µε συχνότητα ν2 είναι διπλά εκφυλισµένη, δηλ. ν2a=ν2b. Είναι προφανές ότι η 
δόνηση συχνότητας ν1 δεν µεταβάλλει την διπολική ροπή του CO2 και συνεπώς είναι 
ανενεργή στο υπέρυθρο, αλλά ενεργή στο Raman. Αντίθετα, οι δονήσεις ν2 και ν3 του 
CO2 είναι ενεργές στο υπέρυθρο και ανενεργές στο Raman. Γενικώς, σε µόρια µε 
κέντρο συµµετρίας οι δονήσεις που είναι ενεργές στο IR δεν είναι ενεργές στο 
Raman, και αντίστροφα. Στο µη γραµµικό Η2Ο και οι τρεις δονήσεις είναι ενεργές 
στο IR και Raman ταυτόχρονα.  

Στο Σχήµα 1.55 δίδονται οι κανονικές δονήσεις ενός τετραεδρικού 
συστήµατος ΧΥ4 (π.χ. το ιόν SO4

2-). Τονίζεται ότι η τελείως συµµετρική δόνηση 
έκτασης του δεσµού Χ-Υ (ν1) είναι ενεργή µόνο στο Raman, όπως και η δόνηση 
κάµψεως µε συχνότητα ν2. Αντίθετα, η ασύµµετρη δόνηση έκτασης του Χ-Υ δεσµού 
(ν3) και η δόνηση κάµψης (ν4) είναι ενεργές ταυτόχρονα στο υπέρυθρο και στο 
Raman. Να σηµειωθεί ότι καθώς αυξάνει ο αριθµός ατόµων ενός µορίου, ιόντος, ή 
ατοµικού συγκροτήµατος γενικότερα, αυξάνει και η πολυπλοκότητα των κανονικών 
δονήσεων [237].  

Η συµµετρία των κανονικών δονήσεων ενός µορίου, καθώς και η ενεργότητά 
τους στο IR/Raman µπορεί να ευρεθεί µε εφαρµογή της θεωρίας οµάδων, η οποία 
αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο της δονητικής φασµατοσκοπίας [244]. 
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Σχήµα 1.54: Κανονικοί τρόποι δόνησης γραµµικού (CΟ2) και κεκαµµένου (Η2Ο) 
τριατοµικού µορίου.  

 
 

 
 
Σχήµα 1.55: Κανονικοί τρόποι δόνησης τετραεδρικού µορίου / ιόντος.  
 
 
 1.9.3.5 Φασµατοσκοπία Υπερύθρου µε Μετασχηµατισµό Fourier (FTIR)  
• Εισαγωγή 

 
Η περιοχή εφαρµογών της φασµατοσκοπίας υπερύθρου έχει επεκταθεί 

σηµαντικότατα τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της ανάπτυξης της φασµατοσκοπίας 
υπερύθρου µε µετασχηµατισµό Fourier. Τούτο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
θεαµατική ανάπτυξη των υπολογιστών και στην βαθµιαία χρήση τους σε θέµατα 
φασµατοσκοπίας. Στην συνήθη φασµατοσκοπία υπερύθρου (dispersive IR 
spectroscopy), η πολυχρωµατική ακτινοβολία της πηγής αναλύεται µε χρήση 
µονοχρωµάτωρα (πρίσµα ή φράγµα) και ανιχνεύεται κατά συχνότητες ν+∆ν, όπου το 
∆ν καθορίζεται από το εύρος των σχισµών του φωτοµέτρου [245-250]. Αντίθετα, 
στην φασµατοσκοπία υπερύθρου µε µετασχηµατισµό Fourier (FT-ΙR) το 
συµβολόµετρο Michelson, γνωστό ήδη από τα τέλη του περασµένου αιώνα, αποτελεί 
την καρδιά της τεχνικής. Το συµβολόµετρο Michelson απαρτίζεται από δύο κάτοπτρα 
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κάθετα µεταξύ τους, εκ των οποίων το ένα είναι κινητό, και ένα διαιρέτη δέσµης 
(beam splitter) που παρεµβάλλεται µεταξύ των σε γωνία 45ο (Σχήµα 1.56). 

Για την κατανόηση της λειτουργίας του συµβολόµετρου ας θεωρήσουµε την 
απλούστερη περίπτωση κατά την οποία η ακτινοβολία µίας µονοχρωµατικής πηγής 
συχνότητας νο ( όπου νο ο κυµατάριθµος της ακτινοβολίας, δηλ. νο=1/λο) χωρίζεται σε 
δύο δέσµες ίσης εντάσεως Ι(νο). Όταν µετά την ανάκλαση στους δύο καθρέπτες οι 
δύο δέσµες συναντώνται εκ νέου στον διαιρέτη δέσµης συµβάλλουν και δίδουν 
συνολική ένταση η οποία δίδεται από την πιο κάτω σχέση [245]: 
Ι(φ) = 2 Ι(νο) (1+cosφ)             (1.145) 
Η ακτινοβολία έντασης Ι(φ) κατευθύνεται στο δείγµα και στη συνέχεια στον 
ανιχνευτή. Η διαφορά φάσης φ µπορεί να εκφραστεί σαν συνάρτηση της διαφοράς 
των δύο οπτικών διαδροµών, s, και του µήκους κύµατος λο της ακτινοβολίας. 
φ= 2π (s/λο)               (1.146) 
Συνεπώς, η ένταση της ακτινοβολίας µετά την συµβολή δίδεται από την σχέση: 
Ι(s)= 2 Ι(νο) (1+cos2πνοs)             (1.147) 
Είναι προφανές ότι παρατηρείται ενισχυτική συµβολή (constructive interference) 
όταν s = n λο, n= 0, ±1, ± 2… 
Αντίθετα, παρατηρείται µηδενική ένταση όταν, 
s = (n+1/2) λο               (1.148) 
Στην πραγµατικότητα όµως η πηγή εκπέµπει ένα συνεχές φάσµα συχνοτήτων ν και 
εποµένως η ένταση της ακτινοβολίας δίνεται από την πιο κάτω σχέση: 

I(s)= 2 Ι(ν) (1+cos2πνs)dν = 2 Ι(ν) dν + 2 Ι(ν) cos2πνs dν = 

Ισ + 2 Ι(ν) cos2πνs dν             (1.149) 
Συνεπώς, η ένταση I(s) αποτελείται από ένα σταθερό µέρος, Iσ, και ένα 

µεταβαλλόµενο: 2 Ι(ν) cos2πνs dν. Το µεταβαλλόµενο µέρος είναι υπεύθυνο για 
την χαρακτηριστική εµφάνιση του φάσµατος συµβολής (interferrogram) και 
ονοµάζεται συνάρτηση του συµβολοµέτρου: 

F(s) = 2 Ι(ν) cos2πνs dν = Ι(ν) cos2πνs dν          (1.150) 
 

Στο Σχήµα 1.57 φαίνονται τα φάσµατα εκποµπής και τα συµβολογράµµατα 
µιας µονοχρωµατικής και µιας πολυχρωµατικής πηγής. Τα συµβολογράµµατα είναι 
συµµετρικά ως προς s=0 και η µέγιστη ένταση για την πολυχρωµατική πηγή 
λαµβάνεται για s=0.  

Από την µετρούµενη συνάρτηση F(s), δηλαδή την ένταση ακτινοβολίας σαν 
συνάρτηση της µετατόπισης του κινητού κατόπτρου, προκύπτει εύκολα το φάσµα 
υπερύθρου Ι(ν), µέσω του µετασχηµατισµού Fourier, εκ του οποίου προέρχεται και η 
ονοµασία Fourier transform spectroscopy (Εξ. 1.151). 

I(ν) = F(s) cos2πνs ds = 2 F(s) cos2πνs ds          (1.151) 
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Σχήµα 1.56: Οπτική διάταξη συµβολοµέτρου Michelson: L - πηγή Laser, ΒS - Beam 
Splitter, M - Καθρέπτες, S - Οθόνη (screen), DL - αποκλίνων φακός 
 

  Σύµφωνα µε την Εξ. 1.151, ο υπολογισµός του φάσµατος Ι(ν) προϋποθέτει 
την γνώση του συµβολογράµµατος για διαφορές οπτικών διαδροµών 0 ≤ s ≤ 8 . Στην 
πράξη τούτο δεν είναι δυνατό δεδοµένου ότι το s λαµβάνει τιµές µεταξύ 0 και smax. 
Μαθηµατικά, τούτο αντιστοιχεί µε πολλαπλασιασµό του F(s) µε µια συνάρτηση Dr(s) 
(instrumental line shape) η οποία µηδενίζει την ένταση για ορισµένες τιµές του s. Η 
διαδικασία αυτή λέγεται αποδισµός (apodization) και αντιστοιχεί στην γνωστή 
συνάρτηση σχισµής (slit function) σε dispersive φασµατοφωτόµετρο [237]. 
Παράδειγµα συνάρτησης Dr(s) είναι η συνάρτηση boxcar, 
Dr(s) =1 όταν - smax< s< +smax                
Dr(s) =0 όταν s< -smax, s> +smax 

 
Αν Dr(ν) είναι η µετασχηµατισµένη Fourier της Dr(s) τότε το προκύπτον φάσµα 
δίνεται από τη σχέση: 

Ι(ν).Dr(ν) = F(s).Dr(s) cos2πνs ds                       (1.152) 
όπου Ι(ν) είναι το πραγµατικό φάσµα.  

 
 Η φυσική σηµασία του Ι(ν).Dr(v) είναι ότι το φάσµα έχει καθορισµένο εύρος 

το οποίο ισούται µε ∆ν=1/2smax για τετραγωνικό αποδισµό και ∆ν=1/smax για 
τριγωνικό αποδισµό. Επίσης, η διακριτική ικανότητα του οργάνου είναι R=2νsmax για 
τετραγωνικό αποδισµό και R=νsmax για τριγωνικό αποδισµό [248]. 
Όπως παρατηρείται στο Σχήµα 1.56, το κινητό κάτοπτρο του συµβολόµετρου 
Michelson αποτελεί επίσης µέρος ενός µικρότερου συµβολόµετρου (συµβολόµετρο 
αναφοράς) όπου οι φωτεινές πηγές είναι ένα µικρό laser He-Ne και µια πηγή λευκού 
φωτός. Το laser He-Ne χρησιµοποιείται για την µέτρηση της µετατόπισης του κινητού 
κατόπτρου µε µεγάλη ακρίβεια, και συνεπώς της συχνότητας της ακτινοβολίας, 
δεδοµένου ότι η ν(He-Ne)=15802.4117 cm-1. Το συµβολογράφηµα του λευκού φωτός 
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χρησιµοποιείται για να καθορίζει την έναρξη της διαδικασίας συλλογής δεδοµένων 
(trigger). Το σταθερό κάτοπτρο του συµβολόµετρου αναφοράς ρυθµίζεται έτσι ώστε 
το µέγιστο του συµβολογράµµατος του λευκού φωτός να εκδηλώνεται όταν s> smax 
για το κυρίως συµβολόµετρο. 
 

 
 

 Σχήµα 1.57: Συµβολογράµµατα [I(s)] και αντίστοιχα φάσµατα εκποµπής [I(ν)] 
µονοχρωµατικής (α) και πολυχρωµατικής (β) πηγής. 

  
• ∆υνατότητες και Πλεονεκτήµατα της Φασµατοσκοπίας FT-IR 

 
Kατά την διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών έχουν αναπτυχθεί διάφοροι 

τύποι φασµατοφωτοµέτρων FTIR τα οποία παρουσιάζουν διαφορές ως προς το είδος 
του συµβολόµετρου Michelson που χρησιµοποιούν, το είδος του διαχωριστή δέσµης, 
την σχεδίαση της οπτικής διαδροµής, το είδος των ανιχνευτών κ.λπ [251]. Τα 
πλεονεκτήµατα / µειονεκτήµατα των διαφόρων φασµατοφωτόµετρων FTIR 
αναφέρονται αναλυτικά σε εξειδικευµένη βιβλιογραφία [251]. 

H χρήση των υπολογιστών στην φασµατοσκοπία FTIR προσφέρει την 
δυνατότητα ταχείας λήψης πολλαπλών φασµάτων, υπολογισµού της µέσης τιµής 
τους, επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδοµένων. Τούτο συνεπώς οδηγεί στην 
µέτρηση φασµάτων υψηλής ποιότητας. Είναι δυνατή επίσης η αφαίρεση φασµάτων 
(difference spectroscopy) και εποµένως η ακριβής ανίχνευση πολύ µικρών 
µεταβολών που οφείλονται τόσο στην µεταβαλλόµενη σύσταση όσο και στην φυσική 
κατάσταση του δείγµατος. 

Η ύπαρξη “βιβλιοθήκης” φασµάτων υπερύθρου παρέχει την δυνατότητα 
ανάλυσης του φάσµατος ενός µείγµατος συστατικών σε αυτά των επί µέρους 
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συστατικών και εποµένως την δυνατότητα ποσοτικής ανάλυσης του µείγµατος. 
Τέλος, είναι δυνατή η µελέτη µοριακών αλλαγών και αλληλεπιδράσεων. Για 
παράδειγµα, δεσµοί υδρογόνου και ενδοµοριακές αλληλεπιδράσεις προκαλούν 
συνήθως είτε µετατοπίσεις στην συχνότητα απορρόφησης, είτε αλλαγή στο 
συντελεστή µοριακής απορρόφησης. Και οι δύο αυτές φασµατικές διαφορές µπορούν 
να µελετηθούν λεπτοµερώς µε την τεχνική των φασµάτων διαφοράς. 

Η µεγάλη ευαισθησία που χαρακτηρίζει την φασµατοσκοπία FTIR 
µετατρέπεται σε µειονέκτηµα στην περίπτωση που η ατµόσφαιρα του 
φασµατοφωτόµετρου δεν έχει πλήρως εκκενωθεί, ή αντικατασταθεί µε άζωτο. Το 
φάσµα υπερύθρου παρουσιάζει τότε έντονες απορροφήσεις που οφείλονται στο Η2Ο 
και το CO2 του χώρου του φασµατοφωτόµετρου. Το σοβαρότερο όµως µειονέκτηµα 
της φασµατοσκοπίας FTIR είναι η απαιτούµενη ακριβής ρύθµιση των οπτικών του 
οργάνου, κυρίως του συµβολοµέτρου Michelson. Σε αντίθεση µε τα συµβατικά 
φασµατοφωτόµετρα IR, που δίνουν κακής ποιότητας αλλά χρησιµοποιήσιµα φάσµατα 
όταν δεν είναι καλώς ρυθµισµένα, τα φασµατοφωτόµετρα FTIR δεν παρέχουν καµιά 
πληροφορία όταν δεν έχουν καλή ρύθµιση [237]. 
 
• Τεχνική Ανακλαστικότητας µε Σκέδαση (Diffuse Reflectance Spectroscopy) 

 
Υλικά που παρουσιάζουν µικρό συντελεστή απορρόφησης, αλλά ικανότητα 

ισχυρής σκέδασης της ακτινοβολίας υπερύθρου λόγω πολλαπλών ανακλάσεων στην 
επιφάνεια τους, µελετώνται µε χρήση της φασµατοσκοπίας ανακλάσεως µε σκέδαση 
(Diffuse Reflectance Spectroscopy), αντί της φασµατοσκοπίας FTIR µε 
διαπερατότητα (transmission FTIR). Η τεχνική είναι γνωστή ως DRIFTS (Diffuse 
Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy). H προσπίπτουσα δέσµη 
κατευθύνεται µε ελλειψοειδές κάτοπτρο στο δείγµα υπό ευρεία στερεά γωνία, 
ανακλάται από την πορώδη ή κοκκώδη επιφάνεια του υλικού, τυχόν κατοπτρική 
συνεισφορά αποκόπτεται, και η σκεδαζόµενη ακτινοβολία συλλέγεται επίσης από 
ελλειψοειδές κάτοπτρο και αναλύεται όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.58 [237].  

Πλεονεκτήµατα της τεχνικής είναι η ευκολία συλλογής δεδοµένων από 
δείγµατα σε µορφή σκόνης, ή µε ανώµαλη εξωτερική επιφάνεια, καθώς και η υψηλή 
ευαισθησία σε ασθενή σήµατα (δυνατότητα ανίχνευσης ακόµα και µερικών ppm) 
[252]. Το πιο πάνω γεγονός καθιστά δυνατή τη χρήση της τεχνικής DRIFTS σε ένα 
µεγαλύτερο φάσµα δειγµάτων σε σχέση µε την τεχνική διέλευσης FTIR. Επιπλέον, το 
γεγονός ότι η τεχνική DRIFTS δεν απαιτεί την χρήση δισκίων, επιτρέπει τη χρήση της 
σε πραγµατικές συνθήκες αντίδρασης (in situ), δηλαδή, σε συνθήκες όπου ο 
καταλύτης έχει την µορφή σκόνης όπως σε καταλυτικές µετρήσεις σε χηµικό 
αντιδραστήρα [252]. Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα που παρουσιάζει η τεχνική 
DRIFTS έναντι της τεχνικής FTIR µε διαπερατότητα είναι το οικονοµικό κόστος 
[253]. Θα µπορούσε επίσης να αναφερθεί η µεγαλύτερη δυσκολία ποσοτικοποίησης 
του σήµατος (absorbance) το οποίο λαµβάνεται µε την τεχνική DRIFTS σε σχέση µε 
τη τεχνική FTIR διέλευσης [253]. 
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Το µετρούµενο σήµα στην τεχνική DRIFTS σχετίζεται µε τον συντελεστή 
µοριακής απορρόφησης του υλικού k, και τον συντελεστή σκέδασης s µέσω της 
συνάρτησης Kubelka-Munk, KM(R∞) [254]:  
ΚΜ = (1− R∞)2/2 R∞ = k/s                         (1.153) 
όπου R∞ είναι η ανακλαστικότητα που παρουσιάζει “άπειρο” πάχος υλικού (2-3 
mm), k είναι ο συντελεστής απορρόφησης του προσροφηµένου είδους, και s είναι ο 
παράγοντας σκέδασης. 
 

Ο συντελεστής απορρόφησης, k, ορίζεται ως εξής: 
k = 2.303a.c               (1.154) 
όπου a είναι η απορροφιτικότητα (absorptivity)του χηµικού είδους, και c είναι η 
συγκέντρωση του χηµικού είδους. 
 

Συνδυάζοντας τις δύο τελευταίες εξισώσεις έχουµε: 
ΚΜ = 2.303ac/s              (1.155) 

 
Στην πράξη το R∞ αντικαθίσταται από τον λόγο R(sample)/R(standard), όπου 

R(sample) και R(standard) είναι τα φάσµατα ανάκλασης του δείγµατος και του 
υλικού αναφοράς, αντίστοιχα. Ως δείγµα αναφοράς επιλέγεται υλικό που δεν 
απορροφά στο IR (π.χ. ΚΒr). 

 

 
 
Σχήµα 1.58: Σχηµατικό διάγραµµα κελλίου DRIFTS. 

 
Από την παραπάνω Εξ. 1.155 προκύπτει ότι ποσοτικές συγκρίσεις µεταξύ 

φασµάτων (π.χ. εφαρµογές του νόµου Beer-Lambert) είναι δυνατές µόνο εάν αυτά 
αντιστοιχούν σε δείγµατα παρόµοιας φύσης και κοκκοµετρίας, ώστε ο συντελεστής s 
να µπορεί να θεωρηθεί σταθερός. Σαν παράδειγµα αναφέρεται το γεγονός µέτρησης 
της επιφανειακής συγκέντρωσης συγκεκριµένου προσροφηµένου είδους 
(ολοκλήρωση κορυφής IR) µε το χρόνο αντίδρασης, όπου η αναφορά γίνεται ακριβώς 
στο ίδιο δείγµα και χηµικό είδος [255]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 
 
2.1 Σύνθεση και Χαρακτηρισµός Στερεών Καταλυτών 
2.1.1 Στηριζόµενοι Καταλύτες Pt σε Περοβσκιτικά Υποστρώµατα 
• Σύνθεση Καταλυτών 

Η σύνθεση των περοβσκιτικών υλικών που µελετήθηκαν σε αυτή τη διατριβή ως 
υποστρώµατα στηριζοµένων καταλυτών Pt έγινε µε την κεραµική µέθοδο [1] 
(αντίδραση πρώτων υλών-πρόδροµων ενώσεων στη στερεά κατάσταση) σε 
συνεργασία µε το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Η παρασκευή των 
περοβσκιτικών υλικών των σειρών La0.5Ce0.5-xMnO3 και La0.7SrxCe0.3-xFeO3 έγινε µε 
αντίδραση µεταξύ των οξειδίων και νιτρικών αλάτων των µετάλλων που µετέχουν 
στη δοµή. 

 La0.7SrxCe0.3-xFeO3 
Για την παρασκευή των στερεών της περοβσκιτικής σειράς La0.7SrxCe0.3-xFeO3 

έγινε ανάµειξη των νιτρικών αλάτων La(NO3)3x6H2O (99.99%, Merck), 
Fe(NO3)3x9H2O (99.99+%, Merck), Sr(NO3)2 (99+%, Ferak) καθώς και του CeO2 
(99.9%, Aldrich) σε κατάλληλες αναλογίες [1, 2]. Το µείγµα των πρόδροµων 
ενώσεων θερµάνθηκε στους 400oC για 2h σε ατµόσφαιρα αέρα προκειµένου να 
επιτευχθεί διάσπαση των νιτρικών αλάτων. Ακολούθησε περαιτέρω θέρµανση του 
µείγµατος για 4h στους 900οC στον αέρα. Στη συνέχεια, αφού το µείγµα ψύχθηκε και 
λειοτριβήθηκε, υποβλήθηκε σε επιπλέον θέρµανση στον αέρα στους 1050oC για 4h. 
Μετά το τέλος της συνολικής έψησης ακολούθησε η τελική λειοτρίβηση του 
µείγµατος. Στο Σχήµα 2.1 απεικονίζεται διαγραµµατικά η διαδικασία παρασκευής 
των υλικών αυτών. 

 

 
 

Σχήµα 2.1: Σχηµατική περιγραφή της πορείας σύνθεσης των περοβσκιτικών οξειδίων 
La0.7SrxCe0.3-xFeO3. 
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 La0.5SrxCe0.5-xMnO3 
Για την παρασκευή της περοβσκιτικής σειράς La0.5SrxCe0.5-xMnO3 έγινε ανάµειξη 

των νιτρικών αλάτων La(NO3)3x6H2O, Mn(NO3)3x9H2O (99.99%, Merck), Sr(NO3)2  
καθώς και του οξειδίου CeO2 σε κατάλληλες αναλογίες [1, 2]. Όπως και στην 
περίπτωση των περοβσκιτών σιδήρου έτσι και σε αυτή την περίπτωση το µείγµα των 
πρόδροµων ενώσεων θερµάνθηκε στους 400oC για 2h σε ατµόσφαιρα αέρα, 
ακολούθησε περαιτέρω θέρµανση του µείγµατος για 4h στους 900οC στον αέρα, το 
µείγµα κατόπιν ψύχθηκε στους 25oC και λειοτριβήθηκε, και στη συνέχεια 
υποβλήθηκε σε επιπλέον θέρµανση στον αέρα στους 1050oC για 4h. Μετά το τέλος 
της συνολικής έψησης ακολούθησε η τελική λειοτρίβηση του µείγµατος.  

 
 Pt/La0.5Ce0.5MnO3 και Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 
Ένα στερεό υλικό από την κάθε σειρά περοβσκιτών που παρασκευάστηκαν 

επιλέγηκε ως υπόστρωµα για την παρασκευή των αντίστοιχων µεταλλικών 
στηριζόµενων καταλυτών Pt µε φόρτιση 0.1%κ.β.. Η επιλογή αυτή έγινε µε βάση τα 
καταλυτικά αποτελέσµατα τα οποία έδωσαν τα πιο πάνω περοβσκιτικά υλικά όσον 
αφορά την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2. Οι µεταλλικοί στηριζόµενοι καταλύτες των πιο 
πάνω περοβσκιτικών υποστρωµάτων (0.1%κ.β. Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 και 0.1%κ.β. 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3) παρασκευάστηκαν µε την µέθοδο του υγρού εµποτισµού 
χρησιµοποιώντας το H2Pt(IV)Cl6 (Aldrich) σαν πρόδροµη ένωση του λευκοχρύσου. 
Μετά τον εµποτισµό ακολούθησε ξήρανση των καταλυτών στους 120οC για 12h. Η 
διαδικασία που ακολουθήθηκε φαίνεται στο Σχήµα 2.2. 

 

 
 

Σχήµα 2.2: Σχηµατική περιγραφή της πορείας σύνθεσης των στηριζοµένων 
καταλυτών Pt/La0.5Ce0.5MnO3 και Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3. 
 
• Χαρακτηρισµός Υποστρωµάτων La0.7SrΧCe0.3-ΧFeO3  
 

 Ειδική Επιφάνεια (Β.Ε.Τ.) 
Η µέτρηση της ειδικής επιφάνειας των υποστρωµάτων της σειράς 

La0.7SrΧCe0.3-ΧFeO3 έγινε µε φυσική προσρόφηση Ν2 στους 77 Κ (µέθοδος ΒΕΤ) 
χρησιµοποιώντας το σύστηµα multi-point Fisons Sorpty 1900 σε συνεργασία µε το 
Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Η ειδική επιφάνεια όλων των πιο 
πάνω υποστρωµάτων βρέθηκε να είναι µικρότερη των 4 m2/g. Το αποτέλεσµα αυτό 
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ήταν αναµενόµενο λόγω της απαιτούµενης υψηλής θερµοκρασίας που έγινε η 
σύνθεση των περοβσκιτικών αυτών υλικών. Παρόλα αυτά, όπως θα φανεί και στην 
συνέχεια (βλ. Κεφ. 3 και 4), η υψηλή επιφάνεια ΒΕΤ δεν είναι αναγκαία συνθήκη για 
την ύπαρξη υψηλής δραστικότητας σε ένα στηριζόµενο καταλύτη για την υπόψη 
αντίδραση και καταλυτικό σύστηµα. 

 
 Περίθλαση Ακτίνων-Χ (X-Ray Diffraction) 

Η µελέτη της δοµής των παρασκευασθέντων περοβσκιτικών υποστρωµάτων για 
εξακρίβωση των φάσεων έγινε µε ακτίνες-Χ στην περιοχή 20ο<2Θ<80ο µε ταχύτητα 
σάρωσης 2ο/min. Για την καταγραφή των φασµάτων XRD χρησιµοποιήθηκε 
περιθλασόµετρο SIEMENS Diffract 500 µε πηγή ακτινοβολίας CuKα (λ = 1.5418 Å) 
σε συνεργασία µε το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Τα φάσµατα 
ακτίνων-Χ (ένταση σήµατος vs. 2Θ) των υποστρωµάτων της σειράς La0.7SrΧCe0.3-

ΧFeO3 απεικονίζονται στο Σχήµα 2.3. Με βάση τα φάσµατα αυτά η κρυσταλλική 
δοµή των στερεών επιβεβαιώθηκε µε βάση τις πρότυπες καρτέλες ASTM (American 
Society for Testing Materials). Εκτός από τις περοβσκιτικές φάσεις LaFeO3 και 
SrFeO3-X ανιχνεύθηκαν και οι φάσεις του οξειδίου του δηµητρίου (CeO2) και οξειδίου 
του σιδήρου (Fe2O3), ενώ σε ίχνη βρέθηκαν οι ενώσεις SrFe12O19 και La(OH)3. Στον 
Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται αναλυτικά οι φάσεις που ανιχνεύθηκαν σε κάθε ένα από 
τα υποστρώµατα της σειράς La0.7SrΧCe0.3-ΧFeO3. 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί η παρουσία της περοβσκιτικής φάσης 
SrFeO3-X στα περισσότερα υλικά του Πίνακα 2.1 και ειδικά στο υλικό 
La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 το οποίο χρησιµοποιήθηκε και σαν υπόστρωµα για την 
παρασκευή του καταλύτη 0.1%κ.β./La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3. H περοβσκιτική φάση 
SrFeO3-X έχει την ιδιότητα να παρουσιάζει διαφορετική στοιχειοµετρία σε οξυγόνο µε 
αλλαγή της δοµής της. Ο Shin [3] αναφέρει ότι η φάση αυτή είναι η µοναδική που 
µπορεί να υφίσταται µε σηµαντικό έλλειµµα οξυγόνου. Όπως θα φανεί σε επόµενα 
κεφάλαια, το αποτέλεσµα αυτό είναι πολύ σηµαντικό όσον αφορά τις ιδιότητες του 
υλικού La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 για την αντίδραση που µελετάται στην παρούσα ∆.∆. 
 
Πίνακας 2.1: Κρυσταλλικές φάσεις που ανιχνεύθηκαν µε φασµατοσκοπία 
περίθλασης ακτίνων-Χ για τη σειρά La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 [1]. 
 

  
    Υπόστρωµα 

 
Κρυσταλλικές Φάσεις 

 
La0.7Ce0.3FeO3 

 
LaFeO3 / Fe2O3 / CeO2 / La(OH)3* 

La0.7Sr0.3FeO3 LaFeO3 / SrFeO3-x / SrFeLaO4* / La(OH)3*/SrFe12O19* 

La0.7Sr0.1Ce0.2FeO3 LaFeO3/Fe2O3/CeO2/SrFeO3-x/La(OH)3*/SrFe12O19* 

La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 LaFeO3 / SrFeO3-x / Fe2O3 / CeO2 / La(OH)3* 

 (*) Φάσεις που ανιχνεύθηκαν σε ίχνη. 
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Σχήµα 2.3: Φάσµατα περίθλασης  ακτίνων-Χ της περοβσκιτικής σειράς    
La0.7SrΧCe0.3-ΧFeO3: LaFeO3 ( ), Fe2O3 (•), CeO2 (∇), SrFeO3-X ( ), La(OH)3 (x). 
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 Φασµατοσκοπία Mössbauer 57Fe 
 
Για τη µελέτη των περοβσκιτικών υλικών σιδήρου µε φασµατοσκοπία 

Mössbauer 57Fe, χρησιµοποιήθηκε πηγή 57Co. Το φασµατόµετρο βαθµονοµήθηκε µε 
µεταλλικό σίδηρο και οι τιµές της ισοµερούς µετατόπισης είναι ως προς α-Fe [4]. 
Στο Σχήµα 2.4 απεικονίζονται τα φάσµατα Mössbauer του περοβσκιτικού υλικού 
La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 σε θερµοκρασία δωµατίου, ενώ στο Σχήµα 2.5 σε θερµοκρασία 20 
Κ. Στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζονται οι τιµές των παραµέτρων που χαρακτηρίζουν την 
κάθε συνιστώσα των φασµάτων που λήφθηκαν στους 20 Κ ως συνάρτηση της 
χηµικής σύστασης του στερεού. Τα αποτελέσµατα αυτά λήφθηκαν σε συνεργασία µε 
το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 

 

Πίνακας 2.2: Τιµές των παραµέτρων των φασµάτων Mössbauer (Τ=20 Κ) για τα 
υλικά της σειράς La0.7SrΧCe0.3-ΧFeO3 [1]. 
 

 Υλικά   
La0.7Ce0.3FeO3 La0.7Sr0.1Ce0.2FeO3 La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 La0.7Sr0.3FeO3 

 δFe  
(mm/s) 

0.49 0.49 0.49 0.49 

 ∆Εq  
(mm/s) 

-0.05 -0.06 -0.06 -0.05 

Fe3+ 
(LaFeO3) 

Η♦ 
(T) 

57.0 56.7 56.7 56.8 

 A (%) 64 55 53 39 
      
 δFe  

(mm/s) 
0.56 0.48 0.45 0.44 

 ∆Εq  
(mm/s) 

0.32 0.13 0.06 0.02 

Fe3+ 
(Fe2O3) 

Η♦ 
(T) 

54.6 53.6 53.7 53.2 

 A (%) 36 33 25 28 
      
 δFe  

(mm/s) 
 0.43 0.43 0.41 

 ∆Εq  
(mm/s) 

 0.18 0.04 -0.07 

Fe3+ 
(SrFeO3-X) 

Η♦ 
(T) 

 51.2 50.3 47.8 

 A (%)  6 14 19 
      
 δFe  

(mm/s) 
 -0.02 -0.03 -0.02 

 ∆Εq  
(mm/s) 

 -0.02 -0.02 -0.02 

Fe5+ 
(SrFeO3-X) 

Η♦ 
(T) 

 27.0 27.1 26.6 

 A (%)  6 8 14 
 Σχετικό σφάλµα ± 0.02 mm/s. 

♦ Σχετικό σφάλµα ± 0.5 Τ. 
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Όπως φαίνεται στα Σχήµατα 2.4 και 2.5, καθώς και στον Πίνακα 2.2, το 
στερεό La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 συνίσταται από τέσσερις µαγνητικές συνιστώσες εκ των 
οποίων οι τρεις αντιστοιχούν σε σίδηρο στην οξειδωτική κατάσταση Fe3+ ενώ η 
τέταρτη συνιστώσα αντιστοιχεί σε σίδηρο στην οξειδωτική κατάσταση Fe5+. Η πρώτη 
συνιστώσα αντιστοιχεί στην περοβσκιτική δοµή LaFeO3, η δεύτερη στη φάση του 
Fe2O3, ενώ η τρίτη και τέταρτη πολύ πιθανόν να οφείλεται σε µια φάση πλούσια σε 
στρόντιο (SrFeO3-X) της οποίας η ύπαρξη έχει ταυτοποιηθεί µε XRD [5]. Όσον αφορά 
τις τιµές της ισοµερούς µετατόπισης, δFe, που αντιστοιχούν στην τέταρτη συνιστώσα, 
αυτές είναι αρνητικές και είναι χαρακτηριστικές σιδήρου σε οξειδωτική κατάσταση 
Fe5+ [4]. Από τις τιµές της τετραπολικής αλληλεπίδρασης ∆Εq οι οποίες τείνουν στο 
µηδέν συµπεραίνουµε ότι ο Fe3+ βρίσκεται σε οκταεδρική συµµετρία, όπως ακριβώς 
εµφανίζεται σε Β-θέσεις περοβσκιτικής δοµής [5]. Τα παραπάνω αποτελέσµατα, όσον 
αφορά την ύπαρξη των διαφόρων φάσεων, έρχονται σε συµφωνία µε τα 
αποτελέσµατα των ακτίνων-Χ και η σηµασία τους θα εξηγηθεί µε µεγαλύτερη 
λεπτοµέρεια στα κεφάλαια που ακολουθούν. 

 
Σχήµα 2.4: Φάσµατα Mössbauer σε θερµοκρασία 293Κ για τα υλικά 
La0.7Sr0.1Ce0.2FeO3 και La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 [1]. 

      
Σχήµα 2.5: Φάσµατα Mössbauer σε θερµοκρασία 20 Κ για τα υλικά 
La0.7Sr0.1Ce0.2FeO3 και La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 [1] 
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• Χαρακτηρισµός Υποστρωµάτων La0.5SrxCe0.5-xMnO3 
 Ειδική Επιφάνεια (ΒΕΤ) 

Όπως και στην περίπτωση των περοβσκιτικών υλικών σιδήρου, η µέτρηση της 
ειδικής επιφάνειας των υποστρωµάτων της σειράς La0.5SrXCe0.5-XMnO3 έγινε µε 
φυσική προσρόφηση Ν2 στους 77 Κ (µέθοδος ΒΕΤ) σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Η ειδική επιφάνεια (m2.g-1) των πιο πάνω 
περοβσκιτικών υποστρωµάτων µαγγανίου βρέθηκε να είναι επίσης µικρότερη των 4 
m2.g-1. Η εξήγηση για το αποτέλεσµα αυτό είναι η ίδια όπως και στην περίπτωση των 
υποστρωµάτων σιδήρου. 
 

 Περίθλαση Ακτίνων-Χ 
Όπως και στην περίπτωση των περοβσκιτικών υποστρωµάτων σιδήρου, η 

µελέτη της δοµής των παρασκευασθέντων περοβσκιτικών υποστρωµάτων µαγγανίου 
(La0.5SrXCe0.5-XMnO3) για την εξακρίβωση των κρυσταλλικών φάσεων που τα 
αποτελούν έγινε µε ακτίνες-Χ µε τη βοήθεια του ιδίου περιθλασοµέτρου που 
χρησιµοποιήθηκε στην περίπτωση των στερεών La0.7SrΧCe0.3-ΧFeO3.  

Η κρυσταλλική δοµή τους επιβεβαιώθηκε µε βάση τις πρότυπες καρτέλες 
ASTM. Εκτός από τις περοβσκιτικές φάσεις LaMnO3 και SrMnO3-X ανιχνεύθηκαν 
και οι φάσεις του οξειδίου του δηµητρίου (CeO2) και οξειδίου του µαγγανίου (MnO2), 
ενώ σε ίχνη βρέθηκε να συνυπάρχει η ένωση La(OH)3. Στο Σχήµα 2.6 παρουσιάζεται 
το φάσµα περίθλασης ακτίνων-Χ του υποστρώµατος La0.5Ce0.5MnO3, ενώ στον 
Πίνακα 2.3 παρουσιάζονται αναλυτικά οι φάσεις που ανιχνεύθηκαν σε κάθε ένα από 
τα υποστρώµατα της σειράς La0.5SrXCe0.5-XMnO3. 
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Σχήµα 2.6: Φάσµατα περίθλασης ακτίνων-Χ για το στερεό καταλύτη 
La0.5Ce0.5MnO3: LaMnO3 ( ), MnO2 (•), CeO2 (•). 

Κώ
στ
ας

 Ν
. Κ
ώσ
τα



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 137

Η περοβσκιτική φάση SrMnO3-x παρουσιάζει παρόµοιες ιδιότητες µε την 
φάση SrFeO3-x που παρατηρήθηκε στα περοβσκιτικά υποστρώµατα σιδήρου. Όπως 
και στην περίπτωση του SrFeO3-x, η περοβσκιτική φάση SrMnO3-x έχει την ιδιότητα 
να αλλάζει την στοιχειοµετρία της σε οξυγόνο, δηµιουργώντας έτσι αυξηµένη 
συγκέντρωση κενών θέσεων οξυγόνου. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ικανότητα 
του µαγγανίου (Mn) να αλλάζει εύκολα οξειδωτική κατάσταση από Mn3+ σε Mn5+. 
Παρόλα αυτά, µε βάση τα καταλυτικά αποτελέσµατα (βλέπε Κεφ. 3), το υλικό που 
επιλέγηκε σαν υπόστρωµα για την παρασκευή του αντίστοιχου στηριζόµενου 
καταλύτη Pt είναι το La0.5Ce0.5MnO3 το οποίο δεν περιέχει την περοβσκιτική φάση 
SrMnO3-x. Περισσότερες εξηγήσεις  για το ρόλο που παίζει η κάθε κρυσταλλική φάση 
στις καταλυτικές ιδιότητες του υποστρώµατος La0.5Ce0.5MnO3 θα δοθούν στα 
Κεφάλαια 3 και 5. 
 
Πίνακας 2.3: Κρυσταλλικές φάσεις που ανιχνεύθηκαν µε φασµατοσκοπία 
περίθλασης ακτίνων-Χ για τη σειρά La0.5SrXCe0.5-XMnO3 [6]. 

  
    Υπόστρωµα 

 
Κρυσταλλικές Φάσεις 

 
La0.5Ce0.5MnO3 

 
LaMnO3 / MnO2 / CeO2 / La(OH)3* 

La0.5Sr0.5MnO3 LaMnO3 / SrMnO3-x / MnO2 / La(OH)3*  

La0.5Sr0.3Ce0.2MnO3 LaMnO3 /  MnO2 / CeO2 / SrMnO3-x / La(OH)3*  

La0.5Sr0.2Ce0.3MnO3 LaMnO3 / MnO2 / CeO2 / La(OH)3* / SrMnO3-x* 

 (*) Φάσεις που ανιχνεύθηκαν σε ίχνη. 
 
2.1.2 Στηριζόµενοι Καταλύτες Pt σε Οξειδικό Υπόστρωµα  
• Σύνθεση Καταλυτών 

 Στηριζόµενοι Καταλύτες Pt/Υπόστρωµα 
  Ένας από τους στόχους της παρούσας ∆.∆. ήταν και η µελέτη της επίδρασης 
της χηµικής σύστασης του υποστρώµατος στις καταλυτικές ιδιότητες (ενεργότητα, 
εκλεκτικότητα, απενεργοποίηση) του στερεού  Pt/υπόστρωµα ως προς την αντίδραση 
ΝΟ/Η2/Ο2. Για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκαν οκτώ νέοι καταλύτες Pt µε φόρτιση 
0.1%κ.β. στηριζόµενοι σε οκτώ διαφορετικά υποστρώµατα. Τα υποστρώµατα που 
χρησιµοποιήθηκαν ήταν το οξείδιο του λανθανίου (99.99%, La2O3), το οξείδιο του 
τιτανίου (99.9+%, ΤiO2), το οξείδιο του µαγνησίου (99+%, MgO), το οξείδιο του 
ασβεστίου (99.9%, CaO), το οξείδιο του υτρίου (99.99%, Y2O3), το οξείδιο του 
πυριτίου (99.6%, SiO2), το οξείδιο του αλουµινίου (99.999%, γ-Al2O3) και το οξείδιο 
του δηµητρίου (99.9%, CeO2). Όλα τα υποστρώµατα ήταν εµπορικά (Aldrich) και 
χρησιµοποιήθηκαν ως έχουν και χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Οι µεταλλικοί 
στηριζόµενοι καταλύτες για τα προαναφερθέντα υποστρώµατα παρασκευάστηκαν µε 
την µέθοδο του υγρού εµποτισµού χρησιµοποιώντας το H2Pt(IV)Cl6 (Aldrich) σαν 
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πρόδροµο άλας του λευκοχρύσου. Μετά τον εµποτισµό ακολούθησε ξήρανση των 
καταλυτών στους 120οC για 12h. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε παρουσιάζεται στο 
Σχήµα 2.2. 
 

 Καταλύτες Pt/50%MgO-CeO2 και Pt/s-50%MgO-CeO2 
Με βάση τα καταλυτικά αποτελέσµατα καθώς και τα αποτελέσµατα 

χαρακτηρισµού που λήφθηκαν στους πιο πάνω καταλύτες Pt/υπόστρωµα (Κεφ. 3 και 
5), παρασκευάστηκαν έξι νέοι καταλύτες Pt στηριζόµενοι σε µικτά υποστρώµατα 
x%κ.β.MgO/(100-x)CeO2, όπου x = 10, 20, 30, 50, 70, 90. Η παρασκευή  των πιο 
πάνω µικτών οξειδίων έγινε µε απλή µηχανική ανάµειξη των καθαρών οξειδίων του 
µαγνησίου (MgO) και του δηµητρίου (CeO2). Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι η αναφορά σε µικτά οξείδια MgO/CeO2 υποδηλώνει συστήµατα που 
αποτελούνται από δύο ξεχωριστές φάσεις οξειδίων, MgO και CeO2. Η φόρτιση του 
Pt που χρησιµοποιήθηκε σε αυτή την περίπτωση ήταν 0.5%κ.β. και η µέθοδος 
σύνθεσης των στηριζοµένων καταλυτών Pt που ακολουθήθηκε ήταν ο υγρός 
εµποτισµός (wet impregnation), όπως περιγράφεται σε προηγούµενη ενότητα. Ο 
καταλύτης 0.5%κ.β. Pt/50%MgO-50%CeO2 παρουσίασε τα καλύτερα καταλυτικά 
αποτελέσµατα σε σχέση µε τους υπόλοιπους καταλύτες της σειράς 0.5%κ.β. 
Pt/x%MgO-(100-x)CeO2 όσον αφορά την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2.  

Όπως είναι ήδη γνωστό, η µέθοδος παρασκευής ενός στερεού παίζει σηµαντικό 
ρόλο στον καθορισµό των χηµικών και φυσικοχηµικών του ιδιοτήτων. Για το λόγο 
αυτό, εκτός από την µέθοδο του υγρού εµποτισµού µελετήθηκαν και άλλες µέθοδοι 
σύνθεσης του καταλύτη 0.5%κ.β. Pt/50%MgO-CeO2. Συγκεκριµένα, 
χρησιµοποιήθηκε η κεραµική µέθοδος [7] καθώς και η µέθοδος Sol-Gel [8]. Η 
κεραµική µέθοδος χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή του υποστρώµατος 
50%MgO-CeO2 όπου στην συνέχεια έγινε εναπόθεση του µετάλλου (Pt) µε τη 
µέθοδο του υγρού εµποτισµού. Για τη µέθοδο αυτή χρησιµοποιήθηκε νιτρικό 
µαγνήσιο (Mg(NO3)2) ως πρόδροµο άλας του MgO και νιτρικό δηµήτριο (Ce(NO3)3) 
ως πρόδροµο άλας του CeO2. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την έψηση των 
υλικών είναι αυτή που περιγράφεται στο Σχήµα 2.1.  

Στην περίπτωση της µεθόδου Sol-Gel χρησιµοποιήθηκε αιθοξείδιο του 
µαγνησίου (Mg(ΟΕt)2) ως πρόδροµο άλας του MgO, νιτρικό δηµήτριο (Ce(NO3)3) 
ως πρόδροµο άλας του CeO2 και Pt(NH3)2(NO2)2 ως πρόδροµο άλας του 
λευκοχρύσου. Συγκεκριµένα, η πειραµατική διαδικασία που ακολουθήθηκε 
περιγράφεται ως εξής: Προζυγισµένη ποσότητα (ανάλογα µε την επιθυµητή 
αναλογία του οξειδίου ΜgΟ στο τελικό υπόστρωµα) της πρόδροµης ένωσης 
Mg(OEt)2 διαλύθηκε σε σύστηµα διαλυτών αποτελούµενο από EtOH και Η2Ο σε 
αναλογία 1:1 (50 ml:50 ml). Κατάλληλη ποσότητα από το πρόδροµο άλας Ce(NO3)3 
διαλύθηκε σε 40 ml Η2Ο. Ποσότητα της συµπλόκου ένωσης του Pt, ανάλογη µε την 
επιθυµητή φόρτιση του µετάλλου στον τελικό καταλύτη,  διαλύθηκε σε 10 ml Η2Ο. 
Tα διαλύµατα των πρόδροµων ενώσεων του υποστρώµατος αναµίχθηκαν υπό συνεχή 
ανάδευση. Στο διάλυµα που προέκυψε προστέθηκε το διάλυµα του Pt. Στο νέο 
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διάλυµα προστέθηκε διάλυµα αποτελούµενο από 10 ml Η2Ο διαλυµένα σε 100 ml 
EtOH. Στο τελικό διάλυµα εφαρµόστηκε ανάδευση και θέρµανση στους 60οC µέχρι 
ολικής εξάτµισης της συνολικής ποσότητας των διαλυτών (σχηµατισµός gel). Το 
τελικό στερεό προϊόν λήφθηκε µετά από εξάτµιση των διαλυτών στους 120οC για 
12h. 

Με σκοπό την περαιτέρω µελέτη και βελτιστοποίηση των παραµέτρων που 
αφορούν το πιο πάνω καταλυτικό σύστηµα, µελετήθηκε η επίδραση της %κ.β. 
φόρτισης του µετάλλου Pt στο στηριζόµενο καταλύτη του οποίου το υπόστρωµα 
παρουσίασε τη καλύτερη επίδραση στις καταλυτικές ιδιότητες του συστήµατος 
Pt/υπόστρωµα. Για το σκοπό αυτό, παρασκευάστηκε σειρά καταλυτών µε σύσταση  
x%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 (όπου x= 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2). Όλοι οι καταλύτες της σειράς 
αυτής παρασκευάστηκαν µε τη µέθοδο του υγρού εµποτισµού, χρησιµοποιώντας 
H2Pt(IV)Cl6 (Aldrich) σαν πρόδροµο άλας του λευκοχρύσου. 

Εκτός από το πιο πάνω δυαδικό µικτό οξείδιο MgO-CeO2 το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε σαν υπόστρωµα στις πιο πάνω µελέτες,  έγινε επίσης µελέτη του 
τριαδικού µικτού οξειδίου  MgO-CeO2-ZrO2. Για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκε 
σειρά καταλυτών 0.5%κ.β.Pt/x%MgO-y%CeO2-(100-x-y)ZrO2, όπου x = 20, 40 και 
50, y = 20, 40 και 50. H σύνθεση των πιο πάνω καταλυτών έγινε µε τη µέθοδο Sol-
Gel [8] χρησιµοποιώντας αιθοξείδιο του µαγνησίου (Mg(ΟΕt)2) ως πρόδροµο άλας 
του MgO, νιτρικό δηµήτριο (Ce(NO3)3) ως πρόδροµο άλας του CeO2, 
Pt(NH3)2(NO2)2 ως πρόδροµο άλας του λευκοχρύσου και Zr[acetylacetonate]4 ως 
πρόδροµο άλας του Zr. Χρησιµοποιήθηκε σύστηµα διαλυτών αποτελούµενο από 
EtOH και Η2Ο σε αναλογία 1:1 (50 ml:50 ml), ενώ η πειραµατική διαδικασία που 
ακολουθήθηκε είναι η ίδια όπως και στην περίπτωση των µικτών οξειδίων της σειράς 
x%MgO-(100-x)CeO2. 

 Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο στερεός καταλύτης Pt/s-
50%MgO-CeO2, στον οποίο θα γίνει αναφορά σε επόµενα κεφάλαια, διαφέρει από 
τον καταλύτη Pt/50%MgO-CeO2 όσον αφορά την χηµική του σύσταση. Ο δείκτης s 
χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει ότι προηγήθηκε κατεργασία σούλφωσης 
(sulphidation) στον καταλύτη Pt/s-50%MgO-CeO2. Συγκεκριµένα, η πειραµατική 
διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παρασκευή του τελευταίου καταλύτη 
περιγράφεται ως εξής: 

Προζυγισµένες ποσότητες  MgO (99+%, Aldrich) και CeO2 (99.9%, Aldrich) 
εµβαπτίστηκαν σε υδατικό διάλυµα το όποιο περιείχε 7.1 mg (90 µmoles) νιτρικού 
αµµωνίου (NH4NO3, Aldrich, ultra pure). Στη συνέχεια το νερό εξατµίστηκε κάτω 
από συνεχή ανάδευση και το στερεό προϊόν ξηράθηκε στους100oC για 4h. 
Ακολούθως, το ξηρό προϊόν κονιορτοποιήθηκε, οµογενοποιήθηκε και θερµάνθηκε 
στους 300οC σε περιβάλλον αέρα για 2h µε σκοπό την ολοκληρωτική αποµάκρυνση 
των κατιόντων αµµωνίου. Η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε µε σκοπό την προστασία 
των κέντρων προσρόφησης νιτρικών στην επιφάνεια του υποστρώµατος MgO-CeO2 
από την σούλφωση η οποία ακολούθησε. Το προϊόν που προέκυψε από την πιο πάνω 
διαδικασία εµβαπτίστηκε σε υδατικό διάλυµα το όποιο περιείχε 24 mg (90 µmoles) 
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θειικού αµµωνίου ((NH4)2SΟ4) (Aldrich, ultra pure). Στη συνέχεια, το νερό 
εξατµίστηκε κάτω από συνεχή ανάδευση και το στερεό προϊόν ξηράθηκε στους 
100oC για 4h. Ακολούθως, το ξηρό προϊόν κονιορτοποιήθηκε, οµογενοποιήθηκε και 
θερµάνθηκε στους 600οC σε περιβάλλον αέρα για 2h µε σκοπό την ολοκληρωτική 
αποµάκρυνση των κατιόντων αµµωνίου. Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η εναπόθεση 
του λευκοχρύσου µε τη µέθοδο του υγρού εµποτισµού σύµφωνα µε τη διαδικασία η 
οποία έχει ήδη αναφερθεί. 
 
• Χαρακτηρισµός Καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 

 Περίθλαση Ακτίνων-Χ 
Όπως και στην περίπτωση των περοβσκιτικών υποστρωµάτων, η µελέτη της 

δοµής του καταλύτη για την εξακρίβωση των κρυσταλλικών φάσεων που το 
αποτελούν έγινε µε ακτίνες-Χ στην περιοχή 20ο<2Θ<80ο µε ταχύτητα σάρωσης 2ο / 
min. Για την καταγραφή των φασµάτων XRD χρησιµοποιήθηκε περιθλασόµετρο 
SIEMENS Diffract 500  µε πηγή ακτινοβολίας CuKα (λ = 1.5418 Å) µε τη 
συνεργασία του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών.  

Η κρυσταλλική δοµή του στερεού επιβεβαιώθηκε µε βάση τις πρότυπες 
καρτέλες ASTM. Το Σχήµα 2.7 παρουσιάζει το φάσµα περίθλασης ακτίνων-Χ του 
καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.7, οι µόνες φάσεις 
που ανιχνεύτηκαν στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 είναι η φάση του οξειδίου του 
δηµητρίου (CeO2) και αυτή του υδροξειδίου του µαγνησίου (Mg(OH)2). 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

5 8 12 15 19 22 26 29 33 36 40 43 47 50 53 57 60 64 67 71 74 78

2 Θ

In
te

ns
ity

 (a
.u

.)

 
Σχήµα 2.7: Φάσµατα περίθλασης  ακτίνων-Χ για το στερεό καταλύτη 
0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2: Mg(OH)2 (■), CeO2 (●). 
 
Τα αποτελέσµατα αυτά σχολιάζονται ως εξής: 
α) Λόγω της διαδικασίας σύνθεσης του καταλύτη Pt/MgO-CeO2, δεν αναµενόταν να 
εµφανιστεί οποιαδήποτε µικτή οξειδική φάση. Συγκεκριµένα, οι θερµοκρασίες 
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έψησης του πιο πάνω καταλύτη δεν ξεπέρασαν σε καµία περίπτωση τους 600oC τόσο 
κατά την διάρκεια της παρασκευής του όσο και κατά την διάρκεια των καταλυτικών 
πειραµάτων που έγιναν. Είναι γνωστό όµως ότι για την παρασκευή µικτών οξειδικών 
φάσεων χρειάζονται πολύ ψηλές θερµοκρασίες, υψηλότερες των 900oC [7]. 
β) Το φάσµα περίθλασης ακτίνων-Χ για τον πιο πάνω καταλύτη λήφθηκε σε 
ατµόσφαιρα αέρα και χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε κατεργασία του δείγµατος. 
Στις συνθήκες αυτές είναι γνωστό ότι το οξείδιο του µαγνησίου µπορεί να 
προσροφήσει νερό από την ατµόσφαιρα και να µετατραπεί σε υδοξείδιο. Η αντίδραση 
αυτή γίνεται µε σχετικά µεγάλο ρυθµό και λαµβάνει χώρα όχι µόνο στην επιφάνεια 
του MgO αλλά µπορεί να προχωρήσει και στη κυρίως δοµή του [9]. Γι’ αυτό το λόγο 
το φάσµα XRD του καταλύτη Pt/MgO-CeO2 εµφάνισε κορυφές που οφείλονται στο 
Mg(OH)2 και όχι στο MgO. Αντίθετα, τόσο το MgO όσο και το CeO2 µπορούν 
εύκολα να προσροφήσουν στην επιφάνεια τους CO2 από την ατµόσφαιρα και να 
σχηµατίσουν επιφανειακό ανθρακικό δηµήτριο και ανθρακικό µαγνήσιο. Παρόλα 
αυτά, η αντίδραση αυτή φαίνεται να έχει χαµηλό ρυθµό στους 25oC και να µην 
προχωρεί ουσιαστικά στο εσωτερικό της  δοµής του στερεού, αλλά να περιορίζεται 
στην επιφάνεια του. Έτσι, στο περιθλασόγραµµα δεν βλέπουµε κορυφές που 
οφείλονται στο Ce2(CO3)3 και MgCO3, αφού η τεχνική XRD χαρακτηρίζει την δοµή 
και όχι την επιφάνεια ενός στερεού. 
γ) Όπως φαίνεται στο φάσµα του Σχήµατος 2.7, δεν εµφανίζεται καµιά κορυφή που 
να οφείλεται σε φάση του λευκοχρύσου. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό είναι γιατί ο 
λευκόχρυσος βρίσκεται στον καταλύτη σε πολύ µικρή συγκέντρωση (0.1%κ.β.) µε 
αποτέλεσµα οποιαδήποτε φάση του να µην µπορεί να ανιχνευθεί. Σηµειώνεται ότι το 
όριο ανίχνευσης µιας φάσης µε την τεχνική XRD είναι συνήθως 1%κ.β. [10]. 
 
• Χαρακτηρισµός Καταλύτη 0.5%κ.β.Pt/Mg-Ce-O 

 Περίθλαση Ακτίνων-Χ 
Το Σχήµα 2.8 παρουσιάζει το φάσµα περίθλασης ακτίνων-Χ του καταλύτη 

0.5%κ.β.Pt/Mg-Ce-O που παρασκευάστηκε µε τη µέθοδο Sol-Gel. Όπως φαίνεται στο  
Σχήµα 2.8, οι µόνες φάσεις που ανιχνεύτηκαν στον καταλύτη Pt/Mg-Ce-O είναι η 
φάση του οξειδίου του δηµητρίου (CeO2) και αυτή του οξειδίου του µαγνησίου 
(MgO). 

Τα αποτελέσµατα αυτά µπορούν να εξηγηθούν όπως και στην περίπτωση του 
καταλύτη Pt/MgO-CeO2 που παρασκευάστηκε µε τη µέθοδο του υγρού εµποτισµού. 
Στην περίπτωση του καταλύτη Pt/Mg-Ce-O, σε αντίθεση µε τον καταλύτη Pt/MgO-
CeO2, παρατηρούνται κορυφές που αντιστοιχούν στη φάση του MgO και όχι του 
Mg(OH)2. Όπως έχει προαναφερθεί, η δηµιουργία του υδροξειδίου του µαγνησίου 
οφείλεται στην αντίδραση του οξειδίου του µαγνησίου µε το νερό της ατµόσφαιρας. 
Να σηµειωθεί ότι ο ρυθµός της τελευταίας αντίδρασης επηρεάζεται σηµαντικά από 
την υφή των σωµατιδίων του στερεού MgO [9]. Τα σωµατίδια του καταλύτη Pt/Mg-
Ce-O λόγω της διαδικασίας σύνθεσης του έχουν σηµαντικά διαφορετική υφή από τα 
αντίστοιχα σωµατίδια του καταλύτη Pt/MgO-CeO2 που παρασκευάστηκε µε τη 
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µέθοδο του υγρού εµποτισµού (βλέπε επόµενη ενότητα). Στην περίπτωση του 
καταλύτη Pt/Mg-Ce-O η αντίδραση σχηµατισµού Mg(OH)2 ίσως να περιορίζεται 
στην επιφάνεια των σωµατιδίων του υποστρώµατος και να µην προχωρεί στην δοµή 
του. 

 
 
Σχήµα 2.8: Φάσµατα περίθλασης  ακτίνων-Χ για το στερεό καταλύτη 

0.5%κ.β.Pt/Mg-Ce-O: MgO (-), CeO2 (-). 
 

 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης-Μικροανάλυση ακτίνων-Χ (Scanning 
Electron Microscopy, SEM- Electron Diffraction X-Ray Analysis, EDX) 

 
Για την εξακρίβωση της υφής καθώς και της οµοιοµορφίας στην σύσταση των 

σωµατιδίων του καταλύτη 0.5%κ.β.Pt/Mg-Ce-O, χρησιµοποιήθηκε ηλεκτρονική 
µικροσκοπία σάρωσης (SEM) σε συνδυασµό µε µικροανάλυση ακτίνων-Χ σε 
συνεργασία µε το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών.  

Τα αποτελέσµατα που έχουν ληφθεί παρουσιάζονται στα Σχήµατα 2.9 και 
2.10. Συγκεκριµένα, στο Σχήµα 2.9 παρουσιάζονται φωτογραφίες SEM 
χρησιµοποιώντας διαφορετική µεγέθυνση. Όπως φαίνεται στο Σχ. 2.9, τα σωµατίδια 
του καταλύτη 0.5%κ.β.Pt/Mg-Ce-O έχουν σπογγώδη υφή, γεγονός που υποδεικνύει 
την ύπαρξη πολύ µικρών κρυσταλλιτών των φάσεων του MgO και CeO2 και πιθανώς 
άµορφης δοµής [8]. Οι µικροί κρυσταλλίτες συσσωµατώνονται δηµιουργώντας τα 
µεγαλύτερα σπογγώδη σωµατίδια. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τα 
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αποτελέσµατα περίθλασης ακτίνων-Χ που λήφθηκαν για τον ίδιο καταλύτη (Σχήµα 
2.8). Συγκεκριµένα, οι κορυφές XRD εµφανίστηκαν να είναι αρκετά διευρυµένες, 
γεγονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη µικρών κρυσταλλιτών. Επιπλέον, όπως 
φαίνεται στο Σχήµα 2.9 τα σωµατίδια του υποστρώµατος του καταλύτη δεν έχουν 
συγκεκριµένο µέγεθος. Αντίθετα, παρατηρείται µια αρκετά µεγάλη κατανοµή 
µεγεθών στην περιοχή 1-10 µm. 

Στα Σχήµατα 2.10 και 2.11 παρουσιάζονται τα φάσµατα µικροανάλυσης 
ακτίνων-Χ που λήφθηκαν σε επιλεγµένα τµήµατα σωµατιδίων του καταλύτη 
0.5%κ.β.Pt/Mg-Ce-O. Στα ίδια Σχήµατα παρουσιάζονται επίσης και οι ηλεκτρονικές 
φωτογραφίες σάρωσης (SEM) στις οποίες είναι σηµειωµένη η περιοχή όπου έγινε η 
µικροανάλυση ακτίνων-Χ. Όπως φαίνεται η σύσταση των σωµατιδίων του καταλύτη 
Pt/Mg-Ce-O είναι πρακτικά ανεξάρτητη του µεγέθους τους. Η µικροανάλυση έδειξε 
ότι τα σωµατίδια αποτελούνται τόσο από MgO όσο και από CeO2. Επίσης, έχει 
βρεθεί ότι η σύσταση των σωµατιδίων του καταλύτη είναι πρακτικά ανεξάρτητη της 
περιοχής που επιλέγεται για µικροανάλυση. 

 

 

 
Σχήµα 2.9: Φωτογραφίες (SEM) για το στερεό καταλύτη 0.5%κ.β.Pt/Mg-Ce-O. 
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(β) 

 
Σχήµα 2.10: Ηλεκτρονική φωτογραφία σάρωσης (SEM) (α) και φάσµα 
µικροανάλυσης ακτίνων-Χ (β) σωµατιδίων του καταλύτη 0.5%κ.β.Pt/Mg-Ce-O. 

 
 

 
 

(β) 

 
Σχήµα 2.11: Ηλεκτρονική φωτογραφία σάρωσης (SEM) (α) και φάσµα 
µικροανάλυσης ακτινών-Χ (β) σωµατιδίων του καταλύτη 0.5%κ.β.Pt/Mg-Ce-O. 
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Τα αποτελέσµατα αυτά υποδεικνύουν ότι υπάρχει µια πολύ καλή κατανοµή των 
φάσεων του MgO και του CeO2 στον καταλύτη που έχει παρασκευαστεί µε τη µέθοδο 
Sol-Gel. Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε συµφωνία µε τη βιβλιογραφία, αφού 
είναι γνωστό ότι η µέθοδος Sol-Gel οδηγεί στη δηµιουργία οµοιόµορφων σε σύσταση 
στερεών [8]. Η σηµασία των πιο πάνω αποτελεσµάτων θα συζητηθεί στο Κεφάλαιο 6. 
 

 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία ∆ιέλευσης (Transmission Electron Microscopy, 
TEM) 

 
Η ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης (ΤΕΜ) είναι µια από τις καλύτερες 

µεθόδους που χρησιµοποιούνται σήµερα για τον άµεσο προσδιορισµό του µεγέθους 
και της µορφολογίας κρυσταλλιτών σε στηριζόµενους καταλύτες. Με σκοπό την 
εύρεση του µεγέθους τον κρυσταλλιτών Pt λήφθηκαν φωτογραφίες ΤΕΜ από τους 
στηριζόµενους καταλύτες 0.5%κ.β.Pt/Mg-Ce-O και 1%κ.β.Pt/Mg-Ce-O σε 
συνεργασία µε το Ινστιτούτο Γενετικής στη Λευκωσία. Οι φωτογραφίες που 
λήφθηκαν από τους πιο πάνω καταλύτες παρουσιάζονται στον Σχήµα 2.12 και 2.13, 
αντίστοιχα. Στα Σχήµατα αυτά οι κρυσταλλίτες Pt σηµειώνονται µε κόκκινο χρώµα. 
Με βάση τα αποτελέσµατα ΤΕΜ έχει βρεθεί ότι το µέγεθος των κρυσταλλιτών Pt 
κυµαίνεται από 20 έως 40 Å για τον καταλύτη 1%κ.β.Pt/Mg-Ce-O και από 14 έως 21 
Å για τον καταλύτη 0.5%κ.β.Pt/Mg-Ce-O. 
 

 
Σχήµα 2.12: Φωτογραφία ΤEM για τον στερεό καταλύτη 0.5%κ.β.Pt/Mg-Ce-O. 
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Σχήµα 2.13: Φωτογραφία ΤEM για τον στερεό καταλύτη 1%κ.β.Pt/Mg-Ce-O. 
 

Όπως θα παρουσιαστεί στην επόµενη υποενότητα, τα αποτελέσµατα που 
λήφθηκαν µε την χρήση της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας διέλευσης έρχονται σε πολύ 
καλή συµφωνία µε τα αποτελέσµατα εκλεκτικής χηµειορόφησης H2 που λήφθηκαν 
στους ίδιους καταλύτες (ενότητα 2.2). Σηµειώνεται ότι στην τελευταία περίπτωση το 
µέσο µέγεθος των κρυσταλλιτών Pt υπολογίστηκε να είναι 16.1 και 28.6 Å για τους 
καταλύτες  0.5%κ.β.Pt/Mg-Ce-O και 1%κ.β.Pt/Mg-Ce-O, αντίστοιχα. Το γεγονός 
αυτό από την µια επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα µέτρησης της διασποράς Pt µε 
εκλεκτική χηµειορόφηση H2, ενώ από την άλλη υποδεικνύει ότι η πειραµατική 
διαδικασία που ακολουθήθηκε στα πειράµατα εκλεκτικής χηµειορόφησης H2 
(ενότητα 2.2) πέτυχε στον αποκλεισµό διαφόρων φαινοµένων αλληλεπίδρασης 
µετάλλου-υποστρώµατος (π.χ., spillover υδρογόνου), τα οποία πιθανόν να οδηγούσαν 
σε λάθος αποτελέσµατα (π.χ., αυξηµένη προσρόφηση H2 και άρα υποεκτίµηση του 
µεγέθους των κρυσταλλιτών Pt). 
 
2.1.3 Στηριζόµενος Καταλύτης 1%κ.β.Pd/CeO2 
• Σύνθεση Καταλύτη 

Για την παρασκευή του καταλύτη ακολουθήθηκε επίσης η µέθοδος του υγρού 
εµποτισµού όπως περιγράφηκε προηγουµένως. Χρησιµοποιήθηκε νιτρικό παλλάδιο 
(Pd(NO3)2) ως πρόδροµη ένωση για την παρασκευή των καταλυτών παλλαδίου, ενώ 
χρησιµοποιήθηκε εµπορικό οξείδιο του δηµητρίου (CeO2, Aldrich) ως υπόστρωµα. 
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2.2 Χαρακτηρισµός Επιφάνειας Καταλυτών: Πειράµατα Αλληλεπίδρασης 
Αερίου-Στερεού 
  

Σε αυτή την υποενότητα γίνεται παρουσίαση των πειραµατικών 
αποτελεσµάτων χαρακτηρισµού της επιφάνειας των καταλυτών και των 
υποστρωµάτων που µελετήθηκαν µε τη βοήθεια τεχνικών αλληλεπίδρασης αερίου-
στερεής επιφάνειας. Οι καταλύτες που µελετήθηκαν µπορούν να χωριστούν σε δύο 
κατηγορίες: (α) τους στηριζόµενους καταλύτες Pt, και (β) τους στηριζόµενους 
καταλύτες Pd. Η πρώτη κατηγορία καταλυτών µελετήθηκε ως προς την αντίδραση 
αναγωγής του µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) µε χρήση Η2 ως αναγωγικού σε 
συνθήκες πλούσιες σε Ο2 (lean de-NOX). Οι καταλύτες της δεύτερης σειράς 
(Pd/CeO2) χρησιµοποιήθηκαν σαν καταλύτες-µοντέλα για την µαθηµατική 
προσοµοίωση της κινητικής του φαινοµένου “Oxygen Storage Capacity”. 
Συγκεκριµένα, όσον αφορά την πρώτη σειρά καταλυτών µελετήθηκαν και 
χρησιµοποιήθηκαν ως υποστρώµατα τα µεταλλοξείδια MgO, CeO2, CaO, Al2O3, 
SiO2, Y2O3, La2O3 και TiO2. Επίσης, χρησιµοποιήθηκαν τα περοβσκιτικά 
υποστρώµατα La0.5Ce0.5MnO3 και La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 καθώς και µηχανικά µίγµατα 
οξειδίων του µαγνησίου (MgO), δηµητρίου (CeO2) και Ζιρκονίου (ZrO2). 
 Για το χαρακτηρισµό της επιφάνειας των στηριζοµένων καταλυτών Pt 
χρησιµοποιήθηκαν οι πιο κάτω τεχνικές: 
1. Θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση υδρογόνου (TPD H2). Η τεχνική αυτή 

χρησιµοποιήθηκε για την µέτρηση της διασποράς και του υπολογισµού του µέσου 
µεγέθους των κρυσταλλιτών Pt των στηριζοµένων καταλυτών Pt. 

2. Θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση µονοξειδίου του αζώτου (TPD ΝΟ). Η 
τεχνική αυτή χρησιµοποιήθηκε µε σκοπό την µελέτη της αλληλεπίδρασης της 
επιφάνειας των καταλυτών ή υποστρωµάτων µε το ΝΟ που είναι το κύριο 
αντιδρών στην υπό µελέτη αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2. 

3. Θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση οξυγόνου (TPD Ο2). Η τεχνική αυτή 
χρησιµοποιήθηκε για την εύρεση της αποθηκευτικής ικανότητας των 
υποστρωµάτων σε οξυγόνο (Oxygen Storage Capacity). 

4. In-situ φωτοηλεκτρονική φασµατοσκοπία ακτίνων-Χ (XPS). Με την βοήθεια της 
τεχνικής αυτής έγινε προσδιορισµός της χηµικής σύστασης της επιφάνειας καθώς 
και προσδιορισµός της οξειδωτικής κατάστασης των ατόµων που την αποτελούν 
κάτω από συνθήκες αντίδρασης. 

 
2.2.1 Στηριζόµενοι Καταλύτες Pt 
• Προσδιορισµός της ∆ιασποράς και Μέσου Μεγέθους Κρυσταλλιτών Pt 

  
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για τον προσδιορισµό της διασποράς του λευκοχρύσου 

στους αντίστοιχους µεταλλικούς στηριζόµενους καταλύτες έγινε χρήση της τεχνικής 
εκλεκτικής χηµικής προσρόφησης H2 ακολουθούµενης από την τεχνική της 
θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD H2), όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 
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1. Η µέθοδος αυτή θεωρείται µια από τις πλέον πρακτικές τεχνικές για τη µέτρηση 
της διασποράς του µετάλλου σε ένα στηριζόµενο καταλύτη και τον υπολογισµό από 
αυτό το αποτέλεσµα του µέσου µεγέθους (nm) των κρυσταλλιτών του µετάλλου. Η 
τεχνική αυτή µπορεί ακόµα να δώσει σηµαντικές πληροφορίες για την ετερογένεια 
της µεταλλικής επιφάνειας, δηλαδή για την ύπαρξη διαφορετικών ειδών 
επιφανειακών ατόµων µετάλλου στους µεταλλικούς κρυσταλλίτες ή ακόµη για την 
ύπαρξη χηµικής αλληλεπίδρασης µεταξύ του µετάλλου και του υποστρώµατος [11]. 
Παρόλα αυτά, η χρήση της τεχνικής αυτής πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή 
λόγω των διαφόρων φαινοµένων αλληλεπίδρασης µετάλλου-υποστρώµατος τα οποία 
πιθανόν να λαµβάνουν χώρα και που µπορούν να οδηγήσουν σε εσφαλµένες 
µετρήσεις [12]. Τέτοια φαινόµενα είναι τα φαινόµενα ισχυρών αλληλεπιδράσεων 
µετάλλου-υποστρώµατος (SMSI) [13] καθώς και το φαινόµενο spillover H (βλέπε 
Κεφ. 1) [14]. Για την αποφυγή των προαναφερθέντων φαινοµένων είναι απαραίτητη 
η τήρηση ενός συγκεκριµένου πειραµατικού πρωτοκόλλου. Το πειραµατικό 
πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε κατά την εκτέλεση των πειραµάτων TPD H2 στην 
παρούσα ∆ιατριβή είναι το ακόλουθο: 
 
20% Ο2/Ηe (500oC, 2h) → Ηe (500oC, 15min) → ψύξη υπό ροή He στους 300οC                
                     (1)                                    (2)                                  (3)                                     
→ H2 (300oC, 2h)→ Ηe (350oC, 1h) → ψύξη υπό ροή He στους 25oC           
               (4)                      (5)                                      (6)                                       
→ 2% H2/Ηe (25oC, 30min) → Ηe (25oC, 30min) → TPD σε He. 
                  (7)                                      (8)                         (9) 
 
Τόσο η θερµοκρασία της οξείδωσης όσο και η θερµοκρασία αναγωγής του καταλύτη 
επιλέγηκαν για την αποφυγή ή την εξάλειψη των φαινοµένων SMSI που µπορούν να 
υφίστανται µε βάση τη βιβλιογραφία [14]. Επιπλέον, τα βήµατα 5 και 8 (µπλέ χρώµα) 
είναι εξίσου σηµαντικά αφού στα βήµατα αυτά γίνεται εκρόφηση πιθανώς ασθενώς 
ροφηµένου Η2 πάνω στο υπόστρωµα (λόγω spillover). 
 

 Στηριζόµενοι Καταλύτες Pt σε Απλό Οξειδικό Υπόστρωµα  
 
Οι τιµές της διασποράς στους στηριζόµενους καταλύτες Pt σε απλό οξειδικό 

υπόστρωµα που µελετήθηκαν βρέθηκαν να είναι µεταξύ 80-92% και δίνονται 
αναλυτικά στον Πίνακα 2.4. Στον ίδιο Πίνακα 2.4 παρουσιάζεται και η αντίστοιχη 
τιµή του µέσου µεγέθους των κρυσταλλιτών λευκοχρύσου (dp), η οποία υπολογίζεται 
από την Εξ. 1.95 που έχει δοθεί στο Κεφάλαιο 1. 
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Πίνακας 2.4: Τιµές διασποράς και µέσου µεγέθους κρυσταλλιτών Pt που µετρήθηκαν 
στους στηριζόµενους καταλύτες  Pt  σε απλό οξειδικό υπόστρωµα. 
 
 
 

 Στηριζόµενοι Καταλύτες Pt/50%MgO/CeO2 
  

Οι τιµές της διασποράς στους στηριζόµενους καταλύτες Pt σε δυαδικό 
οξειδικό υπόστρωµα MgO-CeO2 και µε διαφορετική %κ.β. φόρτιση σε Pt, οι οποίοι 
παρασκευάστηκαν µε διαφορετικές τεχνικές, βρέθηκαν να είναι µεταξύ 8-92% και 
δίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.5. Στον ίδιο Πίνακα 2.5 παρουσιάζεται και η τιµή 
του µέσου µεγέθους των κρυσταλλιτών λευκοχρύσου. 
 
Πίνακας 2.5: Τιµές διασποράς και µέσου µεγέθους κρυσταλλιτών  Pt που 
µετρήθηκαν στους στηριζόµενους καταλύτες Pt  σε οξειδικό υπόστρωµα 
50%MgO/CeO2. 
 

Καταλύτης  ∆ιασπορά 
D (%) 

Μέση ∆ιάµετρος 
Κρυσταλλιτών Pt, d (Å) 

0.1%Pt/ 50%MgO-CeO2 (W.I.)* 90 11.1 
0.3%Pt/ 50%MgO-CeO2 (W.I.) 70 14.3 
0.5%Pt/ 50%MgO-CeO2 (W.I.) 62 16.1 
1%Pt/ 50%MgO-CeO2 (W.I.) 35 28.6 
2%Pt/ 50%MgO-CeO2 (W.I.) 8 125.0 
0.1%Pt/50%MgO-CeO2 (S.G.)** 92 10.9 

0.1%Pt/50%MgO-CeO2 (Μ.M.)*** 82 12.3 
*    W.I.: Υγρός Εµποτισµός 
**   S.G.: Sol-Gel 
*** Μ.M.: Μηχανική Ανάµιξη 

Καταλύτης 
0.1%κ.β.Pt/Υπόστρωµα

∆ιασπορά
D (%) 

Μέση ∆ιάµετρος 
Κρυσταλλιτών Pt 

d (Å) 
MgO 89 11.2 
CeO2 82 12.2 
CaO 85 11.8 
Y2O3 92 10.9 
La2O3 80 12.5 
TiO2 88 11.4 
SiO2 91 11.0 
Al2O3 90 11.1 
La0.5Ce0.5MnO3 88 11.4 
La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 89 11.2 

Κώ
στ
ας

 Ν
. Κ
ώσ
τα



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 150

Στο Σχήµα 2.8 φαίνεται ο τρόπος εξάρτησης της διασποράς και του µέσου  
µεγέθους των κρυσταλλιτών Pt συναρτήσει της φόρτισης του καταλύτη σε Pt για το 
καταλυτικό σύστηµα x%κ.β. Pt/50%MgO-CeO2. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.8, η 
διασπορά µειώνεται όσο αυξάνει η φόρτιση σε Pt, ενώ το αντίθετο συµβαίνει µε το 
µέγεθος των κρυσταλλιτών Pt. Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε συµφωνία µε τη 
βιβλιογραφία [15], όπου αναφέρεται ότι στην περίπτωση του καταλύτη Pt/CeO2 και 
για χαµηλές φορτίσεις Pt δηµιουργούνται µικροί και δισδιάστατοι (2-D) κρύσταλλοι 
Pt στην επιφάνεια του υποστρώµατος. Οι κρυσταλλίτες αυτοί έχουν µέση διάµετρο 1-
3 nm. Με αύξηση της φόρτισης παρατηρείται δηµιουργία τρισδιάστατων δοµών (3-D) 
και µεγαλύτερων κρυσταλλιτών Pt. Τα αποτελέσµατα αυτά έχουν επιβεβαιωθεί και µε 
πειράµατα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (ΤΕM) [16]. 
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Σχήµα 2.8: Εξάρτηση της διασποράς (D, %) και µέσου µεγέθους κρυσταλλιτών (d, 
nm) συναρτήσει της φόρτισης (%κ.β.) Pt για το σύστηµα χ%κ.β. Pt/50%ΜgO-CeO2 
(W.Ι.). 
 
• Μέτρηση Βασικότητας και Οξύτητας Υποστρωµάτων 

 Στηριζόµενοι Καταλύτες Pt/µεταλλοξείδιο 
 
Η µέτρηση της οξύτητας και βασικότητας της καταλυτικής επιφάνειας των 

υποστρωµάτων που έχουν µελετηθεί (βλέπε Πίνακα 2.4) έγινε µε πειράµατα 
θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD) NH3 και CO2, αντίστοιχα. Στο Σχήµα 
2.9 παρουσιάζονται τα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης NH3 για τα 
υποστρώµατα CeO2 (Σχήµα 2.9α) και MgO (Σχήµα 2.9β) µετά από χηµική 
προσρόφηση NH3 σε θερµοκρασία δωµατίου. Το φάσµα εκρόφησης για το CeO2 
παρουσιάζει µόνο µία οξεία κορυφή ΝΟ µε µέγιστο στους 575οC και καθόλου 
εκροφούµενη ποσότητα ΝΗ3. Η εξήγηση για το πιο πάνω αποτέλεσµα έχει ως εξής. 
Με βάση βιβλιογραφικά δεδοµένα [17-19], είναι γνωστό ότι το CeO2 διαθέτει 
σηµαντικό αριθµό ευκίνητων επιφανειακών και υποεπιφανειακών  ατόµων οξυγόνου. 
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Η ΝΗ3 που προσροφήθηκε στα όξινα κέντρα του υποστρώµατος (βλέπε Σχήµα 2.10) 
έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει µε αυτά τα “ευκίνητα” άτοµα οξυγόνου του CeO2 
προς σχηµατισµό ΝΟ (αντίδραση οξείδωσης της αµµωνίας το οποίο εκροφάται 
σύµφωνα µε το πιο κάτω µηχανιστικό σχήµα: 
 
ΝΗ3-S + O-S → NH2-S + HO-S                                                                                                (2.1) 
NH2-S + O-S → NH-S + HO-S                                                                                                  (2.2) 
NH-S + O-S → NΟ-S + H-S                                                                                          (2.3) 
ΝΟ- S → ΝΟ (g) + S                                                                                                                     (2.4) 
ΗO-S +Η- S → Η2O (g) + 2S                                                                                                     (2.5) 

 
Οι ποσότητες της ΝΗ3 που προσροφήθηκαν σε κάθε υπόστρωµα κατά το 

στάδιο της προσρόφησης δίνονται στο Σχήµα 2.13 και στον Πίνακα 2.6.  
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Σχήµα 2.9: Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD) ΝΗ3 για τα 
υποστρώµατα CeO2 (α) και MgO (β). Συνθήκες προσρόφησης: 0.5%ΝΗ3/He, 
QT=30cc/min, T=25οC; Συνθήκες εκρόφησης: QHe=30cc/min, β=30οC/min. 
 

Στο φάσµα εκρόφησης  για το MgO (Σχήµα 2.9β) εµφανίζονται δύο κορυφές. 
Η πρώτη κορυφή παρουσιάζει µέγιστο στους 100οC και οφείλεται στην εκρόφηση 
ΝΗ3. Η δεύτερη κορυφή παρουσιάζει µέγιστο στους 550οC και οφείλεται στην 
εκρόφηση ΝΟ. Σε αντίθεση µε το CeO2, τα άτοµα οξυγόνου του ΜgΟ είναι λιγότερο 
δραστικά για αντίδραση οξείδωσης της προσροφηµένης ΝΗ3, µε αποτέλεσµα ένα 
µεγάλο ποσοστό της ΝΗ3 που προσροφάται να µην οξειδώνεται προς ΝΟ και να 
εκροφάται.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εκρόφηση της ΝΗ3 γίνεται σε πολύ πιο χαµηλές 
θερµοκρασίες σε σχέση µε την οξείδωση της προς σχηµατισµό ΝΟ και Η2Ο. Αυτό 
σηµαίνει ότι για την διάσπαση του χηµικού δεσµού µεταξύ του υποστρώµατος και 
της ΝΗ3 (Σχήµα 2.10) απαιτείται λιγότερη ενέργεια ενεργοποίησης από ότι στην 
περίπτωση του δεσµού Mg-O και αντίδρασης µε την προσροφηµένη ΝΗ3 (βλέπε Εξς. 
2.1-2.5). 

Κώ
στ
ας

 Ν
. Κ
ώσ
τα



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 152

M

O

O

O

O

N
H

H H

O

H

                              

M
O

O

O

O

N

H H

H

 
Σχήµα 2.10: Χηµική προσρόφηση ΝΗ3 σε όξινα κέντρα µεταλλοξειδίου [20]. 
 
Πίνακας 2.6: Ποσότητες ΝΗ3 και CΟ2 που προσροφήθηκαν στα υποστρώµατα που 
µελετήθηκαν. 
 

Υπόστρωµα NH3 
(µmoles/g) 

CO2 
(µmoles/g) 

MgO 44.8 204.1 
CeO2 40.3 0.14 
CaO 1.6 13.5 

La2O3 1.3 12.8 
Y2O3 5.4 63.2 
TiO2 4.6 1.62 
SiO2 0.2 15.1 

50%MgO-CeO2 13.5 92.6 
 
Στο Σχήµα 2.11 παρουσιάζονται τα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης 

εκρόφησης (TPD) CO2 για τα υποστρώµατα CeO2 (Σχήµα 2.11α) και MgO (Σχήµα 
2.11β) µετά από χηµική προσρόφηση CO2 σε θερµοκρασία δωµατίου. 
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Σχήµα 2.11: Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD) CO2 για τα 
υποστρώµατα CeO2 (α) και MgO (β). Συνθήκες προσρόφησης: 0.5%CO2/He, 
QT=30cc/min, T=25οC; Συνθήκες εκρόφησης: QHe=30cc/min, β=30οC/min. 
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Σχήµα 2.12: Χηµική προσρόφηση CO2 σε όξινα κέντρα µεταλλοξειδίου [20]. 
 

Από το φάσµα του Σχήµατος 2.11α παρατηρείται ότι το CeO2 δεν φαίνεται να 
έχει ισχυρά βασικά ενεργά κέντρα, αφού πρακτικά δεν εκροφά CO2 (κατά συνέπεια 
δεν προσροφά CO2). Να σηµειωθεί ότι καµιά εκρόφηση CO2 δεν παρατηρήθηκε 
µέχρι του 800ºC . Αντίθετα, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.11β το ΜgO παρουσιάζει µια 
µεγάλη και πλατιά κορυφή εκρόφησης CO2 µε µέγιστο στους 125οC. Από το γεγονός 
αυτό εξάγεται το συµπέρασµα ότι το ΜgO διαθέτει σηµαντική ποσότητα βασικών 
επιφανειακών κέντρων. Συγκεκριµένα, το ΜgΟ διαθέτει περίπου πέντε φορές 
µεγαλύτερη ποσότητα βασικών επιφανειακών κέντρων από την αντίστοιχη ποσότητα 
σε επιφανειακά όξινα κέντρα (βλέπε Πίνακα 2.6). Το γεγονός αυτό έρχεται σε 
συµφωνία µε τη βιβλιογραφία [20] αφού το ΜgΟ είναι γνωστό ως ένα από τα πιο 
βασικά µεταλλικά οξείδια Επίσης, το φάσµα TPD CO2 για το MgO υποδηλώνει 
περισσότερα του ενός ενεργά κέντρα προσρόφησης, γεγονός που συµφωνεί µε το 
Σχήµα 2.12. Άλλες δοµές προσροφηµένου CO2 σε επιφάνειες µεταλλοξειδίων έχουν 
επίσης αναφερθεί στη βιβλιογραφία [19, 20]. 

Στο Σχήµα 2.13 παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσµατα των ποσοτήτων 
CO2 και ΝΗ3 που µετρήθηκαν στα πειράµατα TPD CO2 και ΝΗ3 αντίστοιχα, για όλα 
τα οξείδια που µελετήθηκαν. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.13, το CeO2 παρουσιάζει 
την µεγαλύτερη ποσότητα όξινων επιφανειακών κέντρων, ενώ το MgO παρουσιάζει 
την µεγαλύτερη ποσότητα βασικών επιφανειακών κέντρων. Είναι επίσης σηµαντικό 
να αναφερθεί ότι τα υποστρώµατα MgO και λιγότερο το Υ2Ο3 είναι τα µόνα που 
διαθέτουν µεγάλες ποσότητες τόσο βασικών όσο και όξινων επιφανειακών κέντρων. 
Αντίθετα, τα υπόλοιπα υποστρώµατα παρουσιάζουν πρακτικά µόνο βασικά ή µόνο 
όξινα επιφανειακά κέντρα. 

Στο Σχήµα 2.14 παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσµατα των ποσοτήτων 
CO2 και ΝΗ3 εκφρασµένων σε µmols ανά m2 του υποστρώµατος που 
προσροφήθηκαν στα πειράµατα TPD CO2 και ΝΗ3 αντίστοιχα, για όλα τα οξείδια που 
µελετήθηκαν. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.14, οι διαφορές µεταξύ των διαφόρων 
υποστρωµάτων γίνονται πιο έντονες όταν η ποσότητες των CΟ2 και NH3 εκφράζονται 
ανά m2 υποστρώµατος. Tο CeO2 παρουσιάζει την µεγαλύτερη ποσότητα όξινων 
επιφανειακών κέντρων, ενώ τα MgO, La2O3, και το µικτό οξείδιο 50%MgO-CeO2 
παρουσιάζουν την µεγαλύτερη ποσότητα βασικών επιφανειακών κέντρων σε τιµές 
εκφρασµένες ανά µονάδα επιφάνειας (µmols/m2).  
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Σχήµα 2.13: Συγκριτικό διάγραµµα της ποσότητας (µmols/g) ΝΗ3 και CΟ2 που  
προσροφήθηκε στα υποστρωµάτων που µελετήθηκαν: MgO (1), CeO2 (2), CaO (3), 
La2O3 (4), Y2O3 (5), TiO2 (6), SiO2 (7), 50%MgO-CeO2 (8). 
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Σχήµα 2.14: Συγκριτικό διάγραµµα της ποσότητας (µmols/m2) ΝΗ3 και CΟ2 που  
προσροφήθηκε στα υποστρωµάτων που µελετήθηκαν: MgO (1), CeO2 (2), CaO (3), 
La2O3 (4), Y2O3 (5), TiO2 (6), SiO2 (7), 50%MgO-CeO2 (8). 
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• Φωτοηλεκτρονική Φασµατοσκοπία Ακτίνων-Χ (X-Ray Photoelectron 

Spectroscopy, XPS) 
 Καταλύτες Pt/50%MgO-CeO2 

 
Η επιφανειακή σύσταση τριών καταλυτών 0.5%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 που 

παρασκευάστηκαν µε διαφορετικές µεθόδους σύνθεσης, ήτοι µηχανική ανάµειξη 
(ΜM), υγρό εµποτισµό (WI) και Sol-Gel (SG), προσδιορίστηκε µε in-situ 
φωτοηλεκτρονική φασµατοσκοπία ακτίνων-Χ. Τα φάσµατα XPS καταγράφηκαν 
χρησιµοποιώντας φωτοηλεκτρονικό φασµατογράφο τύπου Fisons Escalab 200R, 
εξοπλισµένο µε ηµισφαιρικό αναλυτή ηλεκτρονίων και πηγή MgKα (photon energy 
1253.6 eV). Η πίεση στο φασµατογράφο ήταν 10-9 torr περίπου. Η πηγή ακτίνων-Χ 
λειτουργούσε στα 12kV και 10mA (120W). Για την ανάλυση των δεδοµένων 
χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό PDP 11/53 της εταιρίας Digital Equipment [21]. Τα 
πειράµατα XPS διεξήχθησαν σε συνεργασία µε το Ερευνητικό Ινστιτούτο CSIC/ICP 
της Μαδρίτης (Ισπανία). 

Στο Σχήµα 2.15 παρουσιάζονται τα φάσµατα XPS για το Mg(2p) και Ce(3d) 
που λήφθηκαν στον καταλύτη  Pt/50%MgO-CeO2 (SG) µετά από οξείδωση (Ο2/He) 
στους 500ºC για 2h, αναγωγή (H2/He) στους 300ºC για 2h, και κάτω από συνθήκες 
αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC για 30min. Στον Πίνακα 2.7 παρουσιάζονται οι 
ενέργειες σύνδεσης (binding energies) καθώς και ο επιφανειακός ατοµικός λόγος 
Ce/Mg που υπολογίστηκαν γα τους τρεις καταλύτες Pt/50%MgO-CeO2 κάτω από τις 
προαναφερθείσες  συνθήκες κατεργασίας. 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.15, καθώς και στον Πίνακα 2.7, οι ενέργειες 
σύνδεσης του Ce δεν µεταβάλλονται µε την κατεργασία που προηγήθηκε στον 
καταλύτη. Συγκεκριµένα, το δηµήτριο (Ce) βρίσκεται στην οξειδωτική κατάσταση 
Ce4+ (882.5 eV) τόσο σε αναγωγικές όσο και σε οξειδωτικές συνθήκες. Tο µαγνήσιο 
(Mg) επίσης παρουσιάζεται να βρίσκεται στην οξειδωτική κατάσταση Mg2+ στην 
επιφάνεια του καταλύτη Pt/50%MgO-CeO2. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη δύο κορυφών 
στα φάσµατα XPS του µαγνησίου (Mg 2p) υποδεικνύουν την ύπαρξη δύο µορφών 
ιόντων Mg2+ τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικό χηµικό περιβάλλον. Η πρώτη 
µορφή (50.1 eV) φαίνεται να αντιστοιχεί στα ιόντα Mg2+ του οξειδίου του µαγνησίου 
(MgO), ενώ η δεύτερη (51.5 eV) σε οµάδες Mg-OH. Παρόλο που η προκατεργασία 
του καταλύτη δεν φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά τις οξειδωτικές καταστάσεις του 
µαγνησίου και του δηµητρίου, εντούτοις παρουσιάζεται µια µικρή επίδραση στις 
συγκεντρώσεις τους στην επιφάνεια του καταλύτη. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.7, 
το ατοµικό κλάσµα Ce/Mg στην επιφάνεια του καταλύτη Pt/MgO-CeO2 παίρνει τιµές 
χαµηλότερες σε οξειδωτικές παρά σε αναγωγικές συνθήκες. Μια λογική εξήγηση 
αυτής της συµπεριφοράς είναι η ευκολότερη αναγωγή του CeO2 σε σχέση µε το MgO 
παρουσία H2. Η αποµάκρυνση “επιφανειακού” οξυγόνου από το CeO2 εµπλουτίζει 
την % επιφανειακή σύσταση του στερεού σε Ce. Το αποτέλεσµα αυτό είναι σύµφωνο 
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µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα TPD NH3, όπου η τελευταία παρουσιάζεται πιο 
δραστική ως προς τα οξυγόνα δοµής του CeO2 σε σχέση µε αυτά του MgO. 

Επιπλέον, το επιφανειακό κλάσµα Ce/Mg φαίνεται να αλλάζει σηµαντικά 
ανάλογα µε την µέθοδο παρασκευής του καταλύτη, ειδικότερα στην περίπτωση του 
καταλύτη που παρασκευάστηκε µε τη µέθοδο Sol-Gel (SG). Συγκεκριµένα, ο 
καταλύτης αυτός παρουσιάζει από 30 µέχρι 60 φορές µεγαλύτερους λόγους Ce/Mg σε 
σχέση µε τους υπόλοιπους καταλύτες. Το αποτέλεσµα αυτό µπορεί να εξηγηθεί ως 
ακολούθως. Για την παρασκευή του καταλύτη Pt/MgO-CeO2, είτε µε µηχανική 
ανάµειξη των στερεών Pt/MgO και Pt/CeO2 είτε µε την µέθοδο του υγρού 
εµποτισµού του Pt στο υπόστρωµα MgO-CeO2 γίνεται ανάµειξη των ήδη 
υπαρχουσών φάσεων των οξειδίων του µαγνησίου και δηµητρίου. Μικρές διαφορές 
στην επιφανειακή συγκέντρωση Ce/Mg µπορούν να εξηγηθούν µε βάση µικρές 
διαφορές στη διασπορά Pt για τα δύο καταλυτικά συστήµατα. Αντίθετα, στην 
περίπτωση του καταλύτη Pt/Μg-Ce-Ο που παρασκευάστηκε µε τη µέθοδο Sol-Gel το 
αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία  ενός πλέγµατος δεσµών των ατόµων Ce, Mg και Ο 
µε διαφορετική στοιχειοµετρία από ότι στις φάσεις MgO και CeO2. Στο πλέγµα αυτό 
είναι δυνατόν να συµµετέχουν και τα άτοµα Pt [22]. 
 Στο Σχήµα 2.16 παρουσιάζονται τα φάσµατα XPS (Ο 1s) που λήφθηκαν στους  
καταλύτες  Pt/50%MgO-CeO2 µετά από αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC για 
30min. Όπως φαίνεται στο Σχ. 2.16, οι τρεις στηριζόµενοι καταλύτες παρουσιάζουν 
σηµαντικές διαφορές όσον αφορά την συγκέντρωση του επιφανειακού οξυγόνου (Ο2-

). Συγκεκριµένα, ο καταλύτης που παρασκευάστηκε µε την µέθοδο Sol-Gel 
παρουσιάζει σηµαντικά χαµηλότερη επιφανειακή συγκέντρωση Ο2- σε σχέση µε τους 
υπόλοιπους καταλύτες. Οι καταλύτες που παρασκευάστηκαν µε την κεραµική µέθοδο 
και την µέθοδο του υγρού εµποτισµού παρουσιάζουν την ίδια επιφανειακή 
συγκέντρωση σε Ο2-. Το αποτέλεσµα αυτό µπορεί να εξηγηθεί όπως και 
προηγουµένως, δηλαδή, για την παρασκευή του καταλύτη Pt/MgO-CeO2, είτε µε 
µηχανική ανάµειξη των στερεών Pt/MgO και Pt/CeO2 είτε µε την µέθοδο του υγρού 
εµποτισµού του Pt στο υπόστρωµα MgO-CeO2 γίνεται ανάµειξη των ήδη 
υπάρχουσων φάσεων των οξειδίων του µαγνησίου και δηµητρίου. Στους τελευταίους 
καταλύτες η ύπαρξη κενοτήτων οξυγόνου οφείλεται αποκλειστικά στο CeO2. 
Αντίθετα, στην περίπτωση του καταλύτη Pt/Μg-Ce-Ο που παρασκευάστηκε µε τη 
µέθοδο Sol-Gel το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία  ενός πλέγµατος δεσµών των 
ατόµων Ce, Mg και Ο µε διαφορετική στοιχειοµετρία από ότι στις φάσεις MgO και 
CeO2. Αυτό πιθανόν να προκαλεί τη δηµιουργία αυξηµένης συγκέντρωσης κενοτήτων 
οξυγόνου στην επιφάνεια / υποεπιφάνεια του στερεού που προκύπτει. Η αυξηµένη 
συγκέντρωση κενοτήτων οξυγόνου συνεπάγεται τη µειωµένη συγκέντρωση Ο2- στην 
επιφάνεια του στερεού. Όπως φαίνεται στο Σχ. 2.16 και στον Πίνακα 2.7, οι τρεις 
καταλύτες παρουσιάζουν διαφορετική επιφανειακή συγκέντρωση Η2Ο µετά από 
συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2. Το αποτέλεσµα αυτό εξηγείται ως ακολούθως. Η 
παραγωγή νερού οφείλεται κυρίως στην αντίδραση του H2 µε το Ο2 και στην 
αντίδραση αναγωγής του ΝΟ προς σχηµατισµό Ν2 και Η2Ο. Λαµβάνοντας υπόψιν το 
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γεγονός ότι ο καταλύτης που παρασκευάστηκε µε την µέθοδο Sol-Gel εµφανίζει την 
υψηλότερη δραστικότητα σε TOF(s-1) και την υψηλότερη διασπορά, η συγκέντρωση 
του παραγόµενου Η2Ο αναµένεται να είναι η µεγαλύτερη. Αντίθετα, ο καταλύτης που 
παρασκευάστηκε µε µηχανική ανάµιξη αναµένεται να εµφανίζει την χαµηλότερη 
επιφανειακή συγκέντρωση σε Η2Ο αφού διαθέτει τη χαµηλότερη διασπορά Pt και 
TOFN2. 
 
Πίνακας 2.7: Ενέργειες σύνδεσης και ατοµικά κλάσµατα που µετρήθηκαν µε XPS σε 
καταλύτες Pt/MgO-CeO2 µετά από διαφορετικές κατεργασίες. 
 
Καταλύτης Κατεργασία 

Καταλύτη 

Ce3d5/2 

eV 

Mg 2p 

eV 

O 1s 

eV 

Ατοµικό Κλάσµα 

Ce/Mg 

 Ο2 882.0 

916.1 (14) 

49.9 (40) 

51.8 (60) 

530.6 (60) 

532.9 (40) 

0.003 

Μηχανική 

Ανάµιξη 

Η2 882.0 

916.1 (14) 

50.0 (63) 

51.5 (37) 

530.7 (61) 

532.8 (39) 

0.004 

 

 

NO/H2/O2 882.2 

916.2 (13) 

50.0 (62) 

51.6 (38) 

530.5 (39) 

532.8 (38) 

534.0 (23) 

0.004 

 Ο2 882.5 

916.5 (14) 

50.1 (63) 

51.4 (27) 

530.2 (57) 

532.3 (43) 

0.188 

Sol-Gel Η2 882.6 

916.6 (14) 

50.1 (61) 

51.4 (39) 

530.3 (57) 

532.4 (43) 

0.199 

 

 

NO/H2/O2 882.5 

916.4 (14) 

49.6 (47) 

51.2 (53) 

530.3 (25) 

532.5 (30) 

533.6 (45) 

0.234 

 Ο2 882.5 

916.1 (16) 

50.0 (60) 

51.4 (40) 

530.5 (60) 

532.5 (40) 

0.005 

Υγρός 

Εµποτισµός 

Η2 882.3 

916.0 (16) 

50.1 (60) 

51.5 (40) 

530.6 (60) 

532.7 (40) 

0.005 

 NO/H2/O2 882.4 

916.3 (15) 

50.2 (64) 

51.6 (36) 

530.6 (39) 

532.6 (21) 

534.2 (40) 

0.007 
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Σχήµα 2.15: Φάσµατα XPS  για τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 που 
παρασκευάστηκε µε τη µέθοδο Sol-Gel, µετά από αναγωγή σε H2/He: (a) και (d), 
οξείδωση σε O2/He: (b) και (e) και αντίδραση σε NO/H2/O2: (c) και (f). 
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Σχήµα 2.16: Φάσµατα XPS (Ο1s) για τους καταλύτες 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 
µετά από αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 στους 140oC. Μέθοδοι παρασκευής: Μηχανική 
ανάµιξη (MM), Υγρός Εµποτισµός (WI), Sol-Gel (SG). 
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• Θερµοπρογραµµατιζόµενη Εκρόφηση ΝΟ 
 Στηριζόµενοι Καταλύτες Pt/µεταλλοξείδιο 

 
H µελέτη της αλληλεπίδρασης του ΝΟ µε την καταλυτική επιφάνεια των 

στερεών Pt/MgO-CeO2, Pt/Al2O3, Pt/SiO2 καθώς και των αντίστοιχων 
υποστρωµάτων, έγινε µε πειράµατα εκλεκτικής χηµικής προσρόφησης ΝΟ σε 
θερµοκρασία δωµατίου ακολουθούµενα από πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης 
εκρόφησης (TPD) υπό ροή He. 

Η πειραµατική διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η ακόλουθη: 
 
20% Ο2/Ηe (500oC, 2h) → Ηe (500oC, 5min) → ψύξη υπό ροή He στους 300οC                
               (1)           (2)   (3)                          
→ H2 (300oC, 2h) → Ηe (300oC, 10 min) → ψύξη υπό ροή He στους 25oC                              
              (4)                            (5)                       (6) 
→ 0.5% NO/Ηe (25oC, 30min) → Ηe (25oC, 5min) → TPD σε He. 
                       (7)                                      (8)                       (9) 
 

Στην περίπτωση των υποστρωµάτων ακολουθήθηκε η ίδια πειραµατική 
διαδικασία εκτός από τα βήµατα 3-5 (µπλε χρώµα). 

Στο Σχήµα 2.17 παρουσιάζονται τα φάσµατα  θερµοπρογραµµατιζόµενης 
εκρόφησης (TPD) ΝΟ, Ν2Ο και Ο2 για το υπόστρωµα 50%MgO/CeO2 (Σχήµα 2.17α) 
και για τον καταλύτη 0.1%κ.βPt/50%MgO/CeO2 (Σχήµα 2.17β). Το φάσµα 
εκρόφησης για το ΝΟ του υποστρώµατος 50%MgO/CeO2 (Σχήµα 2.17α) παρουσιάζει 
δύο κορυφές, γεγονός που αποδεικνύει την ετερογένεια της επιφάνειας του 
υποστρώµατος αυτού. ∆ηλαδή, µόρια ΝΟ προσροφούνται στην επιφάνεια του 
υποστρώµατος µε σχηµατισµό χηµικού δεσµού διαφορετικής ισχύος. Αυτό 
υποδηλώνει την ύπαρξη δύο ειδών ενεργών κέντρων προσρόφησης. Η πρώτη κορυφή 
εµφανίζεται στους 425ºC  µε σχετικά χαµηλή συγκέντρωση εκροφηµένου ΝΟ σε 
αντίθεση µε τη δεύτερη πιο οξεία κορυφή η οποία εµφανίζεται στους 600ºC µε  
µεγαλύτερη ποσότητα εκροφηµένου ΝΟ. Η µεγαλύτερη ποσότητα ΝΟ είναι 
χηµειοροφηµένη   ισχυρά στο υπόστρωµα αφού  χρειάζονται πολύ µεγαλύτερες 
θερµοκρασίες για την εκρόφηση της (µεγάλη 2η κορυφή). Κατά τη διάρκεια του 
πειράµατος παρατηρούνται επίσης κορυφές εκρόφησης Ν2Ο και Ο2, µία για το κάθε 
είδος. Για το  Ν2Ο παρατηρείται µια πολύ πλατιά κορυφή στους 330οC ενώ για το Ο2 
µία οξεία κορυφή στους 600ºC. Η εκρόφηση του Ν2Ο από την επιφάνεια του 
υποστρώµατος υποδηλώνει ότι το προσροφηµένο ΝΟ διασπάται προς ατοµικό άζωτο 
και οξυγόνο στην επιφάνεια του µεικτού οξειδίου σε T>300ºC προς σχηµατισµό Ν2Ο. 
Ο µηχανισµός παραγωγής Ν2Ο και Ο2 αποδίδεται από τα εξής στοιχειώδη βήµατα 
[23]: 
[ΝΟ – s]  +  s →  N – s  +  O-s                                                              (2.6) 
[NO – s]  +  N – s →  N2O-s  +  s                                                                (2.7)          
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N2O – s →  N2O(g)  +  s                                                                     (2.8)  
O – s + O – s →  O2(g)  +  2s                                                    (2.9) 
όπου [ΝΟ - S] φανερώνει προσροφηµένα είδη ΝΟ ήτοι: ΝΟ3

-, ΝΟ2
- και ΝΟ+ (βλέπε 

Πίνακα 2.10), και S είναι ενεργό κέντρο του υποστρώµατος MgΟ/CeO2. 

25 125 225 325 425 525 625 725
Temperature (oC)

0

300

600

900

1200

1500

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
(p

pm
) NO

N2O
O2

50%MgO/CeO2

(α)

NO

N2O

O2

 

25 125 225 325 425 525 625 725
Temperature (oC)

0

2000

4000

6000

8000

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
(p

pm
) 0.1%Pt/50%MgO/CeO2

(β)
NO
N2O
O2

 
Σχήµα 2.17: Φάσµα ΝΟ TPD για το υπόστρωµα 50%MgO/CeO2 (α) και τον 
καταλύτη 0.1%wtPt/50%MgO/CeO2 (β). Συνθήκες προσρόφησης: 0.5%ΝΟ/He, 
Τ=25oC, QT= 30cc/min. Συνθήκες εκρόφησης: QHe= 30cc/min, β= 30ºC/min.  

 
Να σηµειωθεί ότι µέρος της παραγωγής Ο2 θα µπορούσε να προέλθει και από 

την εκρόφηση Ο2 από το υπόστρωµα του CeO2, όπως έχει αναφερθεί και στην 
βιβλιογραφία [24, 25]. Όµως, το γεγονός ότι οι ποσότητες του Ο2 και Ν2Ο που 
µετρήθηκαν βρίσκονται στη στοιχειοµετρική αναλογία 1:2, ενισχύει ξεκάθαρα την 
ύπαρξη των µηχανιστικών βηµάτων τα οποία περιγράφονται από τις Εξς. 2.6, 2.7 και 
2.9. Η ποσότητα των εκροφηµένων ΝΟ, Ν2Ο, Ν2 και Ο2 που µετρήθηκαν τόσο για το 
υπόστρωµα  50%MgO/CeO2 όσο και για τον καταλύτη 0.1%wtPt/50%MgO/CeO2 

παρουσιάζονται στον Πίνακα  2.8. 
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Πίνακας 2.8: Ποσότητες εκροφηµένων ειδών (µmoles/gκατ) κατά την διάρκεια 
πειραµάτων Θερµοπρογραµµατιζόµενης Εκρόφησης (TPD) στους καταλύτες 
Pt/ΜgO/CeO2, Pt/Al2O3 και Pt/SiO2 καθώς και στα υποστρώµατα τους. 
              

ΝΟ N2O N2 Ο2  ∆είγµα Καταλύτη 

µmoles/g 

Συνολική 
ποσότητα 
ατοµικού Ν 

    
θΝΟ 

0.1%Pt/ 50%MgO/CeO2 91.7 5.6   92.9 23.2 
50%MgO/CeO2 7.0 5.4  2.7 17.8 ----- 
0.1%Pt/Al2O3 14.3 1.6   17.45 3.9 
Al2O3 7.3    7.31  
0.1%Pt/SiO2 1.7    1.7 0.5 
SiO2       

 
Το φάσµα εκρόφησης ΝΟ για τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/50%MgO/CeO2 

παρουσιάζει δύο ευδιάκριτες κορυφές εκρόφησης (ΤΜ=370ºC και 500ºC) 
µετατοπισµένες σε χαµηλότερες θερµοκρασίες σε σύγκριση µε τις κορυφές 
εκρόφησης του ΝΟ από το υπόστρωµα, καθώς και µία µικρή κορυφή (ώµος) σε πολύ 
πιο χαµηλές θερµοκρασίες (ΤΜ=225ºC). Η ύπαρξη των τριών αυτών κορυφών 
φανερώνει σε µεγάλο βαθµό την ύπαρξη διαφορετικών ειδών προσροφηµένου ΝΟ 
στην επιφάνεια του καταλύτη. Το γεγονός αυτό έρχεται σε συµφωνία µε τα 
αποτελέσµατα FTIR που λήφθηκαν για τον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 µετά από 
χηµειορόφηση ΝΟ στους 25ºC (Σχ. 2.26). Να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση του 
καταλύτη Pt/MgO-CeO2 (Σχήµα 2.17β) το πείραµα ΝΟ TPD οδηγεί µόνο σε 
εκρόφηση µοριακά προσροφηµένου ΝΟ χωρίς περαιτέρω αντίδραση προς 
σχηµατισµό Ν2 και Ν2Ο, σε αντίθεση µε την περίπτωση του υποστρώµατος (Σχήµα 
2.17α). 
 Το γεγονός ότι στον στηριζόµενο καταλύτη Pt η µεγαλύτερη ποσότητα του  
ροφηµένου ΝΟ εκροφάται  σε αρκετά πιο χαµηλή θερµοκρασία σε σχέση µε το 
υπόστρωµα, αυτό οφείλεται στην παρουσία του µετάλλου. Ένα σηµαντικό 
αποτέλεσµα το οποίο φαίνεται στον Πίνακα 2.8 είναι το γεγονός ότι η ποσότητα του 
εκροφηµένου ΝΟ από το στηριζόµενο καταλύτη Pt ξεπερνά αυτή που αντιστοιχεί 
αθροιστικά σε χηµική προσρόφηση στο µέταλλο (µονοµοριακή κάλυψη, 4.4 
µmoles/g) και στο υπόστρωµα. Το φαινόµενο αυτό ερµηνεύεται ως εξής. Όταν το 
αέριο µίγµα ΝΟ/Ηe αντιδρά µε την επιφάνεια του στηριζόµενου καταλύτη Pt, 
αναµένεται ταυτόχρονη χηµική προσρόφηση του ΝΟ στο µέταλλο, στο υπόστρωµα 
όσο και σε κέντρα προσρόφησης τα οποία βρίσκονται στην διεπιφάνεια µετάλλου- 
υποστρώµατος. Η παρουσία του µετάλλου φαίνεται να ενεργοποιεί κέντρα 
προσρόφησης ΝΟ στο υπόστρωµα, όπου αρχικά προσροφηµένο ΝΟ στο µέταλλο 
διαχέεται προς αυτά τα κέντρα κατά τη διάρκεια της προσρόφησης. Το φαινόµενο 
αυτό ονοµάζεται spillover από το µέταλλο στο υπόστρωµα. Κατά την διάρκεια της 
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εκρόφησης (TPD), το προσροφηµένο ΝΟ στις διάφορες θέσεις που αναφέρθηκαν πιο 
πάνω µπορεί να εκροφηθεί σαν µοριακό ΝΟ ή να διαχυθεί από το υπόστρωµα στο 
µέταλλο όπου στη συνέχεια αντιδρά πιο εύκολα προς Ν2Ο και Ν2. Το φαινόµενο 
αυτό, όπου το ΝΟ διαχέεται από το υπόστρωµα στο µέταλλο ονοµάζεται reverse 
spillover και η όλη διαδικασία περιγράφεται διαγραµµατικά στο Σχήµα 2.18. Παρόλο 
που ο µηχανισµός spillover NO δεν έχει αναφερθεί προηγουµένως στη βιβλιογραφία 
για στηριζόµενους καταλύτες Pt, εντούτοις υπάρχουν αναφορές για την ύπαρξη του 
φαινοµένου στην περίπτωση της εκλεκτικής καταλυτικής αναγωγής του ΝΟ µε ΝΗ3 
(ΝΗ3-SCR) στον καταλύτη V2O5/TiO2 [26]. Μια άλλη εξήγηση για το φαινόµενο 
αυτό µπορεί να βασιστεί στη δηµιουργία νέων ενεργών κέντρων για την προσρόφηση 
του ΝΟ στην διεπιφάνεια µετάλλου-υποστρώµατος. Παρόλα αυτά, η µεγάλη διαφορά 
της ποσότητας του εκροφηµένου ΝΟ στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 σε σχέση µε το 
άθροισµα των επιφανειακών ατόµων Pt (4.4 µmoles/g) και της ποσότητας που 
προσροφά το υπόστρωµα, υποδεικνύει ότι τουλάχιστον µέρος της ποσότητας του 
εκροφηµένου ΝΟ οφείλεται στο µηχανισµό spillover. 

Επιπλέον, όπως φαίνεται από το Σχήµα 2.17, η µεγαλύτερη ποσότητα του 
προσροφηµένου ΝΟ τόσο στο υπόστρωµα όσο και στον στηριζόµενο καταλύτη 
εκροφάται χωρίς να διασπαστεί. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η σχάση του 
δεσµού Ν-Ο (Εξ. 2.6) είναι κατά πάσα πιθανότητα το αργό βήµα της αντίδρασης 
διάσπασης του ΝΟ προς σχηµατισµό των ενδιαµέσων ΝΟΧ ειδών. Περισσότερες 
µηχανιστικές πληροφορίες τόσο για το µηχανισµό διάσπασης όσο και για το 
µηχανισµό αναγωγής του ΝΟ θα δοθούν σε επόµενο κεφάλαιο. 
 Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η χηµική προσρόφηση του ΝΟ στον 
στηριζόµενο  καταλύτη Pt έχει αυξηθεί σηµαντικά µε την παρουσία του Pt (θ=20.7, 
Πίνακας 2.8). Στο αποτέλεσµα αυτό µπορεί να συµβάλλει επίσης και η µεγάλη 
διασπορά του Pt στο υπόστρωµα (D=90%) η οποία µπορεί να επηρεάσει τόσο 
ηλεκτρονιακά όσο και γεωµετρικά (νέες θέσεις προσρόφησης στην διεπιφάνεια 
µετάλλου/υποστρώµατος) τα ενεργά κέντρα προσρόφησης του ΝΟ στο υπόστρωµα 
[15]. 

 
Σχήµα 2.18: ∆ιαγραµµατική παρουσίαση του φαινοµένου spillover και reverse 
spillover NO µεταξύ µετάλλου και υποστρώµατος. 
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Στο Σχήµα 2.19 παρουσιάζονται φάσµατα  θερµοπρογραµµατιζόµενης 
εκρόφησης (TPD) ΝΟ και Ν2Ο για το υπόστρωµα Al2O3 (Σχήµα 2.19α) και τον 
καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/Al2O3 (Σχήµα 2.19β) µετά από χηµική προσρόφηση ΝΟ στους 
25ºC και εκρόφηση κάτω από συνεχή ροή Ηe. 
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Σχήµα 2.19: Φάσµα ΝΟ TPD για το υπόστρωµα Αl2Ο3 (α) και τον καταλύτη 
0.1%κ.β.Pt/Al2O3 (β). Συνθήκες προσρόφησης: 0.5%ΝΟ/He, Τ=25oC, QT= 30cc/min. 
Συνθήκες εκρόφησης: QHe= 30cc/min, β= 30ºC/min.  
 

Στην περίπτωση του υποστρώµατος (Σχ. 2.19α) παρατηρείται µόνο εκρόφηση 
ΝΟ. Οι δύο κύριες κορυφές εκρόφησης παρατηρούνται στους 375 και 525οC, ενώ µια 
πολύ µικρότερη κορυφή εµφανίζεται στους 75οC. Η έξηγηση για την µορφή του 
φάσµατος εκρόφησης είναι η ίδια όπως και στην περίπτωση του υποστρώµατος 
50%MgO-CeO2 (Σχ. 2.17α). ∆ηλαδή, η ύπαρξη περισσοτέρων της µιας κορυφής 
υποδηλώνει την ύπαρξη περισσοτέρων του ενός είδους ενεργών κέντρων για την 
προσρόφηση του ΝΟ (π.χ. ΝΟ3

- vs ΝΟ2
-) ή διαφορετικού τρόπου χηµικής 

προσρόφησης του ΝΟ στο ίδιο ενεργό κέντρο. Όπως και στην περίπτωση του 
υποστρώµατος 50%MgO-CeO2, η εκρόφηση της µεγαλύτερης ποσότητας του 
προσροφηµένου ΝΟ λαµβάνει χώρα σε σχετικά ψηλές θερµοκρασίες (>300οC) λόγω 
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ισχυρής προσρόφησης του ΝΟ στα κέντρα του υποστρώµατος. Σε αντίθεση όµως µε 
το υπόστρωµα 50%MgO-CeO2 (Σχήµα 2.17α), στην περίπτωση του Al2O3 δεν 
παρατηρείται εκρόφηση Ν2Ο αλλά ούτε Ο2. Το αποτέλεσµα αυτό υποδεικνύει ότι η 
διάσπαση του ΝΟ δεν λαµβάνει χώρα στη επιφάνεια του Al2O3, γεγονός που έρχεται 
σε συµφωνία µε τη βιβλιογραφία [27]. 

Στην περίπτωση του στηριζόµενου καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/Al2O3 (Σχήµα 
2.19β), εκτός από το ΝΟ παρατηρείται και εκρόφηση Ν2Ο. Συγκεκριµένα, µια µεγάλη 
κορυφή ΝΟ παρατηρείται στους 240οC, ενώ δύο µικρότερες κορυφές εµφανίζονται 
στους 420 και 470οC. Μια µικρή κορυφή που αντιστοιχεί σε εκρόφηση Ν2Ο 
εµφανίζεται στους 535οC, ενώ µια ακόµη µικρότερη κορυφή παρατηρείται µεταξύ 
120-230οC. Από την σύγκριση των Σχηµάτων 2.19α και 2.19β φαίνεται ξεκάθαρα ότι 
το φάσµα εκρόφησης του ΝΟ στον καταλύτη Pt/Al2O3 έχει µετατοπιστεί σε αρκετά 
χαµηλότερες θερµοκρασίες σε σχέση µε αυτό του υποστρώµατος Al2O3. Όπως και 
στην περίπτωση του καταλύτη Pt/MgO-CeO2, η ποσότητα του εκροφηµένου ΝΟ από 
το µεταλλικά στηριζόµενο καταλύτη Pt/Al2O3 ξεπερνά αυτή που αντιστοιχεί 
αθροιστικά σε χηµική προσρόφηση στο µέταλλο (µονοµοριακή κάλυψη, 4.45 
µmoles/g) και στο υπόστρωµα (Πίνακας 2.8). Η εξήγηση για το φαινόµενο αυτό είναι 
η ίδια όπως δόθηκε προηγουµένως και παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.18. Από τη 
σύγκριση των φασµάτων εκρόφησης ΝΟ που παρουσιάζονται στα Σχήµατα 2.19α και 
2.19β, θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η εµφάνιση της νέας κορυφής ΝΟ στους 
240οC στον καταλύτη Pt/Al2O3 πιθανότατα να οφείλεται στην δηµιουργία ενός νέου 
είδους ροφηµένου ΝΟ το οποίο δηµιουργήθηκε λόγω reverse spillover από το 
υπόστρωµα. 

Η παραγωγή Ν2Ο στον καταλύτη Pt/Al2O3 προέρχεται από αντίδραση του ΝΟ 
του υποστρώµατος µε ατοµικό προσροφηµένο Ν που βρίσκεται στο Pt σύµφωνα µε 
την Εξ. 2.7. Το γεγονός ότι η κορυφή του Ν2Ο καταλύτη στον Pt/Al2O3 εµφανίζεται 
στην ίδια θερµοκρασιακή περιοχή µε την τελευταία κορυφή ΝΟ στο υπόστρωµα 
Al2O3 ενισχύει την πιο πάνω άποψη.  Επιπλέον, όπως φαίνεται από το Σχήµα 2.19, η 
µεγαλύτερη ποσότητα του προσροφηµένου ΝΟ τόσο στο υπόστρωµα όσο και στον 
στηριζόµενο καταλύτη εκροφάται χωρίς να διασπαστεί. Το γεγονός αυτό έρχεται σε 
συµφωνία µε τα αποτελέσµατα που λήφθηκαν στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2, και 
επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η σχάση του δεσµού Ν-Ο (Εξ. 2.6) είναι κατά πάσα 
πιθανότητα το αργό βήµα της αντίδρασης διάσπασης του ΝΟ. 

Στο Σχήµα 2.20 παρουσιάζεται το φάσµα  θερµοπρογραµµατιζόµενης 
εκρόφησης (TPD) ΝΟ για τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/SiO2 µετά από χηµική 
προσρόφηση ΝΟ στους 25ºC. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι το 
υπόστρωµα SiO2 δεν εκρόφησε καθόλου ΝΟ ή άλλο παράγωγο του κατά το πείραµα 
αυτό. 

Το  γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι το φάσµα εκρόφησης ΝΟ που 
παρατηρήθηκε στον καταλύτη Pt/SiO2 οφείλεται αποκλειστικά σε προσρόφηση του 
ΝΟ πάνω στο Pt και ίσως µερικώς στην διεπιφάνεια του µε το υπόστρωµα. Πιο 
αναλυτικά, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η πρώτη κορυφή εκρόφησης ΝΟ 
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που εµφανίζεται στους 110οC (Σχήµα 2.20) οφείλεται σε προσροφηµένο ΝΟ πάνω 
στο Pt, ενώ η δεύτερη πολύ πλατιά κορυφή που εµφανίζεται µεταξύ 130-420οC 
πιθανώς να οφείλεται σε προσροφηµένο ΝΟ στην διεπιφάνεια Pt-SiO2. Τα φάσµατα 
FTIR που λήφθηκαν για το παρόν καταλυτικό σύστηµα µετά από χηµειορόφηση ΝΟ 
στους 25ºC επιβεβαιώνουν την ύπαρξη προσροφηµένων ειδών στην διεπιφάνεια 
µετάλλου υποστρώµατος (βλέπε Σχ. 2.31). Ο Burch και οι συνεργάτες του [28] έχουν 
παρουσιάσει ένα διαφορετικό φάσµα εκρόφησης ΝΟ για τον καταλύτη 
5%κ.β.Pt/SiO2, τόσο σε ότι αφορά τη µορφή όσο και τη θέση του. Επιπλέον, 
παρατηρήθηκε η εµφάνιση δύο κορυφών που αντιστοιχούσαν σε Ν2 και Ν2Ο [28], 
αποτέλεσµα εντελώς αντίθετο µε αυτό που λήφθηκε στον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/SiΟ2 
στην παρούσα ∆ιατριβή. Το αποτέλεσµα αυτό υποδηλώνει ότι  ο µηχανισµός 
προσρόφησης του ΝΟ στον καταλύτη Pt/SiO2 πιθανώς να επηρεάζεται από το 
µέγεθος και µορφολογία των κρυσταλλιτών Pt (structure sensitive), αφού το 
υπόστρωµα δεν προσροφά ΝΟ. Περισσότερες λεπτοµέρειες για το µηχανισµό 
προσρόφησης του ΝΟ θα δοθούν σε επόµενο Κεφάλαιο. 
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Σχήµα 2.20: Φάσµα εκρόφησης ΝΟ TPD για τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/Al2O3. 
Συνθήκες προσρόφησης: 0.5%ΝΟ/He, Τ=25oC, QT= 30cc/min. Συνθήκες εκρόφησης: 
QHe= 30cc/min, β= 30ºC/min.  
 

 Στηριζόµενοι Καταλύτες Pt σε Περοβσκιτικό Υπόστρωµα 
Τα πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης ΝΟ στους καταλύτες 

Pt/La0.5Ce0.5MnO3 και Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3  καθώς και στα υποστρώµατα τους 
έγιναν σύµφωνα µε την πειραµατική διαδικασία που περιγράφεται στη προηγούµενη 
ενότητα. Στο Σχήµα 2.21 παρουσιάζονται φάσµατα  θερµοπρογραµµατιζόµενης 
εκρόφησης (TPD) ΝΟ και Ν2Ο για το υπόστρωµα La0.5Ce0.5MnO3  (Σχήµα 2.21α) και 
για τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 (Σχήµα 2.21β) µετά από χηµική 
προσρόφηση ΝΟ στους 25ºC. Στην περίπτωση του φάσµατος εκρόφησης του 
υποστρώµατος La0.5Ce0.5MnO3 παρατηρείται µια ευδιάκριτη κορυφή εκρόφησης ΝΟ 
στους 365οC και µια µικρότερη στους 175οC (ώµος). Επιπλέον, µια πλατειά κορυφή 
εκρόφησης Ν2Ο εµφανίζεται στους 620οC, ενώ µια πολύ µικρότερη κορυφή 
παρατηρείται στους 280οC. Αντίθετα, στην περίπτωση του καταλύτη 
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Pt/La0.5Ce0.5MnO3 (Σχήµα 2.21β) παρατηρούνται δύο κορυφές εκρόφησης ΝΟ µε 
µέγιστα σε χαµηλές θερµοκρασίες. Η πρώτη κορυφή εµφανίζεται στους 65οC, ενώ η 
δεύτερη πιο οξεία κορυφή εµφανίζεται στους 120oC.  
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Σχήµα 2.21: Φάσµα εκρόφησης (TPD) ΝΟ για το υπόστρωµα La0.5Ce0.5MnO3 (α) και 
τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 (β). Συνθήκες προσρόφησης: 0.5%ΝΟ/He, 
Τ=25oC, QT= 30cc/min. Συνθήκες εκρόφησης: QHe= 30cc/min, β= 30ºC/min.  
 
Επιπλέον, παρατηρείται µια µικρή κορυφή εκρόφησης Ν2Ο στην θερµοκρασιακή 
περιοχή 130-185οC, σε αντίθεση µε το υπόστρωµα La0.5Ce0.5MnO3 όπου η εκρόφηση 
του Ν2Ο παρατηρήθηκε σε αρκετά υψηλότερες θερµοκρασίες. Οι ποσότητες του ΝΟ 
και Ν2Ο που εκροφήθηκαν από τα δύο στερεά είναι σηµαντικά διαφορετικές και 
δίνονται στον Πίνακα 2.9. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση του καταλύτη 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3 η ποσότητα του εκροφηµένου ΝΟ είναι περίπου 2 φορές 
µικρότερη από αυτή που εκροφήθηκε από το αντίστοιχο υπόστρωµα. Επιπλέον, τόσο 
το σχήµα όσο και η θέση του φάσµατος παρουσιάζουν σηµαντική διαφορά για τα δύο 
στερεά. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να οφείλεται στους πιο κάτω λόγους: 
α) Η εναπόθεση Pt πιθανόν να έχει αλλάξει την προσροφητική ικανότητα του 
υποστρώµατος. Αυτό είναι δυνατό να συµβαίνει λόγω ηλεκτρονιακών 
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αλληλεπιδράσεων (short-range electronic interactions) µεταξύ των κρυσταλλιτών Pt 
και των κέντρων προσρόφησης ΝΟ του υποστρώµατος. 
β) Η εναπόθεση Pt πιθανόν να έχει προκαλέσει την µερική επικάλυψη ενεργών 
κέντρων προσρόφησης ΝΟ του υποστρώµατος από κρυσταλλίτες Pt. 
 
Πίνακας 2.9: Ποσότητες εκροφηµένων ειδών (µmoles/gκατ) και ισοδυναµικής 
κάλυψης θ κατά την διάρκεια Θερµοπρογραµµατιζόµενης Εκρόφησης (TPD) στους 
καταλύτες Pt/La0.5Ce0.5MnO3 και Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 καθώς και στα υποστρώµατα 
τους. 
              

ΝΟ N2O N2 Ο2  ∆είγµα Καταλύτη 

µmoles/g 

Συνολική 
ποσότητα 
ατοµικού Ν 

µmols/g 

    
θΝΟ 

Pt/La0.5Ce0.5MnO3  2.95 0.03   3.01 0.65 
La0.5Ce0.5MnO3 6.26 0.8   7.86  
Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 11.3 0.1 1.3  14.1 3.1 
La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 12.2    12.2  

 
Όπως είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία [29], η χηµική προσρόφηση του ΝΟ 

στα µεταλλοξείδια γίνεται µε τη συµµετοχή µεταλλοκατιόντων του υποστρώµατος, 
ανιόντων οξυγόνου και κενοτήτων οξυγόνου προς σχηµατισµό διαφόρων νιτρικών 
(nitrate) ή νιτρωδών (nitrite) ενδιαµέσων ειδών. Από την σύγκριση των φασµάτων 
εκρόφησης που παρουσιάζονται στα Σχήµατα 2.21α και 2.21β, µπορεί κανείς να 
ισχυριστεί ότι η διάσπαση των δεσµών Ν-Ο στα πιο πάνω νιτρικά ή νιτρώδη είδη 
γίνεται αρκετά δυσκολότερα στην περίπτωση του υποστρώµατος La0.5Ce0.5MnO3 
παρά στην περίπτωση του αντίστοιχου στηριζόµενου καταλύτη. Η παραγωγή του 
Ν2Ο προέρχεται από την διάσπαση του ΝΟ στην επιφάνεια των κρυσταλλιτών Pt, 
σύµφωνα µε τις Εξς. 2.6, 2.7 και 2.9. Επιπλέον, όπως φαίνεται από το Σχήµα 2.21, η 
µεγαλύτερη ποσότητα προσροφηµένου ΝΟ εκροφάται χωρίς να διασπαστεί. Το 
γεγονός αυτό, όπως και στην περίπτωση των προηγούµενων καταλυτών, υποδεικνύει 
ότι η σχάση του δεσµού Ν-Ο είναι κατά πάσα πιθανότητα το αργό βήµα της 
αντίδρασης διάσπασης του ΝΟ. 

Στο Σχήµα 2.22 παρουσιάζονται φάσµατα  θερµοπρογραµµατιζόµενης 
εκρόφησης (TPD) ΝΟ και Ν2Ο για το υπόστρωµα La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3  (Σχήµα 2.22α) 
και τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 (Σχήµα 2.22β) µετά από χηµική 
προσρόφηση ΝΟ στους 25ºC. Στην περίπτωση του υποστρώµατος La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 
παρατηρείται µια έντονη και ευδιάκριτη κορυφή εκρόφησης ΝΟ στους 230οC, ενώ 
µικρότερες κορυφές εµφανίζονται αριστερά και δεξιά της κύριας κορυφής. Αντίθετα, 
στην περίπτωση του στηριζόµενου καταλύτη Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 (Σχήµα 2.22β), 
εκτός από ΝΟ παρατηρούνται επίσης κορυφές εκρόφησης Ν2Ο και Ν2. Συγκεκριµένα, 
παρατηρείται µια πλατειά κορυφή εκρόφησης ΝΟ στην θερµοκρασιακή περιοχή 25-
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225οC η οποία εµφανίζει ώµο στο δεξιό της µέρος. Επιπλέον, εµφανίζεται µια µικρή 
και πλατειά κορυφή Ν2 στην περιοχή 200-325οC καθώς επίσης και µια µικρότερη 
κορυφή Ν2Ο στους 195oC. Οι ποσότητες των εκροφούµενων ΝΟ, Ν2Ο και Ν2 για τον 
καταλύτη Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 καθώς και για το αντίστοιχο υπόστρωµα 
αναφέρονται στον Πίνακα 2.9. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.9, η ποσότητα του ΝΟ 
που προσροφάται στον καταλύτη Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 είναι πολύ κοντά στο 
άθροισµα της ποσότητας του επιφανειακού Pt και της ποσότητας του ΝΟ που 
προσροφάται στο αντίστοιχο υπόστρωµα. Παρόλα αυτά τόσο η µορφή όσο και η θέση 
των φασµάτων του Σχήµατος 2.22 είναι σηµαντικά διαφορετικές για τα δύο στερεά. 
Η εκρόφηση του ΝΟ σε χαµηλότερες θερµοκρασίες καθώς και η παραγωγή Ν2Ο και 
Ν2 στον  στηριζόµενο καταλύτη (όχι στο υπόστρωµα) υποδεικνύει, όπως αναφέρθηκε 
και προηγουµένως, ότι η διάσπαση του δεσµού Ν-Ο των ειδών ΝΟΧ, τα οποία 
βρίσκονται προσροφηµένα στο υπόστρωµα, γίνεται ευκολότερα παρουσία Pt. 
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Σχήµα 2.22: Φάσµα εκρόφησης (TPD) ΝΟ για το υπόστρωµα La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 (α) 
και για τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 (β). Συνθήκες προσρόφησης: 
0.5%ΝΟ/He, Τ=25oC, QT= 30cc/min. Συνθήκες εκρόφησης: QHe= 30cc/min, β= 
30ºC/min.  

 
Από την σύγκριση των φασµάτων εκρόφησης ΝΟ των Σχηµάτων 2.21 και 

2.22 φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι δύο στηριζόµενοι καταλύτες Pt στα αντίστοιχα 
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περοβσκιτικά υποστρώµατα παρουσιάζουν αρκετές οµοιότητες αλλά και διαφορές 
όσον αφορά την αλληλεπίδραση τους µε το ΝΟ. Συγκεκριµένα, οι οµοιότητες που 
παρουσιάζουν συνοψίζονται ως εξής: 
α) Οι δύο καταλύτες παρουσιάζουν δύο κορυφές εκρόφησης ΝΟ σε σχετικά χαµηλές 
θερµοκρασίες, και 
β) Η εκρόφηση του ΝΟ από προσροφηµένα ΝΟΧ είδη γίνεται σε σηµαντικά 
χαµηλότερες θερµοκρασίες στους στηριζόµενους καταλύτες σε σχέση µε τα 
υποστρώµατα τους.  

Οι διαφορές που παρουσιάζουν οι καταλύτες Pt/La0.5Ce0.5MnO3 και 
Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 µπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως: 
α) Ο καταλύτης Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 προσροφά σηµαντικά µεγαλύτερη ποσότητα 
ΝΟ από τον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 (Πίνακας 2.9). 
β) Η διάσπαση του ΝΟ στον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 οδηγεί µόνο στην 
παραγωγή Ν2Ο, ενώ στην περίπτωση του Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 παράγεται επίσης 
σηµαντική ποσότητα Ν2. 
γ) Η εναπόθεση Pt οδηγεί στην ελάττωση της προσροφητικής ικανότητας σε ΝΟχ του 
υποστρώµατος La0.5Ce0.5MnO3. Το αντίθετο συµβαίνει στην περίπτωση του 
υποστρώµατος La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3. 

Περισσότερες εξηγήσεις για τις διαφορές και οµοιότητες που παρουσιάζουν οι 
πιο πάνω καταλύτες θα δοθούν σε επόµενο Κεφάλαιο. 
 
• Θερµοπρογραµµατιζόµενη Εκρόφηση Ο2 

H µελέτη της αλληλεπίδρασης του Ο2 µε την καταλυτική επιφάνεια των 
υποστρωµάτων 50%MgO-CeO2, La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 και La0.5Ce0.5MnO3, έγινε µε 
πειράµατα προσρόφησης Ο2 σε θερµοκρασία δωµατίου και ακολούθως µε 
θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση υπό ροή He. Το αποτέλεσµα του πειράµατος 
αυτού αποτελεί επίσης µέτρο για τη µέτρηση της αποθηκευτικής ικανότητας των 
ανωτέρω υποστρωµάτων σε Ο2 (Oxygen Storage Capacity, OSC). Η πειραµατική 
διαδικασία που ακολουθήθηκε για την πραγµατοποίηση των πειραµάτων TPD O2 για 
τα πιο πάνω υποστρώµατα είναι η ακόλουθη: 
20% Ο2/Ηe (500oC, 2h) → Ηe (500oC, 5min) → ψύξη υπό ροή He στους 25oC→ 2% 
Ο2/Ηe (25oC, 30min) → Ηe (25oC, 5min) → TPD σε He. 
 

Στα Σχήµατα 2.23-2.25 παρουσιάζονται τα φάσµατα  θερµο-
προγραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD) Ο2 για τα υποστρώµατα 50%MgO/CeO2, 
La0.5Ce0.5MnO3 και La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3. Το περοβσκιτικό υπόστρωµα 
La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 βρέθηκε να προσροφά τη µεγαλύτερη ποσότητα Ο2 σε σχέση µε 
τα υπόλοιπα υποστρώµατα. Συγκεκριµένα, οι ποσότητες οξυγόνου που 
προσροφήθηκαν στα πιο πάνω υποστρώµατα είναι 36.4, 32.5 και 182.4 gatoms O/gcat, 
για το στερεό 50%MgO/CeO2, La0.5Ce0.5MnO3 και La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3, αντίστοιχα. 
Επιπλέον, όπως φαίνεται στο φάσµα εκρόφησης του τελευταίου υποστρώµατος (Σχ. 
2.25), η εκρόφηση του Ο2 αρχίζει από σχετικά χαµηλή θερµοκρασία (270οC), και 
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συνεχίζεται µέχρι και τους 850οC χωρίς όµως να ολοκληρώνεται η εκρόφηση. 
Αντίθετα, στο περοβσκιτικό υπόστρωµα La0.5Ce0.5MnO3 (Σχ. 2.24) η εκρόφηση Ο2 
αρχίζει στους 550οC και δεν ολοκληρώνεται επίσης µέχρι και τους 850οC. Σε αυτό το 
σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα περοβσκιτικά υποστρώµατα παρέµειναν στους 
850οC µέχρι πλήρους εκρόφησης του προσροφηµένου Ο2. 

Στην περίπτωση του υποστρώµατος 50%MgO-CeO2 (Σχ. 2.23) παρατηρείται 
µια εντελώς διαφορετική συµπεριφορά σε ότι αφορά τη µορφή του φάσµατος 
εκρόφησης. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.23, η εκρόφηση του Ο2 αρχίζει στους 360οC, 
εµφανίζεται µέγιστος ρυθµός εκρόφησης στους 550οC, ενώ µετά παρατηρείται µια 
µικρή αλλά σταθερή εκρόφηση Ο2 στη περιοχή 700-850oC. 
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Σχήµα 2.23: Φάσµα εκρόφησης (TPD) Ο2 για το υπόστρωµα 50%MgO-CeO2. 
Συνθήκες προσρόφησης: 2%Ο2/He, Τ=25oC, QT= 30cc/min. Συνθήκες εκρόφησης: 
QHe= 30cc/min, β= 30ºC/min.  
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Σχήµα 2.24: Φάσµα εκρόφησης (TPD) Ο2 για το υπόστρωµα La0.5Ce0.5MnO3. 
Συνθήκες προσρόφησης: 2%Ο2/He, Τ=25oC, QT= 30cc/min. Συνθήκες εκρόφησης: 
QHe= 30cc/min, β= 30ºC/min. 
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Σχήµα 2.25: Φάσµα εκρόφησης (TPD) Ο2 για το υπόστρωµα La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3. 
Συνθήκες προσρόφησης: 2%Ο2/He, Τ=25oC, QT= 30cc/min. Συνθήκες εκρόφησης: 
QHe= 30cc/min, β= 30ºC/min. 
 

Η εκρόφηση Ο2 από τα τρία πιο πάνω υποστρώµατα µπορεί να αποδοθεί 
στους εξής λόγους: 
α) Εκρόφηση Ο2 από κενές θέσεις οξυγόνου οι οποίες έχουν πληρωθεί κατά το στάδιο 
της προσρόφησης. Το είδος του οξυγόνου αυτού είναι ‘ευκίνητο’ και η εκρόφηση του 
γίνεται σε σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες. Ως πιθανό είδος αναφέρεται το Ο2

- και 
Ο2

2- [24, 25]. 
β) Εκρόφηση οξυγόνου της δοµής (surface and bulk oxygen, O2-, O-). Για την 
εκρόφηση οξυγόνου της δοµής απαιτούνται συνήθως πολύ ψηλές θερµοκρασίες 
(Τ>700οC). 
 

Με βάση τα πιο πάνω, τα φάσµατα που παρουσιάζονται στα Σχήµατα 2.23-
2.25 µπορούν να εξηγηθούν ως ακολούθως. Είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι 
τόσο το οξείδιο του δηµητρίου [24, 25] όσο και οι περοβσκίτες που µελετήθηκαν 
στην παρούσα ∆ιατριβή [30] παρουσιάζουν µεγάλες συγκεντρώσεις κενοτήτων 
οξυγόνου. Για το λόγο αυτό αναµένεται τα υποστρώµατα αυτά να προσροφούν 
σηµαντικές ποσότητες οξυγόνου για πλήρωση των κενοτήτων αυτών. Εποµένως, 
αναµένεται να υπάρχει εκρόφηση Ο2 από τα πιο πάνω στερεά σε σχετικά χαµηλές 
θερµοκρασίες όπως επιβεβαιώνεται από τα φάσµατα των Σχηµάτων 2.23-2.25. 
Επιπλέον, θα µπορούσε να αναφερθεί ότι το οξυγόνο που προσροφάται στις κενές 
θέσεις των υποστρωµάτων 50%MgO-CeO2 και La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 είναι περισσότερο 
‘ευκίνητο’ από το αντίστοιχο του υποστρώµατος La0.5Ce0.5MnO3, αφού το πρώτο 
εκροφάται σε αρκετά χαµηλότερες θερµοκρασίες από το τελευταίο. 
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• Χρήση Φασµατοσκοπίας Υπερύθρου (In-Situ DRIFTS) 
- Χηµική Προσρόφηση ΝΟ  
- Στηριζόµενος Καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/MgO-CeO2 

 
Στο Σχήµα 2.26 παρουσιάζεται το φάσµα FTIR που λήφθηκε µετά από  

χηµειορόφηση  ΝΟ στους 25ºC στον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2. 
Σηµειώνεται ότι για την εξαγωγή των τελικών φασµάτων FTIR τα οποία 
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό και τα οποία αποδίδονται σε προσροφηµένα είδη 
στη στερεά επιφάνεια, έχει προηγηθεί αφαίρεση του αντίστοιχου φάσµατος του 
στερεού το οποίο λήφθηκε υπό ροή He στην ίδια θερµοκρασία προσρόφησης. 

Όπως φαίνεται στο Σχ. 2.26, το φάσµα FTIR παρουσιάζει 3  ευδιάκριτες 
κορυφές απορρόφησης και µια πλατειά ταινία απορρόφησης στην περιοχή 1500-900 
cm-1. Η πρώτη κορυφή (αρχίζοντας από τον υψηλότερο κυµατάριθµο) εµφανίζεται 
στoυς 2160 cm-1 και αντιστοιχεί στα προσροφηµένα είδη ΝΟ2

δ+ και ΝΟδ+ σε 
µεταλλοκατιόν του υποστρώµατος. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από τη 
βιβλιογραφία [32], τόσο και από πειράµατα FTIR µετά από προσρόφηση ΝΟ2 στον 
καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/MgO-CeO2, τα οποία  διεξήχθησαν στα πλαίσια της παρούσας 
∆.∆. (βλέπε Κεφάλαιο 5). Μια δεύτερη κορυφή απορρόφησης παρατηρείται στους 
1900 cm-1 και αποδίδεται στο σχηµατισµό νιτροζυλίων (nitrosyls) στο Pt (Pt-NΟδ+) 
[32].Η κορυφή που παρατηρείται στους 1620 cm-1 είναι πιθανόν να οφείλεται είτε σε 
µοριακά προσροφηµένο νερό [33], είτε στο σχηµατισµό διδοντικών (bidentate) 
νιτρικών στο Pt [29, 33]. 
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Σχήµα 2.26: Φάσµα υπερύθρου που λήφθηκε στον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-
CeO2 µετά από χηµειορόφηση ΝΟ στους 25ºC. 
 

Όλες οι δοµές των πιο πάνω ειδών που έχουν αναφερθεί περιγράφονται στον 
Πίνακα 2.10. Η πλατειά ταινία απορρόφησης που εµφανίζεται στην περιοχή 1500-900 
cm-1 οφείλεται σε διάφορα νιτρικά και υπονιτρώδη είδη που σχηµατίζονται πάνω στο 
υπόστρωµα. Λόγω της πολυπλοκότητας της ταινίας αυτής, είναι πολύ δύσκολο να 
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προσδιοριστεί σε ποια ακριβώς φάση του υποστρώµατος είναι προσροφηµένα τα 
τελευταία είδη που έχουν ταυτοποιηθεί. Σηµειώνεται ακόµα ότι η συχνότητα 
απορρόφησης τέτοιων ειδών πάνω σε διαφορετικό µεταλλοκατιόν, Μn+, είναι πολλές 
φορές παρόµοια και διαφέρει, στην καλύτερη περίπτωση, κατά 10-30 cm-1 [30-33].  

 
Πίνακας 2.10: ∆οµή και κυµατάριθµος απορρόφησης ειδών ΝΟ (ΝΟΧ) σε 
στηριζόµενους καταλύτες Pt. 
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όπου M: Μεταλλοκατιόν υποστρώµατος. 
 
Στο Σχήµα 2.27 παρουσιάζεται το φάσµα FTIR που λήφθηκε µετά από  

χηµειορόφηση  ΝΟ στους 140ºC στον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2. Όπως 
φαίνεται στο Σχ. 2.27, το φάσµα FTIR παρουσιάζει σηµαντικές οµοιότητες αλλά και 
διαφορές σε σχέση µε το αντίστοιχο φάσµα που λήφθηκε στους 25ºC (Σχ. 2.26). Η 

Κώ
στ
ας

 Ν
. Κ
ώσ
τα



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 175

πρώτη κορυφή (αρχίζοντας από τον υψηλότερο κυµατάριθµο) που εµφανίζεται σαν 
ώµος µεταξύ 2200 και 2160 cm-1 αντιστοιχεί στα προσροφηµένα είδη ΝΟ2

δ+ και ΝΟδ+ 
σε µεταλλοκατιόν του υποστρώµατος [32]. Το είδος αυτό φαίνεται να έχει προέλθει 
από αντίδραση του ΝΟ στην επιφάνεια του Pt. Μια δεύτερη έντονη κορυφή 
απορρόφησης παρατηρείται στους 1700 cm-1 και αποδίδεται στο σχηµατισµό 
γεφυρωτού ΝΟ σε δύο ή περισσότερα άτοµα Pt (Ptn-NO) [30]. Η τελευταία κορυφή 
εµφανίζεται και στην περίπτωση της προσρόφησης του ΝΟ στους 25ºC µε πολύ 
µικρότερη ένταση. Παρόλα αυτά, στο φάσµα του Σχήµατος 2.27 η κορυφή στους 
1700 cm-1 παρουσιάζει ώµο που φτάνει µέχρι τους 1870 cm-1. Ο ώµος αυτός 
οφείλεται στο σχηµατισµό νιτρικών (nitrosyls) σε οξειδωµένους κρυσταλλίτες Pt 
(ΝΟ-Ptox). Τέλος, η έντονη κορυφή που παρατηρείται στους 1520 cm-1 οφείλεται στο 
σχηµατισµό bidentate νιτρικών στο υπόστρωµα [29, 33].  
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Σχήµα 2.27: Φάσµα υπερύθρου που λήφθηκε στον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-
CeO2 µετά από χηµειορόφηση ΝΟ στους 140ºC. 
 

Σηµειώνεται ότι η κορυφή στους 1520 cm-1 δεν παρατηρήθηκε στην 
περίπτωση της χηµειορόφησης ΝΟ στους 25ºC (Σχ. 2.26). Επιπλέον, η πλατειά ταινία 
απορρόφησης που εµφανίζεται µεταξύ 1500-900 cm-1 στην περίπτωση της 
προσρόφησης ΝΟ στους 25ºC εξαφανίζεται όταν η προσρόφηση γίνει στους 140ºC. 

Το Σχήµα 2.28 παρουσιάζει το φάσµα FTIR που λήφθηκε µετά από  
χηµειορόφηση  ΝΟ στους 300ºC στον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2. Όπως 
φαίνεται στο Σχήµα 2.28, το φάσµα FTIR που λήφθηκε είναι εντελώς διαφορετικό 
από τα αντίστοιχα φάσµατα που λήφθηκαν στους 25ºC (Σχ. 2.26) και 140ºC (Σχ. 
2.27). Συγκεκριµένα, παρατηρείται σηµαντική ελάττωση της έντασης των κορυφών 
που εµφανίζονται πάνω από τους 1600 cm-1, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούνται ισχυρές 
κορυφές στην περιοχή 1000-1600 cm-1. Σηµειώνεται ότι στην περιοχή 1600-2000cm-1

 

εµφανίζονται τα προσροφηµένα είδη στο Pt, ενώ οι κορυφές χαµηλότερες των 1600 
cm-1 οφείλονται αποκλειστικά σε προσροφηµένα είδη στο υπόστρωµα. Τέλος, όπως 
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έχει προαναφερθεί η κορυφή στους 2130 cm-1 οφείλεται επίσης σε προσροφηµένο 
είδος ΝΟ2 στο υπόστρωµα (Πίνακας 2.10). 
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Σχήµα 2.28: Φάσµα υπερύθρου που λήφθηκε στον καταλύτη 0.1%Pt/50%MgO-CeO2 
µετά από χηµειορόφηση ΝΟ στους 300ºC. 

 
Με σκοπό τον διαχωρισµό των εναλλάξιµων από τα µη εναλλάξιµα 

προσροφηµένα είδη που σχηµατίζονται στον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 
µετά από προσρόφηση ΝΟ σε διάφορες θερµοκρασίες, έγιναν πειράµατα ισοτοπικής 
εναλλαγής ΝΟ στους 25, 140 και 300ºC σύµφωνα µε το σχήµα: 14ΝΟ/Ηe (T, ∆t) →  
15NO/He (T, t). Η αρχή του πειράµατος αυτού βασίζεται στο γεγονός ότι τα ενεργά 
ενδιάµεσα είδη της αντίδρασης θα σηµανθούν µε 15Ν. Το γεγονός αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσµα την µεταβολή της συχνότητας δόνησης του δεσµού Ν-Ο στα διάφορα 
ενεργά είδη ΝΟχ που σχηµατίζονται στην επιφάνεια του καταλύτη (isotopic shift). Η 
ισοτοπική µετατόπιση οφείλεται στην αύξηση της ανηγµένης µάζας των µορίων που 
σηµαίνονται µε 15Ν. Σύµφωνα µε την εξίσωση του Young (Εξ. 2.10) αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσµα την ελάττωση της συχνότητας ταλάντωσης του δεσµού 15Ν-Ο, σε σχέση 
µε τον αντίστοιχο δεσµό 14Ν-Ο.  

µ
∝ν

k
                 (2.10) 

όπου k είναι µια σταθερά που εξαρτάται από την ισχύ του δεσµού µεταξύ των ατόµων 
που ταλαντώνονται, και µ είναι η ανηγµένη µάζα συµπλέγµατος των ατόµων που 

ταλαντώνονται (
2

mm 21 +
=µ ). 

Σύµφωνα µε την Εξ. 2.10, η µεταβολή στη συχνότητας ταλάντωσης του δεσµού Ν-Ο  
σε ένα προσροφηµένο είδος 14ΝΟχ που σηµαίνεται µε 15Ν, κατά την ισοτοπική 
εναλλαγή, θα είναι περίπου 30 cm-1. 
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Τα πειράµατα ισοτοπικής εναλλαγής δεν έδειξαν καµιά µετατόπιση στην 
περίπτωση όπου η χηµειορόφηση έγινε στους 25 και 140ºC. Όµως στην περίπτωση 
χηµειορόφησης ΝΟ στους 300ºC έχει παρατηρηθεί ισοτοπική εναλλαγή. Το Σχήµα 
2.29 παρουσιάζει συγκριτικά τα φάσµατα υπερύθρου που λήφθηκαν στον καταλύτη 
0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 στους 300ºC πριν και µετά την ισοτοπική εναλλαγή σε 
15ΝΟ/Ηe. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.29, µόνο δύο κορυφές απορρόφησης 
εµφανίζουν µετατόπιση µετά την ισοτοπική εναλλαγή. Η πρώτη κορυφή εµφανίζεται 
στους 2020 cm-1 και οφείλεται στο είδος ΝΟδ+-Pt, ενώ η δεύτερη κορυφή εµφανίζεται 
στους 1480 cm-1 και οφείλεται σε Bidentate Nitrates στο υπόστρωµα. Κατά συνέπεια, 
τα τελευταία είδη είναι τα µόνα που εναλλάσσονται µε το ΝΟ της αέριας φάσης 
στους 300ºC.  

Το Σχήµα 2.30 παρουσιάζει τα φάσµατα υπερύθρου που λήφθηκαν στον 
καταλύτη Pt/MgO-CeO2 µετά από χηµειορόφηση ΝΟ στους 140ºC για 15 min και 
µετά από επιφανειακή αντίδραση των προσροφηµένων ειδών που σχηµατίστηκαν µε 
10%H2/He στην θερµοκρασιακή περιοχή 25-500ºC. Όπως φαίνεται στο Σχ. 2.30, η 
κορυφή που εµφανίζεται στους 2180 cm-1 καθώς και ο ώµος στους 1840 cm-1 
εξαφανίζονται ή µειώνονται δραστικά µετά από αντίδραση µε H2 στους 80ºC. Οι 
τελευταίες κορυφές είναι αυτές που βρέθηκαν να αντιστοιχούν σε προσροφηµένα 
είδη ΝΟ2 και ΝΟ σε οξειδωµένους κρυσταλλίτες Pt. Τα τελευταία είδη 
παρουσιάζονται να είναι περισσότερο ενεργά ως προς το H2 σε σχέση µε το γεφυρωτό 
ΝΟ τόσο στο υπόστρωµα (1520 cm-1) όσο και στο Pt (1700 cm-1). Οι κορυφές που 
αντιστοιχούν στα γεφυρωτά είδη ΝΟ (bridged και bidentate) δεν παρουσιάζονται στο 
φάσµα υπερύθρου σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 175ºC. 
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Σχήµα 2.29: Σύγκριση φασµάτων υπερύθρου που λήφθηκαν στον καταλύτη Pt/MgO-
CeO2 µετά από χηµειορόφηση ΝΟ στους 300ºC πριν και µετά την ισοτοπική 
εναλλαγή σε 15ΝΟ/Ηe. 
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Σχήµα 2.30: Φάσµατα υπερύθρου που λήφθηκαν στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 µετά 
από χηµική προσρόφηση ΝΟ στους 140ºC και επιφανειακή αντίδραση των 
προσροφηµένων ειδών που σχηµατίστηκαν µε 10%H2/He στους 25, 50, 80, 125, 175, 
250, 350 και 500ºC. 
 
- Στηριζόµενος Καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/SiO2 
 

Στο Σχήµα 2.31 παρουσιάζεται το φάσµα FTIR που λήφθηκε µετά από  
χηµειορόφηση  ΝΟ στους 25ºC στον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/SiO2. Όπως φαίνεται στο 
Σχ. 2.31, το φάσµα FTIR που λήφθηκε παρουσιάζει 3  ευδιάκριτες κορυφές 
απορρόφησης στην περιοχή 2250-1500 cm-1 καθώς και τουλάχιστον ακόµα 3 κορυφές 
στην περιοχή 800-1500 cm-1. Η πρώτη κορυφή (αρχίζοντας από τον υψηλότερο 
κυµατάριθµο) εµφανίζεται στoυς 2200 cm-1 και αντιστοιχεί σε προσροφηµένο 
διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) πάνω σε µεταλλοκατιόν του υποστρώµατος [31]. Μια 
δεύτερη κορυφή απορρόφησης παρατηρείται στους 1900 cm-1 παρουσιάζοντας ώµο 
µέχρι τους 2000 cm-1 και αποδίδεται στο σχηµατισµό του γραµµικού είδους ΝΟδ+-Pt 
[31]. Η κορυφή που παρατηρείται στους 1620 cm-1 είναι πιθανόν να οφείλεται είτε σε 
µοριακά προσροφηµένο νερό [33], είτε στο σχηµατισµό bidentate νιτρικών στο Pt 
[29, 33], όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα. Η κορυφή στους 1420 cm-1 οφείλεται 
στο σχηµατισµό Nitritos ειδών που βρίσκονται ασθενώς ροφηµένα στο υπόστρωµα 
(SiO2). Οι κορυφές απορρόφησης που εµφανίζονται στην περιοχή 1300-800 cm-1 
οφείλονται σε διάφορα νιτρώδη (Nitro NO2

- chelating) και υπονιτρώδη είδη που 
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βρίσκονται ασθενώς ροφηµένα στο υπόστρωµα ή σε δονήσεις bending των ειδών που 
απορροφούν σε υψηλότερους κυµατάριθµους (Πίνακας 2.10).  

Το Σχήµα 2.32 παρουσιάζει το φάσµα FTIR που λήφθηκε µετά από  
χηµειορόφηση  ΝΟ στους 140ºC στον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/SiO2. Από το Σχήµα 
2.32, είναι ξεκάθαρο ότι το φάσµα υπερύθρου που λήφθηκε µετά από προσρόφηση 
ΝΟ στους 140ºC είναι αρκετά πιο απλοποιηµένο από το αντίστοιχο φάσµα που 
λήφθηκε σε θερµοκρασία δωµατίου (Σχ. 2.31). Το φάσµα που παρουσιάζεται στο Σχ. 
2.32 αποτελείται από τέσσερις ξεκάθαρες κορυφές απορρόφησης. Η πρώτη κορυφή, 
που είναι και η µικρότερη, εµφανίζεται στους 2130 cm-1 και αντιστοιχεί σε 
προσροφηµένο διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) πάνω σε µεταλλοκατιόν του 
υποστρώµατος. H δεύτερη µεγάλη και πλατειά κορυφή απορρόφησης που 
παρατηρείται µεταξύ 2000-1800 cm-1 αποδίδεται στο σχηµατισµό του γραµµικού ΝΟ 
στο Pt. Το πλάτος που παρουσιάζει η τελευταία κορυφή υποδεικνύει την ύπαρξη 
κρυσταλλιτών Pt σε διαφορετικές οξειδωτικές καταστάσεις. Όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 2.10, το γραµµικά προσροφηµένο ΝΟ σε οξειδωµένο Pt απορροφά σε 
υψηλότερους κυµατάριθµους σε σχέση µε το αντίστοιχο είδος σε ανηγµένο Pt. Όπως 
και προηγουµένως, η κορυφή που παρατηρείται στους 1620 cm-1 είναι πιθανόν να 
οφείλεται είτε σε µοριακά προσροφηµένο νερό [33] είτε στο σχηµατισµό bidentate 
νιτρικών στο Pt. Τέλος, η κορυφή στους 1420 cm-1 που παρατηρήθηκε στους 25ºC 
παραµένει στο φάσµα και στην περίπτωση που η προσρόφηση γίνεται στους 140ºC. 
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Σχήµα 2.31: Φάσµα υπερύθρου που λήφθηκε στον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/SiO2 µετά 
από χηµειορόφηση ΝΟ στους 25ºC. 
 

Η ενεργότητα των πιο πάνω ενδιαµέσων ειδών που έχουν βρεθεί να 
σχηµατίζονται κατά την χηµειορόφηση του ΝΟ έχει προσδιοριστεί µε πείραµα TPSR 
H2. Τα αποτελέσµατα που έχουν ληφθεί από το τελευταίο πείραµα παρουσιάζονται 
στο Σχήµα 2.33. Όπως φαίνεται στο Σχ. 2.33, η κορυφή στους 2130 cm-1 καθώς και 
αυτή που εµφανίζεται στην περιοχή 2000-1800 cm-1 χάνονται µετά από επιφανειακή 
αντίδραση µε H2 στους 150ºC. Από την άλλη, οι υπόλοιπες κορυφές παραµένουν στο 
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φάσµα µέχρι και τους 150ºC αλλά χάνονται µετά από αντίδραση στους 200ºC. Το 
τελευταίο γεγονός υποδεικνύει ότι τα είδη που αντιστοιχούν στις δύο πρώτες κορυφές 
είναι πιο ενεργά ως προς το H2 σε σχέση µε τα υπόλοιπα είδη που σχηµατίζονται στον 
καταλύτη Pt/SiO2 µετά από προσρόφηση ΝΟ στους 140ºC. 
Τα τελευταία αποτελέσµατα έρχονται σε πολύ καλή συµφωνία µε τα αποτελέσµατα 
θερµοπρογραµµατιζόµενης επιφανειακής αντίδρασης (TPSR) που έχουν ήδη 
παρουσιαστεί για τον ίδιο καταλύτη. Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα αυτά έδειξαν 
την ύπαρξη τουλάχιστον δύο ειδών προσροφηµένου ΝΟ (ΝΟΧ) όσον αφορά την 
ενεργότητα τους ως προς το H2, γεγονός που συµφωνει µε τα αποτελέσµατα του 
Σχήµατος 2.33. 
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Σχήµα 2.32: Φάσµα υπερύθρου που λήφθηκε στον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/SiO2 µετά 
από χηµειορόφηση ΝΟ στους 140ºC. 
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Σχήµα 2.33: Φάσµατα υπερύθρου που λήφθηκαν στον καταλύτη Pt/SiO2 µετά από 
χηµική προσρόφηση ΝΟ στους 140ºC και µετά από επιφανειακή αντίδραση των 
προσροφηµένων ειδών µε 10%H2/He στους 25, 150 και 200ºC. 
 

Κώ
στ
ας

 Ν
. Κ
ώσ
τα



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 181

2.2.2 Στηριζόµενος Καταλύτης 1%κ.β.Pd/CeO2 

 
Η µέτρηση της διασποράς παλλαδίου (Pd) στο στηριζόµενο καταλύτη σε 

CeO2 έγινε µε την µέθοδο της θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD) Η2 
σύµφωνα µε το πειραµατικό πρωτόκολλο που περιγράφεται σε προηγούµενη ενότητα. 
Η διασπορά Pd στον καταλύτη Pd/CeO2 βρέθηκε να είναι 61.3%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
3.1 Στηριζόµενοι Καταλύτες Pt σε Περοβσκιτικό Υπόστρωµα 
• Επίδραση της Θερµοκρασίας στο Ρυθµό και Εκλεκτικότητα της  Αντίδρασης 

 
Τα τέσσερα περοβσκιτικά στερεά υλικά της σειράς La0.5SrXCe1-XMnO3 καθώς και 

αντίστοιχα της σειράς La0.7SrXCe1-XFeO3, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν ως υποστρώµατα 
για την εναπόθεση Pt, έχουν µελετηθεί για την καταλυτική τους συµπεριφορά ως προς 
την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στην θερµοκρασιακή περιοχή 200-500oC. Τα αποτελέσµατα 
που έχουν ληφθεί παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 3.1. Στον Πίνακα αυτό 
αναφέρονται οι τιµές της µέγιστης µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ,max) καθώς και της 
αντίστοιχης εκλεκτικότητας ως προς Ν2 (SN2) που µετρήθηκαν στα προαναφερθέντα 
υλικά, όπως επίσης και η αντίστοιχη θερµοκρασία εµφάνισης µεγίστου στην µετατροπή 
του ΝΟ. 
 
Πίνακας 3.1: Καταλυτική ενεργότητα των περοβσκιτών της σειράς La0.5CexSr0.5-xMnO3 
και  La0.7SrXCe1-XFeO3 για την αντίδραση NO/H2/O2

 α. 
 

Support 
 

Tmax (oC) 
 

XNO, max (%) 
 

SN2 (%) 
 

La0.5Sr0.5MnO3 400 20.8 82.9 
La0.5Ce0.2Sr0.3MnO3 400 23.7 91.6 
La0.5Sr0.2Ce0.3MnO3 350 19.9 89.2 
La0.5Ce0.5MnO3 400 23.3 92.2 
La0.7Ce0.3FeO3 400 24.0 97 
La0.7Sr0.3FeO3 400 28.0 89.5 
La0.7Sr0.1Ce0.2FeO3 350 38.0 89 
La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 400 36.0 97.5 

a: W=0.2 g, Τροφοδοσία: 0.25%NO, 1%H2, 5%O2, GHSV=30000 h-1. 
 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.1, όλα τα περοβσκιτικά υλικά που µελετήθηκαν 
παρουσιάζουν µέγιστη µετατροπή ΝΟ στην θερµοκρασιακή περιοχή 350-400oC. Τα 
περοβσκιτικά υλικά της σειράς La0.5CexSr0.5-xMnO3 βρέθηκαν να παρουσιάζουν τιµές 
εκλεκτικότητας ως προς Ν2 µεταξύ 83 και 92% και µετατροπής ΝΟ µεταξύ 20 και 24%. 
Το περοβσκιτικό υλικό La0.5Ce0.5MnO3 παρουσιάζει τόσο την υψηλότερη εκλεκτικότητα 
ως προς Ν2 (92.2%) όσο και την υψηλότερη µετατροπή ΝΟ (23.3%) σε σχέση µε τα 
υπόλοιπα υλικά της σειράς αυτής. Για το λόγο αυτό έχει επιλεγεί για την παρασκευή του 
αντίστοιχου στηριζόµενου καταλύτη Pt. 
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Τα περοβσκιτικά υλικά της σειράς La0.7SrXCe1-XFeO3 βρέθηκαν να παρουσιάζουν 
τιµές εκλεκτικότητας ως προς Ν2 µεταξύ 89 και 98% και µετατροπής ΝΟ µεταξύ 24 και 
38%. Το υλικό La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 έχει επιλεγεί για την παρασκευή του αντίστοιχου 
στηριζόµενου καταλύτη Pt αφού βρέθηκε να παρουσιάζει την υψηλότερη εκλεκτικότητα 
ως προς Ν2 (97.5%), ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει υψηλή µετατροπή ΝΟ (36%). 

Στo Σχήµα 3.1 παρουσιάζεται η καταλυτική συµπεριφορά του στερεού 
0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στην θερµοκρασιακή περιοχή 
100-400ºC. Συγκεκριµένα, παρουσιάζεται η εξάρτηση του βαθµού µετατροπής του 
ΝΟ (ΧΝΟ) και της εκλεκτικότητας της αντίδρασης ως προς το Ν2 (SN2) µε την 
θερµοκρασία αντίδρασης. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η θερµοκρασία 
των 400οC ήταν η υψηλότερη θερµοκρασία που µελετήθηκε, για αποφυγή τυχόν 
συσσωµάτωσης των κρυσταλλιτών Pt. Όπως φαίνεται στο Σχ. 3.1α, η µετατροπή του ΝΟ 
αυξάνεται από τους 100 µέχρι τους 140oC, όπου παίρνει  και την µέγιστη της τιµή, ενώ 
µειώνεται µε αύξηση της θερµοκρασίας αντίδρασης στην περιοχή 140-250oC. Επιπλέον, 
παρατηρείται αύξηση της µετατροπής του ΝΟ από 5 σε 15% στην υψηλή θερµοκρασιακή 
περιοχή 300-400oC. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ενεργότητα του υποστρώµατος 
La0.5Ce0.5MnO3, το οποίο όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.1, παρουσιάζει µέγιστη 
µετατροπή ΝΟ στους 400oC. Από την άλλη, ο καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 
παρουσιάζει υψηλές  τιµές εκλεκτικότητας ως προς Ν2, µεταξύ 75 και 87%, σε όλη την 
θερµοκρασιακή περιοχή που µελετήθηκε. Η εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ σε σχέση 
µε την θερµοκρασία αντίδρασης µπορεί να εξηγηθεί ως ακολούθως. Για το παρόν 
καταλυτικό σύστηµα οι κύριες αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα είναι οι εξής: 
 
2ΝΟ  +  2Η2  →   Ν2  +  2Η2Ο    (επιθυµητή)                                                                (3.1) 
Η2  +  ½Ο2   →   Η2Ο                 (καύση, µη επιθυµητή)                                               (3.2) 
2ΝΟ  +  Η2   →   Ν2Ο  +  Η2Ο   (µη επιθυµητή)                                                           (3.3) 

 
Η ύπαρξη µεγίστου στο  βαθµό µετατροπής οφείλεται στην επίδραση δύο συναρτήσεων, 
µίας φθίνουσας και µίας αύξουσας, στην εξίσωση του κινητικού ρυθµού. 

 Είναι γνωστό ότι ο ρυθµός R της αντίδρασης (moles/min.g) µπορεί να περιγραφεί 
από τη σχέση: 
RΝΟ=k(T)*PX

H2*PY
NO*PΩ

Ο2                                                                                                                                        (3.4) 
όπου Χ, Υ και Ω είναι οι τάξεις της αντίδρασης ως προς το Η2, ΝΟ και Ο2, αντίστοιχα.  

 
Με αύξηση της θερµοκρασίας αντίδρασης ο εκθετικός παράγοντας                       

k = k0*exp(-E/RT), όπου k η φαινόµενη ειδική ταχύτητα της αντίδρασης, αυξάνει ενώ 
επέρχεται ταυτόχρονα σηµαντική µείωση της µερικής πίεσης των αντιδρώντων Η2 και Ο2 
λόγω της αντίδρασης καύσης (Εξ. 3.2). Το τελευταίο έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση του 
ρυθµού της αντίδρασης, θεωρώντας ότι οι τάξεις της αντίδρασης Χ και Ω είναι θετικές. 
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Στην περίπτωση όπου Χ>0 και Ω<0, τότε ο όρος PΧ
Η2 * PΩ

Ο2  πρέπει να µειώνεται µε 
αύξηση της θερµοκρασίας. Έτσι, µε αύξηση της θερµοκρασίας το γινόµενο των δύο 
παραγόντων που προαναφέρθηκαν στην συνάρτηση του ρυθµού, όπου ο ένας αυξάνεται 
και ο άλλος µειώνεται, δηµιουργεί την εµφάνιση µεγίστου. 
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Σχήµα 3.1: Θερµοκρασιακή εξάρτηση (α) της µετατροπής του ΝΟ, ΧΝΟ ( ), και της 
εκλεκτικότητας ως προς Ν2, SΝ2 ( ), και (β) της µετατροπής του Η2, ΧΗ2 ( ), και της 
εκλεκτικότητας της αντίδρασης σε Η2, αΗ2 ( ), όσον αφορά την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 
στον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3. Συνθήκες αντίδρασης: H2=1%, NO=0.25%, 
O2=5%, W=0.15g, GHSV=80,000h-1. 
 

Στο Σχ. 3.1β  παρουσιάζεται η εξάρτηση µετατροπής του Η2 (ΧΗ2) καθώς και της 
εκλεκτικότητας της αντίδρασης σε Η2 (αΗ2) (Εξ. 3.5) από τη θερµοκρασία. Η µετατροπή 
του Η2 αυξάνει µονοτονικά µε τη θερµοκρασία και φτάνει το 95% στους 250oC, ενώ στη 
θερµοκρασιακή περιοχή 250-400oC  ο ρυθµός αύξησης της µετατροπής του Η2 είναι 
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πολύ µικρότερος. Από την σύγκριση των αποτελεσµάτων του Σχήµατος 3.1 φαίνεται 
ξεκάθαρα ότι το θερµοκρασιακό προφίλ της µετατροπής του Η2 είναι πολύ διαφορετικό 
από αυτό της µετατροπής του ΝΟ. Καθώς αυξάνει η θερµοκρασία της αντίδρασης, το 
ποσοστό του Η2 το οποίο συµµετέχει στην επιθυµητή αντίδραση 3.1 µειώνεται λόγω της 
καύσης του µε το οξυγόνο. Όπως θα δειχθεί στην συνέχεια, ο ρυθµός καύσης του Η2 
είναι µεγαλύτερος του ρυθµού της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2, γεγονός που εξηγεί 
ικανοποιητικά το θερµοκρασιακό προφίλ της εκλεκτικότητας της αντίδρασης σε Η2 (Σχ. 
3.1β). 
 

100x Sx 
Xy

X0.5yα(%)
2

22

N
H

f
H

NO
f
NO=           (3.5) 

όπου yf
NO και yf

H2 είναι το µοριακό κλάσµα του ΝΟ και του υδρογόνου στην 
τροφοδοσία, αντίστοιχα, ΧΝΟ και ΧΗ2 είναι η µετατροπή του ΝΟ και του H2, αντίστοιχα, 
και SN2 είναι η εκλεκτικότητα της αντίδρασης ως προς Ν2. 
 

Για καλύτερη αξιολόγηση της σηµασίας των αποτελεσµάτων που λήφθηκαν από 
το προαναφερθέν καταλυτικό σύστηµα γίνεται αναφορά σε καταλυτικά αποτελέσµατα 
από τυπικούς στηριζόµενους καταλύτες Pt, όπως Pt/Al2O3 και Pt/SiO2, ή µε αντίστοιχους 
καταλύτες που έχουν µελετηθεί και αναφέρονται στη βιβλιογραφία. 

Το Σχήµα 3.2 παρουσιάζει συγκριτικά αποτελέσµατα όσον αφορά την 
θερµοκρασιακή εξάρτηση των ολοκληρωτικών ρυθµών παραγωγής Ν2 (Σχ. 3.2α) και 
Ν2Ο (Σχ. 3.2β) που λήφθηκαν σε σταθερή κατάσταση (steady state) στους καταλύτες 
0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 και 0.1%κ.β.Pt/Al2O3, όσον αφορά την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 
στην θερµοκρασιακή περιοχή 100-400ºC. Όπως φαίνεται στο Σχ. 3.2α, οι δύο καταλύτες 
παρουσιάζουν παρόµοια συµπεριφορά στην χαµηλή θερµοκρασιακή περιοχή 100-200ºC, 
µε τον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 να παρουσιάζει σηµαντικά αυξηµένους ρυθµούς 
παραγωγής Ν2 σε σχέση µε τον καταλύτη Pt/Al2O3. Ο τελευταίος καταλύτης είναι 
πρακτικά ανενεργός σε θερµοκρασίες αντίδρασης µεγαλύτερες των 250ºC, σε αντίθεση 
µε τον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3, ο οποίος παρουσιάζει µια συνεχή αύξηση του 
ρυθµού παραγωγής Ν2 για θερµοκρασίες υψηλότερες των 250ºC (RN2 = 0.092 µmοls/g.s 
στους 400ºC). Στο Σχ. 3.2β φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο καταλύτης Pt/Al2O3 παρουσιάζει 
σηµαντικά υψηλότερους ρυθµούς παραγωγής Ν2Ο σε σχέση µε τον καταλύτη 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3  στην χαµηλή θερµοκρασιακή περιοχή 100-140ºC. Συγκεκριµένα, 
στους 140ºC ο ρυθµός παραγωγής Ν2Ο για τον καταλύτη Pt/Al2O3 είναι τρεις φορές 
µεγαλύτερος από αυτόν που λήφθηκε από τον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3. Όπως 
φαίνεται στο Σχ. 3.2β, οι τιµές του ρυθµού παραγωγής Ν2Ο για τον καταλύτη Pt/La-Ce-
Mn-O παραµένουν χαµηλές για όλη την θερµοκρασιακή περιοχή που µελετήθηκε. Από 
τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 3.2 φαίνεται ότι η χρήση του περοβσκιτικού τύπου 
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στερεού La0.5Ce0.5MnO3 αντί της γ-Al2O3 σαν υπόστρωµα για την εναπόθεση του Pt 
ευνοεί σηµαντικά τόσο την ενεργότητα όσο και την εκλεκτικότητα της αντίδρασης 
ΝΟ/Η2/Ο2 ως προς Ν2 στην χαµηλή θερµοκρασιακή περιοχή 100-200ºC. 
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Σχήµα 3.2: Θερµοκρασιακή εξάρτηση των ολοκληρωτικών ρυθµών παραγωγής Ν2 (α) 
και Ν2Ο (β) για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους καταλύτες 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 
( ) και 0.1%κ.β.Pt/Al2O3 ( ). Συνθήκες αντίδρασης: H2=1%, NO=0.25%, O2=5%, 
W=0.15g, GHSV=80,000h-1. 
 

Θεωρήθηκε ενδιαφέρον να µελετηθεί η αντίδραση καταλυτικής διάσπασης του 
ΝΟ (ΝΟ decomposition) στον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 στην θερµοκρασιακή περιοχή 
200-400ºC, όπου η µετατροπή του Η2 είναι πολύ υψηλή (Σχ. 3.1β). Η αντίδραση έγινε µε 
τη χρήση µίγµατος 0.25%ΝΟ/He και µε τις ίδιες πειραµατικές συνθήκες που 
χρησιµοποιήθηκαν στην περίπτωση της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2.  
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Σχήµα 3.3: Θερµοκρασιακή εξάρτηση του ολοκληρωτικού ρυθµού παραγωγής Ν2, RN2 
( ), και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2, SΝ2 ( ), όσον αφορά την αντίδραση 
καταλυτικής διάσπασης του ΝΟ στον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3. Συνθήκες 
αντίδρασης: NO=0.25%, Φέρον αέριο: Ηe, W=0.15g, GHSV=80,000h-1. 
 

Το Σχήµα 3.3 παρουσιάζει την θερµοκρασιακή εξάρτηση του ολοκληρωτικού 
ρυθµού παραγωγής Ν2, RN2, και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2, SΝ2, όσον αφορά την 
αντίδραση καταλυτικής διάσπασης του ΝΟ στον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3. 
Όπως φαίνεται στο Σχ. 3.3, οι τιµές του ρυθµού παραγωγής Ν2 που έχουν ληφθεί στην 
περίπτωση της αντίδρασης ΝΟ/H2, είναι πολύ χαµηλότερες από αυτές που έχουν ληφθεί 
στην περίπτωση της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2/He (Σχ. 3.2α). Συγκεκριµένα, ο µέγιστος 
ρυθµός παραγωγής Ν2 που λήφθηκε στην περίπτωση της καταλυτικής διάσπασης του ΝΟ 
ήταν 0.022 µmol Ν2/g.s στους 350ºC, ενώ στην περίπτωση της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2/He 
ο αντίστοιχος ρυθµός ήταν περίπου 6 φορές µεγαλύτερος (0.130 µmol Ν2/g.s). Επιπλέον, 
στους 200ºC λήφθηκαν τιµές ρυθµού 0.004 και 0.075 µmol Ν2/g.s για την αντίδραση 
ΝΟ/He (Σχ. 3.3) και ΝΟ/Η2/Ο2/He (Σχ. 3.2α), αντίστοιχα. Τα τελευταία αποτελέσµατα 
δείχνουν ξεκάθαρα ότι η συνεισφορά της καταλυτικής διάσπασης του ΝΟ είναι πολύ 
µικρή στην θερµοκρασιακή περιοχή 200-400ºC, όπου η συγκέντρωση του αναγωγικού 
(Η2) στην αέρια φάση είναι πολύ µικρή σε ένα µέρος της καταλυτικής κλίνης. Στο σηµείο 
αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η εκλεκτικότητα της αντίδρασης ΝΟ/He ως προς Ν2 
βρέθηκε να είναι µεταξύ 85 και 98% στην θερµοκρασιακή περιοχή 200-400ºC. 

Στo Σχήµα 3.4 παρουσιάζεται η καταλυτική συµπεριφορά του στερεού 
0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στην θερµοκρασιακή 
περιοχή 100-400ºC. Στο Σχ. 3.4α παρουσιάζεται η εξάρτηση του βαθµού µετατροπής 
του ΝΟ (ΧΝΟ) και της εκλεκτικότητας της αντίδρασης ως προς το Ν2 (SN2) µε την 
θερµοκρασία αντίδρασης, ενώ στο Σχ. 3.4β  παρουσιάζεται η εξάρτηση της µετατροπής 
του Η2 (ΧΗ2) καθώς και η εκλεκτικότητα της αντίδρασης σε Η2 (αΗ2) από τη 
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θερµοκρασία. Από το Σχ. 3.4 φαίνεται ότι ο καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 
παρουσιάζει παρόµοια αποτελέσµατα µε τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 (Σχ. 
3.1). Όπως φαίνεται στο Σχ. 3.4α, η µετατροπή του ΝΟ αυξάνεται από τους 100 µέχρι 
τους 150oC, όπου παίρνει  µέγιστη τιµή στους 150ºC, ενώ µειώνεται µε περαιτέρω 
αύξηση της θερµοκρασίας. Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση της µετατροπής του ΝΟ από 
12 σε 38% στην υψηλή θερµοκρασιακή περιοχή 300-400oC. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
ενεργότητα του υποστρώµατος La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3, το οποίο όπως φαίνεται στον Πίνακα 
3.1, παρουσιάζει µέγιστη µετατροπή ΝΟ στους 400oC. 
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Σχήµα 3.4: Θερµοκρασιακή εξάρτηση (α) της µετατροπής του ΝΟ, ΧΝΟ ( ), και της 
εκλεκτικότητας ως προς Ν2, SΝ2 ( ), και (β) της µετατροπής του Η2, ΧΗ2 ( ) και της 
εκλεκτικότητας της αντίδρασης σε Η2, αΗ2 ( ), για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στον 
καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3. Συνθήκες αντίδρασης: H2=1%, NO=0.25%, 
O2=5%, W=0.15g, GHSV=80,000h-1. 
 

Από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται στα Σχήµατα 3.1 και 
3.4, φαίνεται ότι οι δύο προαναφερθέντες καταλύτες εκτός από οµοιότητες παρουσιάζουν 
και σηµαντικές διαφορές. Οι διαφορές αυτές συνοψίζονται ως εξής: 
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1. Ο καταλύτης Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 παρουσιάζει σηµαντικά υψηλότερες τιµές 
εκλεκτικότητας ως προς Ν2 σε σχέση µε τον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 σε όλη την 
θερµοκρασιακή περιοχή 100-400oC. 

2. Η µετατροπή του ΝΟ στην θερµοκρασιακή περιοχή 300-400oC είναι σηµαντικά 
αυξηµένη στον καταλύτη Pt/La-Sr-Ce-Fe-O σε σχέση µε τον καταλύτη 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3. 

3. Ο καταλύτης Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 παρουσιάζει µεγαλύτερο παράθυρο 
θερµοκρασιακής λειτουργίας (∆Τ=80oC) σε σχέση µε τον καταλύτη 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3 (∆T=50oC). Ως παράθυρο θερµοκρασιακή λειτουργίας ορίζεται η 
θερµοκρασιακή περιοχή (∆Τ) στην οποία ο καταλύτης παρουσιάζει µετατροπή ΝΟ 
µεγαλύτερη ή ίση από το µισό της µέγιστης µετατροπής (Σχήµα 3.5). 
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Σχήµα 3.5: Θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 σε 
τυπικό καταλύτη. 
 

Το Σχήµα 3.6 παρουσιάζει συγκριτικά αποτελέσµατα όσον αφορά την 
θερµοκρασιακή εξάρτηση των ολοκληρωτικών ρυθµών παραγωγής Ν2 (Σχ. 3.6α) και 
Ν2Ο (Σχ. 3.6β) για τους καταλύτες 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 και 0.1%κ.β.Pt/SiO2, 
όσον αφορά την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στην θερµοκρασιακή περιοχή 100-400ºC. Όπως 
φαίνεται στο Σχ. 3.6α, οι δύο καταλύτες παρουσιάζουν διαφορετική ποιοτική 
συµπεριφορά στην θερµοκρασιακή περιοχή 100-200ºC. Παρόλα αυτά, στην 
θερµοκρασιακή περιοχή 250-400ºC ο καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 
παρουσιάζει σηµαντικούς ρυθµούς παραγωγής Ν2 σε σχέση µε τον καταλύτη 
0.1%κ.β.Pt/SiΟ2, ο οποίος είναι πρακτικά ανενεργός για θερµοκρασίες αντίδρασης 
υψηλότερες των 250ºC. Ο Να σηµειωθεί ότι ο καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 
παρουσιάζει µια συνεχή αύξηση στον ρυθµό παραγωγής Ν2 στην θερµοκρασιακή 
περιοχή 250-400ºC, όπου στους 400ºC ο RN2 παίρνει την τιµή 0.2 µmol N2/g.s. Από την 
άλλη, όπως φαίνεται στο Σχ. 3.6β, ο καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/SiΟ2 παρουσιάζει σηµαντικά 
υψηλότερους ρυθµούς παραγωγής Ν2Ο σε σχέση µε τον καταλύτη 
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0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3  στην θερµοκρασιακή περιοχή 100-250ºC. Συγκεκριµένα, 
στην θερµοκρασία όπου παρατηρήθηκε µέγιστη µετατροπή ΝΟ (Τ=150ºC), ο καταλύτης 
Pt/SiO2 παρουσιάζει περίπου τέσσερις φορές υψηλότερο ρυθµό από τον Pt/La-Sr-Ce-Fe-
O. Από τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 3.6 φαίνεται ότι η χρήση του περοβσκίτη 
La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 αντί του SiO2 σαν υπόστρωµα για την εναπόθεση του Pt ευνοεί 
σηµαντικά τόσο το ρυθµό όσο και την εκλεκτικότητα της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 ως προς 
Ν2 στην χαµηλή θερµοκρασιακή περιοχή 100-200ºC. 
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Σχήµα 3.6: Θερµοκρασιακή εξάρτηση των ολοκληρωτικών ρυθµών παραγωγής Ν2 (α) 
και Ν2Ο (β) για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους καταλύτες 0.1%κ.β.Pt/ 
La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 ( ) και 0.1%κ.β.Pt/SiΟ2 ( ). Συνθήκες αντίδρασης: H2=1%, 
NO=0.25%, O2=5%, W=0.15g, GHSV=80,000h-1. 

 
Το Σχήµα 3.7 παρουσιάζει την θερµοκρασιακή εξάρτηση του ολοκληρωτικού 

ρυθµού παραγωγής Ν2, RN2, και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2, SΝ2, όσον αφορά την 
αντίδραση καταλυτικής διάσπασης του ΝΟ (0.25mol%ΝΟ/He) στον καταλύτη 
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0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3. Όπως φαίνεται στο Σχ. 3.7, οι τιµές του ρυθµού 
παραγωγής Ν2 που έχουν ληφθεί στην περίπτωση της αντίδρασης ΝΟ/He είναι πολύ 
χαµηλότερες από αυτές που έχουν ληφθεί στην περίπτωση της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2/He 
(Σχ. 3.2α). Συγκεκριµένα, οι ρυθµοί παραγωγής Ν2 που έχουν ληφθεί στην περίπτωση 
της αντίδρασης ΝΟ/He είναι τουλάχιστον 20 φορές χαµηλότεροι από αυτούς που έχουν 
ληφθεί στην περίπτωση της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2/He. Στο σηµείο αυτό σηµειώνεται ότι 
η εκλεκτικότητα της αντίδρασης ΝΟ/He ως προς Ν2 βρέθηκε να είναι µεταξύ 88 και 98% 
στην θερµοκρασιακή περιοχή 200-400ºC.   
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Σχήµα 3.7: Θερµοκρασιακή εξάρτηση του ολοκληρωτικού ρυθµού παραγωγής Ν2, RN2 
( ), και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2, SΝ2 ( ), όσον αφορά την αντίδραση 
καταλυτικής διάσπασης του ΝΟ στον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3. 
Συνθήκες αντίδρασης: NO=0.25%, Φέρον αέριο: Ηe, W=0.15g, GHSV=80,000h-1. 
 
Τα τελευταία αποτελέσµατα έρχονται σε συµφωνία µε αυτά που έχουν ληφθεί στην 
περίπτωση του καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 και δείχνουν ξεκάθαρα ότι η συνεισφορά 
της καταλυτικής διάσπασης του ΝΟ είναι πολύ µικρή στην θερµοκρασιακή περιοχή 200-
400ºC, όπου η συγκέντρωση του αναγωγικού (Η2) στην αέρια φάση είναι πολύ µικρή σε 
ένα µέρος της καταλυτικής κλίνης.  
 
• Επίδραση του Η2Ο στην Καταλυτική Συµπεριφορά και Σταθερότητα των 

Στερεών Καταλυτών Pt/La0.5Ce0.5MnO3 και Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 
 

Η καταλυτική συµπεριφορά των στερεών καταλυτών Pt/La0.5Ce0.5MnO3 και 
Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 ως προς την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε υδρογόνο παρουσία 
περίσσειας οξυγόνου µελετήθηκε επίσης παρουσία 5mol% Η2Ο στην τροφοδοσία. Το 
νερό είναι ένα από τα προϊόντα καύσης του πετρελαίου ή άλλων παραγώγων του και 
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βρίσκεται σε συγκεντρώσεις >5mol% υπό µορφή ατµού στα καυσαέρια πολλών 
βιοµηχανικών διεργασιών [1]. Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι η παρουσία Η2Ο στην 
τροφοδοσία έχει αρνητική επίδραση στην καταλυτική συµπεριφορά πολλών καταλυτών 
που έχουν δοκιµαστεί για αντιδράσεις de-NOX. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας 
συµπεριφοράς αποτελούν οι ζεόλιθοι [2, 3]. Για το λόγο αυτό, η µελέτη της επίδρασης 
της παρουσίας Η2Ο στο ρεύµα τροφοδοσίας στην καταλυτική συµπεριφορά των 
εξεταζοµένων στερεών της παρούσας ∆.∆. κρίνεται αναγκαία.  

Στο Σχήµα 3.8 παρουσιάζεται η εξάρτηση του βαθµού µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ) 
και της εκλεκτικότητας της αντίδρασης ως προς το Ν2 (SN2) µε την θερµοκρασία για την 
αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2/Η2Ο στην θερµοκρασιακή περιοχή 100-400ºC για τους καταλύτες 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3 (Σχ. 3.8α) και Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 (Σχ. 3.8β). Από τη σύγκριση των 
αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται στα Σχήµατα 3.1, 3.4 και 3.8, φαίνεται ξεκάθαρα 
ότι η παρουσία νερού στην τροφοδοσία ΝΟ/Η2/Ο2 έχει θετική επίδραση στην καταλυτική 
συµπεριφορά των καταλυτών Pt/La0.5Ce0.5MnO3 και Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3. 
Συγκεκριµένα, η επίδραση της παρουσίας του νερού στο µίγµα αντίδρασης στην 
καταλυτική συµπεριφορά των πιο πάνω καταλυτών συνοψίζεται ως ακολούθως: 
1. Η εκλεκτικότητα της αντίδρασης ως προς Ν2 σε όλη την θερµοκρασιακή περιοχή 

100-400oC, και ειδικότερα σε θερµοκρασίες αντίδρασης υψηλότερες των 200oC, 
αυξάνεται σηµαντικά. 

2. Για τον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3, σε θερµοκρασίες αντίδρασης υψηλότερες των 
200oC ο βαθµός µετατροπής του ΝΟ αυξάνει σηµαντικά. Συγκεκριµένα, στους 400ºC 
η µετατροπή του ΝΟ αυξάνεται από 15% σε 45%.  

3. Το παράθυρο θερµοκρασιακής λειτουργίας των καταλυτών Pt/La0.5Ce0.5MnO3 και 
Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 διευρύνεται σηµαντικά. Συγκεκριµένα, το παράθυρο 
θερµοκρασιακής λειτουργίας του πρώτου καταλύτη αυξάνει από 50 σε 80ºC, ενώ του 
δεύτερου από 80 σε 100ºC. 

 
Η θετική επίδραση του νερού στην καταλυτική ενεργότητα των πιο πάνω 

στερεών µπορεί να εξηγηθεί αν ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι το Η2Ο έχει τη δυνατότητα 
να χηµειοροφάται διασπαστικά πάνω στο Pt προς παραγωγή ατοµικού προσροφηµένου 
υδρογόνου (Η-s), σύµφωνα µε τις Εξς. 3.6 και 3.7. Έτσι, η επιφανειακή συγκέντρωση 
του προσροφηµένου υδρογόνου αναµένεται να είναι αυξηµένη παρουσία νερού στην 
τροφοδοσία της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2. Εάν ο πιο πάνω µηχανισµός είναι ορθός, τότε, µε 
βάση τα καταλυτικά αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στα Σχήµατα 3.1, 3.4 και 3.8, θα 
πρέπει η αύξηση της επιφανειακής συγκέντρωσης του H2 (θΗ) να έχει θετική επίδραση 
στην απόδοση της αντίδρασης σε Ν2. Παρόλα αυτά, τα µηχανιστικά πειράµατα που 
έγιναν στους πιο πάνω καταλύτες και που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5 δεν 
αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Περισσότερες εξηγήσεις για την επίδραση του νερού στην 
συµπεριφορά των καταλυτών που µελετήθηκαν, δίνονται στο Κεφάλαιο 7. 

Κώ
στ
ας

 Ν
. Κ
ώσ
τα



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 195

sOHs)g(OH 22 −↔+                      (3.6) 
sOHsHssOH 2 −+−↔+−                      (3.7) 

 
Στα Σχήµατα 3.9 και 3.10 παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσµατα όσον αφορά 

την καταλυτική συµπεριφορά των καταλυτών 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 και 
0.1%κ.β.Pt/Al2O3 (Σχ. 3.9) καθώς και των καταλυτών 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 και 
0.1%κ.β.Pt/SiO2 (Σχ. 3.10) για την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε Η2 στην παρουσία 
περίσσειας Ο2 και Η2Ο. 
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Σχήµα 3.8: Επίδραση της παρουσίας 5%Η2Ο στην τροφοδοσία ΝΟ/Η2/Ο2 στην 
µετατροπή του ΝΟ, ΧΝΟ ( ), και την εκλεκτικότητα ως προς Ν2, SΝ2 ( ), στους 
καταλύτες 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 (α) και 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 (β). 
Συνθήκες αντίδρασης: H2=1%, NO=0.25%, O2=5%, Η2Ο=5%, W=0.15g, 
GHSV=80,000h-1. 
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Σχήµα 3.9: Επίδραση της παρουσίας 5%Η2Ο στην τροφοδοσία ΝΟ/Η2/Ο2 στον 
ολοκληρωτικό ρυθµό παραγωγής Ν2 (α), και Ν2Ο (β) στους καταλύτες 
0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 ( ) και 0.1%κ.β.Pt/Al2O3 ( ). Συνθήκες αντίδρασης: 
H2=1%, NO=0.25%, O2=5%, Η2Ο=5%, W=0.15g, GHSV=80,000h-1. 

 
Όπως φαίνεται στο Σχ. 3.9α, ο καταλύτης Pt/La-Ce-Mn-O παρουσιάζει 

υψηλότερους ρυθµούς παραγωγής Ν2 από τον Pt/Al2O3 σε όλη τη θερµοκρασιακή 
περιοχή 100-400ºC. Όπως και στην περίπτωση της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2, ο καταλύτης 
0.1%κ.β.Pt/Al2O3 είναι ανενεργός για θερµοκρασίες αντίδρασης υψηλότερες των 250ºC. 
Αντιθέτως, στην περίπτωση του καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 ο ρυθµός 
παραγωγής Ν2 στη θερµοκρασιακή περιοχή 250-400ºC φαίνεται να ευνοείται παρουσία 
Η2Ο στην τροφοδοσία της αντίδρασης.  
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Σχήµα 3.10: Επίδραση της παρουσίας 5%Η2Ο στην τροφοδοσία ΝΟ/H2/Ο2 στον 
ολοκληρωτικό ρυθµό παραγωγής Ν2 (α), και Ν2Ο (β) στους καταλύτες 
0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 ( ) και 0.0%κ.β.Pt/SiO2 ( ). Συνθήκες αντίδρασης: 
H2=1%, NO=0.25%, O2=5%, Η2Ο=5%, W=0.15g, GHSV=80,000h-1. 
 
Για τον καταλύτη Pt/La-Ce-Mn-O έχουν ληφθεί ρυθµοί παραγωγής Ν2 µεταξύ 0.03 και 
0.19 µmol N2/g.s (Σχ. 3.9α) σε αντίθεση µε την περίπτωση απουσίας Η2Ο στην 
τροφοδοσία, όπου οι ρυθµοί παραγωγής Ν2 κυµαίνονται από 0.02 µέχρι 0.08 µmol N2/g.s 
(Σχ. 3.2α). Όπως φαίνεται στο Σχ. 3.9β, ο καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/Al2O3 παρουσιάζει 
υψηλότερους ολοκληρωτικούς ρυθµούς παραγωγής Ν2Ο σε σχέση µε τον 
0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 στην χαµηλή θερµοκρασιακή περιοχή 100-200ºC. Το 
τελευταίο αποτέλεσµα έρχεται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται 
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στο Σχ. 3.2.β, όπου και πάλι οι διαφορές µεταξύ των δύο καταλυτών είναι πιο έντονες 
στην παρουσία παρά στην απουσία νερού στην τροφοδοσία της αντίδρασης. Με βάση τα 
πιο πάνω αποτελέσµατα θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η παρουσία Η2Ο στην 
τροφοδοσία έχει µεγαλύτερη θετική επίδραση στην καταλυτική συµπεριφορά του 
στερεού 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 σε σύγκριση µε το στερεό 0.1%κ.β.Pt/Al2O3. 
Σηµειώνεται η µεγάλη επίδραση που έχει το υπόστρωµα στις καταλυτικές ιδιότητες του 
Pt. 

Το Σχήµα 3.10 παρουσιάζει συγκριτικά αποτελέσµατα όσον αφορά την εξάρτηση 
των ολοκληρωτικών ρυθµών παραγωγής Ν2 (Σχ. 3.10α) και Ν2Ο (Σχ. 3.10β) από τη 
θερµοκρασία αντίδρασης στους καταλύτες 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 και 
0.1%κ.β.Pt/SiO2 για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2/Η2Ο στην θερµοκρασιακή περιοχή 100-
400ºC. Από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται στα Σχήµατα 3.6 και 
3.10 η επίδραση της παρουσίας 5%Η2Ο στην τροφοδοσία στην καταλυτική συµπεριφορά 
των τελευταίων καταλυτών συνοψίζονται ως ακολούθως: 
1. Η παρουσία Η2Ο στο ρεύµα τροφοδοσίας έχει αρνητική επίδραση στην καταλυτική 

ενεργότητα και εκλεκτικότητα του καταλύτη Pt/SiO2 στη χαµηλή θερµοκρασιακή 
περιοχή 100-150ºC. Παρόλα αυτά, για θερµοκρασίες αντίδρασης υψηλότερες των 
150ºC η καταλυτική συµπεριφορά δεν φαίνεται να επηρεάζεται σηµαντικά από την 
παρουσία Η2Ο στο ρεύµα τροφοδοσίας. 

2. Το θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας του καταλύτη Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 
διευρύνεται παρουσία νερού στο ρεύµα τροφοδοσίας. Συγκεκριµένα, το 
θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας του καταλύτη αυξάνεται από 80 σε 100ºC. 

3. Η εκλεκτικότητα της αντίδρασης ως προς Ν2 ευνοείται παρουσία Η2Ο στο ρεύµα  της 
τροφοδοσίας για τον καταλύτη Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3. 

 
Από τα πιο πάνω αποτελέσµατα φαίνεται ότι οι στηριζόµενοι καταλύτες Pt σε 

περοβσκιτικό υπόστρωµα πλεονεκτούν κατά πολύ έναντι των τυπικών καταλυτών 
Pt/Al2O3 και Pt/SiO2 όσον αφορά την ενεργότητα αλλά και την εκλεκτικότητα τους για 
την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2, τόσο στην απουσία όσο και στην παρουσία νερού στο ρεύµα 
τροφοδοσίας. Περαιτέρω συζήτηση των πιο πάνω αποτελεσµάτων γίνεται στο Κεφάλαιο 
7.  
 
• Σταθερότητα Καταλυτών Pt/La-Ce-Mn-O και Pt/La-Sr-Ce-Fe-O µε το Χρόνο 

Αντίδρασης 
 

Η σταθερότητα των καταλυτών µε το χρόνο αντίδρασης είναι µια επίσης 
σηµαντική παράµετρος που εξετάζεται και που έχει µεγάλη πρακτική σηµασία. Στο 
Σχήµα 3.11 παρουσιάζονται αποτελέσµατα της εξάρτησης της µετατροπής του ΝΟ και 
της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 µε το χρόνο αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2/Η2Ο στους καταλύτες 
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0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 (Σχ. 3.11α) και 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 (Σχ. 3.11β). 
Τα πειράµατα έγιναν στους 140ºC (θερµοκρασία µέγιστης µετατροπής ΝΟ) όπου 
λήφθηκαν µετρήσεις για 20 ώρες συνεχούς αντίδρασης.  
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Σχήµα 3.11: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ, ΧΝΟ ( ), και της εκλεκτικότητας ως 
προς Ν2, SΝ2 ( ), σε σχέση µε το χρόνο της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2/Η2Ο στους καταλύτες 
0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 (α) και 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 (β). Συνθήκες 
αντίδρασης: H2=1%, NO=0.25%, O2=5%, Η2Ο=5%, W=0.15g, GHSV=80,000h-1. 
 

Όπως φαίνεται στο Σχ. 3.11α, στην περίπτωση του καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 
κατά τις δύο πρώτες ώρες της αντίδρασης παρατηρείται µια µείωση τόσο στην 
µετατροπή του ΝΟ όσο και στην εκλεκτικότητα της αντίδρασης ως προς Ν2. Παρόλα 
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αυτά, η εκλεκτικότητα της αντίδρασης φαίνεται να σταθεροποιείται και να αυξάνει 
ελαφρά µετά από τις δύο πρώτες ώρες αντίδρασης. Συγκεκριµένα, η εκλεκτικότητα σε Ν2 
παίρνει την τιµή 90% µετά από 20 ώρες συνεχούς αντίδρασης. 
Αντιθέτως, η µετατροπή του ΝΟ µειώνεται ελαφρά κατά τις δύο πρώτες ώρες 
αντίδρασης και παίρνει την τιµή 80% µετά από 20 ώρες συνεχούς αντίδρασης. Εντελώς 
διαφορετικά αποτελέσµατα έχουν ληφθεί στην περίπτωση του καταλύτη 
Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 (Σχ. 3.11β). Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται µια µικρή µείωση 
τόσο στην µετατροπή του ΝΟ όσο και στην εκλεκτικότητα της αντίδρασης κατά τις 
τέσσερις πρώτες ώρες αντίδρασης. Παρόλα αυτά, η εκλεκτικότητα της αντίδρασης σε Ν2 
σταθεροποιείται στην τιµή 83% µετά τις πέντε και µέχρι τις 20 ώρες συνεχούς 
αντίδρασης. Αντιθέτως, η µετατροπή του ΝΟ παρουσιάζει µια πραγµατικά αξιοσηµείωτη 
συµπεριφορά. Μετά τις τέσσερις πρώτες ώρες αντίδρασης, όπου η µετατροπή του ΝΟ 
µειώνεται ελαφρά και παίρνει την τιµή 78%, παρατηρείται µια συνεχής αύξηση µέχρι και 
το τέλος του πειράµατος. Συγκεκριµένα, µετά από 20 ώρες συνεχούς αντίδρασης η 
µετατροπή του ΝΟ παίρνει την τιµή 100% (Σχ. 3.11β). 
 Στο Σχήµα 3.12 παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσµατα όσον αφορά την 
εξάρτηση της απόδοσης της αντίδρασης σε Ν2 µε το χρόνο αντίδρασης για τους 
καταλύτες 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 και 0.1%κ.β.Pt/Al2O3 στους 140ºC. Όπως 
φαίνεται στο Σχ. 3.12, παρόλο που η απόδοση του καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 σε Ν2 
µειώνεται ελαφρώς µε το χρόνο αντίδρασης, εντούτοις παραµένει σηµαντικά υψηλότερη 
από αυτή του καταλύτη Pt/Al2O3 καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράµατος. Συγκεκριµένα, 
µετά από 20 ώρες συνεχούς αντίδρασης η απόδοση σε Ν2 του καταλύτη Pt/La-Ce-Mn-O 

είναι 80% ενώ του καταλύτη Pt/Al2O3 είναι 60%. 
Παρόµοια αποτελέσµατα µε αυτά του Σχ. 3.12 παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.13 

για τους καταλύτες 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 και 0.1%κ.β.Pt/SiO2. Όπως φαίνεται 
στο Σχ. 3.13, ο καταλύτης Pt/La-Sr-Ce-Fe-O παρουσιάζει τουλάχιστον διπλάσια 
απόδοση σε Ν2 σε σχέση µε τον καταλύτη Pt/SiO2, για όλη τη χρονική διάρκεια του 
πειράµατος στους 140ºC. Ειδικότερα, µετά από 20 h συνεχούς αντίδρασης η απόδοση 
του καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 φτάνει την εξαιρετικά υψηλή τιµή του 96%, 
ενώ η αντίστοιχη τιµή για τον καταλύτη  0.1%κ.β.Pt/SiO2 είναι µόλις 38%. Να σηµειωθεί 
επίσης η αύξηση της απόδοσης σε Ν2 της αντίδρασης στο χρονικό διάστηµα 5-20 h, 
γεγονός το οποίο θα συζητηθεί στο Κεφάλαιο 6. 

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στα Σχήµατα 3.12 και 3.13 επιβεβαιώνουν 
και πάλι την ανωτερότητα των στηριζοµένων καταλυτών Pt σε περοβσκιτικό 
υπόστρωµα, έναντι των τυπικών καταλυτών Pt/Al2O3 και Pt/SiO2, όσον αφορά την 
ενεργότητα, εκλεκτικότητα αλλά και σταθερότητα τους για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2, 
τόσο στην απουσία όσο και στην παρουσία νερού στο ρεύµα τροφοδοσίας. 
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Σχήµα 3.12: Σταθερότητα των καταλυτών 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 ( ) και 
0.1%κ.β.Pt/Al2O3 ( ) µε το χρόνο αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2/Η2Ο. Συνθήκες αντίδρασης: 
H2=1%, NO=0.25%, O2=5%, Η2Ο=5%, W=0.15g, GHSV=80,000h-1. 
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Σχήµα 3.13: Σταθερότητα των καταλυτών 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 ( ) και 
0.1%κ.β.Pt/SiO2 ( ) µε το χρόνο αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2/Η2Ο. Συνθήκες αντίδρασης: 
H2=1%, NO=0.25%, O2=5%, Η2Ο=5%, W=0.15g, GHSV=80,000h-1. 
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• Μελέτη της Απουσίας Οξυγόνου στην Τροφοδοσία (ΝΟ/H2/He) στην 
Καταλυτική Συµπεριφορά των Στερεών Pt/La0.5Ce0.5MnO3 και 
Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 

 
Η καταλυτική συµπεριφορά των στηριζοµένων καταλυτών Pt/La0.5Ce0.5MnO3 και 

Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 µελετήθηκε επίσης απουσία οξυγόνου στην τροφοδοσία, µε µίγµα 
αντίδρασης που περιείχε 0.25%ΝΟ/1%H2/He.  

Το Σχήµα 3.14 παρουσιάζει την εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ, ΧΝΟ (Σχ. 
3.14α) και της εκλεκτικότητας της αντίδρασης ΝΟ/Η2 ως προς Ν2, SΝ2 (Σχ. 3.14β) ως 
προς την θερµοκρασία αντίδρασης για τους καταλύτες 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 και 
0.1%κ.β.Pt/Al2Ο3.  
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Σχήµα 3.14: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ, ΧΝΟ (α) και της εκλεκτικότητας ως 
προς Ν2, SΝ2 (β) από την θερµοκρασία για την αντίδραση ΝΟ/H2/Ηe στους καταλύτες 
0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 ( ) και 0.1%κ.β.Pt/Al2O3 ( ). Συνθήκες αντίδρασης: 
H2=1%, NO=0.25%, W=0.15g, GHSV=80,000h-1. 
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Σχήµα 3.15: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ, ΧΝΟ (α) και της εκλεκτικότητας ως 
προς Ν2, SΝ2 (β) από τη θερµοκρασία για την αντίδραση ΝΟ/H2/He στους καταλύτες 
0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 ( ) και 0.1%κ.β.Pt/SiO2 ( ). Συνθήκες αντίδρασης: 
H2=1%, NO=0.25%, W=0.15g, GHSV=80,000h-1. 

 
Αντίστοιχα, το Σχήµα 3.15 παρουσιάζει παρόµοια αποτελέσµατα για τους 

καταλύτες 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 και 0.1%κ.β.Pt/SiO2 στην θερµοκρασιακή 
περιοχή 100-400ºC. Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στα Σχήµατα 3.14 και 3.15 
συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 
1. Ο καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 παρουσιάζει σηµαντικά υψηλότερες τιµές 

µετατροπής του ΝΟ σε σχέση µε τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/Al2Ο3 σε θερµοκρασίες 
αντίδρασης υψηλότερες των 150ºC. 

2. Ο καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 παρουσιάζει χαµηλότερες τιµές 
εκλεκτικότητας σε Ν2 σε σχέση µε τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/Al2Ο3 στη 
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θερµοκρασιακή περιοχή 100-200ºC. Σε θερµοκρασίες  αντίδρασης υψηλότερες των 
200ºC, οι δύο αυτοί καταλύτες παρουσιάζουν παραπλήσιες τιµές εκλεκτικότητας. 

3. Ο καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 παρουσιάζει σηµαντικά υψηλότερες 
τιµές µετατροπής του ΝΟ σε σχέση µε τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/SiO2 σε 
θερµοκρασίες αντίδρασης υψηλότερες των 150ºC. 

4. Ο καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 παρουσιάζει σηµαντικά υψηλότερες 
τιµές εκλεκτικότητας σε Ν2 σε σχέση µε τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/SiO2, σε όλη τη 
θερµοκρασιακή περιοχή 100-400ºC, ειδικότερα σε θερµοκρασίες αντίδρασης 
υψηλότερες των 140ºC. 

5. Όλοι οι καταλύτες παρουσιάζουν µονοτονική αύξηση τόσο στην µετατροπή του ΝΟ 
όσο και στην εκλεκτικότητα της αντίδρασης ως προς Ν2 µε αύξηση της 
θερµοκρασίας αντίδρασης. 

 
Το τελευταίο αποτέλεσµα είναι εντελώς διαφορετικό από τα αποτελέσµατα που 

λήφθηκαν στην περίπτωση της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 όπου είχε παρατηρηθεί µέγιστο 
στην µετατροπή του ΝΟ και όχι µονοτονική αύξηση της µε την θερµοκρασία. Το 
αποτέλεσµα αυτό οφείλεται στην απουσία του Ο2 στο ρεύµα τροφοδοσίας, γεγονός που 
έχει ως αποτέλεσµα τη µη δυνατότητα καύσης του Η2 (Εξ. 3.2) αλλά τη διαθεσιµότητα 
του εξολοκλήρου για την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ (Εξ. 3.1). Η αύξηση που 
παρατηρείται στην µετατροπή του ΝΟ µε αύξηση της θερµοκρασίας αντίδρασης 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κινητικής σταθεράς (k) της αντίδρασης αναγωγής του 
ΝΟ µε H2 (Εξ. 3.2). 
 
3.2 Στηριζόµενοι Καταλύτες Pt σε Οξειδικό Υπόστρωµα 
3.2.1 Στηριζόµενοι Καταλύτες Pt σε Απλά Οξειδικά Υποστρώµατα 
• Επίδραση της Χηµικής Σύστασης του Υποστρώµατος στο Βαθµό Μετατροπής 

του ΝΟ (ΧΝΟ) και την Εκλεκτικότητα (SN2) της Αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 
 
Ένας από τους στόχους της παρούσας ∆.∆. ήταν και η µελέτη της επίδραση της 

χηµικής σύστασης του υποστρώµατος στις καταλυτικές ιδιότητες (ενεργότητα, 
εκλεκτικότητα, απενεργοποίηση) του στερεού  Pt/υπόστρωµα ως προς την αντίδραση 
ΝΟ/Η2/Ο2. Για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκαν καταλύτες Pt µε φόρτιση 0.1%κ.β. 
στηριζόµενοι σε οκτώ διαφορετικά υποστρώµατα. Τα υποστρώµατα που 
χρησιµοποιήθηκαν ήταν το οξείδιο του λανθανίου (La2O3), το οξείδιο του τιτανίου 
(ΤiO2), το οξείδιο του µαγνησίου (MgO), το οξείδιο του ασβεστίου (CaO), το οξείδιο του 
υτρίου (Y2O3), το οξείδιο του πυριτίου (SiO2), το οξείδιο του αλουµινίου (Al2O3) και το 
οξείδιο του δηµητρίου (CeO2). Τα Σχήµατα που ακολουθούν (Σχ. 3.16 - 3.19), 
παρουσιάζουν τα καταλυτικά αποτελέσµατα που έχουν ληφθεί στους πιο πάνω 
καταλύτες. 
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Το Σχήµα 3.16 παρουσιάζει την εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ) και της 
εκλεκτικότητας ως προς το Ν2 (SN2) από την θερµοκρασία αντίδρασης για τα καταλυτικά 
συστήµατα 0.1%κ.β.Pt/MgO (Σχήµα 3.16α) και 0.1%κ.β.Pt/TiO2 (Σχήµα 3.16β). Στην 
περίπτωση του καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/MgO παρουσιάζεται µέγιστο στην µετατροπή του 
ΝΟ στους 120οC (ΧΝΟ=93.7%), ενώ µε αύξηση της θερµοκρασίας στους 400οC η 
µετατροπή του ΝΟ παίρνει τη χαµηλή τιµή 11.1%. Αντίθετα, η εκλεκτικότητα ως προς 
Ν2 αυξάνεται µε αύξηση της θερµοκρασίας αντίδρασης, όπου παίρνει µέγιστη τιµή στους 
400οC (SN2=93.4%) και ελάχιστη τιµή στους 100οC (SN2=52.5%). Στη θερµοκρασία 
µεγίστου της µετατροπής του ΝΟ η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 είναι 74%. 
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Σχήµα 3.16: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (●) και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 
(▲) από τη θερµοκρασία για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους καταλύτες Pt/MgO (Σχήµα 
3.16.α) και Pt/TiO2 (Σχήµα 3.16.β). Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ= 0.25mol%, 
H2=1.0mol%, O2=5.0mol%, W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1. 
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Στην περίπτωση του καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/TiO2 (Σχήµα 3.16β) η µετατροπή του 
ΝΟ παρουσιάζει µέγιστο (ΧΝΟ=93.4%) επίσης στους 120οC, ενώ µειώνεται σταδιακά µε 
αύξηση της θερµοκρασίας µέχρι τους 200οC. Για µεγαλύτερες θερµοκρασίες η 
µετατροπή του ΝΟ µειώνεται απότοµα, όπου στους 400ºC παίρνει την τιµή 9%. Στην 
χαµηλή θερµοκρασιακή περιοχή 100-200οC η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 παίρνει τιµές 
στην περιοχή 45-62%. Η εκλεκτικότητα στην θερµοκρασία µεγίστου της µετατροπής του 
ΝΟ βρέθηκε να είναι 62%. Για θερµοκρασίες αντίδρασης µεγαλύτερες των 250οC η 
εκλεκτικότητα ως προς Ν2 διατηρείται πρακτικά σταθερή (SN2=65%). 

Στο Σχήµα 3.17 παρουσιάζεται η εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ) και της 
εκλεκτικότητας ως προς Ν2 (SN2) από τη θερµοκρασία για τα καταλυτικά συστήµατα 
0.1%κ.β.Pt/Y2O3 (Σχήµα 3.17α) και 0.1%κ.β.Pt/SiO2 (Σχήµα 3.17β). Ο καταλύτης 
0.1%κ.β.Pt/Y2O3 εµφανίζει µια απότοµη αύξηση της µετατροπή του ΝΟ από τους 100 
µέχρι τους 125οC, όπου στη θερµοκρασία αυτή παρουσιάζει µέγιστη µετατροπή 
(ΧΝΟ=92%). Περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας, µέχρι και τους 400οC, έχει ως 
αποτέλεσµα τη µείωση της µετατροπής (ΧΝΟ=14%, Τ=400ºC). Η εκλεκτικότητα ως προς 
Ν2 για τον εν λόγω καταλύτη αρχικά αυξάνει µε αύξηση της θερµοκρασίας µέχρι και 
τους 150οC, όπου παίρνει τη µέγιστη της τιµή (SN2=75%). Στη συνέχεια, µε αύξηση της 
θερµοκρασίας µέχρι και τους 400οC, παρουσιάζεται µείωση της εκλεκτικότητας ως προς 
Ν2 (SN2=35%, Τ=400ºC). Στη θερµοκρασία µεγίστου της µετατροπής του ΝΟ η 
εκλεκτικότητα ως προς Ν2 είναι 78%. 

Στην περίπτωση του καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/SiO2 (Σχήµα 3.17β), η µετατροπή του 
ΝΟ παρουσιάζει µέγιστο (ΧΝΟ=82%) στους 120οC, ενώ ακολούθως µειώνεται απότοµα, 
όπου στους 200οC παίρνει την ελάχιστη της τιµή (ΧΝΟ=2%). Με αύξηση της 
θερµοκρασίας παρατηρείται µια µικρή αύξηση της µετατροπής µέχρι και τους 400οC. Η 
εκλεκτικότητα του καταλύτη παίρνει τη µέγιστη της τιµή στους 120οC (SN2=68%), ενώ 
µε αύξηση της θερµοκρασίας µέχρι τους 180οC παίρνει την ελάχιστη της τιµή 
(SN2=50%). Περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της 
εκλεκτικότητας (SN2=60%, Τ=200ºC), όπου η εκλεκτικότητα παραµένει πρακτικά 
σταθερή µέχρι και τους 300οC.  

Το Σχήµα 3.18 παρουσιάζει την εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ) και της 
εκλεκτικότητας ως προς Ν2 (SN2) από τη θερµοκρασία για τα καταλυτικά συστήµατα 
0.1%κ.β.Pt/CeO2 (Σχήµα 3.18α) και 0.1%κ.β.Pt/CaO (Σχήµα 3.18β). Ο καταλύτης 
0.1%κ.β.Pt/CeO2 εµφανίζει µέγιστη µετατροπή ΝΟ στους 150οC (ΧΝΟ=83.7%) ενώ 
αύξηση της θερµοκρασίας στους 400οC έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της µετατροπής 
του ΝΟ στην τιµή 53.4%. Για τον ίδιο καταλύτη, η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 πρακτικά 
παραµένει σταθερή µέχρι τους 250οC (SN2=45%), ενώ περαιτέρω αύξηση της 
θερµοκρασίας έχει ως συνέπεια την αύξηση της εκλεκτικότητας µε µέγιστη τιµή στους 
400οC (SN2=79.6%). Στη θερµοκρασία µέγιστης µετατροπής του ΝΟ η εκλεκτικότητα ως 
προς Ν2 είναι 45%. 
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Σχήµα 3.17: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (●) και της εκλεκτικότητας ως προς το 
Ν2 (▲) από τη θερµοκρασία για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους καταλύτες Pt/Y2O3 
(Σχήµα 3.17.α) και Pt/SiO2 (Σχήµα 3.17.β). Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ= 0.25mol%, 
H2=1.0mol%, O2=5.0mol%, W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1. 

 
Στο Σχήµα 3.18β φαίνεται ότι ο καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/CaO δεν παρουσιάζει 

µετατροπή του ΝΟ στην περιοχή Τ=100-200οC. Με αύξηση της θερµοκρασίας της 
αντίδρασης παρατηρείται αύξηση της µετατροπής, µε µέγιστο στους 200οC (ΧΝΟ=85%). 
Αύξηση της θερµοκρασίας µέχρι και τους 400οC έχει ως αποτέλεσµα τη συνεχή µείωση 
της µετατροπής (ΧΝΟ=10%). Αντίθετα, η εκλεκτικότητα µε αύξηση της θερµοκρασίας 
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εµφανίζει µικρή αλλά συνεχή αύξηση µέχρι και τους 250οC, όπου πρακτικά παραµένει 
σταθερή για µεγαλύτερες θερµοκρασίες. 
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Σχήµα 3.18: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (●) και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 
(▲) από τη θερµοκρασία για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους καταλύτες Pt/CeO2 (Σχήµα 
3.18.α) και Pt/CaO (Σχήµα 3.18.β). Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ= 0.25mol%, 
H2=1.0mol%, O2=5.0mol%, W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1. 

 
Το Σχήµα 3.19 παρουσιάζει την εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ) και της 

εκλεκτικότητας ως προς Ν2 (SN2) από τη θερµοκρασία για το καταλυτικό σύστηµα 
0.1%κ.β.Pt/La2O3. Αρχικά, µε αύξηση της θερµοκρασίας από τους 100 στους 200ºC η 
µετατροπή παραµένει σταθερή. Περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας µέχρι τους 350οC, 
όπου η µετατροπή του ΝΟ παίρνει τη µέγιστη της τιµή (ΧΝΟ=38%), έχει ως αποτέλεσµα 
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την αύξηση της µετατροπής. Από τους 350οC µέχρι και τους 400οC η µετατροπή 
παρουσιάζει µείωση. Η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 παρουσιάζει ελάχιστο (SN2=74%) 
στους 120οC, ενώ αυξάνεται αργά µε περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας µέχρι και 
στους 400οC, όπου παίρνει µέγιστη τιµή (SN2=85%). Στη θερµοκρασία µεγίστου της 
µετατροπής του ΝΟ η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 είναι 84%. 

Στο Σχήµα 3.20 παρουσιάζεται η επίδραση της χηµικής σύστασης του 
υποστρώµατος στη µετατροπή του ΝΟ (ΧΝΟ) καθώς και στην εκλεκτικότητα ως προς Ν2 
(SN2) της υπόψη αντίδρασης για Τ=140οC (Σχήµα 3.20α) και Τ=400οC (Σχήµα 3.20β) 
στους στηριζόµενους καταλύτες Pt που µελετήθηκαν. Από το Σχήµα 3.20 επισηµαίνεται 
το γεγονός της µεγάλης επίδρασης που έχει η χηµική σύσταση του υποστρώµατος τόσο 
στην καταλυτική ενεργότητα όσο και στην εκλεκτικότητα ως προς Ν2 του καταλυτικού 
συστήµατος Pt/υπόστρωµα. Στο Σχήµα 3.20α ο καταλύτης  0.1%κ.β.Pt/MgO 
παρουσιάζει τη µεγαλύτερη µετατροπή, ενώ τη µεγαλύτερη εκλεκτικότητα ως προς Ν2 
εµφανίζει ο καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/La2O3. Αντίθετα, ο τελευταίος παρουσιάζει τη 
µικρότερη µετατροπή για χαµηλή θερµοκρασία αντίδρασης (140ºC). Επιπλέον, το 
καταλυτικό σύστηµα 0.1%κ.β.Pt/MgO παρουσιάζει τη µεγαλύτερη εκλεκτικότητα ως 
προς Ν2 στους 400οC, ενώ τη µεγαλύτερη µετατροπή ΝΟ εµφανίζει ο καταλύτης 
0.1%κ.β.Pt/CeO2 για την ίδια θερµοκρασία. 
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Σχήµα 3.19: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (●) και της εκλεκτικότητας ως προς το 
Ν2 (▲) από τη θερµοκρασία για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στον καταλύτη 
0.1%κ.β.Pt/La2O3. Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ= 0.25mol%, H2=1.0mol%, O2=5.0mol%, 
W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1.  
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Σχήµα 3.20: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (    ) και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2  
(  ) από τη χηµική σύσταση του υποστρώµατος για την αντίδραση NO/H2/O2 σε 
στηριζόµενους καταλύτες Pt στους 140ºC (α) και 400oC (β). Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ= 
0.25mol%, H2=1.0mol%, O2=5.0mol%, W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1. 
 
• Συσχέτιση της Επιφανειακής Οξύτητας και Βασικότητας των Στερεών 

Καταλυτών µε τον Εγγενή Ρυθµό (TOF, s-1) και την Εκλεκτικότητα (SN2) της 
Αντίδρασης  

 
Λαµβάνοντας υπόψη τα πειραµατικά αποτελέσµατα που έχουν παρουσιαστεί 

στην προηγούµενη ενότητα, είναι ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς την συσχέτιση της 
βασικότητας και της οξύτητας του υποστρώµατος στην καταλυτική συµπεριφορά του 
συστήµατος Pt/υπόστρωµα. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται πιο κάτω, βρέθηκε ότι 
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υπάρχει καλός συσχετισµός µεταξύ της επιφανειακής βασικότητας των υποστρωµάτων 
και της εκλεκτικότητας της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2, όπως επίσης και µεταξύ της 
επιφανειακής οξύτητας των υποστρωµάτων και της µετατροπής του ΝΟ. Για µια πιο 
άµεση σύγκριση έχουν ορισθεί οι παράµετροι Α και Β ως εξής: 

Pt/g surface of µmoles
/gNH adsorbed of µmolesA 3=           (3.8) 

Pt/g surface of µmoles
/gCO adsorbed of µmolesB 2=           (3.9) 

 
Μεγάλη τιµή της παραµέτρου Α υποδηλώνει ότι µεγάλος αριθµός όξινων κέντρων 
περιβάλλουν τα άτοµα Pt (Σχήµα 3.21α) στην διεπιφάνεια µετάλλου-υποστρώµατος του 
καταλύτη, ενώ το αντίθετο συµβαίνει για µικρές τιµές του Α (Σχήµα 3.21β). Ανάλογα 
αποτελέσµατα ισχύουν και για την παράµετρο Β η οποία συσχετίζει τα βασικά κέντρα 
του υποστρώµατος µε τα επιφανειακά άτοµα Pt.  
 

 

 
 
Σχήµα 3.21: Αλληλεπίδραση όξινων κέντρων του υποστρώµατος µε επιφανειακά άτοµα 
Pt για µεγάλες (α) και µικρές (β) τιµές της παραµέτρου Α. 
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Όπως φαίνεται από το Σχήµα 3.22α, ο εγγενής ρυθµός της αντίδρασης (TOF, s-1) 
αυξάνει µε αύξηση της τιµής της παραµέτρου Α. Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι 
τα όξινα κέντρα του υποστρώµατος παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κινητική αναγωγής 
των προσροφηµένων ΝΟχ στην επιφάνεια του συστήµατος Pt/υπόστρωµα.  

Στο Σχήµα 3.22β φαίνεται ότι η εκλεκτικότητα της αντίδρασης ως προς Ν2 για 
την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 αυξάνεται µε αύξηση της τιµής της παραµέτρου Β. Το γεγονός 
αυτό υποδεικνύει ότι τα βασικά κέντρα του υποστρώµατος ευνοούν το σχηµατισµό Ν2 
παρά Ν2Ο στην επιφάνεια του καταλυτικού συστήµατος Pt/υπόστρωµα. 
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Σχήµα 3.22: Συσχέτιση ενεργότητας και εκλεκτικότητας των στηριζόµενων καταλυτών 
Pt µε την επιφανειακή οξύτητα και βασικότητα, αντίστοιχα του υποστρώµατος. 
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3.2.2 Στηριζόµενοι Καταλύτες Pt σε Μικτά Οξειδικά Υποστρώµατα 
 
Με βάση τα καταλυτικά αποτελέσµατα που λήφθηκαν στους στηριζόµενους 

καταλύτες Pt σε απλό οξειδικό υπόστρωµα, παρασκευάστηκαν και µελετήθηκαν 
περαιτέρω αντίστοιχοι καταλύτες σε µικτά οξειδικά υποστρώµατα µε σκοπό την 
ανάπτυξη ενός καταλυτικού συστήµατος το οποίο να παρουσιάζει ταυτόχρονα υψηλή 
ενεργότητα, εκλεκτικότητα και σταθερότητα µε το χρόνο αντίδρασης σε όσο γίνεται 
ευρύτερη περιοχή χαµηλών θερµοκρασιών. 
Συγκεκριµένα, µελετήθηκαν οι πιο κάτω παράµετροι: 
α) Επίδραση της Σύστασης του Υποστρώµατος 
β) Επίδραση της Φόρτισης Pt (%κ.β.), και 
γ) Επίδραση της Μεθόδου Παρασκευής του Στηριζόµενου Καταλύτη. 
 

Επιπλέον, µελετήθηκε η επίδραση του είδους του αναγωγικού σώµατος (H2 vs. 
C2H4) που χρησιµοποιείται για την αναγωγή του ΝΟ σε συνθήκες τροφοδοσίας πλούσιες 
σε οξυγόνο. 
 
3.2.2.1 Στηριζόµενοι Καταλύτες Pt σε Υποστρώµατα x%κ.β.MgO-CeO2 
 

Στη παρούσα ∆.∆. παρασκευάστηκαν στηριζόµενοι καταλύτες Pt µε φόρτιση 
0.5%κ.β. σε  έξι υποστρώµατα σύστασης x%κ.β.MgO/(100-x)%κ.β.CeO2, όπου x = 10, 
20, 30, 50, 70 και 90, µε τη µέθοδο του υγρού εµποτισµού. Τα οξείδια µαγνησίου και 
δηµητρίου που χρησιµοποιήθηκαν ήταν εµπορικά όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενο 
Κεφάλαιο. Η επιλογή των οξειδίων του µαγνησίου και του δηµητρίου έγινε µε βάση τα 
καταλυτικά αποτελέσµατα που έχουν παρουσιαστεί στην ενότητα 3.2.1. Υπενθυµίζεται 
ότι o καταλύτης Pt/MgO βρέθηκε να παρουσιάζει την υψηλότερη ενεργότητα και 
εκλεκτικότητα ως προς Ν2 στην χαµηλή θερµοκρασιακή περιοχή 100-200ºC, ενώ ο 
καταλύτης Pt/CeO2 παρουσιάζει το µεγαλύτερο θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας 
από όλους τους καταλύτες που µελετήθηκαν. 

Το Σχήµα 3.23 παρουσιάζει την εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ) και της 
εκλεκτικότητας ως προς Ν2 (SN2) από τη θερµοκρασία αντίδρασης για το καταλυτικό 
σύστηµα 0.5%κ.β.Pt/10%MgO/90%CeO2. Στην θερµοκρασιακή περιοχή 100-120οC ο 
καταλύτης αυτός εµφανίζει µια απότοµη αύξηση όσον αφορά τη µετατροπή του ΝΟ, 
όπου στους 120οC παρουσιάζει µέγιστη µετατροπή (ΧΝΟ=74%). Περαιτέρω αύξηση της 
θερµοκρασίας έχει ως συνέπεια τη µείωση της µετατροπής µέχρι τους 250οC, όπου και 
παίρνει ελάχιστη τιµή, ΧΝΟ = 8%. Από τους 250οC µέχρι τους 400οC παρουσιάζεται µια 
µικρή αύξηση της µετατροπής µε τελική  τιµή ΧΝΟ = 10% στους 400οC. Η εκλεκτικότητα 
ως προς Ν2 αυξάνει µε τη θερµοκρασία και παίρνει µέγιστη τιµή στους 400οC (SN2 = 
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98%). Στη θερµοκρασία µεγίστου της µετατροπής η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 είναι 
68%. 

Στο Σχήµα 3.24 παρουσιάζεται η εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ) και της 
εκλεκτικότητας ως προς Ν2 (SN2) από τη θερµοκρασία αντίδρασης για το καταλυτικό 
σύστηµα 0.5%κ.β.Pt/20%MgO/80%CeO2. O καταλύτης αυτός παρουσιάζει απότοµη 
αύξηση στην µετατροπή του ΝΟ από τους 100οC µέχρι τους 120οC. Στους 120οC ο 
καταλύτης παρουσιάζει µέγιστη µετατροπή (ΧΝΟ = 81%). Περαιτέρω αύξηση της 
θερµοκρασίας έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της µετατροπής µέχρι τους 300οC. Από 
τους 300οC µέχρι και τους 400οC η µετατροπή του ΝΟ παραµένει πρακτικά σταθερή. 
Αντίθετα η εκλεκτικότητα αυξάνει µέχρι τους 140οC, παρουσιάζει µικρή πτώση στους 
150οC και ακολούθως αυξάνει µέχρι τους 400οC, όπου παίρνει µέγιστη τιµή, SN2 = 95%. 
Στη θερµοκρασία µεγίστου της µετατροπής του ΝΟ η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 είναι 
75%. 
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Σχήµα 3.23: Εξάρτηση της µετατροπής του NO και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 από 
την θερµοκρασία για την αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 και τον καταλύτη 
0.5%κ.β.Pt/10%MgO/ 90%CeO2. Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ= 0.25mol%, H2=1.0mol%, 
O2=5.0mol%, W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1. 
 

Το Σχήµα 3.25 παρουσιάζει την εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ) και της 
εκλεκτικότητας ως προς Ν2 (SN2) από τη θερµοκρασία αντίδρασης για το καταλυτικό 
σύστηµα 0.5%κ.β.Pt/30%MgO/70%CeO2. Ο καταλύτης αυτός εµφανίζει µέγιστη 
µετατροπή στους 140οC (ΧΝΟ = 86%), ενώ αύξηση της θερµοκρασίας έχει ως 
αποτέλεσµα τη µείωση της µετατροπής (ΧΝΟ=15% στους 400οC). Αντίθετα, η 
εκλεκτικότητα ως προς Ν2 παρουσιάζει µείωση από τους 100οC µέχρι τους 120οC, όπου 
παίρνει και την ελάχιστη της τιµή (SN2 = 62%). Ακολούθως, µε αύξηση της 
θερµοκρασίας η εκλεκτικότητα αυξάνει µέχρι τους 400οC, όπου παίρνει µέγιστη τιµή, 
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SN2=90%. Στη θερµοκρασία µέγιστης µετατροπής η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 είναι 
65%. 
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Σχήµα 3.24: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 από 
τη θερµοκρασία για την αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 και τον καταλύτη 
0.5%κ.β.Pt/20%MgO/ 80%CeO2. Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ= 0.25mol%, H2=1.0mol%, 
O2=5.0mol%, W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1. 
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Σχήµα 3.25: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 από 
τη θερµοκρασία για την αντίδραση 0.25%/ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 και τον καταλύτη 
0.5%κ.β.Pt/30%MgO/ 70%CeO2. Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ= 0.25mol%, H2=1.0mol%, 
O2=5.0mol%, W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1. 
 

Στο Σχήµα 3.26 παρουσιάζεται η εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ) και της 
εκλεκτικότητας ως προς Ν2 (SN2) από την θερµοκρασία αντίδρασης για το καταλυτικό 
σύστηµα 0.5%κ.β.Pt/50%MgO/50%CeO2. Ο καταλύτης αυτός εµφανίζει µέγιστη 
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µετατροπή ΝΟ στους 120οC (ΧΝΟ = 80%). Αύξηση της θερµοκρασίας µέχρι τους 400οC 
έχει ως αποτέλεσµα τη συνεχή µείωση της µετατροπής (ΧΝΟ = 29%, Τ=400ºC). Η 
εκλεκτικότητα ως προς Ν2 για τον εν λόγω καταλύτη παρουσιάζει αύξηση µε τη 
θερµοκρασία αντίδρασης µέχρι τους 400οC, όπου παίρνει  µέγιστη τιµή, SN2 = 98%. Στη 
θερµοκρασία µεγίστου της µετατροπής η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 είναι 79%. 

Το Σχήµα 3.27 παρουσιάζει την εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ) και της 
εκλεκτικότητας ως προς Ν2 (SN2) από την θερµοκρασία της αντίδρασης για το 
καταλυτικό σύστηµα 0.5%κ.β.Pt/70%MgO/30%CeO2. Με αύξηση της θερµοκρασίας 
αντίδρασης από τους 100 στους 150οC η µετατροπή του ΝΟ αυξάνει, όπου παίρνει και 
την µέγιστη της τιµή (ΧΝΟ = 88%). Ακολούθως, µε περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας 
η µετατροπή µειώνεται συνεχώς µέχρι και τους 400οC, όπου παίρνει ελάχιστη τιµή ΧΝΟ = 
29%. Η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 παρουσιάζει ελάχιστο  (SN2 = 80%) στους 120οC, ένα 
µικρό µέγιστο (SN2 = 85%) στους 150οC, ενώ από τους 160οC µέχρι τους 400οC αυξάνει 
µε τη θερµοκρασία, όπου παίρνει µέγιστη τιµή 94%. Στη θερµοκρασία µεγίστου της 
µετατροπής η εκλεκτικότητα ως προς το Ν2 είναι 85%. 
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Σχήµα 3.26: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 από 
τη θερµοκρασία για την αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 και τον καταλύτη 
0.5%κ.β.Pt/50%MgO/ 50%CeO2. Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ= 0.25mol%, H2=1.0mol%, 
O2=5.0mol%, W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1. 
 

Στο Σχήµα 3.28 παρουσιάζεται η εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ) και της 
εκλεκτικότητας ως προς Ν2 (SN2) από τη θερµοκρασία αντίδρασης για το καταλυτικό 
σύστηµα 0.5%κ.β.Pt /90%MgO/10%CeO2. Ο καταλύτης αυτός παρουσιάζει µέγιστη 
µετατροπή στους 140οC (ΧΝΟ = 70%). Περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας έχει ως 
αποτέλεσµα τη µείωση της µετατροπής µέχρι και τους 400οC, όπου η µετατροπή είναι 
πρακτικά µηδέν. Η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 αρχικά παρουσιάζει µικρή µείωση µέχρι 
τους 140οC (παίρνει ελάχιστη τιµή SN2 = 63%), ενώ στη συνέχεια µε αύξηση της 
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θερµοκρασίας αυξάνει µέχρι και τους 400οC, όπου παίρνει µέγιστη τιµή, SN2 = 99%. Στη 
θερµοκρασία µεγίστου της µετατροπής η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 είναι 63%. 
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Σχήµα 3.27: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 από 
τη θερµοκρασία για την αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 και τον καταλύτη 
0.5%κ.β.Pt/70%MgO/ 30%CeO2. Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ= 0.25mol%, H2=1.0mol%, 
O2=5.0mol%, W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1. 
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Σχήµα 3.28: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 από 
τη θερµοκρασία για την αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 και τον καταλύτη 
0.5%κ.β.Pt/90%MgO/ 10%CeO2. Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ= 0.25mol%, H2=1.0mol%, 
O2=5.0mol%, W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1. 

 
Στο Σχήµα 3.29 παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσµατα του ολοκληρωτικού 

ρυθµού παραγωγής Ν2 σε σχέση µε τη σύσταση του υποστρώµατος, x%κ.β.MgO για την 
αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους 150οC και 300οC. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.29, ο 
καταλύτης 0.5%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 παρουσιάζει το µεγαλύτερο ρυθµό παραγωγής Ν2 
τόσο σε χαµηλές όσο και σε ψηλές θερµοκρασίες αντίδρασης. 
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Στο Σχήµα 3.30 παρουσιάζονται οι αναµενόµενοι ρυθµοί παραγωγής Ν2 όπως 
προβλέπονται από τον κανόνα µίξης σύµφωνα µε τη πιο κάτω εξίσωση:  
Rth = RMgO .x + RCeO2 .(100-x)     [mmoles /g Pt .s]       (3.10) 
 
όπου RMgO και RCeO2 είναι ο ρυθµός της αντίδρασης για το σύστηµα 0.5%κ.β.Pt/MgO και 
0.5%κ.β.Pt/CeO2, αντίστοιχα. 
 

Τιµές Πειραµατικών ρυθµών παραγωγής Ν2 οι οποίες παρουσιάζονται 
διαφορετικές από αυτές που προβλέπει η Εξ. 3.10 υποδεικνύει την ύπαρξη συνεργιστικού 
φαινοµένου µεταξύ των καταλυτικών φάσεων Pt/MgO και Pt/CeO2. 
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Σχήµα 3.29: Επίδραση της σύστασης (%κ.β.) MgO στο υπόστρωµα στον ολοκληρωτικό 
ρυθµό της αντίδρασης 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 για το καταλυτικό σύστηµα 0.5%κ.β.Pt/x 
%MgO-(100-x)CeO2. 
 

Όπως φαίνεται από το Σχήµα 3.30, οι πειραµατικοί ρυθµοί που έχουν ληφθεί 
είναι µεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους θεωρητικούς για κάθε σύσταση, εκτός από το 
σύστηµα 0.5%κ.β.Pt/90%MgO-CeO2. Η συµπεριφορά αυτή πιθανότατα υποδεικνύει την 
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ύπαρξη θετικού συνεργιστικού φαινοµένου µεταξύ των φάσεων Pt/MgO και Pt/CeO2. 
Ακόµα φαίνεται ότι ο καταλύτης µε σύσταση υποστρώµατος 50%MgO-CeO2 
παρουσιάζει τον υψηλότερο ρυθµό παραγωγής Ν2, άρα και το µεγαλύτερο φαινόµενο 
συνέργιας. Οι εγγενείς λόγοι του φαινοµένου αυτού για το υπόψιν καταλυτικό σύστηµα 
αναφέρονται στη συζήτηση των αποτελεσµάτων (Κεφάλαιο 6). 
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Σχήµα 3.30: Σύγκριση πειραµατικών και θεωρητικών ρυθµών παραγωγής Ν2. 
 

Στο Σχήµα 3.31 παρουσιάζεται η επίδραση της σύστασης του υποστρώµατος            
(x%κ.β.MgO) στο θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας του καταλυτικού συστήµατος 
0.5%κ.β.Pt/x%MgO-(100-x)CeO2 για την αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2. Όπως 
φαίνεται στο Σχήµα 3.31, ο καταλύτης µε υπόστρωµα καθαρό CeO2 παρουσιάζει το 
µεγαλύτερο θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας. Εντούτοις, όπως έχει προαναφερθεί, 
ο καταλύτης αυτός παρουσιάζει πολύ χαµηλές εκλεκτικότητες ως προς Ν2 (40-50%). 
Αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που σχεδιάστηκε η µελέτη της εύρεσης 
ενός µεικτού οξειδίου, η επίδραση του οποίου ως υπόστρωµα να προσδίδει µεγάλο εύρος 
θερµοκρασιακής λειτουργίας, µεγάλο ρυθµό αναγωγής ΝΟ καθώς και ψηλές 
εκλεκτικότητες ως προς Ν2 στον αντίστοιχο στηριζόµενο καταλύτη Pt.  

Από τα µεικτά οξείδια που παρασκευάστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν σαν 
υποστρώµατα για την παρασκευή των αντίστοιχων στηριζόµενων καταλυτών Pt, το 
οξείδιο µε σύσταση 50%MgO-CeO2 παρουσιάζει το µεγαλύτερο θερµοκρασιακό εύρος 
λειτουργίας. Το αποτέλεσµα αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό αφού, όπως έχει ήδη 
προαναφερθεί, ο καταλύτης αυτός παρουσιάζει την υψηλότερη µετατροπή ΝΟ και την 
υψηλότερη εκλεκτικότητα ως προς Ν2. 
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Σχήµα 3.31: Επίδραση της σύστασης του υποστρώµατος (%κ.β. ΜgΟ) στο 
θερµοκρασιακό παράθυρό λειτουργίας του καταλυτικού συστήµατος 
0.5%κ.β.Pt/x%MgO-(100-x)CeO2. 

 
3.2.2.2 Στηριζόµενοι Καταλύτες Pt σε Υποστρώµατα x%MgO/y%CeO2/(100-x- 

y)%ZrO2 
 

Στην ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση των αποτελεσµάτων που λήφθηκαν σε 
καταλύτες µε σύσταση 0.5%κ.β.Pt/x%MgO/y%CeO2/(100-x-y)%ZrO2 µε σκοπό την 
εξαγωγή συµπερασµάτων όσον αφορά την επίδραση της σύστασης του υποστρώµατος σε 
ZrO2 στην καταλυτική συµπεριφορά του αντίστοιχου στηριζόµενου καταλύτη. Το ZrO2 
έχει βρεθεί να παρουσιάζει παρόµοιες καταλυτικές ιδιότητες µε το CeO2 όσον αφορά 
διάφορες αντιδράσεις deNOx [1]. Eπιπλέον, ο συνδυασµός του ZrO2 µε το CeO2 βρέθηκε 
να οδηγεί στο σχηµατισµό µικτών οξειδίων του τύπου ZrCeOx τα οποία βρέθηκαν να 
παρουσιάζουν αυξηµένη αποθηκευτική ικανότητα σε οξυγόνο σε σχέση µε το CeO2 [1]. 

Το Σχήµα 3.32 παρουσιάζει την εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ) και της 
εκλεκτικότητας ως προς Ν2 (SΝ2) από τη θερµοκρασία αντίδρασης για τα καταλυτικά 
συστήµατα 0.5%κ.β.Pt/40%MgO/40%CeO2/20%ZrO2 (Σχ. 3.32α) και 0.5%κ.β.Pt 
/20%MgO/20%CeO2/60%ZrO2 (Σχ. 3.32β). Ο πρώτος καταλύτης παρουσιάζει αύξηση 
στη µετατροπή του ΝΟ από τους 100 µέχρι τους 200˚C, όπου εµφανίζει µέγιστη τιµή 
ΧΝΟ= 83.3%. Με περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας παρατηρείται συνεχής µείωση 
της µετατροπής (ΧΝΟ= 21.3% στους 400˚C). Η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 αρχικά 
µειώνεται µε αύξηση της θερµοκρασίας, όπου παίρνει ελάχιστη τιµή, SΝ2= 61.4% στους 
160˚C. Στη συνέχεια, µε αύξηση της θερµοκρασίας η εκλεκτικότητα αυξάνεται, µέχρι και 
τους 400˚C, όπου παίρνει µέγιστη τιµή, SΝ2= 91.03%. Στη θερµοκρασία µεγίστου της 
µετατροπής η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 είναι 82.7%.  

Παρόµοια συµπεριφορά παρατηρείται και στην περίπτωση του καταλύτη 
0.5%κ.β.Pt/20%MgO/20%CeO2/60%ZrO2 (Σχήµα 3.32β). Παρόλα αυτά, στην παρούσα 
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περίπτωση παρατηρείται µια µετατόπιση του µεγίστου της µετατροπής, σε υψηλότερες 
θερµοκρασίες. Συγκεκριµένα, το µέγιστο της µετατροπής εµφανίζεται στους 250˚C, ενώ 
ταυτόχρονα παρατηρείται µείωση της µετατροπής ειδικότερα σε θερµοκρασίες 
χαµηλότερες των 150˚C. Επιπλέον, η εξάρτηση της εκλεκτικότητας από τη θερµοκρασία 
είναι παρόµοια µε την περίπτωση του καταλύτη 0.5%κ.β.Pt/40%MgO/ 
40%CeO2/20%ZrO2 (Σχ. 3.32α). Παρόλα αυτά, οι δύο καταλύτες εµφανίζονται να 
µειονεκτούν έναντι του καταλύτη 0.5%κ.β.Pt/ 50%MgO/CeO2, τόσο στη µετατροπή του 
ΝΟ όσο και στην εκλεκτικότητα της αντίδρασης ως προς Ν2. 
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Σχήµα 3.32: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 από 
τη θερµοκρασία για την αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 και τους καταλύτες: 
0.5%κ.β.Pt/40%MgO/40%CeO2/20%ZrO2 (α) και 0.5%κ.β.Pt/20%MgO/20%CeO2/ 
60%ZrO2 (β). Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ= 0.25mol%, H2=1.0mol%, O2=5.0mol%, 
W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1. 
 

Στο Σχήµα 3.33 παρουσιάζεται η εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ) και της 
εκλεκτικότητας ως προς Ν2 (SΝ2) από τη θερµοκρασία για το καταλυτικό σύστηµα 
0.5%κ.β.Pt/20%MgO/40%CeO2/40%ZrO2 (Σχήµα 3.33α) και  0.5%κ.β.Pt/40%MgO/ 
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20%CeO2/40%ZrO2 (Σχ. 3.33β). Ο πρώτος καταλύτης παρουσιάζει συνεχή αύξηση της 
µετατροπής µε αύξηση της θερµοκρασίας από τους 100 µέχρι τους 250˚C, όπου παίρνει 
µέγιστη τιµή ΧΝΟ= 87.2%. Περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας έχει σαν αποτέλεσµα 
τη συνεχή µείωση της µετατροπής. Η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 για τον εν λόγω 
καταλύτη αυξάνεται συνεχώς από τους 100˚C, όπου έχει τιµή 50%, µέχρι και τους 
400˚C, όπου παίρνει τη τιµή SΝ2= 76.0%. Στη θερµοκρασία µεγίστου της µετατροπής η 
εκλεκτικότητα ως προς Ν2 είναι 66.2%. Στην περίπτωση του καταλύτη 
0.5%κ.β.Pt/40%MgO/20%CeO2/40%ZrO2 (Σχ. 3.33β) υπάρχει διαφοροποίηση της 
θερµοκρασιακής συµπεριφοράς τόσο στη µετατροπή του ΝΟ όσο και στην 
εκλεκτικότητα της αντίδρασης. Συγκεκριµένα, η µετατροπή του ΝΟ παίρνει µέγιστη τιµή 
(ΧΝΟ=92%) στους 200˚C, ενώ η εκλεκτικότητα της αντίδρασης αυξάνεται συνεχώς από 
60% εώς 90% στην περιοχή 100-400˚C.   
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Σχήµα 3.33: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2  από 
την θερµοκρασία για την αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 και τους καταλύτες: 
0.5%κ.β.Pt/ 20%MgO/40%CeO2/40%ZrO2 (α) και 0.5%κ.β.Pt/40%MgO/20%CeO2/ 
40%ZrO2 (β). Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ= 0.25mol%, H2=1.0mol%, O2=5.0mol%, 
W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1. 
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Στο Σχήµα 3.34 παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσµατα της µέγιστης 
απόδοσης ως προς Ν2 (ΥΝ2 %) της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 συναρτήσει της σύστασης του 
υποστρώµατος για το καταλυτικό σύστηµα 0.5%κ.β.Pt/x%MgO/y%CeO2/(100-x-
y)%ZrO2. Η µέγιστη απόδοση YN2 έχει εµφανισθεί σε διαφορετική θερµοκρασία για 
κάθε καταλυτικό σύστηµα. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.34, ο καταλύτης 0.5%κ.β.Pt/ 
50%MgO-CeO2 παρουσιάζει την υψηλότερη απόδοση ως προς Ν2 σε σχέση µε τους 
υπόλοιπους καταλύτες. 
Η συµπεριφορά αυτή αποδεικνύει την ύπαρξη θετικού συνεργιστικού φαινοµένου µεταξύ 
του Mg και Ce σε αντίθεση µε το Zr του οποίου η παρουσία στο υπόστρωµα φαίνεται να 
µειώνει την ενεργότητα του αντίστοιχου στηριζόµενου καταλύτη Pt. 
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Σχήµα 3.34: Επίδραση της σύστασης του υποστρώµατος στην µέγιστη απόδοση της 
αντίδρασης 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2/He ως προς Ν2 για το καταλυτικό σύστηµα 
0.5%κ.β.Pt/x% MgO/y%CeO2/(100-x-y)% ZrO2. 
 

Στο Σχήµα 3.35 παρουσιάζεται η επίδραση της σύστασης του υποστρώµατος στο 
θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας του καταλυτικού συστήµατος 0.5%κ.β.Pt/ 
x%MgO/y%CeO2/(100-x-y)%ZrO2 για την αντίδραση 0.25%ΝΟ/1% Η2/5%Ο2/He. Όπως 
φαίνεται στο Σχ. 3.35, ο καταλύτης µε υπόστρωµα 40%MgO/40%CeO2/20%ZrO2 
παρουσιάζει το µεγαλύτερο θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας σε σχέση µε τους 
υπόλοιπους καταλύτες που έχουν µελετηθεί. Υπενθυµίζεται ότι ως θερµοκρασιακό 
παράθυρο λειτουργίας ορίζεται η περιοχή θερµοκρασίας αντίδρασης για την οποία 
ισχύει: XNO≥ XNO

max/2.  Επιπλέον, παρατηρείται ότι οι καταλύτες στους οποίους ο λόγος 
MgO/CeO2 είναι ίσος µε τη µονάδα πλεονεκτούν έναντι των υπολοίπων όσον αφορά το 
θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας (Σχήµα 3.35). 
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Σχήµα 3.35: Επίδραση της σύστασης του υποστρώµατος στο θερµοκρασιακό παράθυρο 
λειτουργίας του καταλυτικού συστήµατος 0.5%κ.β.Pt/x%MgO/y%CeO2/(100-x-y)%ZrO2 
για την αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2/He. 
 
3.2.2.3 Επίδρασης της Φόρτισης Pt στις Καταλυτικές Ιδιότητες των Στερεών  
            Χ%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2  

 
Το Σχήµα 3.36 παρουσιάζει την εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ) και της 

εκλεκτικότητας ως προς Ν2 (SN2) από την θερµοκρασία αντίδρασης για το καταλυτικό 
σύστηµα 0.1%κ.β.Pt/50%MgO/50%CeO2. Ο καταλύτης αυτός παρουσιάζει µέγιστο στην 
µετατροπή του ΝΟ στους 150οC (XNO = 94%), ενώ µε αύξηση της θερµοκρασίας η 
µετατροπή µειώνεται µέχρι την τιµή 40% στους 400οC. Η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 
αυξάνεται µε τη θερµοκρασία µέχρι τους 250οC, όπου εµφανίζει µέγιστη τιµή SN2 = 90%. 
Στη συνέχεια, µε περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας µέχρι τους 400οC υπάρχει µικρή 
µείωση της εκλεκτικότητας. Στη θερµοκρασία µεγίστου της µετατροπής του ΝΟ η 
εκλεκτικότητα ως προς Ν2 είναι  77 %. 

Το Σχήµα 3.37 παρουσιάζει την εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ) και της 
εκλεκτικότητας ως προς Ν2 (SN2) από τη θερµοκρασία αντίδρασης για το καταλυτικό 
σύστηµα 0.3%κ.β.Pt/50%MgO/50%CeO2. Παρατηρείται ότι ο καταλύτης αυτός από τους 
100οC µέχρι τους 150οC εµφανίζει αύξηση στην µετατροπή του ΝΟ, µε µέγιστη 
τιµή(ΧΝΟ = 78%) στους 150οC. Περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας έχει ως 
αποτέλεσµα τη µείωση της µετατροπής µέχρι τους 400οC, όπου εµφανίζεται και η 
ελάχιστη τιµή (ΧΝΟ = 12%). Η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 για τον εν λόγω καταλύτη 
αρχικά µειώνεται µε αύξηση της θερµοκρασίας όπου παίρνει ελάχιστη τιµή, SN2 = 80% 
στους 120οC. Στη συνέχεια, µε αύξηση της θερµοκρασίας, παρουσιάζεται αύξηση της 
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εκλεκτικότητας µέχρι και τους 400οC, όπου εµφανίζεται µέγιστη τιµή, SN2 = 100%. Στη 
θερµοκρασία µέγιστης µετατροπής του ΝΟ η εκλεκτικότητα ως προς το Ν2 είναι  81%. 
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Σχήµα 3.36: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 από 
τη θερµοκρασία για την αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 και τον καταλύτη 
0.1%κ.β.Pt/50%MgO/CeO2. Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ=0.25mol%, H2=1.0mol%, 
O2=5.0mol%, W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1. 
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Σχήµα 3.37: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 από 
τη θερµοκρασία για την αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 και τον καταλύτη 
0.3%κ.β.Pt/50%MgO/CeO2. Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ=0.25mol%, H2=1.0mol%, 
O2=5.0mol%, W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1. 
 

Το Σχήµα 3.38 παρουσιάζει την εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ) και της 
εκλεκτικότητας ως προς Ν2 (SN2) από τη θερµοκρασία αντίδρασης για το καταλυτικό 
σύστηµα 0.5%κ.β.Pt/50%MgO/50%CeO2. Ο καταλύτης αυτός εµφανίζει µέγιστη 
µετατροπή ΝΟ (XNO = 80%) στους 120οC. Αύξηση της θερµοκρασίας µέχρι και τους 
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400οC έχει ως αποτέλεσµα τη συνεχή µείωση της µετατροπής (ΧΝΟ = 29%, Τ=400ºC). Η 
εκλεκτικότητα ως προς Ν2 αυξάνεται µε τη θερµοκρασία µέχρι και τους 400οC, όπου 
παίρνει µέγιστη τιµή, SN2 = 98%. Στη θερµοκρασία µεγίστου της µετατροπής η 
εκλεκτικότητα ως προς Ν2 είναι 79%. 

100 150 200 250 300 350 400
Temperature (oC)

0

20

40

60

80

100
X NO

 (%
)

0

20

40

60

80

100

S N
2
 (%

)

XNO
SN 2

0.5%Pt/50%M gO/CeO2

 
Σχήµα 3.38: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 για 
την αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 και για τον καταλύτη 0.5%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2. 
Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ=0.25mol%, H2=1.0mol%, O2=5.0mol%, W=0.15g, Ροή: 
100cc/min, GHSV=80000h-1. 
 
 Το Σχήµα 3.39 παρουσιάζει την εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ) και της 
εκλεκτικότητας ως προς Ν2 (SN2) από τη θερµοκρασία αντίδρασης για το καταλυτικό 
σύστηµα 1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2. Ο καταλύτης αυτός εµφανίζει µέγιστη µετατροπή 
(ΧΝΟ=32%) στους 150οC, ενώ αύξηση της θερµοκρασίας έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση 
της µετατροπής µέχρι τους 400οC (ΧΝΟ = 1%). Για τον ίδιο καταλύτη η εκλεκτικότητα 
της αντίδρασης ακολουθεί µια διαφορετική συµπεριφορά από αυτή της µετατροπής. 
Συγκεκριµένα σε χαµηλές θερµοκρασίες η τιµή της εκλεκτικότητας παρουσιάζει πολύ 
µικρή µεταβολή, στους 150οC παίρνει την ελάχιστη τιµή (SN2 = 68%), ενώ µε αύξηση της 
θερµοκρασίας αυξάνεται συνεχώς (SN2 = 96%, Τ=400ºC). Στη θερµοκρασία µέγιστης 
µετατροπής η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 είναι 68%. 

Το Σχήµα 3.40 παρουσιάζει την εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ) και της 
εκλεκτικότητας ως προς N2 (SN2) από τη θερµοκρασία αντίδρασης για το καταλυτικό 
σύστηµα 2%κ.β.Pt/50%MgO/50%CeO2. Ο καταλύτης εµφανίζει µέγιστη µετατροπή 
(XNO=28%) στους 120οC, όπου µε αύξηση της θερµοκρασίας στους 250οC η µετατροπή 
µειώνεται. Για θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 250οC υπάρχει µια µικρή αύξηση της 
µετατροπής, όπου στους 400οC παίρνει την τιµή, ΧΝΟ = 9%. Αντίθετα, η εκλεκτικότητα 
ως προς Ν2 αυξάνεται συνεχώς µέχρι τους 250οC, όπου παίρνει µέγιστη τιµή, SN2= 90%. 
Στη συνέχεια, παρατηρείται µικρή πτώση της εκλεκτικότητας µέχρι τους 400οC (SN2 = 
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76%). Στη θερµοκρασία µέγιστης µετατροπής του ΝΟ η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 είναι 
56%. 
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Σχήµα 3.39: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 από 
την θερµοκρασία για την αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 και τον καταλύτη 
1%κ.β.Pt/50%MgO/CeO2. Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ= 0.25mol%, H2=1.0mol%, 
O2=5.0mol%, W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1. 
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Σχήµα 3.40: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ και της εκλεκτικότητας ως προς το Ν2 

από την θερµοκρασία για την αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 και τον καταλύτη 
2%κ.β.Pt/50%MgO/CeO2. Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ=0.25mol%, H2=1.0mol%, 
O2=5.0mol%, W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1. 
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Στο Σχήµα 3.41 παρουσιάζεται η εξάρτηση του ειδικού ολοκληρωτικού ρυθµού 
παραγωγής Ν2, RN2 (ανά g µετάλλου Pt) για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 από τη φόρτιση Pt 
στο καταλυτικό σύστηµα x%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 στη θερµοκρασιακή περιοχή 100-
400οC. Από το Σχήµα αυτό φαίνεται ότι ο ρυθµός της αντίδρασης µειώνεται µε αύξηση 
της φόρτισης Pt για συγκεκριµένη θερµοκρασία αντίδρασης. Οι παράγοντες που µπορεί 
να οδηγούν στη πιο πάνω συµπεριφορά είναι οι ακόλουθοι: 
(α) Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα (Κεφάλαιο 2), η διασπορά µειώνεται 
µε αύξηση της φόρτισης Pt. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ύπαρξη µικρότερου ποσοστού 
ατόµων Pt στους καταλύτες µε υψηλές φορτίσεις. Κατά συνέπεια, µικρότερο ποσοστό 
ατόµων Pt θα συµµετέχουν στην αντίδραση µε αποτέλεσµα όταν η φόρτιση Pt αυξάνει ο 
ρυθµός παραγωγής Ν2 αναµένεται ότι θα µειώνεται (mmol ανά g συνολικού µετάλλου 
ανά sec). 
(β) Η αύξηση της φόρτισης Pt οδηγεί στη δηµιουργία τρισδιάστατων κρυσταλλιτών Pt 
µεγάλου µεγέθους (µεγαλύτερου από 3nm) [4, 5]. Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφάλαιο 1, 
το σχήµα και το µέγεθος των κρυσταλλιτών του µετάλλου επηρεάζουν άµεσα την 
καταλυτική ενεργότητα ενός στηριζόµενου καταλύτη (γεωµετρικός παράγοντας). Από τα 
αποτελέσµατα του Σχήµατος 3.41 µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η αντίδραση 
ΝΟ/Η2/Ο2 ευνοείται σε χαµηλές φορτίσεις Pt. Οι Galvano και Paravano [6] έχουν 
δηµοσιεύσει πολύ παρόµοια αποτελέσµατα για στηριζόµενους καταλύτες Au για την 
αντίδραση ΝΟ/Η2. Στην εργασία τους αυτή αναφέρουν ότι τόσο η εκλεκτικότητα όσο και 
η ενεργότητα των καταλυτών Au µειώνεται µε αύξηση της φόρτισης. Ως υποστρώµατα 
χρησιµοποιήθηκαν µείγµατα MgO-Al2O3. 
(γ) Όπως αποδεικνύεται στο Κεφάλαιο 5 (Μηχανιστικές Μελέτες), δύο ενεργά είδη ΝΟχ 
συµµετέχουν στο σχηµατισµό Ν2, όπου το ένα βρίσκεται στην επιφάνεια του 
υποστρώµατος και το άλλο είναι συνυφασµένο µε άτοµα Pt και οξυγόνα του 
υποστρώµατος. Ο σχηµατισµός Ν2 συνεπάγεται τη διάχυση ΝΟχ από το υπόστρωµα στο 
µέταλλο (reverse spillover). Έτσι, µε αύξηση της φόρτισης, ήτοι του µεγέθους των 
κρυσταλλιτών Pt, είναι πιθανόν ο ρυθµός διάχυσης να µειώνεται σηµαντικά και να 
καθίσταται το αργό βήµα της αντίδρασης. Περαιτέρω για το θέµα αυτό αναφέρονται στο 
Κεφάλαιο 6. 

Στο Σχήµα 3.42 παρουσιάζεται η επίδραση του µέσου µεγέθους των 
κρυσταλλιτών Pt στο εύρος του θερµοκρασιακού παράθυρου λειτουργίας του 
καταλυτικού συστήµατος Pt/50%MgO-CeO2 για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2. Το 
θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας (∆Τ) και το µέσο µέγεθος των κρυσταλλιτών ( d ) 
ορίζονται ως εξής:  
∆Τ: θερµοκρασιακή περιοχή όπου ΧΝΟ ≥ ΧΝΟ,max /2, και d ≈1/D   (για περίπου σφαιρική 
γεωµετρία κρυσταλλιτών) (βλέπε επίσης Εξ. 1.95).    
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Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.42, το εύρος του θερµοκρασιακού παράθυρου 
λειτουργίας µειώνεται δραστικά µε την αύξηση του µέσου µεγέθους των κρυσταλλιτών 
Pt. Οι λόγοι στους οποίους πιθανόν να οφείλεται το φαινόµενο αυτό είναι οι ακόλουθοι:  
(α) Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αύξηση του µέσου µεγέθους των κρυσταλλιτών Pt έχει 
ως αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση του ρυθµού διάσπασης του ΝΟ ή αντίστοιχα της 
παραγωγής Ν2 (Σχ. 3.41). Αυτό το γεγονός συνεπάγεται και τη µείωση του 
θερµοκρασιακού παράθυρου λειτουργίας του αντίστοιχου καταλύτη.  
 (β) Έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία [7-10] και επιβεβαιώνεται και στην παρούσα 
∆ιατριβή (Κεφάλαιο 5), ότι η αναγωγή του ΝΟ προχωρά µέσω της δηµιουργίας 
προσροφηµένων ειδών νιτρικών (ΝΟ3

-) στην διεπιφάνεια µετάλλου-υποστρώµατος  ή 
στην επιφάνεια του Pt (π.χ. σχηµατισµός ενδιαµέσου προσροφηµένου ΝΟ3). Η αναγωγή 
των ειδών αυτών γίνεται πιο εύκολα (µε µεγαλύτερο ρυθµό) σε σχέση µε την αναγωγή 
µοριακού προσροφηµένου ΝΟ. Επίσης, ο λόγος της συγκέντρωσης ΝΟχ που 
σχηµατίζονται στην διεπιφάνεια µετάλλου-υποστρώµατος, και που λαµβάνουν µέρος 
στην αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2, προς τη συγκέντρωση των ενεργών κέντρων στην επιφάνεια 
µετάλλου αναµένεται να είναι µεγαλύτερος στους µικρούς παρά στους µεγάλους 
κρυσταλλίτες Pt. Ο λόγος αυτός είναι αντιστρόφως ανάλογος του µέσου µεγέθους των 
κρυσταλλιτών Pt για σφαιρική συµµετρία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του 
ρυθµού αναγωγής του ΝΟ στους µικρούς σε σχέση µε τους µεγάλους κρυσταλλίτες Pt. 
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Σχήµα 3.41: Επίδραση της φόρτισης (%κ.β Pt) στον ολοκληρωτικό ρυθµό της 
αντίδρασης (mmoles/gPt.s) 0.25%NO/1%H2/5%O2 για το καταλυτικό σύστηµα xwt 
%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2. 
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Σχήµα 3.42: Επίδραση του µέσου µεγέθους ( d ) των κρυσταλλιτών Pt στο 
θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας του καταλυτικού συστήµατος Pt/50%MgO-CeO2. 
 

Στο Σχήµα 3.43 παρουσιάζονται αποτελέσµατα της εξάρτησης του ειδικού 
ρυθµού παραγωγής Ν2 (TOF, s-1) από το µέσο µέγεθος των κρυσταλλιτών Pt στο 
καταλυτικό σύστηµα Pt/50%MgO-CeO2 για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους 150οC και 
300οC. Από το Σχήµα 3.43 παρατηρείται ότι ο ειδικός ρυθµός παραγωγής Ν2 µειώνεται 
µε αύξηση του µεγέθους των κρυσταλλιτών τόσο στην χαµηλή όσο και στην ψηλή 
θερµοκρασία αντίδρασης. Η συµπεριφορά αυτή συζητείται στο Κεφάλαιο 6. 
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Σχήµα 3.43: Επίδραση του µέσου µεγέθους ( d ) κρυσταλλιτών Pt στον αριθµό ΤΟF 
(Turn Over Frequency, s-1) του καταλυτικού συστήµατος Pt/50%MgO-CeO2 για την 
αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%H2/5%Ο2. 
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3.2.2.4 Επίδραση της Μεθόδου Παρασκευής του Στερεού  0.1%κ.β.Pt/50%MgO- 
CeO2 στις Καταλυτικές Ιδιότητες του 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα της προηγούµενης ενότητας, στα οποία φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι το υπόστρωµα 50%MgO/CeO2 πλεονεκτεί σηµαντικά έναντι των 
υπολοίπων υποστρωµάτων που µελετήθηκαν, έγιναν προσπάθειες µελέτης της επίδρασης 
της µεθόδου σύνθεσης του στερεού 0.5%κ.β.Pt/50%MgO/50%CeO2 στην καταλυτική 
του συµπεριφορά ως προς την αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2. Τα αποτελέσµατα που αφορούν τον 
καταλύτη αυτό ο οποίος παρασκευάστηκε µε την µέθοδο του υγρού εµποτισµού έχουν 
ήδη παρουσιαστεί και συζητηθεί στην προηγούµενη ενότητα (Σχ. 3.38). 

Τα Σχήµατα 3.44 και 3.45 παρουσιάζουν την εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ 
(ΧNO) και της εκλεκτικότητας της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 ως προς Ν2 (SN2) από τη 
θερµοκρασία για το καταλυτικό σύστηµα 0.5%κ.β.Pt/50%MgO/50%CeO2 το οποίο 
παρασκευάστηκε µε την µέθοδο Sol-Gel και την Κεραµική µέθοδο, αντίστοιχα. Όπως 
φαίνεται στο Σχήµα 3.44, το καταλυτικό σύστηµα 0.5%κ.β.Pt/50% MgO/50%CeO2 το 
οποίο έχει παρασκευασθεί µε τη µέθοδο Λύµατος –Πηκτώµατος (Sol-Gel) παρουσιάζει 
µέγιστο στη µετατροπή του ΝΟ στους 160˚C, (ΧNO= 95%), ενώ µε αύξηση της 
θερµοκρασίας η µετατροπή του ΝΟ µειώνεται (ΧNO= 30.5% για Τ= 400˚C). Η 
εκλεκτικότητα ως προς Ν2 αρχικά µειώνεται µέχρι τους 160˚C, όπου παίρνει την τιµή 
SN2=81.4%, ενώ στη συνέχεια µε περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας αυξάνεται µέχρι 
τους 400˚C, όπου παίρνει τη τιµή SN2= 92.5%. Στη θερµοκρασία µεγίστου της 
µετατροπής η εκλεκτικότητα της αντίδρασης ως προς Ν2 παίρνει την ελάχιστή της τιµή. 
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Σχήµα 3.44: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 από 
την θερµοκρασία για την αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 και τον καταλύτη 
0.5%κ.β.Pt/50%MgO/50%CeO2 ο οποίος παρασκευάστηκε µε τη µέθοδο Λύµατος – 
Πηκτώµατος (Sol-Gel). Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ=0.25mol%, H2=1.0mol%, 
O2=5.0mol%, W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1. 
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Σχήµα 3.45: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 από 
την θερµοκρασία για την αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 και τον καταλύτη 
0.5%κ.β.Pt/50%MgO/50%CeO2 ο οποίος παρασκευάστηκε µε την Κεραµική µέθοδο. 
Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ=0.25mol%, H2=1.0mol%, O2=5.0mol%, W=0.15g, Ροή: 
100cc/min, GHSV=80000h-1. 
 

Στην περίπτωση του καταλυτικού συστήµατος 0.5%κ.β.Pt/50%MgO/50%CeO2 το 
οποίο έχει παρασκευασθεί µε την Κεραµική µέθοδο (Σχ. 3.45), παρουσιάζεται µέγιστο 
στη µετατροπή του ΝΟ στους 150˚C (ΧNO= 86.0%), ενώ µε αύξηση της θερµοκρασίας η 
µετατροπή του ΝΟ επίσης µειώνεται  (ΧNO= 10.3% για Τ= 400˚C). Η εκλεκτικότητα ως 
προς Ν2 µειώνεται µε αύξηση της θερµοκρασίας, όπου στους 120˚C παίρνει την ελάχιστη 
της τιµή (SN2= 68%). Για Τ>120˚C η εκλεκτικότητα αυξάνεται µέχρι και τους 400˚C, 
όπου παρουσιάζει τη µέγιστή της τιµή (SN2= 98.4%). Στη θερµοκρασία όπου 
παρατηρείται µέγιστη µετατροπή του ΝΟ η εκλεκτικότητα ως προς Ν2 παίρνει την τιµή 
72%. 

Στο Σχήµα  3.46 παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσµατα της µέγιστης 
απόδοσης ως προς Ν2 σε σχέση µε τη µέθοδο παρασκευής του καταλύτη 
0.5%κ.β.Pt/50%MgO/50%CeO2 για την αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2. Όπως 
φαίνεται στο Σχήµα  3.46, ο καταλύτης που έχει παρασκευαστεί µε τη µέθοδο Sol-Gel 
παρουσιάζει τη µεγαλύτερη απόδοση ως προς Ν2. ∆εύτερος σε απόδοση έρχεται ο 
καταλύτης που έχει παρασκευαστεί µε τη µέθοδο του Υγρού Εµποτισµού και τελευταίος 
αυτός που παρασκευάστηκε µε την Κεραµική µέθοδο. 

Ένας από τους κύριους λόγους για τα πιο πάνω αποτελέσµατα είναι το γεγονός 
ότι η µέθοδος παρασκευής ενός καταλύτη καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τη σύσταση της 
επιφάνειάς του. Το γεγονός αυτό έχει επιβεβαιωθεί µετά από χαρακτηρισµό των πιο 
πάνω υλικών µε φωτοηλεκτρονική φασµατοσκοπία ακτίνων-X (XPS), αποτελέσµατα της 
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οποίας έχουν ήδη παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 2. Η αλλαγή της επιφανειακής σύστασης 
του υποστρώµατος µπορεί να επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τις καταλυτικές ιδιότητες ενός 
στηριζόµενου καταλύτη, όπως έχει αναφερθεί µε λεπτοµέρεια σε προηγούµενη ενότητα. 
Από τα πιο πάνω λοιπόν φαίνεται ότι η επιφανειακή σύσταση του υποστρώµατος Mg-Ce-
O που έχει παρασκευαστεί µε τη µέθοδο Sol-Gel είναι τέτοια που να ευνοεί τόσο την 
ενεργότητα όσο και την εκλεκτικότητα του αντίστοιχου στηριζόµενου καταλύτη Pt. 

Σηµαντικότατος παράγοντας που επίσης αναµένεται να καθορίσει την ενεργότητα 
των πιο πάνω καταλυτών είναι και η µορφολογία των κρυσταλλιτών Pt που έχουν 
σχηµατιστεί µε τις τρεις µεθόδους σύνθεσης. Όσον αφορά το µέγεθος των κρυσταλλιτών 
Pt, είναι κατά πάσα πιθανότητα παρόµοιο για τους τρεις καταλύτες Pt/MgO-CeO2, αφού 
οι καταλύτες αυτοί παρουσιάζουν πολύ παρόµοιες διασπορές µετάλλου (80-90%), λόγω 
της χαµηλής φόρτισης Pt. Παρόλα αυτά, το σχήµα των σωµατιδίων Pt θα µπορούσε να 
είναι  διαφορετικό για τους τρεις πιο πάνω καταλύτες. 

Η εξάρτηση της ενεργότητας ενός στηριζόµενου καταλύτη από το σχήµα των 
κρυσταλλιτών του µετάλλου είναι γνωστό φαινόµενο και παίζει σηµαντικό ρόλο στην 
όλη καταλυτική συµπεριφορά [11, 12]. Αν και δεν υπάρχουν πειραµατικά αποτελέσµατα 
που να επιβεβαιώνουν την πιο πάνω υπόθεση, εντούτοις παραµένει µια πιθανή εξήγηση 
για την πιο πάνω συµπεριφορά. 

Σηµαντικό επίσης είναι και το γεγονός ότι µε διαφορετικές µεθόδους παρασκευής 
ενός καταλύτη µπορεί να προκύψουν διαφορές όσον αφορά τις ατέλειες στην επιφάνεια 
και δοµή του στερεού. Είναι γνωστό ότι τέτοιες ατέλειες δοµής µπορούν να δράσουν σαν 
καταλυτικά κέντρα σε µια ετερογενή καταλυτική αντίδραση [13]. Συγκεκριµένα, έχει 
αναφερθεί στη βιβλιογραφία [11] ότι το µονοξείδιο του αζώτου προσροφάται σε κενές 
θέσεις οξυγόνου που βρίσκονται στην επιφάνεια των συγκεκριµένων καταλυτών. Για το 
λόγο αυτό, τα τρία υποστρώµατα που παρασκευάστηκαν µε διαφορετικές µεθόδους 
έχουν διαφορετική προσροφητική ικανότητα ως προς το ΝΟ, γεγονός που αναµένεται να 
επηρεάσει την ενεργότητα των αντίστοιχων στηριζόµενων καταλυτών Pt. 

Στο Σχήµα 3.47 παρουσιάζεται η επίδραση της µεθόδου παρασκευής στο 
θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας του καταλύτη 0.5%κ.β.Pt/50%MgO/50%CeO2 για 
την αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2.  Όπως φαίνεται στο Σχ. 3.47, ο καταλύτης που 
παρασκευάστηκε µε τη µέθοδο λύµατος-πηκτώµατος παρουσιάζει το µεγαλύτερο 
θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας. Αυτό σηµαίνει ότι το καταλυτικό σύστηµα που 
παρασκευάστηκε µε αυτή τη µέθοδο παρουσιάζει σηµαντική ενεργότητα σε µεγαλύτερο 
εύρος θερµοκρασιών της αντίδρασης σε σχέση µε τους υπόλοιπους καταλύτες που έχουν 
παρασκευαστεί µε τη µέθοδο του υγρού εµποτισµού και την κεραµική µέθοδο. 
Συγκεκριµένα, ο καταλύτης που παρασκευάστηκε µε την κεραµική µέθοδο, όπως 
φαίνεται στο Σχήµα 3.47, παρουσιάζει το µικρότερο θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας. 
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Σχήµα 3.46: Επίδραση της µεθόδου παρασκευής του καταλύτη 0.5%κ.β.Pt/ 
50%MgO/50%CeO2 στην απόδοση ως προς Ν2 της αντίδρασης 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2.  
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Σχήµα 3.47: Επίδραση της µεθόδου παρασκευής στο θερµοκρασιακό παράθυρο 
λειτουργίας του καταλύτη 0.5%κ.β.Pt/50%MgO/50%CeO2 για την αντίδραση 
0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2. 
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3.2.2.5 Επίδραση Αναγωγικού Μέσου στις Καταλυτικές Ιδιότητες του Στερεού  

0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2  
 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα  αποτελέσµατα καταλυτικών πειραµάτων 
τα οποία έγιναν µε σκοπό την µελέτη της επίδρασης του αναγωγικού σώµατος στην 
αντίδραση αναγωγής του ΝΟ σε συνθήκες πλούσιες σε οξυγόνο (lean de-NOX) για τον 
καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 που παρασκευάστηκε µε τη µέθοδο του υγρού 
εµποτισµού. 

Τα Σχήµατα 3.48-3.50 παρουσιάζουν την εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ 
(ΧNO) και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 (SN2) από τη θερµοκρασία αντίδρασης και το 
είδος του αναγωγικού σώµατος στην τροφοδοσία: (α) Η2 (Σχ. 3.48) (β) C2H4 (Σχ. 3.49) 
και (γ) µίγµα H2/C2H4 (Σχ. 3.50). Στην περίπτωση όπου το αναγωγικό σώµα είναι το Η2 
(Σχ. 3.48) παρουσιάζεται µια απότοµη αύξηση της µετατροπής του ΝΟ από τους 100˚C 
µέχρι τους 150˚C, όπου εµφανίζεται η µέγιστη µετατροπή (ΧNO= 42.6%). Περαιτέρω 
αύξηση της θερµοκρασίας έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της µετατροπής µέχρι τους 
350˚C, όπου παίρνει τη τιµή, ΧNO= 3.6%. Από τους 350 µέχρι τους 400˚C παρουσιάζεται 
µια µικρή αύξηση της µετατροπής (ΧNO= 7.9% στους 400˚C). Η εκλεκτικότητα ως προς 
Ν2 εµφανίζει µέγιστη τιµή στους 100˚C, SN2= 87.5%. Με αύξηση της θερµοκρασίας 
παρατηρείται µείωση της εκλεκτικότητας, όπου στους 300˚C, SN2= 63.2%. Από τους 300 
µέχρι τους 400˚C η εκλεκτικότητα αυξάνει (SN2= 80.7% για Τ=400˚C). 
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Σχήµα 3.48: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ και της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 από 
τη θερµοκρασία για την αντίδραση 0.25%ΝΟ/0.5%Η2/6%Ο2 και τον καταλύτη 
0.5%κ.β.Pt/50%MgO/ 50%CeO2. Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ=0.25mol%, H2=0.5mol%, 
O2=6.0mol%, W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1. 
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Σχήµα 3.49: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ από τη θερµοκρασία για την αντίδραση 
0.25%ΝΟ/0.5%C2H4/6%Ο2 και τον καταλύτη 0.5%κ.β.Pt/50%MgO/50%CeO2. Συνθήκες 
αντίδρασης: ΝΟ=0.25mol%, C2H4=0.5mol%, O2=6.0mol%, W=0.15g, Ροή: 100cc/min, 
GHSV=80000h-1. 
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Σχήµα 3.50: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ από τη θερµοκρασία για την αντίδραση 
0.25%ΝΟ/0.25%Η2/0.25%C2H4/6%Ο2 και τον καταλύτη 0.5%κ.β.Pt/50%MgO/ 
50%CeO2. Συνθήκες αντίδρασης: ΝΟ=0.25mol%, H2=0.25mol%, C2H4= 0.25mol%, 
O2=5.0mol%, W=0.15g, Ροή: 100cc/min, GHSV=80000h-1. 
 

Στην περίπτωση της αντίδραση 0.25%ΝΟ/0.5%C2H4/6%Ο2 (Σχήµα 3.49), ο 
καταλύτης Pt/MgO-CeO2 δεν εµφανίζει ενεργότητα για θερµοκρασίες αντίδρασης 
χαµηλότερες των 200˚C. Με αύξηση της θερµοκρασίας εµφανίζεται µέγιστη τιµή της 
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µετατροπής στους 350˚C (ΧNO= 41.3%). Περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας έχει ως 
αποτέλεσµα τη µείωση της µετατροπής (ΧNO=19.1% για Τ=400˚C).  Όσον αφορά την 
εκλεκτικότητα ως προς Ν2, αυτή δεν ξεπερνά την τιµή του 65% για όλη τη 
θερµοκρασιακή περιοχή που µελετήθηκε.  

Τέλος, στην περίπτωση της αντίδρασης 0.25%ΝΟ/0.25%Η2/0.25%C2H2/6%Ο2 
(Σχ. 3.50) εµφανίζονται δύο τοπικά µέγιστα, όσον αφορά τη µετατροπή του ΝΟ. Το 
πρώτο µέγιστο εµφανίζεται στους 160˚C (ΧNO=13.9%) και το δεύτερο στους 350˚C 
(ΧNO=31.1%). Η µετατροπή του ΝΟ παίρνει την τιµή 14.3% στους 400˚C. Η 
εκλεκτικότητα ως προς Ν2 στην περιοχή 100-400˚C δεν ξεπερνά την τιµή του 60% (SN2< 
60%). 

Το Σχήµα 3.51 παρουσιάζει συγκριτικά αποτελέσµατα όσον αφορά την επίδραση 
του αναγωγικού σώµατος στη µετατροπή του ΝΟ ως προς τη θερµοκρασία της 
αντίδρασης. Όπως φαίνεται από το Σχήµα 3.51, όταν χρησιµοποιείται µόνο Η2 σαν 
αναγωγικό η µετατροπή του ΝΟ παρουσιάζει την υψηλότερη τιµή στη χαµηλότερη 
θερµοκρασία (150˚C), ενώ στην περίπτωση του αιθυλενίου µέγιστη µετατροπή 
παρουσιάζεται στους 350˚C. Όταν χρησιµοποιείται µίγµα των δύο αναγωγικών η 
µετατροπή του ΝΟ παίρνει µέγιστη τιµή στους 350˚C. Τα αποτελέσµατα αυτά µπορούν 
να εξηγηθούν αν λάβουµε υπόψη τα πιο κάτω µηχανιστικά βήµατα (Εξς. 3.11-3.16): 
H2 (g) +2s ↔  2H-s                                                                                                      (3.11) 
C2H4 + s ↔  C2H4-s                                                                                                     (3.12) 
C2H4-s  +  s → 2CH2-s                                                                                              (3.13) 
CH2-s  +  s  →  CH-s  +  Η-s                                                                                     (3.14) 
CH-s  +  s  →  C-s  +  Η-s                                                                                           (3.15) 
NO-s  +  H-s → N-s  +  ΟH-s                                                                                     (3.16) 
Ν-s  + N-s →  N2  +  2s                                                                                                (3.17)  

s2)g(OHsHsOH 2 +→−+−          (3.18) 
(όπου s: ενεργό κέντρο στο Pt) 

 
Όπως φαίνεται από την Εξ. 3.16, η αναγωγή του ΝΟ γίνεται από ατοµικά 

προσροφηµένο υδρογόνο (H-s). Η διασπαστική χηµική προσρόφηση του Η2 (Εξ.3.11) 
στο Pt µπορεί να γίνει πολύ εύκολα, ακόµα και σε θερµοκρασία δωµατίου [14, 15]. 
Όµως, η χηµική προσρόφηση του C2H4 δυνατό να απαιτεί µεγαλύτερο αριθµό 
επιφανειακών ατόµων Pt όπως επίσης και η ενθαλπία χηµικής προσρόφησης του C2H4 να 
είναι συγκρίσιµη ή και µεγαλύτερη µε αυτή του Η2. Εποµένως, στις χαµηλές 
θερµοκρασίες θα υφίσταται µια ανταγωνιστική χηµική προσρόφηση υπέρ του C2H4, στην 
περίπτωση που το µίγµα τροφοδοσίας περιέχει Η2 και C2H4. Επίσης, η διασπαστική 
χηµική προσρόφηση του C2H4 (Εξς. 3.13-3.15) αναµένεται να ευνοείται περισσότερο 
στις υψηλές θερµοκρασίες.   Τα βήµατα που φαίνεται να καθορίζουν το ρυθµό της 
αντίδρασης στην περίπτωση της αναγωγής µε Η2 είναι αυτά που δίνονται από τις Εξς. 
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3.16 και 3.17 [14, 15]. Όπως φαίνεται στο Σχ. 3.51, θερµοκρασίες αντίδρασης 
µεγαλύτερες των 100˚C είναι ικανοποιητικές για την αναγωγή του προσροφηµένου ΝΟ 
από ατοµικά προσροφηµένο Η. Αντιθέτως, στην περίπτωση όπου το αναγωγικό είναι το 
C2H4, τα βήµατα που ρυθµίζουν την αντίδραση φαίνεται να είναι αυτά της διάσπασης 
των CHX (Εξς. 3.13- 3.15) τα οποία δηµιουργούν το ατοµικά ροφηµένο υδρογόνο. Η 
διάσπαση των CHX γίνεται κατά πάσα πιθανότητα σε θερµοκρασίες αρκετά υψηλότερες 
των 100˚C µε αποτέλεσµα η παραγωγή ατοµικά προσροφηµένου Η να γίνεται επίσης σε 
θερµοκρασίες υψηλότερες των 100˚C. Το αποτέλεσµα αυτό επηρεάζει άµεσα την 
αναγωγή του ΝΟ. Όπως φαίνεται στο Σχ.  3.51, η αναγωγή αυτή γίνεται σε θερµοκρασίες 
µεγαλύτερες των 200˚C. 
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Σχήµα 3.51: Επίδραση του αναγωγικού σώµατος στη µετατροπή του ΝΟ ως προς τη 
θερµοκρασία της αντίδρασης. 
 

Στην περίπτωση όπου χρησιµοποιείται µίγµα Η2 και αιθυλενίου σαν αναγωγικό 
παρατηρούνται δύο µέγιστα στη µετατροπή του ΝΟ. Το πρώτο (Τ=160˚C) οφείλεται 
στην παρουσία του Η2 και το δεύτερο (Τ=350ºC) στην παρουσία του C2H4. Το γεγονός 
ότι η µετατροπή του ΝΟ είναι σαφώς µικρότερη από ότι στο καθαρό Η2 στη 
θερµοκρασία των 160˚C επιβεβαιώνει τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω σχετικά µε την 
ανταγωνιστική χηµική προσρόφηση Η2 και C2H4.   
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• Επίδραση του Η2Ο στην Καταλυτική Συµπεριφορά και Σταθερότητα του 
Στερεού Καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 
 

Η καταλυτική συµπεριφορά του στερεού 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 ως προς την 
αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε υδρογόνο παρουσία περίσσειας οξυγόνου µελετήθηκε 
επίσης παρουσία 5mol% Η2Ο στην τροφοδοσία. Το νερό είναι ένα από τα προϊόντα 
καύσης του πετρελαίου ή άλλων παραγώγων του και βρίσκεται σε συγκεντρώσεις 
>5mol% υπό µορφή ατµού στα καυσαέρια πολλών βιοµηχανικών διεργασιών [1]. 
Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι η παρουσία Η2Ο στην τροφοδοσία έχει αρνητική επίδραση 
στην καταλυτική συµπεριφορά πολλών καταλυτών που έχουν δοκιµαστεί για αντιδράσεις 
de-NOX. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας συµπεριφοράς αποτελούν οι ζεόλιθοι [2, 
3]. Για το λόγο αυτό, η µελέτη της επίδρασης της παρουσίας Η2Ο στο ρεύµα 
τροφοδοσίας στην καταλυτική συµπεριφορά των εξεταζοµένων στερεών κρίνεται 
αναγκαία.  

Στο Σχήµα 3.52 παρουσιάζεται η εξάρτηση του βαθµού µετατροπής του ΝΟ 
(ΧΝΟ) και της εκλεκτικότητας της αντίδρασης ως προς το Ν2 (SN2) από τη θερµοκρασία 
της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2/Η2Ο στην θερµοκρασιακή περιοχή 100-400ºC για τον 
καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2. Από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων που 
παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.36 µε αυτά στο Σχ. 3.52, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η παρουσία 
νερού στην τροφοδοσία ΝΟ/Η2/Ο2 έχει θετική επίδραση στην καταλυτική συµπεριφορά 
του στερεού Pt/50%MgO-CeO2. Συγκεκριµένα, η επίδραση της παρουσίας νερού στο 
µίγµα αντίδρασης στην καταλυτική του στερεού Pt/MgO-CeO2 συνοψίζεται ως 
ακολούθως: 
1. Αυξάνει σηµαντικά την εκλεκτικότητα της αντίδρασης ως προς Ν2 σε όλη την 

θερµοκρασιακή περιοχή 100-400oC, και ειδικότερα σε θερµοκρασίες αντίδρασης 
υψηλότερες των 200oC. 

2. Ευνοεί την µετατροπή του ΝΟ, ειδικότερα σε θερµοκρασίες αντίδρασης χαµηλότερες 
των 250oC. Συγκεκριµένα, στους 120ºC η µετατροπή του ΝΟ αυξάνεται από 87% σε 
98%.  

 
Η θετική επίδραση του νερού στην καταλυτική ενεργότητα του πιο πάνω καταλύτη έχει 
ήδη εξηγηθεί αναλυτικά στην περίπτωση των καταλυτών Pt/La-Sr-Ce-Fe-O και Pt/La-
Ce-Mn-O. 

Η σταθερότητα των καταλυτών µε το χρόνο αντίδρασης είναι επίσης µια 
σηµαντική παράµετρος που εξετάζεται και που έχει µεγάλη πρακτική σηµασία. Στο 
Σχήµα 3.53 παρουσιάζονται αποτελέσµατα της εξάρτησης της µετατροπής του ΝΟ και 
της εκλεκτικότητας ως προς Ν2 µε το χρόνο αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2/Η2Ο στον καταλύτη 
0.1%κ.β.Pt/MgΟ-CeO2. Τα πειράµατα έγιναν στους 140ºC (θερµοκρασία µέγιστης 
µετατροπής ΝΟ) όπου λήφθηκαν µετρήσεις για 20 ώρες συνεχούς αντίδρασης. Όπως 
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φαίνεται στο Σχ. 3.53, ο καταλύτης παρουσιάζεται να είναι εξαιρετικά σταθερός τόσο 
όσον αφορά την µετατροπή του ΝΟ όσο και την εκλεκτικότητα της αντίδρασης σε Ν2 
µετά από 20 ώρες συνεχούς αντίδρασης. Συγκεκριµένα, η µετατροπή του ΝΟ παραµένει 
σταθερή στην τιµή του 80%, ενώ η εκλεκτικότητα της αντίδρασης σε Ν2 παίρνει τιµές 
µεταξύ 90-93%, µετά από 20 ώρες συνεχούς αντίδρασης. 
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Σχήµα 3.52: Επίδραση της παρουσίας 5%Η2Ο στην τροφοδοσία ΝΟ/Η2/Ο2 στην 
µετατροπή του ΝΟ  ( ) και την εκλεκτικότητα της αντίδρασης σε Ν2 ( ) στον καταλύτη 
0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2. Συνθήκες αντίδρασης: H2=1%, NO=0.25%, O2=5%, 
Η2Ο=5%, W=0.15g, GHSV=80,000h-1. 
 

Το διοξείδιο του θείου (SO2) είναι ένα από τα πιο γνωστά δηλητήρια για τους 
στηριζόµενους καταλύτες Pt [18, 19]. Οι περισσότεροι µεταλλικοί στηριζόµενοι 
καταλύτες που αναφέρονται στην βιβλιογραφία για αντιδράσεις lean de-NOX 
απενεργοποιούνται ακόµα και στην παρουσία πολύ χαµηλών συγκεντρώσεων SO2 
(<15ppm) στην τροφοδοσία της αντίδρασης [1]. Στο Σχήµα 3.54 παρουσιάζονται 
αποτελέσµατα της επίδρασης 23 ppm SO2 στην τροφοδοσία ΝΟ/Η2/Ο2 στην µετατροπή 
του ΝΟ για τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 πριν  και µετά από σούλφωση του 
υποστρώµατος, όπως αυτή περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2. 

Όπως φαίνεται στο Σχ. 3.54, ο καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 
παρουσιάζει συνεχή απενεργοποίηση µε το χρόνο αντίδρασης στην περίπτωση που το 
υπόστρωµα MgO-CeO2 δεν έχει υποστεί σούλφωση. Ο καταλύτης αυτός φτάνει σε 
πλήρη απενεργοποίηση µετά από 20 h συνεχούς αντίδρασης. Παρόλα αυτά, διαφορετικά 
αποτελέσµατα λαµβάνονται στην περίπτωση που προηγείται σούλφωση του 
υποστρώµατος 50%κ.β.MgO-CeO2 πριν την εναπόθεση του Pt. Όπως φαίνεται στο Σχ. 
3.54, ο καταλύτης µε προσουλφωµένο υπόστρωµα παρουσιάζεται να είναι εξαιρετικά 
σταθερός µε το χρόνο αντίδρασης στην παρουσία 23 ppm SO2 στην τροφοδοσία. 
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Συγκεκριµένα, ο καταλύτης αυτός παρουσίασε σταθερή µετατροπή ΝΟ στην τιµή του 
80% µετά από 24 h συνεχούς αντίδρασης. Σηµειώνεται επίσης ότι ο καταλύτης αυτός 
παρουσίασε σταθερή εκλεκτικότητα σε Ν2 στην τιµή του 90% καθ’ όλη την διάρκεια του 
πειράµατος.  
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Σχήµα 3.53: Εξάρτηση της µετατροπής του ΝΟ, ΧΝΟ ( ), και της εκλεκτικότητας ως 
προς Ν2, SΝ2 ( ) σε σχέση µε το χρόνο αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2/Η2Ο στον καταλύτη 
0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2. Συνθήκες αντίδρασης: H2=1%, NO=0.25%, O2=5%, 
Η2Ο=5%, W=0.15g, GHSV=80,000h-1. 

 

0 4 8 12 16 20 24
Time (hrs)

0

20

40

60

80

100

X
N

O
 (%

)

T = 200oC

Pre-Sulfated Support

Non Sulfated Support

 
Σχήµα 3.54: Επίδραση της παρουσίας 20 ppm SO2 στην τροφοδοσία ΝΟ/Η2/Ο2 στην 
µετατροπή του ΝΟ στον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 πριν  ( ) και µετά ( ) 
από σούλφωση του υποστρώµατος. Συνθήκες αντίδρασης: H2=1%, NO=0.25%, O2=5%, 
Η2Ο=5%, W=0.15g, GHSV=80,000h-1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ 
ΝΟ/H2/Ο2  
4.1 Στηριζόµενοι Καταλύτες Pt σε Περοβσκιτικό Υπόστρωµα 
4.1.1 Μέτρηση Κινητικού Ρυθµού της Αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 
 
 Με σκοπό την µελέτη της κινητικής της αντίδρασης αναγωγής του ΝΟ µε H2 σε 
συνθήκες πλούσιες σε οξυγόνο, διεξήχθησαν πειράµατα µέτρησης του εγγενή ρυθµού 
της υπόψιν αντίδρασης συναρτήσει της θερµοκρασίας και της σύστασης τροφοδοσίας για 
τους καταλύτες Pt/La0.5Ce0.5MnO3, Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3, Pt/Al2O3 και Pt/SiO2. 
Επιπλέον, διεξήχθησαν πειράµατα µέτρησης των κινητικών ρυθµών (σε µόνιµη 
κατάσταση) των αντιδράσεων H2/Ο2 και ΝΟ/Ο2 µε στόχο την σύγκριση των ρυθµών 
αυτών σε σχέση µε τον ρυθµό της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2. Για την µέτρηση των πιο πάνω 
κινητικών ρυθµών, οι πειραµατικές συνθήκες βάρος καταλύτη και συνολική ογκοµετρική 
ροή είχαν ρυθµιστεί έτσι ώστε οι µετατροπές των αντιδρώντων της αντίδρασης 
ΝΟ/H2/Ο2 να είναι χαµηλότερες του 20%. Οι κινητικοί ειδικοί ρυθµοί εκφράζονται σε 
µονάδες µmol/g.s και TOF (s-1). Στον  Πίνακα 4.1 δίνονται τα αποτελέσµατα µέτρησης 
κινητικών ρυθµών στους 140ºC για τους τέσσερις προαναφερθέντες καταλύτες και τις 
αντιδράσεις ΝΟ/H2/Ο2, ΝΟ/Ο2 και H2/Ο2. 
 
Πίνακας 4.1: Κινητικοί ρυθµοί των αντιδράσεων ΝΟ/H2/Ο2, ΝΟ/Ο2 και H2/Ο2 στους 
140oC σε στηριζόµενους καταλύτες Pt. 

Καταλύτης ΝΟ/H2/Ο2 
1 ΝΟ/Ο2 

2 H2/Ο2 
3 

 Ρυθµός 
(µmol ΝΟ/g.s) 

TOF 
(s-1) 

Ρυθµός 
(µmol ΝΟ/g.s) 

TOF 
(s-1) 

Ρυθµός 
(µmol Η2/g.s) 

TOF 
(s-1) 

0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 2.26 0.490 0.043 0.009 51.2 11.1 
0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 3.36 0.747 0.045 0.010 50.8 11.3 
0.1%κ.β.Pt/Al2O3 1.22 0.265 0.017 0.004 62.7 13.6 
0.1%κ.β.Pt/SiO2 1.41 0.327 0.009 0.002 71.3 16.6 
 

1 ΝΟ = 0.25mol%, H2 = 1 mol%, Ο2 = 5 mol%, GHSV = 80,000 h-1. 
2 ΝΟ = 0.25mol%, Ο2 = 5 mol%, GHSV = 5,000 h-1. 
3 H2 = 1 mol%, Ο2 = 5 mol%, GHSV = 2,000,000 h-1. 
 

Στην περίπτωση της αντίδρασης ΝΟ/Ο2 το µόνο προϊόν που παρατηρήθηκε ήταν 
το ΝΟ2. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.1, οι ρυθµοί που µετρήθηκαν για την αντίδραση 
ΝΟ/Ο2 βρέθηκαν να είναι δύο τάξεις χαµηλότεροι από τους αντίστοιχους ρυθµούς που 
λήφθηκαν για την αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2. Αντιθέτως, οι ρυθµοί που µετρήθηκαν για την 
αντίδραση H2/Ο2 βρέθηκαν να είναι από 15 έως 50 φορές µεγαλύτεροι από τους 
αντίστοιχους ρυθµούς της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2. Η σηµασία των αποτελεσµάτων αυτών 
θα συζητηθεί στο Κεφάλαιο 6.  Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την 
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διάρκεια της αντίδρασης H2/Ο2 και µε βάση την κατανάλωση του H2, παρατηρήθηκε το 
φαινόµενο spillover H2. Το τελευταίο φαινόµενο βρέθηκε να είναι πιο έντονο στην 
περίπτωση των καταλυτών Pt/Al2O3 και Pt/SiO2. Το Σχήµα 4.1 παρουσιάζει την 
µετατροπή του H2 σε σχέση µε το χρόνο αντίδρασης H2/Ο2 στους 140ºC για τον 
καταλύτη Pt/Al2O3.  

0 50 100 150 200 250 300
Time (min)

0

20

40

60

80

100
H

2 c
on

ve
rs

io
n 

(%
)

T = 140oC

 
Σχήµα 4.1: Εξάρτηση της µετατροπής του H2 σε σχέση µε το χρόνο αντίδρασης H2/Ο2 
στους 140ºC για τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/Al2O3. 
 

Όπως φαίνεται στο Σχ. 4.1, ο βαθµός µετατροπής Η2 φτάνει σε σταθερή 
κατάσταση (steady state) µόνο µετά από 3 ώρες συνεχούς αντίδρασης, όπου η µετατροπή 
του H2 είναι περίπου 20%. Στην περίπτωση του καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3, 
επιτεύχθηκε σταθερή µετατροπή του H2 (ΧΗ2=16.5%) µετά από 2 ώρες συνεχούς 
αντίδρασης. Σηµειώνεται επίσης ότι τα υποστρώµατα των πιο πάνω καταλυτών 
παρουσιάστηκαν να είναι ανενεργά (µε βάση την κατανάλωση H2) όσον αφορά την 
αντίδραση H2/Ο2 στους 140ºC. Οι τιµές των ρυθµών που παρουσιάζονται στον Πίνακα 
4.1 αναφέρονται στη µόνιµη κατάσταση, όπου δηλαδή η µετατροπή του H2 δεν 
µεταβαλλόταν µε το χρόνο (βλέπε Σχ. 4.1). Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4.1, οι 
καταλύτες µε περοβσκιτικό υπόστρωµα παρουσιάζουν σηµαντικά υψηλότερους 
κινητικούς ρυθµούς κατανάλωσης ΝΟ, όσον αφορά την αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2, σε σχέση 
µε τους τυπικούς καταλύτες Pt/Al2O3 και Pt/SiO2. Να σηµειωθεί ότι για την µέτρηση των 
κινητικών ρυθµών έχουν εφαρµοστεί τα κατάλληλα κριτήρια για απουσία εξωτερικών 
και εσωτερικών αντιστάσεων στην µεταφορά µάζας για τα υπόψιν καταλυτικά 
συστήµατα [1, 2]. Οι ανάλογες εξισώσεις που έχουν χρησιµοποιηθεί αναφέρονται στο 
Παράρτηµα ΙΙ. 
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4.1.2 Ενέργεια Ενεργοποίησης της Αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 
 
 Η ενέργεια ενεργοποίησης (Εa) είναι µια από τις κυριότερες παραµέτρους που 
προσδιορίζουν την κινητική µιας αντίδρασης. Η ενέργεια ενεργοποίησης µιας 
αντίδρασης, η οποία υπολογίζεται µε βάση την εξίσωση Arrhenius (Εξ. 4.2) και την Εξ. 
1, αντιπροσωπεύει µια “φαινόµενη” ενέργεια ενεργοποίησης για την αντίδραση και όχι 
το ενεργειακό φράγµα του αργού βήµατος της αντίδρασης [1-5]. Η ενέργεια 
ενεργοποίησης που υπολογίζεται από τις Εξς. 4.1 και 4.2 µπορεί να αποδειχθεί ότι 
παριστάνει το αλγεβρικό άθροισµα επιµέρους ενεργειών ενεργοποίησης, Εi, του κάθε 
στοιχειώδους βήµατος στο µηχανισµό της αντίδρασης [1-5]. 

Ο ρυθµός της υπό µελέτη αντίδρασης µπορεί να περιγραφεί εµπειρικά από την 
σχέση: 

z
O

y
NO

x
H 22

y.y.y.kR =               (Εξ. 4.1) 

όπου x, y, z οι τάξεις της αντίδρασης ως προς το H2, ΝΟ και Ο2, αντίστοιχα, k η κινητική 
σταθερά της αντίδρασης, και yi τα µοριακά κλάσµατα των αντιδρώντων. 
 
Η κινητική σταθερά (k) της αντίδρασης δίνεται από την εξίσωση Arrhenius. 

RT/Eae.Ak −=                               (Εξ. 4.2) 
όπου Α η σταθερά Arrhenius, και Τ η θερµοκρασία της αντίδρασης. 
 
Συνδυάζοντας τις Εξς. 4.1 και 4.2 ο ρυθµός της αντίδρασης δίνεται από τη σχέση: 

RT
Ea

z
O

y
NO

x
H e.y.y.y.AR

22

−
=                  (Εξ. 4.3) 

Λογαριθµίζοντας την Εξ. 4.3 προκύπτει: 

RT
Ea)y.y.yln(AlnRln z

O
y
NO

x
H 22

−+=                            (Εξ. 4.4) 

∆ιεξάγοντας κινητικά πειράµατα (σε συνθήκες µικρής µετατροπής αντιδρώντων) 
υπολογισµού του ρυθµού της αντίδρασης, R, µε σταθερές τις συγκεντρώσεις 
αντιδρώντων στην τροφοδοσία και µεταβάλλοντας την θερµοκρασία της αντίδρασης, 
τότε µε βάση την Εξ. 4.4 από την κλίση της ευθείας lnR= f(1/T) µπορεί να υπολογιστεί η 
φαινόµενη ενέργεια ενεργοποίησης, Εa.  

Το Σχήµα 4.2 παρουσιάζει διαγράµµατα Arrhenius για τους καταλύτες 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3 και Pt/Al2O3, ενώ το Σχήµα 4.3 παρουσιάζει τα αντίστοιχα 
διαγράµµατα για τους καταλύτες Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 και Pt/SiO2, όσον αφορά την 
αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2. Οι µετρήσεις έγιναν στην θερµοκρασιακή περιοχή 90-130ºC 
χρησιµοποιώντας ως µίγµα τροφοδοσίας 0.25%ΝΟ/1%H2/5%Ο2/Ηe. Με βάση τα 
διαγράµµατα των Σχηµάτων 4.2 και 4.3 υπολογίστηκαν οι τιµές της φαινόµενης 
ενέργειας ενεργοποίησης, Ea, και βρέθηκαν να είναι: 21.5, 24.8, 20.9 και 24.8 kcal/mol 
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για τους καταλύτες Pt/La0.5Ce0.5MnO3, Pt/Al2O3, Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 και Pt/SiO2, 
αντίστοιχα. Τα τελευταία αυτά αποτελέσµατα έρχονται σε συµφωνία µε τα καταλυτικά 
αποτελέσµατα που λήφθηκαν για τους πιο πάνω καταλύτες και που παρουσιάζονται στο 
Κεφάλαιο 3. Υπενθυµίζεται ότι η σειρά ενεργότητας (µε βάση τον ρυθµό παραγωγής Ν2) 
για τα πιο πάνω υλικά βρέθηκε να είναι: Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 > Pt/La0.5Ce0.5MnO3 > 
Pt/SiO2 > Pt/Al2O3. 
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Σχήµα 4.2: ∆ιαγράµµατα Arrhenius του ρυθµού παραγωγής Ν2 (TOF, s-1) της 
αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 για τους καταλύτες Pt/La0.5Ce0.5MnO3 ( ) και Pt/Al2O3 ( ). 
Συνθήκες τροφοδοσίας: H2=1%, ΝΟ=0.25%, Ο2=5% και He σαν φέρον αέριο.  
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Σχήµα 4.3: ∆ιαγράµµατα Arrhenius του ρυθµού παραγωγής Ν2 (TOF, s-1) της 
αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 για τους καταλύτες Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 ( ) και Pt/SiO2 ( ). 
Συνθήκες τροφοδοσίας: H2=1%, ΝΟ=0.25%, Ο2=5% και He σαν φέρον αέριο.  
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4.2 Στηριζόµενος Καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2  
4.2.1 Ενέργεια Ενεργοποίησης της Αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 
 
 Όπως και στην περίπτωση των καταλυτών µε περοβσκιτικό υπόστρωµα, έτσι και 
στην περίπτωση του καταλύτη Pt/50%MgO-CeO2 έγινε υπολογισµός της φαινόµενης 
ενέργειας ενεργοποίησης της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 για δύο διαφορετικές συστάσεις 
τροφοδοσίας και βάσει της Εξ. 4.4. Η χρήση δύο διαφορετικών συστάσεων έγινε µε 
σκοπό την εξακρίβωση του κατά πόσο η ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης 
ΝΟ/H2/Ο2 αλλάζει µε αλλαγή της σύστασης τροφοδοσίας. Για σκοπούς σύγκρισης έχει 
µελετηθεί και ο καταλύτης Pt/SiO2 κάτω από τις ίδιες συνθήκες αντίδρασης.  
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Σχήµα 4.4: ∆ιαγράµµατα Arrhenius του ρυθµού παραγωγής Ν2 (TOF, s-1) για τους 
καταλύτες Pt/MgO-CeO2 (α) και Pt/SiO2 (β). Συνθήκες αντίδρασης 
0.25%ΝΟ/1%H2/5%Ο2 ( ) και 0.5%ΝΟ/0.5%H2/5%Ο2 ( ). 
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 Στο Σχήµα 4.4 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα Arrhenius για τους καταλύτες 
Pt/50%MgO-CeO2 (Σχ. 4.4α) και Pt/SiO2 (Σχ. 4.4β) όσον αφορά την αντίδραση 
ΝΟ/H2/Ο2 για δύο διαφορετικές συστάσεις τροφοδοσίας. Οι µετρήσεις έγιναν στην 
θερµοκρασιακή περιοχή 100-140ºC γα µίγµατα τροφοδοσίας 0.25%ΝΟ/1%H2/5%Ο2/He 
και 0.5%ΝΟ/0.5%H2/5%Ο2/He. Όπως προαναφέρθηκε και προηγουµένως, η συνολική 
ογκοµετρική ροή καθώς και το βάρος του καταλύτη που χρησιµοποιήθηκε σε κάθε 
περίπτωση ρυθµίζονταν έτσι ώστε οι µετατροπές των αντιδρώντων να παρέµεναν 
χαµηλότερες του 20% στην θερµοκρασιακή περιοχή 100-140ºC. Οι τιµές της φαινόµενης 
ενέργειας ενεργοποίησης που υπολογίστηκαν σε κάθε περίπτωση, βάσει των 
αποτελεσµάτων του Σχήµατος 4.4 δίνονται στον Πίνακα 4.2. 
 Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4.2, ο καταλύτης 0.1%Pt/50%/MgO-CeO2 
παρουσιάζει χαµηλότερες τιµές ενέργειας ενεργοποίησης από τον καταλύτη 0.1%Pt/SiO2 
και για τις δύο συστάσεις τροφοδοσίας που µελετήθηκαν. Συγκεκριµένα, ο πρώτος 
καταλύτης παρουσιάζει περίπου 5 kcal/mol χαµηλότερη ενέργεια ενεργοποίησης από τον 
δεύτερο, γεγονός που έρχεται σε συµφωνία µε τα καταλυτικά αποτελέσµατα που 
παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 3 για τους συγκεκριµένους καταλύτες. Επιπλέον, όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 4.2, οι τιµές της ενέργειας ενεργοποίησης δεν µεταβάλλονται 
σηµαντικά µε την µεταβολή της σύστασης τροφοδοσίας. Το αποτέλεσµα αυτό αποτελεί 
σηµαντική µηχανιστική πληροφορία και θα συζητηθεί στο Κεφάλαιο 6. 
 
Πίνακας 4.2: Ενέργειες ενεργοποίησης και προεκθετικοί παράγοντες της εξίσωσης 
Arrhenius για την αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 συναρτήσει της σύστασης τροφοδοσίας και της 
χηµικής σύστασης του καταλύτη. 

1 Για τον υπολογισµό του προεκθετικού παράγοντα Α, λήφθηκε υπόψιν η τάξη της 
αντίδρασης ως προς κάθε αντιδρών (βλέπε ενότητα 4.2.2). 
 
4.2.2 Τάξη της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 ως προς κάθε αντιδρών συστατικό 

 
Η τάξη µιας αντίδρασης ως προς κάθε ένα από τα αντιδρώντα είναι επίσης µια 

σηµαντική παράµετρος η οποία καθορίζει την κινητική της αντίδρασης. Ο υπολογισµός 
της τάξης µιας αντίδρασης ως προς ένα συγκεκριµένο αντιδρών i γίνεται µε τη βοήθεια 
της εµπειρικής  Εξ. 4.1 και πειραµατικών δεδοµένων του ρυθµού της αντίδρασης. Τα 

Καταλύτης Μίγµα Αντίδρασης 

 0.25%ΝΟ/1%H2/5%Ο2 0.5%ΝΟ/0.5%H2/5%Ο2 

 
Εa 

(kcal/mole) 
Α 1 
(s-1) 

Εa 
(kcal/mole) 

Α 1 
(s-1) 

0.1%Pt/50%/MgO-CeO2 21 7.32x1011 19.6 3.98x1011 
0.1%Pt/SiO2 25.8 3.21x1014 24.2 1.89x1014 
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δεδοµένα αυτά λαµβάνονται µεταβάλλοντας τη συγκέντρωση συγκεκριµένου 
αντιδρώντος (Ci) στην τροφοδοσία, ενώ οι συγκεντρώσεις των υπολοίπων αντιδρώντων 
διατηρούνται σταθερές. Συγκεκριµένα, για τον υπολογισµό της τάξης της αντίδρασης 
ΝΟ/H2/Ο2 ως προς το H2, η συγκέντρωση του τελευταίου µεταβαλλόταν από 0.5 έως 3%, 
ενώ οι συγκεντρώσεις του ΝΟ και του Ο2 διατηρούνταν σταθερές στις τιµές 0.25 και 
5mol%, αντίστοιχα. Η κλίση του γραφήµατος του λογαρίθµου του ρυθµού της 
αντίδρασης ως προς τον λογάριθµο της συγκέντρωσης του H2 δίνει την τάξη της 
αντίδρασης ως προς το H2. 

Στα Σχήµατα 4.5-4.7 παρουσιάζονται τα πειραµατικά αποτελέσµατα για τον 
υπολογισµό της τάξης της αντίδρασης ως προς το H2, ΝΟ και Ο2, αντίστοιχα, για τους 
καταλύτες 0.1%Pt/50% MgO-CeO2 και 0.1% Pt/ SiO2. 
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Pt/SiO2

 
Σχήµα 4.5: ∆ιαγράµµατα υπολογισµού τάξης αντίδρασης ως προς το Η2 για τους 
καταλύτες Pt/MgO-CeO2 ( ) και Pt/SiO2 ( ). 
 

Στο Σχήµα 4.5 παρουσιάζεται η εξάρτηση του κινητικού ρυθµού κατανάλωσης 
ΝΟ από τη σύσταση του Η2 στο µίγµα τροφοδοσίας για τους δύο υπό µελέτη καταλύτες. 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η κλίση των ευθειών που παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.5 
ισούται µε την τάξη της αντίδρασης ως προς το H2. Οι τιµές που προκύπτουν για τους 
καταλύτες που έχουν µελετηθεί αναφέρονται στον Πίνακα 4.3. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.3, η τάξη της αντίδρασης ως προς το Η2 είναι 
θετική και µεγαλύτερη της µονάδας και για τους δύο καταλύτες που µελετήθηκαν. Το 
αποτέλεσµα αυτό δεικνύει την πολύ θετική επίδραση του H2  ως αναγωγικού στο ρυθµό 
αναγωγής του ΝΟ προς Ν2. 
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Σχήµα 4.6: ∆ιάγραµµα υπολογισµού της τάξης αντίδρασης ως προς το ΝΟ για τους 
καταλύτες Pt/MgO-CeO2 ( ) και Pt/SiO2 ( ). 

 
Πίνακας 4.3: Τάξη αντίδρασης ως προς τα αντιδρώντα Η2, ΝΟ και Ο2. 

 
Αντιδρών Συνθήκες Τροφοδοσίας Καταλύτης 

  Pt/MgO-CeO2             Pt/SiO2 

Τάξη Αντίδρασης 
H2 ΝΟ=0.25%, Ο2=5%, H2=0.5-3% 1.34 1.23 
ΝΟ ΝΟ=0.01-0.5%%, Ο2=5%, H2=1% -0.97 -0.775 
Ο2 ΝΟ=0.25%, Ο2=1-10%, H2=1% -0.17,  –0.30α -0.55 

 

α Για συγκεντρώσεις Ο2 µεγαλύτερες του 5vol.%. 
 
Στο Σχήµα 4.6 παρουσιάζεται η εξάρτηση του κινητικού ρυθµού κατανάλωσης 

ΝΟ από τη σύσταση του ΝΟ στο µίγµα τροφοδοσίας για τους δύο υπό µελέτη καταλύτες. 
Οι τιµές των τάξεων της αντίδρασης που προκύπτουν για τους καταλύτες που έχουν 
µελετηθεί καθώς και οι συνθήκες τροφοδοσίας που χρησιµοποιήθηκαν αναφέρονται στον 
Πίνακα 4.3. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.3, η τάξη της αντίδρασης ως προς το ΝΟ είναι 
αρνητική και για τους δύο καταλύτες. Η πιο αρνητική τάξη ως προς το ΝΟ που βρέθηκε 
για τον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 σε σχέση µε τον καταλύτη Pt/SiO2 τονίζει τη σηµασία 
της επίδρασης του υποστρώµατος στα διάφορα µηχανιστικά βήµατα  της αντίδρασης. 
Περισσότερες εξηγήσεις για την σηµασία των πιο πάνω αποτελεσµάτων θα δοθούν σε 
επόµενα Κεφάλαια. 
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Στο Σχήµα 4.7 παρουσιάζεται η εξάρτηση του κινητικού ρυθµού κατανάλωσης 
ΝΟ από τη σύσταση του Ο2 στο µίγµα τροφοδοσίας για τους δύο υπό µελέτη καταλύτες. 
Οι τιµές που προκύπτουν για τους καταλύτες που έχουν µελετηθεί καθώς και οι συνθήκες 
τροφοδοσίας που χρησιµοποιήθηκαν αναφέρονται στον Πίνακα 4.3. 
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Σχήµα 4.7: ∆ιαγράµµατα υπολογισµού της τάξης αντίδρασης ως προς το Ο2 για τους 
καταλύτες Pt/MgO-CeO2 (α) και Pt/SiO2 (β). 
 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.3, η τάξη της αντίδρασης ως προς το Ο2 είναι αρνητική 
και για τους δύο καταλύτες που µελετήθηκαν όπως και στην περίπτωση του ΝΟ. Είναι 
γνωστό ότι ο ρυθµός διάσπασης ή αναγωγής του ΝΟ µειώνεται σηµαντικά σε 
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οξειδωµένες µεταλλικές επιφάνειες [7, 8]. Αυτό το αποτέλεσµα συνάδει µε την αρνητική 
τάξη της αντίδρασης ως προς το Ο2. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι για τον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 υπάρχει αλλαγή 
της τάξης της αντίδρασης µε αύξηση της συγκέντρωσης του Ο2 στην αέρια φάση. Το 
γεγονός αυτό είναι πιθανό να υποδηλώνει αλλαγή του αργού βήµατος ή και του 
µηχανισµού της αντίδρασης σε διαφορετικές περιοχές συγκέντρωσης Ο2. Παρόµοια 
αποτελέσµατα (Σχήµα 4.7α) έχουν αναφερθεί και στη βιβλιογραφία για παρόµοια 
καταλυτικά συστήµατα [6-8]. 

Η πιο αρνητική τάξη ως προς το Ο2 που βρέθηκε για τον καταλύτη Pt/SiO2 σε σχέση 
µε τον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 τονίζει ακόµα µια φορά τη σηµασί                               
α της επίδρασης του υποστρώµατος στο µηχανισµό της αντίδρασης. Εδώ ακριβώς 
έγκειται και το µεγάλο πλεονέκτηµα  του καταλύτη Pt/MgO-CeO2, δηλαδή στο ότι 
επηρεάζεται λιγότερο η καταλυτική του ενεργότητα σε οξειδωτικές συνθήκες, δηλαδή σε 
περιβάλλον πλούσιο σε Ο2. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
5.1 Στηριζόµενοι Καταλύτες Pt σε Περοβσκιτικό Υπόστρωµα 
5.1.1 Πειράµατα Θερµοπρογραµµατιζόµενης Επιφανειακής Αντίδρασης (TPSR) 

 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 1, η τεχνική της 

θερµοπρογραµµατιζόµενης επιφανειακής αντίδρασης  (Temperature Programmed 
Surface Reaction, TPSR) µπορεί να δώσει σηµαντικές κινητικές πληροφορίες όσον 
αφορά συγκεκριµένα µηχανιστικά βήµατα της αντίδρασης. Στην παρούσα ∆.∆. έγινε 
χρήση της τεχνικής TPSR µε σκοπό την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση διαφόρων 
ενδιαµέσων ειδών ΝΟΧ που σχηµατίζονται στην επιφάνεια των καταλυτών που 
µελετήθηκαν κατά την διάρκεια της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2. Μελετήθηκε επίσης η 
δραστικότητα των ενδιαµέσων αυτών ειδών σε σχέση µε το υδρογόνο. Στην παρούσα 
ενότητα παρουσιάζονται αποτελέσµατα των δυναµικών πειραµάτων TPSR που 
λήφθηκαν από τους στηριζόµενους καταλύτες Pt στα περοβσκιτικά υποστρώµατα 
La0.5Ce0.5MnO3 και La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3. Για σκοπούς σύγκρισης έχουν γίνει αντίστοιχα 
πειράµατα στους τυπικούς στηριζόµενους καταλύτες Pt/SiO2 και Pt/Al2O3. 
 
5.1.1.1 TPSR σε ροή Ηe µετά από αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 
 

Η πειραµατική διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη µέτρηση της ποσότητας των 
προσροφηµένων ειδών ΝΟΧ τα οποία σχηµατίστηκαν µετά από αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 
στους προαναφερθέντες στηριζόµενους καταλύτες Pt, καθώς και στα αντίστοιχα 
υποστρώµατα, παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1 (Πείραµα Α). Μετά από προκατεργασία 
του στερεού (αναγωγή σε H2 στους 300ºC) ακολούθησε αντίδραση σε µίγµα 
0.25%ΝΟ/1%H2/5%Ο2/He στους 140ºC για 30 λεπτά και κατόπιν γρήγορη ψύξη του 
αντιδραστήρα σε θερµοκρασία δωµατίου κάτω από το µίγµα αντίδρασης. Στην συνέχεια, 
έγινε εναλλαγή της τροφοδοσίας σε He για καθαρισµό της αέριας φάσης του 
αντιδραστήρα και των γραµµών από το µίγµα αντίδρασης και τέλος ακολούθησε 
γραµµική αύξηση της θερµοκρασίας του καταλύτη µε ρυθµό θέρµανσης 30ºC/min. Κατά 
την διάρκεια του τελευταίου βήµατος γινόταν συνεχής µέτρηση της σύστασης του 
ρεύµατος εξόδου του αντιδραστήρα µε on line φασµατογράφο µάζας. Συγκεκριµένα, 
καταγράφονταν οι µαζικοί αριθµοί (m/z) 15, 28, 30, 32, 44 και 46 που αντιστοιχούν στα 
αέρια ΝΗ3, Ν2, ΝΟ, Ο2, Ν2Ο και ΝΟ2. Πριν από κάθε µέτρηση, ο καταλύτης (περίπτωση 
υποστρώµατος) προκατεργαζόταν σε 20%Ο2/He για 2 ώρες, ενώ στην περίπτωση των 
στηριζοµένων καταλυτών ακολουθούσε επιπλέον κατεργασία σε καθαρό H2 στους 300ºC 
για 2 ώρες. Η ποσότητα του καταλύτη που χρησιµοποιήθηκε σε όλα τα δυναµικά 
πειράµατα TPSR ήταν 0.15g. 
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Πίνακας 5.1: Πειραµατική διαδικασία εκτέλεσης δυναµικών πειραµάτων TPSR. 
 
Πείραµα ∆ιαδοχικά στάδια εναλλαγής της τροφοδοσίας στον καταλυτικό 

αντιδραστήρα 
 

A 
 
0.25%NO/1%H2/5%O2/He (140oC, 30min) → γρήγορη ψύξη στους 
25oC κάτω από το µίγµα αντίδρασης →He (5min, 25oC) → TPSR σε 
He. 
 

B 0.25%NO/1%H2/5%O2/He (140oC, 30min) → γρήγορη ψύξη στους 
25oC κάτω από το µίγµα αντίδρασης →He (5min, 25oC) → TPSR σε 
10%H2/He. 
 

 
Στο Σχήµα 5.1 παρουσιάζονται οι δυναµικές αποκρίσεις των αερίων ΝΟ, Ν2Ο, Ν2 

και ΝΟ2 που λήφθηκαν από τους καταλύτες 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 (Σχ. 5.1β) και 
0.1%κ.β.Pt/Al2O3 (Σχ. 5.1δ), καθώς και τα αντίστοιχα υποστρώµατα τους 
La0.5Ce0.5MnO3 (Σχ. 5.1α) και Al2O3 (Σχ. 5.1γ) κατά τη διάρκεια του πειράµατος TPSR 
σε He. Στην περίπτωση του στερεού La0.5Ce0.5MnO3, παρατηρούνται δύο κορυφές 
εκρόφησης ΝΟ περίπου του ιδίου ύψους. Η πρώτη κορυφή εµφανίζεται στους 100ºC, 
ενώ η δεύτερη στους 265ºC. Στην περίπτωση του στηριζόµενου καταλύτη 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3 (Σχ. 5.1β), παρατηρούνται κορυφές εκρόφησης ΝΟ, Ν2Ο και Ν2. 
Συγκεκριµένα, µια πλατειά κορυφή εκρόφησης ΝΟ στη θερµοκρασιακή περιοχή 25-
150ºC, ενώ µια µικρότερη κορυφή στους 175ºC. Μια πολύ µικρή αλλά ευρεία κορυφή 
Ν2Ο εµφανίζεται στη θερµοκρασιακή περιοχή 100-190ºC, ενώ µια οξεία κορυφή 
εκρόφησης Ν2 παρατηρείται στους 200ºC. 

Στο φάσµα TPSR που λήφθηκε από το στερεό Al2O3 (Σχ. 5.1γ) εµφανίζεται µια 
µεγάλη κορυφή εκρόφησης ΝΟ στους 250ºC, ενώ µια µικρότερη κορυφή εκρόφησης 
ΝΟ2 εµφανίζεται στους 625ºC. Εντελώς διαφορετικό φάσµα TPSR έχει ληφθεί στην 
περίπτωση του στηριζόµενου καταλύτη Pt/Al2O3 (Σχ. 5.1δ). Στην τελευταία περίπτωση 
παρατηρούνται δύο πολύ µεγάλες και οξείες κορυφές εκρόφησης στους 305 και 470ºC 
που αντιστοιχούν στην παραγωγή Ν2 και ΝΟ, αντίστοιχα. Επιπλέον, µια πολύ µικρότερη 
και οξεία κορυφή παραγωγής Ν2Ο εµφανίζεται στους 310ºC. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 
ποσότητα του ΝΟ που εκροφήθηκε από το υπόστρωµα Al2O3 είναι περίπου διπλάσια από 
την ποσότητα του Ν2 που παρατηρήθηκε στον αντίστοιχο στηριζόµενο καταλύτη, ενώ η 
ποσότητα του ΝΟ2 που µετρήθηκε στο Al2O3 είναι περίπου ίση µε την ποσότητα του ΝΟ 
που µετρήθηκε στον καταλύτη Pt/Al2O3. Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι η ποσότητα του Ν2 
που παράχθηκε στον τελευταίο καταλύτη είναι περίπου 26 φορές µεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη ποσότητα που παράχθηκε στον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3.  
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Σχήµα 5.1: ∆υναµικές αποκρίσεις των ΝΟ, Ν2Ο, Ν2 και ΝΟ2 που λήφθηκαν κατά την διάρκεια των πειραµάτων TPSR σε He στα στερεά 
La0.5Ce0.5MnO3 (α), 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 (β), Al2O3 (γ) και 0.1%κ.β.Pt/Al2O3 (δ), σύµφωνα µε την πειραµατική διαδικασία που 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1, πείραµα Α. Κώ
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Όλες οι ποσότητες των ΝΟ, Ν2Ο, Ν2 και ΝΟ2 που υπολογίσθηκαν κατά την διάρκεια 
των πειραµάτων TPSR αναφέρονται στο Πίνακα 5.2. 

 
Πίνακας 5.2: Ποσότητες (µmol/g) ΝΟ, Ν2Ο, Ν2, ΝΗ3 και ΝΟ2 που εκροφήθηκαν 
κατά την διάρκεια των πειραµάτων TPSR σε Ηe (Πείραµα Α, Πίνακας 5.1). 
 

 

 
Καταλύτης 

 
NO 

 

 
  N2O         N2 

(µmols/g) 

 
NO2 

 

Συνολική 
ποσότητα 
ατοµικού Ν 
(µatoms/g) 

0.1%Pt/La0.5Ce0.5MnO3 3.23 0.02 0.47  4.21  (θ=0.92) 

0.1%Pt/Al2O3 13.12 0.81 12.43  39.6 

La0.5Ce0.5MnO3 5.65    5.65 
Al2O3 25.01   11.02 36.0 
0.1%Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 7.3 1.8 1.9  14.7  (θ=3.25) 
0.1%Pt/SiO2 3.3    3.3    (θ=0.74) 
La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 10.2    10.2 

 
Στον Πίνακα 5.2 η συνολική ποσότητα ατοµικού Ν έχει εκφρασθεί και ως 

επιφανειακή κάλυψη, θ, µε βάση τη διασπορά του µετάλλου Pt στον αντίστοιχο 
καταλύτη. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι για τον καταλύτη Pt/La-Sr-Ce-Fe-O 
τιµές θ πολύ µεγαλύτερες της µονάδας έχουν µετρηθεί. Αυτό το αποτέλεσµα 
φανερώνει ξεκάθαρα ότι σηµαντική ποσότητα ΝΟΧ βρίσκεται προσροφηµένη στο 
υπόστρωµα ή/και στη διεπιφάνεια µετάλλου-υποστρώµατος κατά τη διάρκεια της 
αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2. 

Στο Σχήµα 5.2 παρουσιάζονται οι δυναµικές αποκρίσεις των αερίων ΝΟ, Ν2Ο, 
Ν2 και ΝΟ2 που λήφθηκαν από τους καταλύτες 0.1%κ.β.Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 (Σχ. 
5.2β) και 0.1%κ.β.Pt/SiO2 (Σχ. 5.2γ), καθώς και στο υπόστρωµα La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3  
(Σχ. 5.2α). Σε αυτό το σηµείο αναφέρεται ότι το υπόστρωµα SiO2 παρουσιάστηκε να 
µην προσροφά ΝΟ ούτε να αντιδρά κάτω από τις υπόψιν συνθήκες της αντίδρασης 
ΝΟ/H2/Ο2. Στην περίπτωση του στερεού La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 (Σχ. 5.2α), 
παρατηρούνται τρεις κορυφές εκρόφησης ΝΟ. Οι δύο πρώτες κορυφές είναι περίπου 
του ιδίου ύψους και εµφανίζονται στους 100 και 200ºC, αντίστοιχα. Η τρίτη και 
µικρότερη κορυφή ΝΟ εµφανίζεται στους 315ºC µε ουρά µέχρι τους 550ºC. Εντελώς 
διαφορετικό φάσµα TPSR παρατηρείται στην περίπτωση του καταλύτη 
Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 (Σχ. 5.2β). Στην περίπτωση αυτή παρατηρούνται τρεις κορυφές 
εκρόφησης που αντιστοιχούν σε ΝΟ, Ν2Ο και Ν2. Η κορυφή του ΝΟ εµφανίζεται 
στους 90ºC, ενώ η πιο οξεία κορυφή του Ν2Ο εµφανίζεται στους 120ºC. Η κορυφή 
του Ν2 παρατηρείται στους 155ºC, όπου παρουσιάζει ώµο αρίστερα του µεγίστου της 
κορυφής. Όπως φαίνεται στο Σχ. 5.2β, όλες οι κορυφές εκρόφησης που λήφθηκαν 
από τον καταλύτη Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3  εµφανίζονται σε θερµοκρασίες χαµηλότερες 
των 200ºC, σε αντίθεση µε την περίπτωση του υποστρώµατος La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3, 
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όπου η µεγαλύτερη ποσότητα του ΝΟ εκροφάται σε θερµοκρασίες υψηλότερες των 
200ºC. 
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Σχήµα 5.2: ∆υναµικές αποκρίσεις ΝΟ, Ν2Ο και Ν2 που λήφθηκαν κατά την διάρκεια 
των πειραµάτων TPSR σε He από τα στερεά La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 (α), 0.1%κ.β.Pt/ 
La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 (β) και 0.1%κ.β.Pt/SiO2 (γ), σύµφωνα µε την πειραµατική 
διαδικασία που παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1, πείραµα Α. 
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 Στην περίπτωση του φάσµατος TPSR για τον καταλύτη Pt/SiO2 (Σχ. 5.2γ), 
παρατηρείται µόνο εκρόφηση ΝΟ. Μια µικρή κορυφή ΝΟ εµφανίζεται στους 110ºC η 
οποία παρουσιάζει ώµο αριστερά του µεγίστου της κορυφής, ενώ µια δεύτερη πιο 
πλατειά κορυφή εµφανίζεται στους 270ºC µε ουρά µέχρι τους 550ºC. Οι ποσότητες 
του ΝΟ, Ν2Ο και Ν2 που µετρήθηκαν στα πιο πάνω στερεά δίνονται στον Πίνακα 5.2, 
όπως επίσης η συνολική ποσότητα των ΝΟΧ καθώς και οι αντίστοιχες επιφανειακές 
καλύψεις (θ) που υπολογίστηκαν µε βάση τη διασπορά του Pt. 
 
5.1.1.2 TPSR σε Η2 µετά από αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 
 

Η πειραµατική διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη µελέτη της δραστικότητας 
των ΝΟΧ που παράγονται µετά από αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 σε σχέση µε το H2 για τους 
καταλύτες 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3, 0.1%κ.β.Pt/ La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3, 
0.1%κ.β.Pt/SiO2 και 0.1%κ.β.Pt/Al2O3, παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1 (Πείραµα Β). 
Μετά από προκατεργασία του καταλύτη πραγµατοποιήθηκε αντίδραση σε µίγµα 
0.25%ΝΟ/1%H2/5%Ο2/He στους 140ºC για 30 λεπτά, όπου µετά ακολούθησε 
γρήγορη ψύξη του αντιδραστήρα σε θερµοκρασία δωµατίου κάτω από το µίγµα 
αντίδρασης. Στην συνέχεια, έγινε εναλλαγή της τροφοδοσίας σε He για καθαρισµό 
της αέριας φάσης του αντιδραστήρα και των γραµµών. Τέλος, έγινε εναλλαγή της 
τροφοδοσίας σε µίγµα 10%H2/He και ακολούθησε γραµµική αύξηση της 
θερµοκρασίας του καταλύτη µε ρυθµό θέρµανσης 30ºC/min. Κατά την διάρκεια του 
τελευταίου βήµατος γινόταν συνεχής µέτρηση της σύστασης του ρεύµατος εξόδου 
του αντιδραστήρα µε on line φασµατογράφο µάζας. Συγκεκριµένα, γινόταν συνεχής 
καταγραφή των µαζικών αριθµών (m/z) 15, 28, 30, 32, 44 και 46 που αντιστοιχούν 
στα αέρια ΝΗ3, Ν2, ΝΟ, Ο2, Ν2Ο και ΝΟ2. Πριν από κάθε µέτρηση ο καταλύτης 
προκατεργάστηκε σε 20%Ο2/He για 2 ώρες (περίπτωση υποστρώµατος), ενώ στην 
περίπτωση των στηριζοµένων καταλυτών ακολούθησε επιπλέον κατεργασία σε 
καθαρό H2 στους 300ºC για επίσης 2 ώρες. Η ποσότητα του καταλύτη που 
χρησιµοποιήθηκε ήταν 0.15g. 
 Στο Σχήµα 5.3 παρουσιάζονται οι δυναµικές αποκρίσεις TPSR του ΝΟ, Ν2Ο, Ν2 
και ΝΗ3 που λήφθηκαν υπό ροή του µίγµατος 10%H2/He από τους καταλύτες 
0.1%κ.β.Pt/ La0.5Ce0.5MnO3 (Σχ. 5.3α) και 0.1%κ.β.Pt/Al2O3 (Σχ. 5.3β), µετά από 
αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 στους 140ºC. Στην περίπτωση του καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 
(Σχ. 5.3α) παρατηρούνται κορυφές εκρόφησης ΝΟ, Ν2Ο και ΝΗ3. Η κορυφή του ΝΟ 
εµφανίζεται στους 40ºC µε ουρά που φτάνει µέχρι τους 225ºC. Μια πολύ µικρή 
κορυφή που αντιστοιχεί σε εκρόφηση ΝΗ3 παρατηρείται στους 50ºC, ενώ µια επίσης 
µικρή αλλά πλατειά κορυφή Ν2Ο εµφανίζεται στην θερµοκρασιακή περιοχή 25-
175ºC. Στην περίπτωση του καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/Al2O3 (Σχ. 5.3β) παρατηρείται 
µόνο ένα ευρύ φάσµα εκρόφησης Ν2 στην θερµοκρασιακή περιοχή 125-425ºC µε 4 
κορυφές εκρόφησης. Οι ποσότητες των αερίων που εκροφήθηκαν κατά την διάρκεια 
του πειράµατος TPSR σε H2 αναφέρονται στον Πίνακα 5.3. 
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Σχήµα 5.3: ∆υναµικές αποκρίσεις των ΝΟ, Ν2Ο, Ν2 και ΝΗ3 που λήφθηκαν κατά την 
διάρκεια των πειραµάτων TPSR σε 10%H2/He από τους καταλύτες 0.1%κ.β.Pt 
/La0.5Ce0.5MnO3 (α) και 0.1%κ.β.Pt/Al2O3 (β), σύµφωνα µε την πειραµατική 
διαδικασία που παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1 (πείραµα Β). 
 
  Στο Σχήµα 5.4 παρουσιάζονται οι δυναµικές αποκρίσεις TPSR των ΝΟ και Ν2 
που λήφθηκαν υπό ροή του µίγµατος 10%H2/He από τους καταλύτες 0.1%κ.β.Pt/ 
La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 (Σχ. 5.4α), 0.1%κ.β.Pt/SiO2 (Σχ. 5.4β), 0.1%κ.β.Pt/CeO2 (Σχ. 
5.4γ) και 0.1%κ.β.Pt/Fe2O3 (Σχ. 5.4δ), µετά από αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 στους 140ºC. Η 
µελέτη των καταλυτών Pt/CeO2 και Pt/Fe2O3 έγινε µε σκοπό την απόκτηση 
περισσοτέρων µηχανιστικών πληροφοριών όσον αφορά τους εγγενείς λόγους που 
οδηγούν στην αξιόλογη καταλυτική συµπεριφορά του καταλύτη Pt//La-Sr-Ce-Fe-O, 
αφού τόσο το CeO2 όσο και το Fe2O3 ως ξεχωριστές φάσεις στο στερεό υπόστρωµα 
La-Sr-Ce-Fe-O. Στην περίπτωση των καταλυτών Pt//La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 και Pt/SiO2 
παρατηρήθηκαν µόνο κορυφές εκρόφησης ΝΟ και Ν2, σε αντίθεση µε ότι 
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αναφέρθηκε προηγουµένως (Σχήµα 5.3). Στην περίπτωση του καταλύτη 
Pt//La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 (Σχ. 5.4α) παρατηρείται µια κορυφή εκρόφησης ΝΟ στους 
125ºC η οποία εµφανίζει ώµο αριστερά του µεγίστου της κορυφής. Επιπλέον, 
παρατηρείται µια µικρότερη κορυφή εκρόφησης Ν2 στους 155ºC η οποία εµφανίζει 
ώµο στο δεξιό της µέρος. Στην περίπτωση του καταλύτη  Pt/SiO2 (Σχ. 5.4β), 
παρατηρείται µια κορυφή ΝΟ στους 70ºC και ακόµα µια ευρύτερη κορυφή στους 
150ºC. Επιπλέον, εµφανίζεται µια οξεία κορυφή εκρόφησης Ν2 στους 215ºC. 
Εντελώς διαφορετικά αποτελέσµατα έχουν ληφθεί στην περίπτωση των καταλυτών 
Pt/CeO2 και Pt/Fe2O3. Όπως φαίνεται στο Σχ. 5.4, τα φάσµατα που λαµβάνονται από 
τους δύο τελευταίους καταλύτες παρουσιάζουν µόνο κορυφές εκρόφησης Ν2Ο. 
  
Πίνακας 5.3: Ποσότητες (µmol/g) ΝΟ, Ν2Ο, Ν2 και ΝΗ3 που εκροφήθηκαν κατά την 
διάρκεια των πειραµάτων TPSR σε H2 (Πείραµα Β, Πίνακας 5.1). 
 

 

 

Καταλύτης 

 

NO 

 

 

   N2O        N2 

(µmols/g) 

 

 

NΗ3 

 

Συνολική 

ποσότητα 

ατοµικού Ν 

(µatoms/g) 

 

0.1%Pt/La0.5Ce0.5MnO3 

 

3.53 

 

0.28 

  

0.02 

 

4.11 (θ=0.89) 

0.1%Pt/Al2O3   18.83  37.7 

0.1%Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 9.6  2.6  14.8 (θ=3.3) 

0.1%Pt/SiO2 1.1  1.0  3.1   (θ=0.67) 

 
  Από την σύγκριση των φασµάτων που παρουσιάζονται στα Σχήµατα 5.1 και 
5.2 µε αυτά που παρουσιάζονται στα Σχήµατα 5.3 και 5.4, παρατηρούνται δύο 
σηµαντικές διαφορές. Πρώτον, τα φάσµατα TPSR σε H2/Ηe εµφανίζονται σε 
σηµαντικά χαµηλότερες θερµοκρασίες σε σχέση µε τα αντίστοιχα φάσµατα  που 
λήφθηκαν σε He. ∆εύτερον, η ποσότητα του Ν2 που µετρήθηκε στην περίπτωση των 
πειραµάτων TPSR σε H2/He είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από την αντίστοιχη 
ποσότητα που µετρήθηκε στην περίπτωση των πειραµάτων TPSR σε He. Οι διαφορές 
αυτές καθώς και η σηµασία των αποτελεσµάτων που λήφθηκαν στους καταλύτες 
Pt/CeO2 και Pt/Fe2O3 συζητούνται στο Κεφάλαιο 6. 
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Σχήµα 5.4: ∆υναµικές αποκρίσεις των ΝΟ και Ν2 που λήφθηκαν κατά την διάρκεια των πειραµάτων TPSR σε 10%H2/He από τους καταλύτες 
0.1%κ.β.Pt/ La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 (α), 0.1%κ.β.Pt/SiO2 (β), 0.1%κ.β.Pt/CeO2 (γ) και 0.1%κ.β.Pt/Fe2O3 (δ) σύµφωνα µε την πειραµατική διαδικασία που 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1 (πείραµα Β). Κώ

στ
ας

 Ν
. Κ

ώσ
τα



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 263

5.1.2 Πειραµατικές Μετρήσεις µε τη Χρήση Φασµατοσκοπίας Υπερύθρου  
           (FTIR, In-situ DRIFTS) 
5.1.2.1 Στηριζόµενος Καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 
• Ταυτοποίηση της Χηµικής ∆οµής Ενδιαµέσων Ειδών σε Συνθήκες 

Αντίδρασης 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 1, η τεχνική in-situ DRIFTS 

χρησιµοποιείται ευρέως στην κατάλυση για τον προσδιορισµό ενδιαµέσων ειδών που 
σχηµατίζονται σε µια στερεή επιφάνεια κατά τη διάρκεια της καταλυτικής 
αντίδρασης. Στην συγκεκριµένη ∆.∆. µελετήθηκε µε την χρήση της τεχνικής in-situ 
DRIFTS α) η χηµική δοµή και σύσταση ενδιαµέσων προσροφηµένων ειδών τα οποία 
παράγονται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2, β) τα πραγµατικά ενδιάµεσα 
είδη τα οποία βρίσκονται στο µηχανισµό της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 (χρήση ισοτόπου 
15ΝΟ), και γ) ο σχηµατισµός προσροφηµένων ειδών κατά τη διάρκεια των 
αντιδράσεων ΝΟ/Ηe, ΝΟ/Ο2 και ΝΟ2/H2/Ο2. Η ταυτοποίηση των διαφόρων 
ενδιαµέσων προσροφηµένων ειδών έγινε µε βάση την περιοχή κυµαταρίθµων 
απορρόφησης τους στο υπέρυθρο, όπως αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία. Τα 
διάφορα είδη ΝΟχ που αναφέρονται στην βιβλιογραφία για στηριζόµενους καταλύτες 
Pt συνοψίζονται στον Πίνακα 5.4. 

Στο Σχήµα 5.5 παρουσιάζεται το φάσµα FTIR που λήφθηκε µετά από  
αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 στους 140ºC  από τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3. Σε 
αυτό το σηµείο αναφέρεται ότι για την εξαγωγή των τελικών φασµάτων FTIR τα οποία 
και παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό έχει προηγηθεί αφαίρεση του αντίστοιχου 
φάσµατος του στερεού καταλύτη το οποίο έχει ληφθεί κάτω από ροή He στη 
θερµοκρασία αντίδρασης. Όπως φαίνεται στο Σχ. 5.5, το φάσµα FTIR που λήφθηκε 
παρουσιάζει ευδιάκριτες κορυφές απορρόφησης. Η πρώτη κορυφή (αρχίζοντας από 
τον υψηλότερο κυµατάριθµο) εµφανίζεται στoυς 2220 cm-1 και αντιστοιχεί σε 
προσροφηµένα nitrosyls (NO+ και ΝΟ2

+) σε µεταλλοκατιόν του υποστρώµατος [1-3]. 
Η κορυφή αυτή δεν µπορεί να αντιστοιχεί σε προσροφηµένο υποξείδιο του αζώτου 
(Μ-Ν2Ο), αφού το είδος αυτό δίνει και δεύτερη κορυφή απορρόφησης στους 1285 
cm-1 [4], η οποία δεν παρατηρείται (Σχήµα 5.5). Μια δεύτερη έντονη κορυφή 
απορρόφησης παρατηρείται στους 1700 cm-1 και αποδίδεται στο σχηµατισµό 
γεφυρωτού ΝΟ σε δύο ή περισσότερα άτοµα Pt (Ptn-NO) [4, 5]. Η κορυφή που 
παρατηρείται στους 1620 cm-1 οφείλεται τόσο σε µοριακά προσροφηµένο νερό [6, 7], 
όσο και στο σχηµατισµό bidentate νιτρικών στο Pt [8, 9]. Μετά από αποσυνέλιξη της 
πολλαπλής κορυφής που εµφανίζεται στην περιοχή 1600-1300 cm-1 (Σχήµα 5.5), 
έχουν προκύψει τρεις νέες κορυφές απορρόφησης στους 1540 cm-1, 1520 cm-1 και 
1470 cm-1. Η κορυφή στους 1470 cm-1 αντιστοιχεί σε unidentate νιτρικά στο Pt, ενώ 
η κορυφή στους 1520 cm-1 αντιστοιχεί σε unidentate νιτρικά στο υπόστρωµα [10]. Η 
κορυφή στους 1540 cm-1 είναι δυνατό να οφείλεται σε bidentate νιτρικά µε 
συµµετοχή µόνο του υποστρώµατος, είτε µε συµµετοχή της διεπιφάνειας µετάλλου-
υποστρώµατος. 
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Πίνακας 5.4: ∆οµή και κυµατάριθµος απορρόφησης ειδών ΝΟΧ σε στηριζόµενους 
καταλύτες Pt. 
 

Είδος ∆οµή Κυµατάριθµος (cm-1) 
 
Nitric Oxide 

 
NO (g) 

 

 
1840 

Nitrogen hypoxide 
Nitrosyls on support 
 

M-N2O και  
Μ-ΝΟ+ ή Μ-ΝΟ2
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Nitrogen Dioxide M-NO2
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Nitrosyls on Pt 
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MN

O
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Nitro NO2
- chelating 

N

O

O

 

1325, 1100-1300 

 
όπου M: Μεταλλοκατιόν υποστρώµατος. 
 

 Λόγω της πολυπλοκότητας του υποστρώµατος, το οποίο αποτελεί µίγµα 
διαφόρων οξειδικών φάσεων, είναι δυνατό κάποιο συγκεκριµένο είδος που είναι 
προσροφηµένο σε διαφορετικές φάσεις του υποστρώµατος, να απορροφά σε δύο 
διαφορετικούς αλλά παραπλήσιους κυµατάριθµους. Η πολύ πλατειά ταινία 
απορρόφησης που εµφανίζεται στο Σχήµα 5.6 µεταξύ 1500 και 1300 cm-1 (κορυφή 
στους 1410 cm-1), καθώς και η κορυφή στους 1250 cm-1 (Σχήµα 5.5), οφείλονται σε 
διάφορα νιτρώδη και υπονιτρώδη είδη σε φάσεις του υποστρώµατος. Τα τελευταία 
είδη είναι τα µόνα που απορροφούν σε τόσο χαµηλή συχνότητα. 
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Σχήµα 5.5: Φάσµα DRIFTS που λήφθηκε από τον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 µετά 
από αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC. 
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Σχήµα 5.6: Αποσυνέλιξη φάσµατος DRIFTS στην περιοχή 1300-1600 cm-1 που 
λήφθηκε από τον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 µετά από αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους 
140ºC. 

 
Η ενεργότητα των πιο πάνω ενδιαµέσων ειδών που έχουν βρεθεί να 

σχηµατίζονται κατά την διάρκεια της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 έχει προσδιοριστεί µε 
πείραµα TPSR σε ροή H2. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για το πείραµα αυτό έχει 
ήδη περιγραφεί αναλυτικά και φαίνεται στον Πίνακα 5.1. Στο Σχήµα 5.7 
παρουσιάζονται τα φάσµατα υπερύθρου που λήφθηκαν από τον καταλύτη 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3 µετά από αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC και επιφανειακή 
αντίδραση των προσροφηµένων ειδών µε 10%H2/He στην θερµοκρασιακή περιοχή 
25-200ºC. Όπως φαίνεται στο Σχ. 5.7, οι περισσότερες κορυφές που εµφανίζονται στο 
φάσµα υπερύθρου για τον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 µετά από αντίδραση 
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ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC εξαφανίζονται ή µειώνονται δραστικά µετά από αντίδραση µε 
H2 στους 50ºC. Οι µόνες κορυφές που παραµένουν στο φάσµα µέχρι και τους 100ºC 
είναι αυτές που αντιστοιχούν στα unidentate νιτρικά στο υπόστρωµα (1520 cm-1) 
καθώς και η κορυφή που αντιστοιχεί στα γεφυρωτά είδη ΝΟ στο Pt (1700 cm-1). Οι 
τελευταίες κορυφές εξαφανίζονται µετά από αντίδραση µε H2 στους 200ºC. Τα 
τελευταία αποτελέσµατα έρχονται σε πολύ καλή συµφωνία µε τα αποτελέσµατα 
θερµοπρογραµµατιζόµενης επιφανειακής αντίδρασης (TPSR) µε H2 που 
παρουσιάστηκαν στη προηγούµενη ενότητα για τον ίδιο καταλύτη (Σχ. 5.4α). 
Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα αυτά έδειξαν την ύπαρξη τουλάχιστον δύο ειδών 
προσροφηµένων ΝΟχ όσον αφορά την ενεργότητα τους ως προς το H2, γεγονός που 
συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 5.7. 

Αναφορές στην βιβλιογραφία [11, 12] υποδεικνύουν ότι ο µηχανισµός 
αναγωγής του ΝΟ πιθανόν να περνάει από ένα στάδιο οξείδωσης του τελευταίου προς 
παραγωγή ΝΟ2. Με βάση την τελευταία υπόθεση, και µε σκοπό την απόκτηση 
περισσοτέρων πληροφοριών όσον αφορά το µηχανισµό της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2, 
έγινε µελέτη της αντίδρασης  ΝΟ2/H2/Ο2 µε τη χρήση in situ DRIFTS. Το Σχήµα 5.8 
παρουσιάζει συγκριτικά φάσµατα υπερύθρου που λήφθηκαν από τον καταλύτη 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3 µετά από αντίδραση 0.25%ΝΟ2/1%Η2/5%Ο2 και 
0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 στους 140ºC.  

 
Σχήµα 5.7: Φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 
µετά από αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC και επιφανειακή αντίδραση των 
προσροφηµένων ειδών µε 10%H2/He στους 50, 100, 150 και 200ºC. 
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Όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.8, το φάσµα υπερύθρου που λήφθηκε µετά από 
αντίδραση ΝΟ2/H2/Ο2 είναι ποιοτικά παρόµοιο µε το αντίστοιχο φάσµα που λήφθηκε 
µετά από αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2. Συγκεκριµένα, τα δύο φάσµατα εµφανίζουν ίδιες 
κορυφές απορρόφησης γεγονός που υποδεικνύει το σχηµατισµό ιδίων 
προσροφηµένων ενδιαµέσων ειδών κατά την διάρκεια των δύο αντιδράσεων. Παρόλα 
αυτά, τα δύο φάσµατα του Σχήµατος 5.8 παρουσιάζουν σηµαντικές ποσοτικές 
διαφορές, για ορισµένα προσροφηµένα είδη ΝΟχ (π.χ. κορυφή στα 2220cm-1 και 
1250cm-1 κτλ.). 
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Σχήµα 5.8: Σύγκριση φασµάτων DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3 µετά από αντίδραση ΝΟ2/Η2/Ο2 και ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC. 
 

Τα τελευταία αποτελέσµατα φαίνεται να ενισχύουν την υπόθεση που έχει γίνει 
αρχικά. Παρόλα αυτά, και µε σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των τελευταίων 
αποτελεσµάτων έχει γίνει µελέτη της αντίδρασης ΝΟ/Ο2 στον υπόψιν καταλύτη. 

Στο Σχήµα 5.9 παρουσιάζονται συγκριτικά φάσµατα υπερύθρου που 
λήφθηκαν από τον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 µετά από αντίδραση ΝΟ/Ο2 και 
ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.9, τα δύο φάσµατα είναι 
ποιοτικά παρόµοια παρουσιάζοντας µικρές µόνο ποσοτικές διαφορές. Επιπλέον, το 
φάσµα που έχει ληφθεί µετά από αντίδραση ΝΟ/Ο2 είναι σχεδόν πανοµοιότυπο µε 
αυτό που λήφθηκε µετά από αντίδραση ΝΟ2/H2/Ο2. Τα τελευταία αποτελέσµατα 
παρουσιάζονται να είναι σε πολύ καλή συµφωνία µε τα αποτελέσµατα του Σχήµατος  
5.8 και ενισχύουν περαιτέρω την υπόθεση ότι το ΝΟ2 αποτελεί ενδιάµεσο είδος προς 
σχηµατισµό Ν2 µετά από αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2. Περαιτέρω συζήτηση για τη σηµασία 
των αποτελεσµάτων αυτών θα δοθούν στο Κεφάλαιο 6. 
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Σχήµα 5.9: Σύγκριση φασµάτων DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3 µετά από αντίδραση ΝΟ/Ο2 και ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC. 
 
• Ταυτοποίηση Χηµικής ∆οµής Προσροφηµένων Ειδών ΝΟΧ Εναλλάξιµων και 

µη Εναλλάξιµων µε το Αέριο 15ΝΟ σε Συνθήκες Αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 
 
Στα προηγούµενα υποκεφάλαια έγινε ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση 

ενδιαµέσων ειδών ΝΟΧ που σχηµατίζονται κατά την διάρκεια της αντίδρασης 
ΝΟ/H2/Ο2 στην επιφάνεια του καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3. Τα πιο πάνω ενδιάµεσα 
είδη είναι δυνατό να σχηµατίζονται και να λαµβάνουν ή να µη λαµβάνουν µέρος στο 
µηχανισµό της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2. Στην πρώτη περίπτωση ονοµάζονται “ενεργά” 
ενδιάµεσα είδη (active adsorbed species), ενώ στη δεύτερη περίπτωση “ανενεργά” 
ενδιάµεσα είδη (inactive adsorbed species). Τα τελευταία είδη ονοµάζονται επίσης 
και “θεατές” (spectators) της αντίδρασης. Για τον διαχωρισµό των ενεργών από τα 
ανενεργά ενδιάµεσα είδη είναι απαραίτητη η χρήση της τεχνικής της ισοτοπικής 
εναλλαγής. Η τελευταία τεχνική σε συνδυασµό µε τη τεχνική DRIFTS µπορεί να 
οδηγήσει στην ταυτοποίηση της δοµής και χηµικής σύστασης των ενεργών 
ενδιαµέσων ειδών µιας αντίδρασης, ενώ ο συνδυασµός της ισοτοπικής εναλλαγής µε 
φασµατογράφο µάζας οδηγεί στην ποσοτικοποίηση των ειδών αυτών. Τα 
αποτελέσµατα ποσοτικοποίησης των ειδών αυτών παρουσιάζονται στο επόµενο 
υποκεφάλαιο. Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 
ταυτοποίησης των ενεργών προσροφηµένων εναλλάξιµων και µη-εναλλάξιµων 
ενδιαµέσων ειδών µε το ΝΟ της αέριας φάσης, όπου τα είδη αυτά σχηµατίζονται 
κατά την διάρκεια της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 στους 140ºC. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εκτέλεση των πιο πάνω πειραµάτων 
έχει ως εξής. Μετά από προκατεργασία του στερεού καταλύτη ακολούθησε 
αντίδραση στο µίγµα τροφοδοσίας ΝΟ/Η2/Ο2 για 30 min σε κελλί DRIFTS και λήψη 
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φάσµατος στις συνθήκες αυτές. Στην συνέχεια, το µίγµα αντίδρασης εναλλάχθηκε σε 
µείγµα το οποίο είχε ακριβώς την ίδια σύσταση αλλά  περιείχε αέριο ισότοπο 15ΝΟ. 
Ακολούθησε η λήψη φάσµατος µετά από 30 min αντίδρασης κάτω από τη ροή του 
ισοτοπικού µίγµατος αντίδρασης. 

Στο Σχήµα 5.10 παρουσιάζονται τα φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν κάτω από 
συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 και 30min από την έναρξη της αντίδρασης όπως 
επίσης και µετά από 30min αντίδρασης στο µίγµα 15ΝΟ/H2/Ο2 στους 140ºC. Οι 
κορυφές που παρουσιάζουν µετατόπιση µετά την ισοτοπική εναλλαγή του αερίου 
αντιστοιχούν σε ενεργά ενδιάµεσα είδη της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 και σηµειώνονται 
µε βέλος στα φάσµατα του Σχήµατος 5.10. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.10, 
ταυτοποιήθηκαν δύο ενεργά είδη για τον υπό µελέτη καταλύτη. Συγκεκριµένα, τα 
είδη αυτά αντιστοιχούν σε Μ-ΝΟχ

+ (2220 cm-1) και Μ-O-(NO)-O-Μ (1520 cm-1), 
όπου Μ είναι µεταλλοκατιόν του υποστρώµατος. Η ταυτοποίηση των τελευταίων 
ειδών ως ενεργών ενδιαµέσων ειδών της αντίδρασης αποδεικνύει τη συµµετοχή του 
υποστρώµατος La0.5Ce0.5MnO3 στο µηχανισµό της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2. Εποµένως, 
θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη η επίδραση του υποστρώµατος La0.5Ce0.5MnO3 
στην καταλυτική συµπεριφορά του στηριζόµενου καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3. 
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Σχήµα 5.10: Φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν κάτω από συνθήκες αντίδρασης 
0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2/He, 30min από την έναρξη της αντίδρασης όπως επίσης µετά 
από 30min αντίδρασης στο µίγµα 15ΝΟ/H2/Ο2/He για τον καταλύτη 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3. 
 

Για περαιτέρω µελέτη στοιχείων του µηχανισµού της αντίδρασης, και µε 
σκοπό την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση ενεργών ενδιαµέσων ειδών ΝΟχ της 
αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 τα οποία είναι αντιστρεπτά προσροφηµένα στην καταλυτική 
επιφάνεια, σχεδιάστηκε το ακόλουθο πείραµα. Μετά από αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 για 30 
min στους 140οC στον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3, το κανονικό µείγµα αντίδρασης 
εναλλάχτηκε σε µείγµα 0.25% 15ΝΟ/Ηe για 15min υπό συνεχή ροή. Κατά το στάδιο 
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αυτό η αντίδραση σταµατά και γίνεται σήµανση µόνο των ενδιαµέσων ειδών τα οποία 
είναι αντιστρεπτά προσροφηµένα στην επιφάνεια του καταλύτη. Στην συνέχεια 
ακολούθησε γρήγορη ψύξη του καταλύτη κάτω από ροή He και τέλος 
θερµοπρογραµµατιζόµενη αντίδραση (TPSR) των προσροφηµένων ειδών υπό τη ροή 
του µίγµατος 10%Η2/He. Κατά το τελευταίο στάδιο λαµβάνονταν in-situ φάσµατα 
DRIFTS κάθε 50ºC. 

Στο Σχήµα 5.11 παρουσιάζονται τα φάσµατα FTIR που λήφθηκαν µετά από 
30 min αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 και 15 min ισοτοπικής εναλλαγής στο µίγµα 15ΝΟ/He 
για τον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 στους 140ºC. Οι κορυφές που παρουσιάζουν 
µετατόπιση µετά την ισοτοπική εναλλαγή του αερίου αντιστοιχούν στα εναλλάξιµα 
ενδιάµεσα είδη ΝΟΧ της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 µε το αέριο 15ΝΟ και σηµειώνονται 
µε βέλος στα φάσµατα του Σχήµατος 5.11. Όπως φαίνεται στο Σχ. 5.11, η µόνη 
κορυφή που παρουσιάζει µετατόπιση µετά την ισοτοπική εναλλαγή είναι αυτή που 
εµφανίζεται στους 1520 cm-1 και η οποία αντιστοιχεί σε bidentate νιτρικά στο 
υπόστρωµα. 
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Σχήµα 5.11: Φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν µετά από 30 min αντίδρασης 
ΝΟ/Η2/Ο2 και 15 min ισοτοπικής εναλλαγής στο µίγµα 15ΝΟ/He για τον καταλύτη 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3 στους 140ºC. 
 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στα Σχήµατα 5.10 και 
5.11, συµπεραίνεται ότι κατά τη διάρκεια της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 στους 140ºC 
στον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 σχηµατίζονται δύο ενεργά ενδιάµεσα είδη, τα Μ-
ΝO2  και bidentate νιτρικά στο υπόστρωµα, όπου Μ είναι µεταλλοκατιόν του 
υποστρώµατος. Από τα δύο αυτά είδη µόνο το τελευταίο αλληλεπιδρά αντιστρεπτά µε 
το ΝΟ της αέριας φάσης κατά την αντίδραση: 
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5.1.2.2 Στηριζόµενος Καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/SiO2 

• Ταυτοποίηση Ενδιαµέσων Ειδών σε Συνθήκες Αντίδρασης 
 

Στο Σχήµα 5.12 παρουσιάζονται το φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν µετά 
από  αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 στους 50, 140 και 200ºC από τον καταλύτη 
0.1%κ.β.Pt/SiO2. Όπως φαίνεται στο Σχ. 5.12, το φάσµα που λήφθηκε µετά από 
αντίδραση στους 140ºC παρουσιάζει 3 ευδιάκριτες κορυφές απορρόφησης σε 
αντίθεση µε το φάσµα που λήφθηκε στους 200ºC, στο οποίο φαίνεται η εξαφάνιση 
της µιας από τις τρεις κορυφές. Στο φάσµα που λήφθηκε στους 50ºC παρουσιάζεται 
µια µόνο κορυφή απορρόφησης. Η πρώτη κορυφή που εµφανίζεται στους 1620 cm-1 
(αρχίζοντας από τον υψηλότερο κυµατάριθµο) οφείλεται τόσο στην παρουσία 
προσροφηµένου νερού (προϊόν αντίδρασης) όσο και σε bidentate NO στο Pt.  
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Σχήµα 5.12: Φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη Pt/SiO2 µετά από 
αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους 50, 140 και 200ºC. 
 

Το γεγονός ότι η τελευταία κορυφή παρουσιάζει ώµο που φτάνει µέχρι τους  
1700 cm-1 υποδεικνύει κατά πάσα πιθανότητα ότι σχηµατίζονται και τα δύο 
προσροφηµένα είδη. Η δεύτερη κορυφή παρατηρείται στους 1420-1480 cm-1 και 
οφείλεται στον σχηµατισµό unidentate νιτρικών στο Pt. Τέλος, η κορυφή που 
εµφανίζεται περίπου στους 1280 cm-1 οφείλεται στο σχηµατισµό Nitro NO2

- chelating 

Κώ
στ
ας

 Ν
. Κ
ώσ
τα



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 272

ειδών τα οποία επίσης βρίσκονται ασθενώς ροφηµένα στο υπόστρωµα. Τα τελευταία 
είδη σχηµατίζονται στην επιφάνεια του καταλύτη Pt/SiO2 µόνο µετά από αντίδραση 
στους 140ºC (Σχ. 5.12). 

Η δραστικότητα των πιο πάνω ενδιαµέσων προσροφηµένων ειδών που έχουν 
βρεθεί να σχηµατίζονται κατά την διάρκεια της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2, έχει µελετηθεί 
µε πειράµατα TPSR ως προς το He και το H2. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε έχει 
ήδη περιγραφεί αναλυτικά και φαίνεται στον Πίνακα 5.1. Τα αποτελέσµατα που 
έχουν ληφθεί παρουσιάζονται στα Σχήµατα 5.13 και 5.14.  

 
Σχήµα 5.13: Φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη Pt/SiO2 µετά από 
αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 στους 140ºC και επιφανειακή αντίδραση των προσροφηµένων 
ειδών υπό ροή He στους 25, 60, 100, 200, 300, 400, 450 και 500ºC. 

 
Το Σχήµα 5.13 παρουσιάζει τα φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν από τον 

καταλύτη Pt/SiO2 µετά από αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC και επιφανειακή 
αντίδραση των προσροφηµένων ειδών κάτω από ροή He στην θερµοκρασιακή 
περιοχή 25-500ºC. Από το Σχήµα 5.13 παρατηρείται µια σταδιακή αλλά συνεχής 
µείωση της έντασης των κορυφών του φάσµατος µε αύξηση της θερµοκρασίας. 
Συγκεκριµένα, όλες οι κορυφές του φάσµατος εξαφανίζονται όταν η  θερµοκρασία 
του καταλύτη ξεπεράσει τους 400ºC. 
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Παρόµοια συµπεριφορά παρατηρείται και στην περίπτωση των 
αποτελεσµάτων του Σχήµατος 5.14 µετά από αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC και 
επιφανειακή αντίδραση των προσροφηµένων ειδών υπό ροή H2/He στην 
θερµοκρασιακή περιοχή 25-500ºC. Παρόλα αυτά, οι µεταβολές της έντασης των 
κορυφών σε σχέση µε την θερµοκρασία είναι πολύ µεγαλύτερες στην τελευταία 
περίπτωση (H2 TPSR) παρά στην περίπτωση που η αντίδραση γίνεται υπό ροή He 
(Σχ. 5.13). Επιπλέον, όπως φαίνεται από το Σχ. 5.14 τα τρία διαφορετικά είδη 
προσροφηµένου ΝΟχ που έχουν παρατηρηθεί παρουσιάζουν διαφορετική 
δραστικότητα ως προς το H2. Συγκεκριµένα, τα είδη που αντιστοιχούν στις δύο 
πρώτες κορυφές (ξεκινώντας από τους υψηλότερους κυµατάριθµους) παρουσιάζονται 
να είναι πιο ενεργά από το είδος που αντιστοιχεί στην κορυφή που εµφανίζεται στους 
1280 cm-1. Τα τελευταία αποτελέσµατα έρχονται σε πολύ καλή συµφωνία µε τα 
αποτελέσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης επιφανειακής αντίδρασης (TPSR) που 
έχουν ήδη παρουσιαστεί για τον ίδιο καταλύτη. Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα αυτά 
έδειξαν την ύπαρξη τουλάχιστον δύο ειδών προσροφηµένου ΝΟχ όσον αφορά την 
δραστικότητα τους ως προς το H2, γεγονός που συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα του 
Σχήµατος 5.14. 

 
Σχήµα 5.14: Φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη Pt/SiO2 µετά από 
αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 στους 140ºC και επιφανειακή αντίδραση των προσροφηµένων 
ειδών µε 10%H2/He στους 25, 70, 100, 160, 200, 250 και 300ºC. 
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Εκτός από την αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 έχει µελετηθεί και η αντίδραση 
ΝΟ2/H2/Ο2 για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούµενη ενότητα. Το 
Σχήµα 5.15 παρουσιάζει τα φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη 
Pt/SiO2 µετά από αντίδραση ΝΟ2/Η2/Ο2 και ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC. Όπως φαίνεται 
στο Σχήµα 5.15, τα φάσµατα που έχουν ληφθεί είναι ποιοτικά και ποσοτικά 
παρόµοια. Αυτό ενισχύει ακόµη περισσότερο τις ενδείξεις που υπάρχουν ότι ο 
µηχανισµός αναγωγής του ΝΟ πιθανόν να περνά από ένα στάδιο οξείδωσης του 
τελευταίου προς ΝΟ2. 
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Σχήµα 5.15: Σύγκριση φασµάτων DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη Pt/SiO2 
µετά από αντίδραση ΝΟ2/Η2/Ο2 και ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC. 
 

Για την απόκτηση περισσοτέρων πληροφοριών όσον αφορά το µηχανισµό της 
αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2, έχει γίνει µελέτη και της αντίδρασης  ΝΟ/Ο2. Το Σχήµα 5.16 
παρουσιάζει συγκριτικά φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη Pt/SiO2 
µετά από αντίδραση ΝΟ/Ο2 και ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC. Όπως φαίνεται από το Σχ. 
5.16, τα δύο φάσµατα παρουσιάζουν σηµαντικές ποσοτικές αλλά και ποιοτικές 
διαφορές. Η σηµαντικότερη ποιοτική διαφορά που παρατηρείται είναι η εµφάνιση 
µιας νέας κορυφής απορρόφησης στους 1570 cm-1 στο φάσµα που λήφθηκε µετά από 
αντίδραση ΝΟ/Ο2. Η κορυφή αυτή αποδίδεται στο σχηµατισµό ενός γεφυρωτού 
είδους ΝΟ στην διεπιφάνεια µετάλλου-υποστρώµατος (Πίνακας 5.4). Το είδος αυτό 
φαίνεται να ευνοείται στην απουσία παρά στην παρουσία H2. Το γεγονός αυτό 
έρχεται σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που έχουν ληφθεί στους άλλους 
στηριζόµενους καταλύτες Pt που έχουν µελετηθεί στην παρούσα ∆.∆. Σηµειώνεται 
επιπλέον το γεγονός ότι τα δύο φάσµατα που παρουσιάζονται στο Σχ. 5.16 
παρουσιάζουν σηµαντικές ποσοτικές διαφορές. 
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Σχήµα 5.16: Σύγκριση φασµάτων DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη Pt/SiO2 
µετά από αντίδραση ΝΟ/Ο2 και ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC. 
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Σχήµα 5.17: Σύγκριση φασµάτων DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη Pt/SiO2 
µετά από αντίδραση ΝΟ/H2 και ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC. 
 

Επιπρόσθετα των πιο πάνω αναφερθέντων πειραµάτων, µε σκοπό την 
απόκτηση περισσοτέρων πληροφοριών όσον αφορά την επίδραση του Ο2 στον 
µηχανισµό της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2, έχει γίνει µελέτη της αντίδρασης ΝΟ/H2. Τα 
αποτελέσµατα FTIR που έχουν ληφθεί όσον αφορά την τελευταία αντίδραση 
παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.17. Συγκεκριµένα, το Σχήµα 5.17 παρουσιάζει 
συγκριτικά φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη Pt/SiO2 µετά από 
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αντίδραση ΝΟ/H2 και ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.17, η 
µόνη σηµαντική διαφορά που παρατηρείται στα δύο φάσµατα είναι η εξαφάνιση της 
κορυφής απορρόφησης στην περιοχή 1420-1480 cm-1. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η 
τελευταία κορυφή οφείλεται στο σχηµατισµό unidentate νιτρικών στο Pt. Περαιτέρω 
συζήτηση για την σηµασία των τελευταίων αποτελεσµάτων γίνεται στο Κεφάλαιο 6. 
 
• Ταυτοποίηση Προσροφηµένων Ειδών ΝΟΧ Εναλλάξιµων και µη 

Εναλλάξιµων µε το Αέριο 15ΝΟ σε Συνθήκες Αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 
 

Στο Σχήµα 5.18 παρουσιάζονται τα φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν µετά από 30 
min αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC και 30 min µετά από την ισοτοπική εναλλαγή 
της τροφοδοσίας 15ΝΟ/H2/Ο2 στον καταλύτη Pt/SiO2. Οι κορυφές που παρουσιάζουν 
µετατόπιση (περίπου 40 cm-1) µετά την ισοτοπική εναλλαγή του αερίου αντιστοιχούν 
σε ενεργά ενδιάµεσα είδη της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 και σηµειώνονται µε βέλος στα 
φάσµατα του Σχήµατος 5.18. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.18 δύο είδη ΝΟχ 
θεωρούνται ενεργά ενδιάµεσα είδη της αντίδρασης για τον υπό µελέτη καταλύτη. 
Συγκεκριµένα, τα είδη αυτά είναι τα Pt-ΝΟδ+ (1900 cm-1) και Pt-NO3 (1480 cm-1). 
Σηµειώνεται ότι τα τελευταία είδη είναι εντελώς διαφορετικά από τα αντίστοιχα είδη 
που βρέθηκαν να είναι ενεργά για τον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 (Σχ. 5.10). 
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Σχήµα 5.18: Φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν µετά από 30 min αντίδρασης 
ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC και 30 min ισοτοπικής εναλλαγής της τροφοδοσίας 
15ΝΟ/H2/Ο2 στον καταλύτη Pt/SiO2 στους 140ºC. 
 

Στο Σχήµα 5.19 παρουσιάζονται τα φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν µετά 
από 30 min αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC και 15 min ισοτοπικής εναλλαγής στο 
µίγµα 15ΝΟ/He για τον καταλύτη Pt/SiO2. Όπως έχει προαναφερθεί, το πείραµα αυτό 
έγινε µε σκοπό τον διαχωρισµό των εναλλάξιµων (exchangeable) από τα µη 
εναλλάξιµα (non-exchangeable) ενεργά ενδιάµεσα είδη ΝΟΧ µε το αέριο ΝΟ. Οι 

Κώ
στ
ας

 Ν
. Κ
ώσ
τα



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 277

κορυφές που παρουσιάζουν µετατόπιση µετά την ισοτοπική εναλλαγή του αερίου 
αντιστοιχούν στα εναλλάξιµα ενδιάµεσα είδη της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 και 
σηµειώνονται µε βέλος στα φάσµατα του Σχήµατος 5.19. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 
5.19, η µόνη κορυφή που παρουσιάζει µετατόπιση µετά την ισοτοπική εναλλαγή της 
τροφοδοσίας είναι αυτή που εµφανίζεται στους 1900 cm-1 και η οποία αντιστοιχεί στο 
είδος Pt-ΝΟδ+. 

Από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στα δύο τελευταία Σχήµατα 
συµπεραίνεται ότι κατά την διάρκεια της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 στον καταλύτη 
Pt/SiO2 σχηµατίζονται δύο ενεργά ενδιάµεσα είδη από τα οποία µόνο το ένα είναι 
εναλλάξιµο (αντιστρεπτά χηµικά προσροφηµένο) µε το αέριο ΝΟ. 
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Σχήµα 5.19: Φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν µετά από 30 min αντίδρασης 
ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC και 15 min ισοτοπικής εναλλαγής 15ΝΟ/He στον καταλύτη 
Pt/SiO2. 
 
5.1.3 Μέτρηση Επιφανειακών Καλύψεων Ενεργών Ενδιαµέσων Ειδών σε  
           Συνθήκες Αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 µε την Τεχνική SSITKA 
5.1.3.1 Στηριζόµενος Καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/La0.5Ce0.5MnO3 
 

Για την µέτρηση της επιφανειακής κάλυψης (surface coverage), θ, των 
ενεργών ενδιαµέσων ειδών των οποίων η χηµική δοµή έχει που έχουν ταυτοποιηθεί 
και τα οποία σχηµατίζονται κατά την διάρκεια της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 στην 
επιφάνεια του καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3, έχει γίνει χρήση της τεχνικής της 
Ισοτοπικής ∆υναµικής Κινητικής Ανάλυσης σε Σταθερή Κατάσταση (Steady State 
Isotopic Transient Kinetic Analysis, SSITKA) µε τη χρήση on line φασµατογράφου 
µάζας, όπως έχει περιγραφεί στο Κεφάλαιο 1. Κατά την διάρκεια του πειράµατος 
αυτού γινόταν συνεχής καταγραφή των σηµάτων που αντιστοιχούσαν στα αντιδρώντα 
και προϊόντα της αντίδρασης σε σχέση µε το χρόνο. Συγκεκριµένα, καταγράφονταν οι 
µαζικοί αριθµοί (m/z) 30, 28, 40 και 44 για τα αέρια ΝΟ, Ν2, Αr και Ν2Ο, αντίστοιχα, 
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καθώς και οι µαζικοί αριθµοί 29, 45 και 46 για τα ισότοπα 14Ν15Ν, 14Ν15ΝΟ και 
15Ν2Ο, αντίστοιχα. Η δυναµική απόκριση του Ar που καταγράφεται στο 
συγκεκριµένο πείραµα περιγράφει την υδροδυναµική απόκριση του συστήµατος ροής 
των αερίων και του αντιδραστήρα που χρησιµοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια της 
βηµατικής επιβολής ισοτοπικής εναλλαγής της τροφοδοσίας που έγινε. 

Στο Σχήµα 5.20 παρουσιάζονται οι δυναµικές αποκρίσεις των ισοτόπων 
αερίωνΝ2 (Σχ. 5.20α) και Ν2Ο (Σχ. 5.20β) που µετρήθηκαν κατά το πείραµα SSITKA 
στον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 στους 140ºC. Όπως φαίνεται από το Σχήµα 5.20, 
τα µόνα ισότοπα προϊόντα (παρουσία 15Ν) που παράγονται κατά τη διάρκεια της 
εναλλαγής είναι το 14Ν15Ν και 14Ν15ΝΟ. Η συνολική ποσότητα των ΝΟχ που 
συµµετέχει στην αντίδραση και οδηγεί στο σχηµατισµό Ν2 και Ν2Ο υπολογίστηκε 
από την ολοκλήρωση των αντίστοιχων δυναµικών αποκρίσεων και βρέθηκε να είναι 
4.05 µatomΝ/g. Το 81.5% (3.3 µatom/g) αυτής της ποσότητας οδηγεί στο σχηµατισµό 
Ν2, ενώ το 18.5% (0.75 µatom/g) οδηγεί στο σχηµατισµό Ν2O. Αυτή είναι µια πολύ 
σηµαντική ποσοτική µηχανιστική πληροφορία που έχει παρθεί από το είδος 
πειράµατος. 

Όπως έχει αναφερθεί η ποσοτικοποίηση των ενεργών ενδιαµέσων ειδών ΝΟχ 
της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 τα οποία είναι αντιστρεπτά προσροφηµένα στην 
καταλυτική επιφάνεια του στερεού Pt/La0.5Ce0.5MnO3 µπορεί να γίνει σύµφωνα µε 
την εξής πειραµατική διαδικασία. Μετά από αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 για 30 min στους 
140οC το µείγµα της αντίδρασης εναλλάσσεται σε µείγµα 15ΝΟ/Ηe για 15 min. 
Ακολούθως, η τροφοδοσία εναλλάσσεται σε He µε ταυτόχρονη γρήγορη ψύξη του 
αντιδραστήρα στους 25ºC. Στην συνέχεια η τροφοδοσία εναλλάσσεται στο µίγµα 
10%H2/He µε ταυτόχρονη αύξηση της θερµοκρασίας (H2 TPSR). Στο σηµείο αυτό 
γίνεται συνεχής µέτρηση των προϊόντων της αντίδρασης µε τη βοήθεια 
φασµατογράφου µάζας. Στο Σχήµα 5.21 παρουσιάζεται το φάσµα θερµο-
προγραµµατιζόµενης αντίδρασης που λήφθηκε για τον υπό µελέτη καταλύτη κάτω 
από ροή 10%Η2/He. Όπως φαίνεται από το Σχήµα 5.21, το φάσµα παρουσιάζει δύο 
κορυφές. Η πρώτη κορυφή αντιστοιχεί σε παραγωγή 15ΝΟ και εµφανίζεται στους 
50ºC µε ώµο στα δεξιά της κορυφής και µε ουρά µέχρι τους 225ºC. Η δεύτερη πολύ 
πλατειά κορυφή εµφανίζεται στην θερµοκρασιακή περιοχή 25-275ºC και αντιστοιχεί 
σε παραγωγή 14Ν2Ο. Οι ποσότητες του 15ΝΟ και 14Ν2Ο που έχουν υπολογιστεί από 
την ολοκλήρωση των αντίστοιχων αποκρίσεων βρέθηκαν να είναι 1.9 και 1.3 µmol/g, 
αντίστοιχα. 

Για την περαιτέρω µελέτη του µηχανισµού της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2, 
ειδικότερα όσον αφορά τον ρόλο του οξυγόνου, έχουν γίνει πειράµατα SSITKA µε 
χρήση ισοτόπου 18Ο2. Συγκεκριµένα, η διαδικασία εκτέλεσης των πειραµάτων αυτών 
ήταν η ίδια όπως και στην περίπτωση των προηγούµενων πειραµάτων ισοτοπικής 
εναλλαγής µε 15ΝΟ. Η µόνη διαφορά σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η εναλλαγή της 
τροφοδοσίας έγινε από το µίγµα  ΝΟ/H2/Ο2 στο αντίστοιχο µίγµα που έχει ακριβώς 
την ίδια σύσταση αλλά περιέχει ισότοπο (18Ο2), αντί του κανονικού Ο2 (16Ο2). Στο 
Σχήµα 5.22 παρουσιάζονται οι δυναµικές αποκρίσεις του Ν2

18Ο, Ν2
16Ο και Ar που 

Κώ
στ
ας

 Ν
. Κ
ώσ
τα



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 279

λήφθηκαν κατά την ισοτοπική εναλλαγή των αερίων ΝΟ/H2/16Ο2 σε ΝΟ/H2/18Ο2 
στους 140ºC στον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.22, µετά 
την ισοτοπική εναλλαγή παρατηρείται µείωση της συγκέντρωσης του παραγόµενου  
Ν2

16Ο κατά περίπου 10%, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται παραγωγή Ν2
18Ο. Το 

τελευταίο αποτέλεσµα αποδεικνύει ότι το οξυγόνο της αέριας φάσης λαµβάνει µέρος 
στο µηχανισµό της αντίδρασης παραγωγής Ν2Ο. Εκτενέστερη συζήτηση των 
αποτελεσµάτων αυτών θα ακολουθήσει στο Κεφάλαιο 6. 
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Σχήµα 5.20: ∆υναµικές αποκρίσεις 14Ν2, 14Ν15Ν, Ar (α) και 14Ν2Ο, 14Ν15ΝΟ, Ar (β) 
που λήφθηκαν κατά το πείραµα SSITKA στους 140ºC στον καταλύτη 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3. 
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Σχήµα 5.21: Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης επιφανειακής αντίδρασης ΝΟχ µε 
υδρογόνο, µετά από αντίδραση 14ΝΟ/H2/Ο2 στους 140oC και ισοτοπική εναλλαγή µε 
15ΝΟ/He για τον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3. 
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Σχήµα 5.22: ∆υναµικές αποκρίσεις Ν2

18Ο, Ν2
16Ο και Ar που λήφθηκαν κατά την 

ισοτοπική εναλλαγή από ΝΟ/H2/16Ο2 σε ΝΟ/H2/18Ο2 στους 140ºC στον καταλύτη 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3. 
 
5.1.3.2 Στηριζόµενος Καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/SiO2 
 

Στο Σχήµα 5.23 παρουσιάζονται οι δυναµικές αποκρίσεις των ισοτόπων 
αερίων Ν2 (Σχ. 5.23α) και Ν2Ο (Σχ. 5.23β) που λήφθηκαν κατά το πείραµα SSITKA 
(χρήση ισοτόπου 15ΝΟ) στους 140ºC στον καταλύτη Pt/SiO2. Όπως φαίνεται στο 
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Σχήµα 5.23, τα µόνα ισότοπα προϊόντα που παράγονται κατά τη διάρκεια της 
ισοτοπικής εναλλαγής είναι το 14Ν15Ν και 14Ν15ΝΟ. Η συνολική ποσότητα των ΝΟΧ 
που συµµετέχει στην αντίδραση και οδηγεί στο σχηµατισµό Ν2 και Ν2Ο 
υπολογίστηκε από την ολοκλήρωση των αντίστοιχων δυναµικών αποκρίσεων και 
βρέθηκε να είναι 3.04 µatomΝ/g. Το 68.4% (2.08 µatom/g) της ποσότητας αυτής 
οδηγεί στο σχηµατισµό Ν2, ενώ το 31.6% (0.96 µatom/g) οδηγεί στο σχηµατισµό 
Ν2O. 

0 50 100 150
Time (s)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Z

14N15N
14N2
Ar

14NO/H2/O2/Ar/He 15NO/H2/O2/Ar/He

Pt/SiO2

T=140oC

(α)

 
 

0 50 100 150
Time (s)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Z

14N15NO
14N2O
Ar

14NO/H2/O2/Ar/He 15NO/H2/O2/Ar/He

Pt/SiO2

T=140oC

(β)

 
 

Σχήµα 5.23: ∆υναµικές αποκρίσεις 14Ν2, 14Ν15Ν, Ar (α) και 14Ν2Ο, 14Ν15ΝΟ, Ar (β) 
που λήφθηκαν κατά το πείραµα SSITKA στους 140ºC στον καταλύτη Pt/SiO2. 
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Στο Σχήµα 5.24 παρουσιάζονται φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης 
αντίδρασης (H2 TPSR) που λήφθηκαν από τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/SiO2 κάτω από 
το µίγµα αντίδρασης 10%Η2/He σύµφωνα µε τη πειραµατική διαδικασία: 14ΝΟ/H2/Ο2 
(140ºC, 30 min) → 15NO/He (140ºC, 15 min → He, ψύξη στους 25ºC  → 10%H2/He 
(TPSR). Όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.24, παρουσιάζονται αποκρίσεις δύο µοριακών 
ειδών, 15ΝΟ και 14Ν15Ν. Η δυναµική απόκριση του 15ΝΟ εµφανίζεται στη 
θερµοκρασιακή περιοχή 25-275ºC µε δύο κορυφές (60ºC και 150ºC), ενώ η δυναµική 
απόκριση του 14Ν15Ν εµφανίζει µια κορυφή στους 200ºC. Οι ποσότητες των 15ΝΟ και 
14Ν15Ν που έχουν υπολογιστεί από την ολοκλήρωση των αντίστοιχων αποκρίσεων 
βρέθηκαν να είναι 1.4 και 1.0 µmol/g, αντίστοιχα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα 
τελευταία αποτελέσµατα έρχονται σε πολύ καλή συµφωνία µε τα αποτελέσµατα 
TPSR για τον ίδιο καταλύτη (Σχ. 5.4 ).  
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Σχήµα 5.24: Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης επιφανειακής αντίδρασης ΝΟ µε 
υδρογόνο µετά από αντίδραση 14ΝΟ/H2/Ο2 (Τ=140oC) και ισοτοπική εναλλαγή 
15ΝΟ/He για τον καταλύτη Pt/SiO2. 

 
Τόσο οι ποσότητες των Ν2 και ΝΟ που έχουν µετρηθεί όσο και η µορφή του 

φάσµατος που έχει ληφθεί στις δύο περιπτώσεις οµοιάζουν σηµαντικά (βλέπε Σχ. 5.4 
και Σχ. 5.24). Αντίθετα, τα αποτελέσµατα που έχουν ληφθεί από τον τελευταίο 
καταλύτη Pt/SiO2 είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που λήφθηκαν στην 
περίπτωση του καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3. Υπενθυµίζεται ότι στην τελευταία 
περίπτωση έχει παρατηρηθεί η εκρόφηση ΝΟ και Ν2Ο αντί ΝΟ και Ν2 που 
παρατηρήθηκαν στον καταλύτη Pt/SiO2. 

Στο Σχήµα 5.25 παρουσιάζονται οι δυναµικές αποκρίσεις των αερίων Ν2
18Ο, 

Ν2
16Ο και Ar που λήφθηκαν κατά την ισοτοπική εναλλαγή της τροφοδοσίας από 

ΝΟ/H2/16Ο2 σε ΝΟ/H2/18Ο2 στους 140ºC στον καταλύτη Pt/SiO2. Όπως φαίνεται στο 
Σχήµα 5.25, µετά την ισοτοπική εναλλαγή παρατηρείται µείωση της συγκέντρωσης 
του Ν2

16Ο κατά περίπου 20%, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται παραγωγή Ν2
18Ο. Το 
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τελευταίο αποτέλεσµα αποδεικνύει ότι το οξυγόνο της αέριας φάσης λαµβάνει µέρος 
στο µηχανισµό της αντίδρασης παραγωγής του µη επιθυµητού προϊόντος Ν2Ο. 
Σηµειώνεται ότι παρόµοιο αποτέλεσµα έχει ληφθεί και στην περίπτωση του καταλύτη 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3 (Σχ. 5.22). Όµως, στην τελευταία περίπτωση η συγκέντρωση του 
παραγόµενου Ν2

18Ο ήταν πολύ µικρότερη σε σχέση µε αυτή του καταλύτη Pt/SiO2 
(Σχ. 5.25). 
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Σχήµα 5.25: ∆υναµικές αποκρίσεις Ν2

18Ο, Ν2
16Ο και Ar που λήφθηκαν κατά την 

ισοτοπική εναλλαγή από ΝΟ/H2/16Ο2 σε ΝΟ/H2/18Ο2 (SSITKA) στους 140ºC στον 
καταλύτη Pt/SiO2. 
 
5.2 Στηριζόµενος Καταλύτης Pt σε Υπόστρωµα MgO/CeO2 
5.2.1 Πειράµατα Θερµοπρογραµµατιζόµενης Επιφανειακής Αντίδρασης (TPSR) 
5.2.1.1 TPSR σε Ηe µετά από αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 
 

Στα Σχήµατα 5.26 και 5.27 παρουσιάζονται οι δυναµικές αποκρίσεις των  ΝΟ, 
N2O και O2 οι οποίες έχουν ληφθεί κατά την διάρκεια θερµοπρoγραµµατιζόµενης 
επιφανειακής αντίδρασης (TPSR) κάτω από ροή He  µετά από αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 

στους 150ºC για το υπόστρωµα 50%MgO-50%CeO2 και τον µεταλλικό στηριζόµενο  
καταλύτη, αντίστοιχα. Το φάσµα TPSR του υποστρώµατος (Σχ. 5.26) παρουσιάζει 
δύο µεγάλες κορυφές ΝΟ, η πρώτη στους 275ºC (πλατιά κορυφή) και η δεύτερη 
στους 575ºC (οξεία κορυφή). Παρατηρείται επίσης µία κορυφή εκρόφησης Ο2 η 
οποία βρίσκεται ακριβώς στην ίδια θέση µε την οξεία κορυφή του ΝΟ στους 575ºC. 
Η δυναµική απόκριση του Ν2Ο παρουσιάζει δύο κορυφές στην περιοχή 325-650ºC. 
Το φάσµα TPSR σε ροή He για τον στηριζόµενο καταλύτη (Σχήµα 5.27) παρουσιάζει 
µόνο δύο εκροφούµενα είδη, το ΝΟ και το Ν2Ο. Η δυναµική απόκριση του ΝΟ 
παρουσιάζει τρεις κορυφές, µία µικρή στους 150ºC, µία λίγο πλατιά στους 325ºC και 
τέλος µία οξεία κορυφή στους 475ºC. Αντίθετα, η δυναµική απόκριση του Ν2Ο 
παρουσιάζει δύο πολύ µικρές κορυφές, µία στους 150ºC και µία στους 550ºC. 
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Σχήµα 5.26: ∆υναµικές αποκρίσεις NO, Ν2Ο και Ο2 κατά την διάρκεια του 
πειράµατος TPSR σε ροή He µετά από αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους 150oC για 30 min 
στο στερεό υπόστρωµα 50%MgO/CeO2. 
 
 Συγκρίνοντας τα δύο φάσµατα TPSR σε He φαίνεται ότι οι κορυφές που 
αντιστοιχούν στον µεταλλικά στηριζόµενο καταλύτη είναι µετατοπισµένες προς τα 
αριστερά, σε χαµηλότερες θερµοκρασίες, ως αποτέλεσµα της προσθήκης του 
µετάλλου Pt. Η συµπεριφορά αυτή είναι ίδια µε αυτή που παρατηρήθηκε στο πείραµα 
TPD µετά από προσρόφηση ΝΟ στους 25ºC (Κεφάλαιο 2). Μια σηµαντική 
παρατήρηση που απορρέει από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 5.5 είναι ότι η συνολική 
ποσότητα των προσροφηµένων ειδών που περιέχουν άζωτο (Ν) είναι πιο µικρή στον 
στηριζόµενο καταλύτη σε σχέση µε το υπόστρωµα (19.1 vs 29.4 µmoles/gκατ ). 
Εκτενέστερη συζήτηση των αποτελεσµάτων αυτών θα ακολουθήσει στο Κεφάλαιο 6. 
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Σχήµα 5.27: ∆υναµικές αποκρίσεις NO, Ν2Ο και Ο2 κατά την διάρκεια του 
πειράµατος TPSR σε ροή He µετά από αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους 150oC για 30 min 
στον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/ 50%MgO/CeO2. 
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Πίνακας 5.5: Ποσότητες (µmol/g) ΝΟ, Ν2Ο και Ν2 που εκροφήθηκαν κατά την 
διάρκεια των πειραµάτων TPSR (Πειράµατα Α και Β, Πίνακας 5.1). 
 

Καταλύτης 
 

Κωδικός 
Πειράµατος

 

ΝΟ          N2O        N2 
(µmol/g) 

Συνολική 
ποσότητα 
ατοµικού Ν 

 
 
0.1%Pt/ 50%MgO/CeO2 

 
Α 
Β 

 
17.2 
12.9 

 
0.9 

------ 

 
------ 
2.9 

 
19.1 (θ=4.3) 
18.7 (θ=4.2) 

 
50%MgO/CeO2 

 
Α 
Β 

 
20.2 
12.5 

 
4.6 
4.3 

 
------ 
4.1 

 
   29.4 
   29.3 

 
5.2.1.2 TPSR σε Η2 µετά από αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 
 
 Στα Σχήµατα 5.28 και 5.29 παρουσιάζονται τα φάσµατα της 
θερµοπρογραµµατιζόµενης αντίδρασης TPSR υπό ροή µίγµατος Η2/He για το 
υπόστρωµα 50%MgO/CeO2 και τους µεταλλικούς στηριζόµενους καταλύτες 
0.1%Pt/CeO2 (Σχ. 5.29α), 0.1%Pt/MgO (Σχ. 5.29β) και 0.1%Pt/ 50%MgO/CeO2 (Σχ. 
5.29γ), αντίστοιχα, αφού πρώτα έχει γίνει αντίδραση του στερεού µε το µείγµα 
τροφοδοσίας ΝΟ/Η2/Ο2 στους 150ºC (πείραµα Β, Πίνακας 5.1). Από το Σχήµα 5.28 
φαίνεται ότι τα είδη που παράγονται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης είναι το ΝΟ, 
Ν2Ο και Ν2. Το ΝΟ εκροφάται σε πολύ µεγαλύτερη ποσότητα σε σχέση µε τα άλλα 
είδη και σε ένα µεγάλο εύρος θερµοκρασιών (25 µέχρι 500ºC). Τα δύο άλλα αέρια 
προϊόντα Ν2 και Ν2Ο που παράγονται σε µικρότερες συγκεντρώσεις δίνουν κορυφές 
στους 435 και 575ºC. 
 Στο φάσµα TPSR του µεταλλικά στηριζόµενου καταλύτη (Σχ. 5.29γ) η  
µεγάλη κορυφή εκρόφησης ΝΟ βρίσκεται σε πολύ πιο χαµηλές θερµοκρασίες σε 
σχέση µε αυτή στο αντίστοιχο φάσµα του υποστρώµατος. Όµως, η ποσότητα του 
εκροφηθέντος αερίου ΝΟ είναι περίπου ίδια µε αυτή που λήφθηκε για το υπόστρωµα, 
όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.5. Παρόµοια συµπεριφορά παρουσιάζεται και στην 
περίπτωση της δυναµικής απόκρισης του Ν2, το οποίο αν και εκροφάται σε µικρότερη 
ποσότητα από το στηριζόµενο καταλύτη Pt σε σχέση µε το υπόστρωµα, εντούτοις οι 
κορυφές  εκρόφησης του είναι και αυτές µετατοπισµένες σε πολύ χαµηλες 
θερµοκρασίες (80-130ºC).  

Η κύρια αρχή διεξαγωγής  του πειράµατος Η2 TPSR είναι ότι µετά από 
αντίδραση (ΝΟ/Η2/Ο2) µε την καταλυτική επιφάνεια έχουν σχηµατισθεί ενδιάµεσα 
προσροφηµένα είδη τα οποία βρίσκονται στο µηχανιστικό δρόµο παραγωγής των 
προϊόντων της αντίδρασης, όπως επίσης και προσροφηµένα είδη τα οποία πιθανόν να 
µη συµµετέχουν στην αντίδραση. Στόχος του πειράµατος είναι να µετρηθεί η 
ποσότητα αυτών των ενδιαµέσων ειδών της αντίδρασης µε βάση τη δραστικότητα 
τους ως προς το Η2 (ένα από τα αντιδρώντα), και να συγκριθεί η ποσότητα αυτή σε 
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σχέση µε αυτή που υπολογίζεται κάτω από συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 (τεχνική 
SSITKA). Η σηµασία των αποτελεσµάτων που λήφθηκαν από τους καταλύτες 
0.1%Pt/CeO2 και 0.1%Pt/MgO θα συζητηθεί στο επόµενο Κεφάλαιο 6. 
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Σχήµα 5.28: Φάσµα θερµοπρογραµµατιζόµενης αντίδρασης (TPSR) υπό ροή 
µίγµατος H2/He µετά από αντίδραση της καταλυτικής επιφάνειας του υποστρώµατος 
50%MgO/CeO2 µε το µίγµα ΝΟ/Η2/Ο2 στους 150oC για 30 min. 
 

Με βάση τα φάσµατα Η2 TPSR που έχουν ληφθεί οδηγούµαστε στις πιο κάτω 
βασικές πληροφορίες:  
(α) Η ποσότητα του µοριακά προσροφηµένου ΝΟ σε συνθήκες αντίδρασης 
(ΝΟ/Η2/Ο2) ξεπερνά τη µονοµοριακή κάλυψη (θ = 1.0), βασισµένη στο µέταλλο Pt, 
γεγονός που αποδεικνύει ότι κατά τη διάρκεια της αντίδρασης το ΝΟ χηµειοροφάται 
και στο υπόστρωµα (MgO-CeO2). 
(β) Παρουσία Η2 στην αέρια φάση, ο ρυθµός εκρόφησης του ΝΟ είναι σηµαντικός σε 
σχέση µε το ρυθµό αναγωγής του προς σχηµατισµό Ν2  (Σχ. 5.29) στην περιοχή 80-
150ºC. 
(γ) Υπάρχουν προσροφηµένα είδη ΝΟΧ στην επιφάνεια του καταλύτη τα οποία δεν 
αντιδρούν προς σχηµατισµό Ν2, αλλά εκροφούνται ως µοριακό ΝΟ σε Τ> 150ºC (Σχ. 
5.29). Τα είδη αυτά θεωρούνται ότι δεν συµµετέχουν στην αντίδραση (spectator 
species) και πιθανότατα βρίσκονται στο υπόστρωµα MgO-CeO2.  
(δ) Φαίνεται να υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη ροφηµένου ΝΟ τα οποία ανάγονται 
στο µέταλλο (Pt) προς Ν2 (βλέπε φάσµα Ν2, Σχ. 5.29). 
(ε) Σε αντίθεση µε το υπόστρωµα, ο στηριζόµενος καταλύτης Pt προάγει τον 
σχηµατισµό Ν2 στη χαµηλή θερµοκρασιακή περιοχή 25-300ºC, γεγονός το οποίο 
έρχεται σε απόλυτη συµφωνία µε τις καταλυτικές µετρήσεις. 
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Σχήµα 5.29: Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης αντίδρασης (TPSR) υπό ροή 
µίγµατος H2/He µετά από αντίδραση µε το µίγµα ΝΟ/Η2/Ο2 των καταλυτών 
0.1%Pt/CeO2 (α), 0.1%Pt/MgO (β) και 0.1%Pt/50%MgO/CeO2 (γ). 
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5.2.2 Χρήση Υπέρυθρης Φασµατοσκοπίας (In-situ DRIFTS) 
5.2.2.1 Ταυτοποίηση Ενδιαµέσων Ειδών Αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 
 
 Στο Σχήµα 5.30 παρουσιάζονται το φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν µετά 
από  αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 στους 100, 140 και 300ºC στον καταλύτη 
0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2. Όπως φαίνεται στο Σχ. 5.30, το φάσµα DRIFTS που 
λήφθηκε µετά από αντίδραση στους 140ºC παρουσιάζει 3 ευδιάκριτες κορυφές 
απορρόφησης, στους 1440, 1620 και 2220 cm-1, όπως επίσης και ένα πολύπλοκο 
σύµπλεγµα κορυφών στην περιοχή 1700-2100 cm-1. Παρόµοιο φάσµα παρατηρείται 
και στην περίπτωση όπου η αντίδραση γίνεται στους 100ºC, σε αντίθεση µε το φάσµα 
που λήφθηκε στους 300ºC το οποίο παρουσιάζει τουλάχιστον 5 ευδιάκριτες κορυφές 
απορρόφησης (1320, 1480, 1620, 1820 και 2120 cm-1). Η πρώτη κορυφή στoυς 2220 
cm-1 (αρχίζοντας από τον υψηλότερο κυµατάριθµο) στο φάσµα που λήφθηκε µετά 
από αντίδραση στους 140ºC οφείλεται στον σχηµατισµό προσροφηµένων nitrosyls 
(M-NOχ

+) σε µεταλλοκατιόν του υποστρώµατος. Η δεύτερη κορυφή εµφανίζεται 
στους 1620 cm-1 και όπως έχει αναφερθεί οφείλεται τόσο στην παρουσία 
προσροφηµένου νερού (προϊόν αντίδρασης), όσο και σε bidentate NO στο Pt. Το 
γεγονός ότι η τελευταία κορυφή παρουσιάζει ώµο που φτάνει µέχρι τους 1700 cm-1 
υποδεικνύει κατά πάσα πιθανότητα ότι σχηµατίζονται και τα δύο είδη. Τέλος, η 
κορυφή που παρατηρείται στους 1420-1480 cm-1 οφείλεται στον σχηµατισµό 
unidentate νιτρικών στο Pt ή στο σχηµατισµό Nitritos στο υπόστρωµα, ή και στα δύο 
[10]. 
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Σχήµα 5.30: Φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν µετά από 30 min αντίδρασης 
ΝΟ/Η2/Ο2 στους 100, 140 και 300ºC στον καταλύτη Pt/ΜgO-CeO2. 
  

Στην περίπτωση του φάσµατος µετά από αντίδραση στους 300ºC 
παρατηρείται µια νέα έντονη κορυφή απορρόφησης, περίπου στους 1320 cm-1, η 
οποία οφείλεται στο σχηµατισµό Nitro (NO2

-) chelating ειδών τα οποία επίσης 
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βρίσκονται προσροφηµένα στο υπόστρωµα. Τα τελευταία είδη σχηµατίζονται µόνο 
µετά από αντίδραση στους 300ºC, όπως φαίνεται στο Σχ. 5.30. Όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, οι κορυφές που εµφανίζονται στην περιοχή 1700-2100 cm-1 οφείλονται 
στον σχηµατισµό διαφόρων γραµµικών ή γεφυρωτών προσροφηµένων ειδών ΝΟχ στο 
Pt των οποίων η δοµή περιγράφεται στον Πίνακα 5.4. 
 Με σκοπό την απόκτηση µηχανιστικών πληροφοριών οι οποίες να 
συσχετίζονται µε τη σταθερότητα του καταλύτη Pt/ΜgO-CeO2 κάτω από συνθήκες 
αντίδρασης, έχουν ληφθεί φάσµατα υπερύθρου κάτω από συνθήκες αντίδρασης 
ΝΟ/H2/Ο2 για 3 ώρες. Στο Σχήµα 5.31 παρουσιάζονται φάσµατα FTIR που λήφθηκαν 
στον υπόψιν καταλύτη σε σχέση µε το χρόνο αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2. Όπως φαίνεται 
στο Σχήµα 5.31, η ένταση όλων των κορυφών παρουσιάζει σταδιακή αύξηση σε 
σχέση µε το χρόνο αντίδρασης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κορυφές στους 
1700 και 1200 cm-1 οι οποίες παρουσιάζουν αρχικά σηµαντική µείωση µέχρι πρώτα 
τα 30 min της αντίδρασης, ενώ σε µεγαλύτερους χρόνους αντίδρασης (2 ώρες) η 
ένταση τους αυξάνεται σηµαντικά. Η δραστικότητα των πιο πάνω ενδιαµέσων ειδών 
που έχουν ταυτοποιηθεί να σχηµατίζονται κατά την διάρκεια της αντίδρασης 
ΝΟ/H2/Ο2 έχει προσδιοριστεί µε πείραµα TPSR/DRIFTS τόσο κάτω από ροή He όσο 
και H2/Ηe. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για το πείραµα αυτό έχει ήδη περιγραφεί 
αναλυτικά και φαίνεται στον Πίνακα 5.1.  

 
Σχήµα 5.31: Φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 σε 
σχέση µε το χρόνο αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 στους 140ºC. 
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Τα αποτελέσµατα που έχουν ληφθεί από τα προαναφερθέντα πειράµατα 
παρουσιάζονται στα Σχήµατα 5.32 και 5.33. Συγκεκριµένα, στο Σχ. 5.32 
παρουσιάζονται τα φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη Pt/MgO-
CeO2 µετά από αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC και επιφανειακή αντίδραση κάτω 
από ροή He (Ηe, TPSR) στην θερµοκρασιακή περιοχή 25-500ºC. Στο Σχήµα 5.32 
παρατηρείται µια σταδιακή αλλά συνεχής µείωση της έντασης των κορυφών του 
φάσµατος µε αύξηση της θερµοκρασίας. Εντούτοις, η ένταση της κορυφής στους 
1420 cm-1, η οποία είναι και η µεγαλύτερη, παρουσιάζεται να µειώνεται µε µικρότερο 
ρυθµό σε σχέση µε τις υπόλοιπες κορυφές του φάσµατος. Είναι επίσης αξιοσηµείωτο 
το γεγονός ότι οι κορυφές που εµφανίζονται αρχικά στο φάσµα στην περιοχή 2100-
1700 cm-1 εξαφανίζονται από το φάσµα σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες (Τ<150ºC). 
Όλες οι κορυφές του φάσµατος εξαφανίζονται για Τ > 400ºC. 

 

 
Σχήµα 5.32: Φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 µετά 
από αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 στους 140ºC και επιφανειακή αντίδραση σε ροή He (He 
TPSR) στους 25, 150, 300, 450 και 500ºC. 
 

Παρόµοια συµπεριφορά αλλά διαφορετική µορφή φασµάτων παρατηρείται 
στην περίπτωση του πειράµατος H2 TPSR (Σχήµα 5.33). Στο Σχ. 5.33 παρουσιάζονται 
τα φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 µετά από 
αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC και επιφανειακή αντίδραση σε ροή H2/He στην 
θερµοκρασιακή περιοχή 25-500ºC. Από την σύγκριση των Σχηµάτων 5.32 και 5.33 
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φαίνεται ότι η κυριότερη διαφορά που παρατηρείται είναι η αλλαγή των σχετικών 
εντάσεων των κορυφών του φάσµατος, ακόµα και στους 25ºC. Το γεγονός αυτό 
υποδεικνύει ότι το H2 της αέριας φάσης αντιδρά µε τα προσροφηµένα είδη στην 
επιφάνεια του καταλύτη ακόµα και σε θερµοκρασία δωµατίου. Επιπλέον, οι 
µεταβολές στην ένταση των κορυφών σε σχέση µε την θερµοκρασία είναι πολύ πιο 
µεγάλες στην περίπτωση της αντίδρασης µε H2 παρά στην περίπτωση που η 
αντίδραση γίνεται σε ατµόσφαιρα He (Σχ. 5.32). Επιπλέον, όπως φαίνεται από το Σχ. 
5.33, τα τρία διαφορετικά είδη προσροφηµένου ΝΟχ που έχουν παρατηρηθεί 
παρουσιάζουν διαφορετική δραστικότητα ως προς το H2. Συγκεκριµένα, τα είδη που 
αντιστοιχούν στις δύο πρώτες κορυφές (ξεκινώντας από τους υψηλότερους 
κυµατάριθµους) παρουσιάζονται να είναι πιο ενεργά από το είδος που αντιστοιχεί 
στην κορυφή που εµφανίζεται στους 1280 cm-1.  

Τέλος, όπως και στην περίπτωση της αντίδρασης σε ατµόσφαιρα He, οι 
κορυφές που εµφανίζονται µεταξύ 2100-1700 cm-1 είναι οι περισσότερο δραστικές ως 
προς το H2, αφού η ένταση τους µειώνεται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες αντίδρασης 
σε σχέση µε τις υπόλοιπες κορυφές. 

 

 
Σχήµα 5.33: Φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 µετά 
από αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 στους 140ºC και επιφανειακή αντίδραση των 
προσροφηµένων ειδών σε ροή 10%H2/He (H2 TPSR), στους 25, 175, 250, 375, 450 
και 500ºC. 
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Τα τελευταία αποτελέσµατα έρχονται σε πολύ καλή συµφωνία µε τα 
αποτελέσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης επιφανειακής αντίδρασης (TPSR) µε 
χρήση φασµατογράφου µάζας που έχουν ήδη παρουσιαστεί για τον ίδιο καταλύτη 
(Σχ. 5.29). Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 5.33 δείχνουν την ύπαρξη 
τουλάχιστον τριών ειδών προσροφηµένου ΝΟ (ΝΟχ) όσον αφορά την αντίδραση τους 
µε  H2, γεγονός που συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 5.29. 

Εκτός από την αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 έχει µελετηθεί και η αντίδραση 
ΝΟ2/H2/Ο2 για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί. Στο Σχήµα 5.34 
παρουσιάζονται συγκριτικά φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη 
Pt/MgO-CeO2 µετά από αντίδραση ΝΟ2/Η2/Ο2 και ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC. Όπως 
φαίνεται στο Σχήµα 5.34, τα φάσµατα που έχουν ληφθεί στις δύο περιπτώσεις είναι 
ποιοτικά και ποσοτικά παρόµοια. Αυτό ενισχύει τις ενδείξεις που υπάρχουν ότι ο 
µηχανισµός αναγωγής του ΝΟ φαίνεται να περνά από ένα στάδιο οξείδωσης του ΝΟ 
προς ΝΟ2. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ίδια συµπεριφορά παρατηρήθηκε και στους 
καταλύτες Pt/SiO2 και Pt/La0.5Ce0.5MnO3. 

 

2000 1800 1600 1400 1200
cm -1

A
bs

or
ba

nc
e

0.05

Pt/MgO-CeO2
NO/H2/O2
NO2/H2/O2

T=140oC
1440

1620
1320

 
Σχήµα 5.34: Σύγκριση φασµάτων DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη 
Pt/MgO-CeO2 µετά από αντίδραση 0.25%ΝΟ2/1%Η2/5%Ο2 και 
0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 στους 140ºC. 

 
Στο Σχήµα 5.35 παρουσιάζονται συγκριτικά φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν 

από τον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 µετά από αντίδραση ΝΟ/Ο2 και ΝΟ/Η2/Ο2 στους 
140ºC. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.35, τα δύο φάσµατα παρουσιάζουν σηµαντικές 
ποσοτικές αλλά κυρίως ποιοτικές διαφορές. Μετά από αντίδραση ΝΟ/Ο2 

παρατηρείται από τη µια να εµφανίζονται νέες κορυφές απορρόφησης και από την 
άλλη κάποιες κορυφές που παρατηρήθηκαν στην περίπτωση της αντίδρασης 
ΝΟ/H2/Ο2 να έχουν µετατοπισθεί (π.χ., από 1620 στους 1645 cm-1). Οι κυριότερες 
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νέες κορυφές που εµφανίζονται στο φάσµα που λήφθηκε µετά από αντίδραση ΝΟ/Ο2 
είναι αυτές που εµφανίζονται µεταξύ 1750-1650 cm-1 καθώς και αυτή στους 1520 cm-

1. Η τελευταία κορυφή αποδίδεται στο σχηµατισµό bidentate nitrates στην επιφάνεια 
του υποστρώµατος (Πίνακας 5.4). Η κορυφές που εµφανίζονται µεταξύ 1750-1650 
cm-1 οφείλονται στο σχηµατισµό γεφυρωτού ΝΟ (Ptn-NO) στο Pt. Ο σχηµατισµός 
αυτών των νέων ειδών φαίνεται να ευνοείται στην απουσία H2. Σηµειώνεται επιπλέον 
το γεγονός ότι τα δύο φάσµατα που παρουσιάζονται στο Σχ. 5.35 παρουσιάζουν 
σηµαντικές ποσοτικές διαφορές. 

Με σκοπό την απόκτηση πληροφοριών όσον αφορά την επίδραση του Ο2 στον 
µηχανισµό της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2, έχει γίνει µελέτη της αντίδρασης ΝΟ/H2 µε 
χρήση DRIFTS. Τα αποτελέσµατα που έχουν ληφθεί παρουσιάζονται στο Σχήµα 
5.36. Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται συγκριτικά φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν 
από τον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 µετά από αντίδραση ΝΟ/H2 και ΝΟ/Η2/Ο2 στους 
140ºC. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.36, η µόνη σηµαντική διαφορά που παρατηρείται 
στα δύο φάσµατα είναι η εµφάνιση µιας νέας κορυφής απορρόφησης στους 1250   
cm-1. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η κορυφή αυτή οφείλεται στο σχηµατισµό ειδών 
Nitro NO2

- chelating στο υπόστρωµα. Τα δύο φάσµατα του Σχήµατος 5.36 
παρουσιάζουν επίσης σηµαντικές ποσοτικές διαφορές. Τα αποτελέσµατα αυτά 
δείχνουν την σηµαντική επίδραση του Ο2 στην τροφοδοσία στον µηχανισµό της 
αντίδρασης. Περαιτέρω συζήτηση για την σηµασία των αποτελεσµάτων αυτών θα 
ακολουθήσει στο Κεφάλαιο 6. 

2200 2000 1800 1600 1400 1200
cm -1

A
bs

or
ba

nc
e

0.05 Pt/MgO-CeO2
NO/H2/O2
NO/O2

T=140oC

 
 

Σχήµα 5.35: Σύγκριση φασµάτων DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη 
Pt/MgO-CeO2 µετά από αντίδραση 0.25%ΝΟ/5%Ο2 και 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 
στους 140ºC. 
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Σχήµα 5.36: Σύγκριση φασµάτων DRIFTS που λήφθηκαν από τον καταλύτη 
Pt/MgO-CeO2 µετά από αντίδραση 0.25%ΝΟ/1%Η2 και 0.25%ΝΟ/1%Η2/5%Ο2 
στους 140ºC. 
 
5.2.2.2 Ταυτοποίηση Ενδιαµέσων Ειδών σε Συνθήκες Αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 
(SSITKA-FTIR) 
 

Στο Σχήµα 5.37 παρουσιάζονται τα φάσµατα FTIR που λήφθηκαν µετά από 30 
min αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC και 15 min ισοτοπικής εναλλαγής της 
τροφοδοσίας στο µίγµα 15ΝΟ/H2/Ο2 για τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2. Οι 
κορυφές που παρουσιάζουν µετατόπιση µετά την ισοτοπική εναλλαγή του αερίου 
τροφοδοσίας αντιστοιχούν σε ενεργά ενδιάµεσα είδη της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 και 
σηµειώνονται µε διακεκοµµένη γραµµή. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.37, 
ταυτοποιήθηκαν δύο ενεργά προσροφηµένα είδη στην καταλυτική επιφάνεια του υπό 
µελέτη στερεού. Συγκεκριµένα, τα είδη αυτά είναι το Μ-ΝΟχ

+ (2220 cm-1) και Pt-O-
(ΝΟ)-Ο-Μ (1570 cm-1), όπου Μ είναι µεταλλοκατιόν του υποστρώµατος. 
Σηµειώνεται ότι τα προσροφηµένα είδη που έχουν ταυτοποιηθεί σαν ενεργά για τον 
καταλύτη Pt/MgO-CeO2 είναι εντελώς διαφορετικά από τα αντίστοιχα είδη που 
βρέθηκαν για τον καταλύτη Pt/SiO2 (Σχ. 5.18). Από την άλλη, αξίζει να αναφερθεί ότι 
το είδος Μ-ΝΟχ

+ έχει ταυτοποιηθεί σαν ενεργό ενδιάµεσο και στην περίπτωση του 
καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 (Σχ. 5.10). 

Στο Σχήµα 5.38 παρουσιάζονται τα φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν µετά 
από 30 min αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC και 15 min ισοτοπικής εναλλαγής στο 
µίγµα 15ΝΟ/He για τον καταλύτη Pt/MgO-CeO2. Όπως έχει προαναφερθεί, το 
πείραµα αυτό έγινε µε σκοπό τον διαχωρισµό των εναλλάξιµων από τα µη 
εναλλάξιµα ενεργά ενδιάµεσα είδη ΝΟΧ µε το αέριο 15ΝΟ. Οι κορυφές που 
παρουσιάζουν µετατόπιση µετά την ισοτοπική εναλλαγή του αερίου αντιστοιχούν στα 
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εναλλάξιµα ενδιάµεσα είδη ΝΟΧ της αντίδρασης (αντιστρεπτή χηµική προσρόφηση) 
και σηµειώνονται µε διακεκοµµένη γραµµή στα φάσµατα του Σχήµατος 5.38. Όπως 
φαίνεται στο Σχήµα 5.38, η µόνη κορυφή που παρουσιάζει µετατόπιση µετά την 
ισοτοπική εναλλαγή του ΝΟ είναι αυτή που εµφανίζεται στους 2220 cm-1 και η οποία 
αντιστοιχεί στο είδος Μ- ΝΟχ

+. 
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Σχήµα 5.37: Φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν µετά από 30 min αντίδρασης 
ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC και µετά την ισοτοπική εναλλαγή της τροφοδοσίας σε 
15ΝΟ/H2/Ο2 (SSITKA) για τον καταλύτη Pt/ΜgO-CeO2. 
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Σχήµα 5.38: Φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν µετά από 30 min αντίδρασης 
ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC και µετά από 15 min ισοτοπικής εναλλαγής µε το µίγµα 
15ΝΟ/He για τον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 στους 140ºC. 
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Από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στα Σχήµατα 5.37 και 5.38 
συµπεραίνεται ότι κατά την διάρκεια της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 στον καταλύτη 
Pt/SiO2 σχηµατίζονται δύο ενεργά ενδιάµεσα προσροφηµένα είδη ΝΟΧ από τα οποία 
µόνο το ένα είναι αντιστρεπτά χηµειοροφηµένο. 
 
5.2.3 Ποσοτικοποίηση Ενεργών Ενδιαµέσων Προσροφηµένων Ειδών σε 
Συνθήκες Αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 µε Χρήση της Τεχνικής SSITKA 
 

Όπως και στην περίπτωση των προηγούµενων καταλυτών που µελετήθηκαν, η 
ποσοτικοποίηση των ενεργών ενδιαµέσων προσροφηµένων ειδών ΝΟΧ που έχουν 
ταυτοποιηθεί (in situ DRIFTS) να σχηµατίζονται κατά την διάρκεια της αντίδρασης 
ΝΟ/H2/Ο2 για τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2, είναι εφικτή µε τη χρήση 
της τεχνικής της Ισοτοπικής ∆υναµικής Κινητικής Ανάλυσης σε Σταθερή Κατάσταση 
(Steady State Isotopic Transient Kinetic Analysis, SSITKA) µε τη χρήση 
φασµατογράφου µάζας.  

Στο Σχήµα 5.39 παρουσιάζονται οι δυναµικές αποκρίσεις των ισοτόπων 
αερίων Ν2 (Σχ. 5.39α) και Ν2Ο (Σχ. 5.39β) που λήφθηκαν κατά το πείραµα SSITKA 
στους 140ºC στον καταλύτη Pt/50%MgO-CeO2. Όπως φαίνεται από το Σχήµα 5.39, 
σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα που έχουν ληφθεί στους προηγούµενους καταλύτες, 
κατά την ισοτοπική εναλλαγή παρατηρείται η παραγωγή 14Ν15Ν, 14Ν2, 14Ν2Ο και 
14Ν15ΝΟ. Η συνολική ποσότητα των ΝΟΧ που συµµετέχει στην αντίδραση και οδηγεί 
στο σχηµατισµό Ν2 και Ν2Ο υπολογίστηκαν από την ολοκλήρωση των αντίστοιχων 
δυναµικών αποκρίσεων και βρέθηκε να είναι 14.4 µatomΝ/g. Το 87.2% (12.56 
µatom/g) από αυτή την ποσότητα οδηγεί στο σχηµατισµό Ν2, ενώ το 12.8% (1.84 
µatom/g) οδηγεί στο σχηµατισµό Ν2O. Οι τελευταίες τιµές έρχονται σε πολύ καλή 
συµφωνία µε τα αποτελέσµατα TPSR που έχουν παρουσιαστεί στο προηγούµενο 
υποκεφάλαιο. Επιπλέον, οι τιµές αυτές είναι σε αρµονία µε τα καταλυτικά 
αποτελέσµατα, και συγκεκριµένα µε την εκλεκτικότητα της αντίδρασης ως προς Ν2, η 
οποία έχει βρεθεί να παίρνει τιµές στην περιοχή 80-90%. 

Για την ποσοτικοποίηση των ενεργών ενδιαµέσων ειδών ΝΟχ της αντίδρασης 
ΝΟ/Η2/Ο2 τα οποία είναι αντιστρεπτά προσροφηµένα (εναλλάξιµα µε το αέριο ΝΟ) 
στην καταλυτική επιφάνεια του στερεού Pt/MgO-CeO2 εφαρµόστηκε το πείραµα 
κατά το οποίο µετά από αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 για 30 min στους 150οC το κανονικό 
µείγµα αντίδρασης εναλλάσσεται σε µείγµα 15ΝΟ/Ηe για 15 min, ακολουθεί ψύξη του 
αντιδραστήρα υπό ροή He στους 25oC και εναλλαγή της τροφοδοσίας σε H2/He µε 
ταυτόχρονη αύξηση της θερµοκρασίας (H2 TPSR) και µέτρηση της σύστασης του 
αερίου µε φασµατογράφο µάζας. 

Το Σχήµα 5.40 παρουσιάζει το φάσµα θερµοπρογραµµατιζόµενης αντίδρασης 
που λήφθηκε για τον υπό µελέτη καταλύτη κάτω από το µείγµα 10%Η2/He. Όπως 
φαίνεται από το Σχήµα 5.40, το φάσµα H2 TPSR του καταλύτη Pt/MgO-CeO2 
παρουσιάζει τρεις κορυφές εκρόφησης. Οι δυο κορυφές αντιστοιχούν σε εκρόφηση 
14ΝΟ στην θερµοκρασιακή περιοχή 50-250ºC, ενώ η τρίτη κορυφή εµφανίζεται στους 
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120ºC και αντιστοιχεί σε εκρόφηση 14Ν15Ν. Το τελευταίο  αποτέλεσµα είναι εντελώς 
διαφορετικό από αυτό που λήφθηκε στην περίπτωση του καταλύτη Pt/SiO2. 
Σηµειώνεται ότι στην τελευταία περίπτωση έχει παρατηρηθεί εκρόφηση 15ΝΟ και 
14Ν2. Οι ποσότητες του 14ΝΟ και 14Ν15Ν που έχουν υπολογιστεί από την ολοκλήρωση 
των αντίστοιχων δυναµικών αποκρίσεων βρέθηκαν να είναι 9.8 και 4.5 µmol/g, 
αντίστοιχα. 
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Σχήµα 5.39: ∆υναµικές αποκρίσεις 14Ν2, 14Ν15Ν, Ar (α) και 14Ν2Ο, 14Ν15ΝΟ, Ar (β) 
που λήφθηκαν κατά το πείραµα SSITKA στους 140ºC στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2. 
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Σχήµα 5.40: Φάσµα θερµοπρογραµµατιζόµενης επιφανειακής αντίδρασης µε 
υδρογόνο (H2 TPSR), µετά από ισοτοπική εναλλαγή 15ΝΟ, για τον καταλύτη Pt/MgO-
CeO2. 
 

Για την περαιτέρω µελέτη του ρόλου του οξυγόνου στο µηχανισµό της 
αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 έχουν γίνει πειράµατα SSITKA µε ισοτοπική εναλλαγή 
οξυγόνου. Η πειραµατική διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που έχει ήδη 
περιγραφεί στην προηγούµενη ενότητα. Στο Σχήµα 5.41 παρουσιάζονται οι δυναµικές 
αποκρίσεις των 16Ο2, Ν2

16Ο και Ar που λήφθηκαν κατά την ισοτοπική εναλλαγή από 
ΝΟ/H2/16Ο2 σε ΝΟ/H2/18Ο2 στους 140ºC στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2.  
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Σχήµα 5.41: ∆υναµικές αποκρίσεις 16Ο2, Ν2

16Ο και Ar που λήφθηκαν κατά την 
ισοτοπική εναλλαγή του µίγµατος τροφοδοσίας από ΝΟ/H2/16Ο2 σε ΝΟ/H2/18Ο2 
στους 140ºC στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2. 
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Όπως φαίνεται από το Σχήµα 5.41, και σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα που έχουν 
ληφθεί στους δύο προηγούµενους καταλύτες, µετά την εναλλαγή δεν παρατηρείται 
µείωση της συγκέντρωσης του Ν2

16Ο και ούτε παραγωγή Ν2
18Ο. Το τελευταίο 

αποτέλεσµα έχει πολύ µεγάλη σηµασία και αποδεικνύει το σηµαντικό ρόλο του 
υποστρώµατος στο µηχανιστικό δρόµο παραγωγής Ν2Ο για την αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2. 
Σηµειώνεται επίσης ότι κατά την ισοτοπική εναλλαγή έχει παρατηρηθεί η παραγωγή 
ποσότητας 16Ο2. Η ποσότητα αυτή µετρήθηκε να είναι 705 µmols/g. Εκτενέστερη 
συζήτηση των αποτελεσµάτων αυτών θα ακολουθήσει στο Κεφάλαιο 6. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTO: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
6.1 Στηριζόµενοι Καταλύτες Pt σε Περοβσκιτικό Υπόστρωµα 
6.1.1 Καταλυτική Συµπεριφορά 

 
Η αξιόλογη καταλυτική συµπεριφορά των στηριζοµένων καταλυτών Pt σε 

περοβσκιτικό υπόστρωµα που παρασκευάστηκαν στην παρούσα ∆.∆. σε σχέση µε την 
αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 (lean-deNOX) στη χαµηλή θερµοκρασιακή περιοχή 100-200°C, 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.1 σε σύγκριση µε αποτελέσµατα από τη βιβλιογραφία 
σε αντίστοιχους στηριζόµενους καταλύτες Pt. Στον Πίνακα 6.1, Tmax είναι η 
θερµοκρασία αντίδρασης στην οποία ο κάθε καταλύτης εµφανίζει µέγιστη µετατροπή 
ΝΟ (ΧΝΟ,max), ενώ ∆Τ1 και ∆Τ2 είναι η θερµοκρασιακή περιοχή στην οποία η 
µετατροπή του ΝΟ παίρνει τιµές µεγαλύτερες ή ίσες από το 1/2 ή 1/10 της µέγιστης 
µετατροπής, αντίστοιχα. Η τελευταία παράµετρος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
αξιολόγηση του θερµοκρασιακού παράθυρου λειτουργίας του κάθε καταλύτη. Για 
παράδειγµα, όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή των παραµέτρων ∆Τ1 και ∆Τ2, τόσο 
καλύτερη και επιθυµητή είναι η λειτουργία του καταλύτη σε πρακτικές συνθήκες 
αντίδρασης. Στον Πίνακα 6.1 παρουσιάζεται επίσης ο ολοκληρωτικός ρυθµός 
παραγωγής Ν2 ανά γραµµάριο µετάλλου Pt (RΝ2). Ο ρυθµός αυτός υπολογίστηκε µε 
βάση τις τιµές της µετατροπής του ΝΟ (ΧΝΟ) και της εκλεκτικότητας της αντίδρασης 
ως προς Ν2 (SΝ2), στη θερµοκρασία Τmax. Επιπλέον, ο Πίνακας 6.1 παρουσιάζει τις 
τιµές του ειδικού ρυθµού παραγωγής Ν2 (TOFN2, s-1) που υπολογίστηκαν για τον 
κάθε καταλύτη στη θερµοκρασιακή περιοχή 110-140oC. 

Εν πρώτοις µπορεί να γίνει µια άµεση σύγκριση µεταξύ των καταλυτών που 
µελετήθηκαν στην παρούσα ∆.∆., αφού οι καταλύτες αυτοί µελετήθηκαν κάτω από 
τις ίδιες ακριβώς πειραµατικές συνθήκες. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.1, οι 
στηριζόµενοι καταλύτες σε περοβσκιτικό υπόστρωµα παρουσιάζουν τον υψηλότερο 
ειδικό ρυθµό παραγωγής Ν2 σε σχέση µε τους καταλύτες που αναφέρονται στην 
βιβλιογραφία για την αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 [1-3]. Από τους δύο καταλύτες µε 
περοβσκιτικό υπόστρωµα, ο καταλύτης Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 παρουσιάζει τον 
υψηλότερο ειδικό ρυθµό παραγωγής Ν2. Επιπλέον, η τιµή της εκλεκτικότητας της 
αντίδρασης σε Ν2 (92%) που λήφθηκε για τον τελευταίο καταλύτη είναι η υψηλότερη 
τιµή που αναφέρθηκε στη βιβλιογραφία µέχρι σήµερα στη χαµηλή θερµοκρασιακή 
περιοχή 100-200°C για την υπόψιν αντίδραση. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του 
Πίνακα 6.1, όπως συζητήθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, ο καταλύτης 
Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 παρουσιάζεται να πλεονεκτεί σηµαντικά έναντι των καταλυτών 
που παρουσιάζονται στον ίδιο Πίνακα και έχουν αναφερθεί  στη βιβλιογραφία [1-3]. 

Σηµειώνεται ότι οι πέντε καταλύτες που µελετήθηκαν στην παρούσα ∆.∆. και 
που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1 (Pt/Al2O3, Pt/La0.5Ce0.5MnO3, Pt/SiO2, Pt/CeO2 
και Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3) φέρουν την ίδια φόρτιση Pt και παρουσιάζουν παρόµοιες 
διασπορές (84-92%). Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι οι διαφορές που παρουσιάζουν 
οι τελευταίοι καταλύτες, όσον αφορά την καταλυτική τους συµπεριφορά, οφείλονται  
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Πίνακας 6.1: Καταλυτική συµπεριφορά διαφόρων στηριζοµένων καταλυτών Pt σε σχέση µε την αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 (lean-deNOX) στη 

χαµηλή θερµοκρασιακή περιοχή 90-200°C. 

 

Καταλύτης 

 

Συνθήκες Αντίδρασης 
 

 

RN2 

(µmol/s.gm) 

 

 

∆T1 

(oC)a 

 

∆T2 

(oC)b 

 

XNO 

(%) 

 

SN2 

(%) 

 

TOFN2 

x102 

 (s-1)c 

 

Ref. 

  

NO (%) 

 

H2 (%) 

 

O2 (%) 

 

GHSV (h-1) 

 

 

Tmax (oC) 

       

1% Pt/SiO2 0.05 0.2 6 240000 90 7.6 25 60 75 30 1.63g [1] 

1% Pt/Al2O3 0.05 0.2 6 240000 140 10.1 40 90 50 60 0.87h [1] 

1%Pt/TiO2 

1%Pt/Al2O3 

0.1 

0.1 

0.3 

0.3 

5.0d 

5.0d 

40000 

40000 

100 

100 

2.2 

1.4 

50 

65 

100 

120 

50 

62.2 

21 

11 

0.17g 

0.22g 

[2] 

[2] 

1% Pt-Mo-Co/Al2O3 0.3 0.8 8.0 6500 150 12.1 30 70 55 50 0.31h [3] 

0.1% Pt/Al2O3 0.25 1.0 5.0e 80000 125 285.8 45 100 66 60 26.5g  

0.1%Pt/ La0.5Ce0.5MnO3 0.25 1.0 5.0e 80000 150 396.9 60 300f 88 79 49.0g  

0.1%Pt/SiO2 0.25 1.0 5.0e 80000 120 240.1 60 80 80 65 29.6g  

0.1%Pt/CeO2 0.25 1.0 5.0e 80000 150 168.7 300 < 300 87 42 20.8g  

0.1%Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 0.25 1.0 5.0e 80000 160 443.5 100 300 90 92 54.7g  
 

a ∆Τ1, Θερµοκρασιακή περιοχή όπου ΧΝΟ>ΧΝΟmax/2, b ∆Τ1, Θερµοκρασιακή περιοχή όπου ΧΝΟ>ΧΝΟmax/10. 
c Χρησιµοποιώντας τη σύσταση ΝΟ/Η2/Ο2 που αναφέρεται και για ΧΝΟ<15%. 
d Παρουσία 10% Η2Ο στην τροφοδοσία,  e Παρουσία 5% Η2Ο στην τροφοδοσία. 
f Εκτός στη θερµοκρασία Τ=250ºC. 
g Υπολογίστηκε στους 140ºC, h Υπολογίστηκε στους 130ºC. Κώ
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ξεκάθαρα στην επίδραση του υποστρώµατος. Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι 
στηριζόµενοι καταλύτες Pt σε περοβσκιτικά υποστρώµατα παρουσιάζουν 
αξιοσηµείωτα υψηλές τιµές ενεργότητας και εκλεκτικότητας σε Ν2, σε σύγκριση µε 
τους καταλύτες Pt/Al2O3, Pt/SiO2 και Pt/CeO2, µπορεί να απαριθµηθούν µε βάση τις 
εξής ιδιότητες των περοβσκιτών: 
α) ρυθµίζουν την επιφανειακή κάλυψη του υδρογόνου στο Pt µε τέτοιο τρόπο έτσι 
ώστε να αυξάνεται ο ρυθµός και η εκλεκτικότητα της αντίδρασης σε Ν2. 
β) διευκολύνουν τον σχηµατισµό ενδιαµέσων ειδών ΝΟχ (π.χ. ΝΟ2

- και ΝΟ3
-) τα 

οποία σχηµατίζονται µετά από οξείδωση του µοριακά προσροφηµένου ΝΟ στο Pt. Η 
αναγωγή των ενδιαµέσων ειδών ΝΟχ από το ατοµικά προσροφηµένο Η φαίνεται να 
προχωρεί ευκολότερα (µε υψηλότερους ρυθµούς) σε σχέση µε την αναγωγή του 
µοριακά ροφηµένου ΝΟ. 
γ) προωθούν τον σχηµατισµό προσροφηµένων ειδών ΝΟ σε κενότητες οξυγόνου, η 
αναγωγή των οποίων προχωρεί µε υψηλότερους ρυθµούς σε σχέση µε την αναγωγή 
του προσροφηµένου ΝΟ στο Pt, και 
δ) προωθούν την µεταφορά ηλεκτρονίων µεταξύ του µετάλλου και του 
υποστρώµατος µε τέτοιο τρόπο που να ευνοείται ο σχηµατισµός Ν2 παρά Ν2Ο. 
 
Οι πιο πάνω εισηγήσεις και ερµηνείες ενισχύονται τόσο από τις κινητικές και 
µηχανιστικές µελέτες που αναφέρονται στην βιβλιογραφία για την αντίδραση 
ΝΟ/H2/Ο2, όσο και από τις µηχανιστικές µελέτες που διεξήχθησαν στην παρούσα 
∆.∆. Οι ερµηνείες αυτές µπορούν να τεκµηριωθούν περαιτέρω µε βάση τα όσα 
αναφέρονται πιο κάτω. 
 
• Ρύθµιση Επιφανειακής Κάλυψης Υδρογόνου (θΗ) στο Pt 

Η Frank και οι συνεργάτες της [3] σε πρόσφατη τους δηµοσίευση 
παρουσίασαν κινητικές µελέτες όσον αφορά την αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 στον καταλύτη 
Pt-Mo-Co/α-Al2O3. Οι µελέτες αυτές αποκάλυψαν ότι τόσο ο ρυθµός κατανάλωσης 
ΝΟ, όσο και η εκλεκτικότητα της αντίδρασης σε Ν2 αυξάνονταν σηµαντικά µε 
αύξηση της συγκέντρωσης του Ο2 στην τροφοδοσία από 0.1 µέχρι 2mol%. Αντίθετα, 
παρατηρήθηκε µείωση του ρυθµού κατανάλωσης ΝΟ και της εκλεκτικότητας της 
αντίδρασης σε Ν2 όταν η συγκέντρωση του Ο2 στην τροφοδοσία αυξήθηκε στην 
περιοχή 2-10mol% Ο2. Οι συγγραφείς εισηγήθηκαν ότι η ευεργετική επίδραση του 
οξυγόνου στην περιοχή συγκεντρώσεων 0.1-2mol% οφείλεται στην ελάττωση της 
επιφανειακής συγκέντρωσης του υδρογόνου στο Pt (λόγω αντίδρασης µε το οξυγόνο 
προς σχηµατισµό Η2Ο), επιτρέποντας έτσι την αντίδραση δύο γειτονικά 
προσροφηµένων ατόµων Ν προς σχηµατισµό αερίου Ν2. Η σηµασία της επιφανειακής 
κάλυψης του υδρογόνου (θΗ) όσον αφορά τη ρύθµιση της ενεργότητας και 
εκλεκτικότητας της αντίδρασης σε Ν2 επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα της 
παρούσας ∆.∆. 

Υψηλότερες τιµές εκλεκτικότητας σε Ν2 στην θερµοκρασιακή περιοχή 100-
160°C λήφθηκαν παρουσία παρά απουσία Ο2 στην τροφοδοσία της αντίδρασης 
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(βλέπε Σχ. 3.4 και Σχ. 3.14). Επιπλέον, ο ρυθµός καύσης του H2 προς παραγωγή Η2Ο 
βρέθηκε να είναι σηµαντικά χαµηλότερος στην περίπτωση των στηριζοµένων 
καταλυτών σε περοβσκιτικό υπόστρωµα, όπου ο καταλύτης Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 
βρέθηκε να παρουσιάζει την χαµηλότερη τιµή (βλέπε Πίνακα 4.1). Υπενθυµίζεται ότι 
ο τελευταίος καταλύτης εµφάνισε την υψηλότερη τιµή εκλεκτικότητας σε Ν2 (92%). 
Επιπλέον, στην περίπτωση του καταλύτη Pt/CeO2, ο οποίος παρουσίασε 45% 
εκλεκτικότητα σε Ν2 στους 150°C, βρέθηκε ότι παρουσία του αερίου µίγµατος 
10%H2/He (πείραµα H2 TPSR, Σχ. 5.4) τα ενδιάµεσα είδη ΝΟχ που σχηµατίζονται σε 
συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 οδηγούν µόνο στην παραγωγή Ν2Ο. 
 Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσµατα, ενισχύεται η άποψη ότι η επιφανειακή 
κάλυψη του υδρογόνου στο Pt (θΗ) είναι µια σηµαντική παράµετρος, η ρύθµιση της 
οποίας οδηγεί στην µεγιστοποίηση της εκλεκτικότητας της αντίδρασης σε Ν2. Μια 
από τις κυριότερες διεργασίες που επηρεάζουν την παράµετρο θΗ είναι η αντίδραση 
των προσροφηµένων ατόµων υδρογόνου στο Pt µε ενεργά είδη οξυγόνου που 
βρίσκονται στη διεπιφάνεια µετάλλου-υποστρώµατος. Όπως έχει βρεθεί µε τη χρήση 
φασµατοσκοπίας περίθλασης ακτίνων-Χ (XRD), το στερεό La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 
αποτελείται από τις οξειδικές φάσεις CeO2 και Fe2O3, καθώς και από τις 
περοβσκιτικές φάσεις LaFeO3 και SrFeO3-x, όπου ο Pt βρίσκεται διεσπαρµένος στο 
πορώδες τους. Οι φάσεις CeO2 και LaFeO3, και ειδικότερα η φάση SrFeO3-x [4], είναι 
γνωστό ότι εµφανίζουν υψηλές συγκεντρώσεις κενοτήτων οξυγόνου, γεγονός το 
οποίο έχει αποδειχθεί και στην παρούσα ∆.∆. µε πειράµατα χηµειορόφησης οξυγόνου 
στο στερεό La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 (36.5 µatoms O/gcat). Η τιµή των 36.5 µatoms O/gcat 
είναι περίπου οκτώ φορές µεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιµή των επιφανειακών 
ατόµων Pt στον καταλύτη Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3. Οι χαµηλές τιµές εκλεκτικότητας σε 
Ν2 που λήφθηκαν στον καταλύτη Pt/CeO2 (Σχ. 3.18α), αποτελούν ένδειξη ότι η φάση 
του CeO2 δεν µπορεί να είναι υπεύθυνη για τις υψηλές εκλεκτικότητες  που 
παρουσιάζει ο καταλύτης Pt/La-Sr-Ce-Fe-O. Φαίνεται αντίθετα ότι οι φάσεις LaFeO3 
και SrFeO3-x είναι υπεύθυνες για τις υψηλές εκλεκτικότητες σε Ν2 που παρουσιάζει ο 
καταλύτης Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3. Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η φάση 
SrFeO3-x, λόγω του ότι διαθέτει υψηλότερη συγκέντρωση κενοτήτων οξυγόνου ανά 
γραµµάριο στερεού σε σχέση µε το LaFeO3 [4], παρέχει ατοµικό οξυγόνο κατάλληλης 
κινητικότητας το οποίο ρυθµίζει την επιφανειακή κάλυψη του υδρογόνου, θΗ προς 
την κατεύθυνση αύξησης της ενεργότητας και εκλεκτικότητας της αντίδρασης σε Ν2. 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ο ρόλος της 
παραµέτρου θΗ στην ενεργότητα και εκλεκτικότητα της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 δεν 
είναι µονοσήµαντος. Από τη µια αναµένεται ότι η αύξηση του θΗ θα ευνοούσε τόσο 
την ενεργότητα όσο και την εκλεκτικότητα της αντίδρασης, αφού η παρουσία 
προσροφηµένου υδρογόνου στο Pt είναι απαραίτητη για την διάσπαση των 
προσροφηµένων ΝΟχ. Από την άλλη όµως, µεγάλες τιµές της παραµέτρου θΗ 
φαίνεται να µην ευνοούν την εκλεκτικότητα της αντίδρασης, αφού πιθανόν να 
δυσχεραίνουν την αντίδραση δύο προσροφηµένων ατόµων Ν (ή ΝΟχ) προς 
σχηµατισµό αερίου Ν2. Συνοψίζοντας, θα περίµενε κανείς ότι θα πρέπει να υπάρχει 
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µια βέλτιστη τιµή επιφανειακής κάλυψης υδρογόνου η οποία να µεγιστοποιεί τον 
ρυθµό παραγωγής Ν2 όπως επίσης και την εκλεκτικότητα της αντίδρασης ως προς Ν2. 
 
• Σχηµατισµός πιο Ενεργών Ειδών ΝΟχ στους Καταλύτες µε Περοβσκιτικό 

Υπόστρωµα 
Έχει βρεθεί πρόσφατα [5] ότι, κατά τη διάρκεια της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 

στον καταλύτη 1%κ.β.Pt/TiO2-ZrO2, σχηµατίζονται διάφορα προσροφηµένα νιτρικά 
είδη (ΝΟχ), η συγκέντρωση και το είδος των οποίων καθορίζει την εκλεκτικότητα της 
αντίδρασης σε Ν2. Η ενεργότητα των διαφόρων αυτών ειδών ως προς το H2 εξαρτάται 
από τον µηχανισµό σχηµατισµού τους. Σε ανηγµένη επιφάνεια Pt, προσροφηµένα 
νιτρικά είδη (ΝΟ3

-) σχηµατίζονται µε αντίδραση προσροφηµένου ΝΟ και Ο στο Pt, 
ενώ σε οξειδωµένη επιφάνεια Pt τα προσροφηµένα νιτρικά σχηµατίζονται µετά από 
αντίδραση ΝΟ από την αέρια φάση µε χηµειοροφηµένο οξυγόνο στο Pt. Οι 
συγγραφείς της συγκεκριµένης εργασίας συµπέραναν ότι ο ρυθµός καύσης του H2 
στις χαµηλές θερµοκρασίες αντίδρασης (Τ<150°C) είναι χαµηλός, λόγω του ότι το 
µεγαλύτερο µέρος της επιφάνειας του Pt είναι καλυµµένο µε νιτρικά είδη [5]. 
Επιπλέον, ο Kaspar και οι συνεργάτες του [6] αναφέρουν ότι τα άτοµα Pt βοηθούν όχι 
µόνο την οξείδωση του προσροφηµένου ΝΟ προς ΝΟ2 αλλά και την περαιτέρω 
οξείδωση του ΝΟ2 σε ΝΟ3

-. 
 Τόσο τα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης ΝΟ (Σχήµατα 2.21, 
2.22, 5.1 και 5.2), όσο και τα φάσµατα FTIR (Σχήµατα 5.5 και 5.6) που λήφθηκαν 
στους καταλύτες Pt/La-Ce-Mn-O και Pt/La-Sr-Ce-Fe-O αποδεικνύουν το σχηµατισµό 
διαφόρων ειδών ΝΟχ (π.χ. ΝΟ2

-, ΝΟ3
-, ΝΟδ+) µετά από χηµειορόφηση ΝΟ σε 

θερµοκρασία δωµατίου και µετά από αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 στους 140°C. Τα 
προσροφηµένα αυτά είδη βρίσκονται είτε υπό την µορφή µοριακού ΝΟ στο Pt είτε 
υπό τη µορφή νιτρικών ή νιτρωδών ειδών στο υπόστρωµα ή στο Pt ή στην 
διεπιφάνεια των δύο [6-10]. Πολύ σηµαντικές πληροφορίες εξάγονται από τα 
πειράµατα TPD και SSITKA µε τη χρήση φασµατογράφου µάζας. Σύµφωνα µε τα 
πειράµατα αυτά, η ποσότητα των προσροφηµένων ειδών ΝΟχ που σχηµατίζονται 
στους καταλύτες Pt/La-Ce-Mn-O και Pt/La-Sr-Ce-Fe-O είναι πολύ µεγαλύτερη από 
την ποσότητα των αντίστοιχων ειδών που σχηµατίζονται στους καταλύτες Pt/SiO2 και 
Pt/Al2O3 (βλέπε Πίνακα 5.2). Για παράδειγµα, έχει βρεθεί ότι η συνολική ποσότητα 
των ειδών ΝΟχ που σχηµατίζονται στον καταλύτη Pt/La-Sr-Ce-Fe-O µετά από 
αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 είναι περίπου εφτά φορές µεγαλύτερη από την ποσότητα των 
αντίστοιχων ειδών που σχηµατίζονται στον Pt/SiO2. Επιπλέον, όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 5.2 και όπως επιβεβαιώνεται από τα φάσµατα FTIR (βλέπε Σχήµατα 5.5 και 
5.6), ένα µεγάλο ποσοστό των ειδών ΝΟχ που σχηµατίζονται στους καταλύτες Pt/La-
Ce-Mn-O και Pt/La-Sr-Ce-Fe-O βρίσκονται προσροφηµένα στο αντίστοιχο 
υπόστρωµα. Η κινητική της διάσπασης των ειδών αυτών σε He ή της αναγωγής τους 
σε H2 εξαρτάται άµεσα από τη χηµική σύσταση του υποστρώµατος. Το γεγονός αυτό 
επιβεβαιώνεται τόσο από τα φάσµατα TPSR (Σχήµατα 5.1-5.4) όσο και από τα 
φάσµατα FTIR (Σχήµατα 5.6 και 5.7) σε H2/He µετά από αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2. 
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Επιπλέον, όπως έχει βρεθεί από τα πειράµατα SSITKA, η ποσότητα των 
ενεργών ειδών ΝΟχ που σχηµατίζονται στον καταλύτη Pt/La-Ce-Mn-O (Σχ. 5.20) 
είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από την ποσότητα των ΝΟχ που σχηµατίζονται στον 
καταλύτη Pt/SiO2 (Σχ. 5.23), σε συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2. Το 81.5% (3.3 
µatom/g) της συνολικής ποσότητας των ενεργών ΝΟχ που σχηµατίζονται στον 
καταλύτη Pt/La-Ce-Mn-O οδηγεί στο σχηµατισµό Ν2, ενώ το 18.5% (0.75 µatom/g) 
οδηγεί στο σχηµατισµό Ν2O. Αντίθετα, στην περίπτωση του καταλύτη Pt/SiO2, το 
68.4% (2.08 µatom/g) της ποσότητας αυτής οδηγεί στο σχηµατισµό Ν2, ενώ το 31.6% 
(0.96 µatom/g) οδηγεί στο σχηµατισµό Ν2O. Το τελευταίο πολύ σηµαντικό 
αποτέλεσµα υποδεικνύει ότι τα ενδιάµεσα είδη ΝΟχ που σχηµατίζονται στον 
καταλύτη µε περοβσκιτικό υπόστρωµα ευνοούν το σχηµατισµό Ν2, σε σχέση µε τα 
αντίστοιχα είδη που σχηµατίζονται στον καταλύτη Pt/SiO2. Το γεγονός αυτό µπορεί 
να εξηγηθεί µε βάση τα φάσµατα DRIFTS που λήφθηκαν στους δύο τελευταίους 
καταλύτες σε συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτά 
αποδεικνύεται ότι τα ενεργά είδη ΝΟχ που σχηµατίζονται στον καταλύτη Pt/La-Ce-
Mn-O (Σχ. 5.10) είναι διαφορετικά από αυτά που σχηµατίζονται στον καταλύτη 
Pt/SiO2 (Σχ. 5.18). Στην περίπτωση του πρώτου καταλύτη, παρατηρήθηκε ο 
σχηµατισµός δύο ενεργών ενδιαµέσων ειδών, όπου το ένα προσροφάται σε 
µεταλλοκατιόν του υποστρώµατος και το άλλο σχηµατίζεται στη διεπιφάνεια 
µετάλλου-υποστρώµατος, ενώ στην περίπτωση του δεύτερου καταλύτη 
παρατηρήθηκε ο σχηµατισµός δύο ενεργών ενδιαµέσων ειδών στο Pt. 

Το γεγονός ότι η ποσότητα του Ν2 (ανά γραµµάριο καταλύτη) που παράχθηκε 
στον καταλύτη Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 κατά το πείραµα TPSR σε H2/He είναι 
σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτή που παράχθηκε στους καταλύτες Pt/SiO2 (Πίνακας 
5.2), Pt/CeO2 και Pt/Fe2O3 (Σχ. 5.4), µπορεί να εξηγήσει εν µέρει την υψηλή τιµή του 
ειδικού ρυθµού παραγωγής Ν2 που λήφθηκε στον καταλύτη Pt/La-Sr-Ce-Fe-O σε 
σχέση µε τους υπόλοιπους. Επιπρόσθετα, για το ίδιο πείραµα έχει βρεθεί ότι ο 
καταλύτης Pt/La-Sr-Ce-Fe-O παρουσίασε περίπου 6 φορές µεγαλύτερη ποσότητα 
παραγόµενου Ν2 σε σχέση µε τον Pt/La-Ce-Mn-O. Το πολύ σηµαντικό αυτό γεγονός 
εξηγεί εν µέρει την υψηλότερη απόδοση σε Ν2 που παρουσίασε ο πρώτος καταλύτης 
σε σχέση µε τον τελευταίο. Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων TPSR σε Η2/He 
επιβεβαιώνονται και από τα πειράµατα SSITKA (Σχήµατα 5.20 και 5.23). 
Σηµειώνεται ότι και τα δύο περοβσκιτικά υποστρώµατα παρουσιάζουν πρακτικά την 
ίδια επιφάνεια ΒΕΤ (m2.g-1). 

Από τα πιο πάνω φαίνεται ξεκάθαρα ότι η εκλεκτικότητα της αντίδρασης 
ΝΟ/H2/Ο2 σε στηριζόµενους καταλύτες Pt καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τη 
χηµική σύσταση του υποστρώµατος. 
 
• Σχηµατισµός Ειδών ΝΟχ σε Κενές Θέσεις Οξυγόνου 

Ανιονικές κενές θέσεις (σφάλµατα δοµής τύπου-F) που υπάρχουν κυρίως στις 
φάσεις SrFeO3-χ, LaFeO3 και CeO2, αλλά όχι στο SiO2, προσφέρονται για 
χηµειορόφηση Ο2 [4, 11-13]. Λόγω της ύπαρξης σφαλµάτων δοµής τύπου-F στα 
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στερεά La-Sr-Ce-Fe-O και La-Ce-Mn-O, και ειδικότερα στις περοβσκιτικές φάσεις 
LaMnO3 και SrFeO3-χ, όπως έχει ήδη συζητηθεί, και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι το ΝΟ µπορεί να προσροφηθεί σε αυτά τα κέντρα [14], γίνεται δυνατός ο 
σχηµατισµός προσροφηµένων ειδών ΝΟχ στο υπόστρωµα ή στη διεπιφάνεια 
µετάλλου-υποστρώµατος. Στην τελευταία περίπτωση, το µόριο του ΝΟ βρίσκεται 
δεσµευµένο µέσω του Ν στο Pt και µέσω του οξυγόνου σε κενότητα οξυγόνου του 
υποστρώµατος, όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.1α. Ο σχηµατισµός ενός τέτοιου είδους 
δεν είναι δυνατός στην περίπτωση των καταλυτών Pt/SiO2 και Pt/Al2O3. Η ισχύς του 
δεσµού Ν-Ο πιθανόν να είναι ασθενέστερη στην περίπτωση του τελευταίου είδους σε 
σχέση µε τον αντίστοιχο δεσµό στο είδος Pt-N=O. Οι µελέτες in situ FTIR που έχουν 
γίνει στον καταλύτη Pt/La-Ce-Mn-O απέδειξαν την ύπαρξη δύο ενεργών ενδιαµέσων 
ειδών το ένα από τα οποία απορροφά στην περιοχή 1500-1550 cm-1. Σύµφωνα µε 
βιβλιογραφικά δεδοµένα [15, 16], το τελευταίο είδος βρέθηκε να αντιστοιχεί σε 
προσροφηµένα bidentate νιτρικά, για τον σχηµατισµό των οποίων συµµετέχει ένα 
µεταλλοκατιόν του υποστρώµατος και ένα άτοµο Pt ή δύο µεταλλοκατιόντα του 
υποστρώµατος, τα οποία όµως βρίσκονται πολύ κοντά σε κρυσταλλίτες Pt (Σχήµα 
6.1β). Η εξασθένηση του δεσµού Ν-Ο στο τελευταίο είδος σε σχέση µε τον 
αντίστοιχο δεσµό στο είδος Pt-N=O δεν αποκλείεται. Σηµειώνεται ότι το είδος ΝΟχ 
που απεικονίζεται στο Σχήµα 6.1β δεν βρέθηκε να σχηµατίζεται στην περίπτωση του 
καταλύτη Pt/SiO2 (Σχ. 5.18) σε συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2. 
  

 
 
Σχήµα 6.1: Προσροφηµένο είδος ΝΟ (α) και νιτρικών (β) µε την συµµετοχή κενής 
θέσης οξυγόνου στους καταλύτες Pt/La-Ce-Mn-O και Pt/La-Sr-Ce-Fe-O. 
 

Το γεγονός ότι ο καταλύτης Pt/CeO2 παρουσιάζει πολύ υψηλές τιµές 
µετατροπής ΝΟ, αλλά και πολύ χαµηλές εκλεκτικότητες σε Ν2 σε σχέση µε τον 
καταλύτη Pt/La-Ce-Mn-O, υποδεικνύει ότι τα διάφορα ενδιάµεσα είδη ΝΟχ που 
σχηµατίζονται σε κενές θέσεις οξυγόνου του CeO2 και στα οποία ο δεσµός Ν-Ο είναι 
αρκετά ασθενής, δεν ανάγονται εκλεκτικά σε Ν2. Το τελευταίο γεγονός πιθανόν να 
οφείλεται στο λιγότερο ευνοϊκό χηµικό περιβάλλον που πιθανόν να επικρατεί στην 
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επιφάνεια του καταλύτη Pt/CeO2 σε σύγκριση µε τον καταλύτη Pt/La-Ce-Mn-O. Το 
γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι οι περοβσκιτικές φάσεις που υπάρχουν στους 
καταλύτες Pt/La-Sr-Ce-FeO και Pt/La-Ce-Mn-O προωθούν το σχηµατισµό 
µεγαλύτερων ποσοτήτων ενεργών ειδών ΝΟχ, τα οποία ανάγονται ευκολότερα σε Ν2. 
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα των πειραµάτων SSITKA 
που έγιναν στους πιο πάνω καταλύτες µε τη χρήση τόσο φασµατοσκοπίας υπερύθρου 
όσο και φασµατογράφου µάζας. 

 
• Ηλεκτρονιακή Αλληλεπίδραση Μετάλλου-Υποστρώµατος 

Έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία [17, 18] ότι οι περοβσκιτικές φάσεις 
LaFeO3, LaMnO3 και La1-χSrχFeO3-δ είναι ηµιαγωγοί τύπου p (p-type 
semiconductors). Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες όσον αφορά 
το έργο εξόδου για τις φάσεις αυτές. Ανάλογα µε την τιµή του επιπέδου Fermi των 
φάσεων αυτών θα υπάρξει µεταφορά φορτίου από το µέταλλο Pt στις περοβσκιτικές 
φάσεις ή αντίστροφα. Το επίπεδο Fermi του ανηγµένου Pt έχει βρεθεί να είναι ~5.7eV 
[19]. Σύµφωνα µε την θεωρία επαφής µετάλλου-ηµιαγωγού (Σχήµα 6.2), εάν το 
επίπεδο Fermi του ηµιαγωγού (τύπος n) είναι υψηλότερο από αυτό του µετάλλου, 
τότε θα υπάρξει µεταφορά ηλεκτρονίων από το µέταλλο προς τον ηµιαγωγό, ενώ εάν 
το επίπεδο Fermi του ηµιαγωγού είναι χαµηλότερο από αυτό του µετάλλου τότε θα 
υπάρξει µεταφορά ηλεκτρονίων από τον ηµιαγωγό προς το µέταλλο µέχρι την 
εξίσωση των επιπέδων Fermi τους [19-21]. Το αποτέλεσµα της πιο πάνω διεργασίας 
θα είναι ο ηλεκτρονιακός εµπλουτισµός ή απεµπλουτισµός των d τροχιακών του 
µετάλλου. Το φαινόµενο αυτό είναι δυνατό να επηρεάσει την αλληλεπίδραση 
(µεταβολή ισχύς δεσµών) διαφόρων ενεργών ενδιαµέσων ειδών µε το Pt, τα οποία 
τελικά οδηγούν στο σχηµατισµό Ν2 ή Ν2Ο, µεταβάλλοντας έτσι τον ρυθµό και την 
εκλεκτικότητα της αντίδρασης. Παρόλα αυτά, η απόδειξη της ύπαρξης τέτοιων 
φαινοµένων µεταφοράς φορτίου αποτελεί δύσκολο έργο και απαιτεί την χρήση 
εξειδικευµένων τεχνικών όπως η UPS (Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy). 
Λαµβάνοντας υπόψη την υψηλή διασπορά Pt (dPt < 12.5 Å) των καταλυτών που 
µελετήθηκαν στην παρούσα ∆.∆. και την φύση των διαφόρων φάσεων που 
συµµετέχουν στα περοβσκιτικού τύπου υποστρώµατα, θα µπορούσε κανείς να 
ισχυριστεί ότι οι αλληλεπιδράσεις µετάλλου-υποστρώµατος είναι ένας παράγοντας 
που δεν µπορεί να αποκλειστεί για την εξήγηση της αξιόλογης καταλυτικής 
συµπεριφοράς των καταλυτών Pt/La-Sr-Ce-FeO και Pt/La-Ce-Mn-O σε σχέση µε 
τους καταλύτες Pt/SiO2 και Pt/Al2O3. Επιπλέον, η άποψη της ύπαρξης φαινοµένων 
αλληλεπίδρασης µετάλλου-υποστρώµατος ενισχύεται από τα αποτελέσµατα των 
πειραµάτων FTIR, όπου τα ίδια προσροφηµένα είδη στο Pt έδωσαν µετατοπισµένες 
κορυφές απορρόφησης (chemical shift) στον καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3 (Σχ. 5.5) σε 
σχέση µε τον καταλύτη Pt/SiO2 (Σχ. 5.12). 
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Σχήµα 6.2: Μεταβολή των ενεργειακών επιπέδων µετάλλου και ηµιαγωγού πριν και 
µετά την επαφή τους.                      
 

Η περοβσκιτικού τύπου σειρά στερεών La1-x-ySrxCeyFeO3 έχει µελετηθεί και 
ως προς την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε CO στην θερµοκρασιακή περιοχή 200-
500°C [22]. Στην εργασία αυτή βρέθηκε ότι, αυξανοµένης της σύστασης των στερεών 
φάσεων SrFeO3-x και CeO2 στο υπόψιν στερεό υλικό, αυξανόταν η καταλυτική του 
ενεργότητα ως προς της αντίδραση ΝΟ/CO. Επιπλέον, τα στερεά υλικά La1-x-

ySrxCeyFeO3 µελετήθηκαν και µε φασµατοσκοπία Mössbauer, όπου βρέθηκε ότι στην 
περοβσκιτική  φάση SrFeO3-x ο σίδηρος υπάρχει σε δύο οξειδωτικές καταστάσεις 
Fe3+ και Fe5+. Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι σύστηµα στο οποίο η 
κρυσταλλική φάση (Sr(Fe3+, Fe5+)O3-x) βρίσκεται σε καλή επαφή µε το CeO2 θα 
µπορεί να δρα σαν κελλί οξειδοαναγωγής µε τον σίδηρο να µεταπίπτει από την 
οξειδωτική κατάσταση +3 στην +5 και αντίστροφα. O Shaw και οι συνεργάτες του 
[23] σε πρόσφατη τους δηµοσίευση πρότειναν την ύπαρξη παρόµοιας 
οξειδοαναγωγικής αλληλεπίδρασης στο σύστηµα CuOx/CeO2 για την αντίδραση 
οξείδωσης του CO. Επιπλέον, η Bentrup και οι συνεργάτες της [24] µελέτησαν την 
χηµειορόφηση ΝΟχ σε καταλύτη MnO2/NaY µε χρήση της τεχνικής in situ EPR. Στην 
εργασία αυτή βρέθηκε ότι τα είδη µαγγανίου που µπορούν να αναχθούν παίζουν πολύ 
σηµαντικό ρόλο στην οξείδωση του ΝΟ προς σχηµατισµό νιτρωδών (π.χ. ΝΟ2

-) και 
στην συνέχεια νιτρικών (π.χ. ΝΟ3

-) ειδών. Παρόµοιος µηχανισµός θα µπορούσε να 
υποτεθεί µεταξύ των φάσεων LaMnO3 και CeO2, ο οποίος θα εξηγούσε την αυξηµένη 
καταλυτική ενεργότητα και εκλεκτικότητα ως προς Ν2 που παρουσιάζει ο καταλύτης 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3. 
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6.1.2 Εξάρτηση της Καταλυτικής Ενεργότητας από τη Θερµοκρασία, Χρόνο 
Αντίδρασης και Σύσταση του Η2Ο στην Τροφοδοσία 
 
 Το µέγιστο που παρατηρήθηκε στα διαγράµµατα εξάρτησης της µετατροπής 
του ΝΟ από τη θερµοκρασία αντίδρασης οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στους υψηλούς 
ρυθµούς της αντίδρασης καύσης του H2 προς παραγωγή Η2Ο στο Pt, σύµφωνα µε 
τους κινητικούς ρυθµούς που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1. Ο Ueda και οι 
συνεργάτες του [2] µέτρησαν το ρυθµό καύσης του H2 στους 300°C σε καταλύτη 
1%Pt/Al2O3, όπου βρέθηκε να είναι περίπου 30 φορές µεγαλύτερος από το ρυθµό της 
αντίδρασης ΝΟ/H2. Το τελευταίο αποτέλεσµα έρχεται σε πολύ καλή συµφωνία µε τα 
αποτελέσµατα της παρούσας ∆.∆. Η ενεργότητα των καταλυτών Pt/La-Sr-Ce-FeO και 
Pt/La-Ce-Mn-O στην ευρεία θερµοκρασιακή περιοχή 100-400°C µπορεί να αποδοθεί 
στην συνδυασµένη ενεργότητα του Pt και των περοβσκιτικών υποστρωµάτων. Η 
ενεργότητα στη χαµηλή θερµοκρασιακή περιοχή 100-200°C οφείλεται αποκλειστικά 
στο Pt, ενώ η ενεργότητα στην περιοχή 250-400°C οφείλεται στο υπόστρωµα, του 
οποίου όµως η ενεργότητα πιθανόν να επηρεάζεται από το Pt. Η αξιόλογη ενεργότητα 
που παρουσιάζει ο καταλύτης Pt/CeO2 στην ευρεία θερµοκρασιακή περιοχή 100-
400°C ενισχύει την άποψη περί της συµµετοχής του CeO2 στους καταλύτες µε 
περοβσκιτικό υπόστρωµα. Παρόλα αυτά, η µεγάλη διαφορά όσον αφορά την 
εκλεκτικότητα της αντίδρασης σε Ν2, που παρουσιάζει ο καταλύτης Pt/CeO2 σε 
σχέση µε τους καταλύτες Pt/La-Sr-Ce-FeO και Pt/La-Ce-Mn-O, υποδεικνύει ότι το 
CeO2 υπάρχει µόνο σε µικρές συγκεντρώσεις στα υποστρώµατα La-Sr-Ce-FeO και 
La-Ce-Mn-O, γεγονός που αποδεικνύεται και από τα φάσµατα XRD των στερεών 
αυτών (Σχήµατα 2.3 και 2.6). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τα όσα έχουν ήδη 
αναφερθεί, αποδεικνύει τη σηµαντικότητα των φάσεων SrFeO3-x, LaFeO3 και 
LaMnO3 στο καθορισµό της ενεργότητας, αλλά κυρίως της εκλεκτικότητας σε Ν2 της 
υπόψιν αντίδρασης. 
 Η αξιόλογη σταθερότητα που παρουσίασε ο καταλύτης Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 
µε το χρόνο αντίδρασης (Σχ. 3.11), όπου παρατηρήθηκε συνεχής αύξηση της 
απόδοσης του σε Ν2 από τις 5 έως τις 20 h συνεχούς αντίδρασης, χρήζει 
περισσοτέρων εξηγήσεων. Είναι φανερό ότι θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστο µια 
παράµετρος η οποία να επηρεάζει το παρόν καταλυτικό φαινόµενο. Για την 
περαιτέρω εξακρίβωση του φαινοµένου αυτού µελετήθηκε η επίδραση του νερού 
στην αναγωγή του ΝΟ και τα αποτελέσµατα που λήφθηκαν έχουν ως ακολούθως. 
 Ο ρυθµός διάσπασης του νερού στη θερµοκρασιακή περιοχή 100-400°C 
µετρήθηκε στα στερεά Pt/SiO2, Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3, La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3, CeO2 και 
Fe2O3, χρησιµοποιώντας 5% Η2Ο/He σαν µίγµα αντίδρασης και καταγράφοντας την 
παραγωγή H2 µε τη χρήση online φασµατογράφου µάζας. Στα τρία τελευταία στερεά 
ο ρυθµός διάσπασης του νερού βρέθηκε να είναι πρακτικά µηδέν (µη µετρήσιµος). 
Εντούτοις, στην περίπτωση του καταλύτη Pt/SiO2 µετρήθηκαν ρυθµοί 6.8x10-3 και 
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1.2x10-3 µatom H/g.s στους 300 και 150°C, αντίστοιχα. Οι αντίστοιχοι ρυθµοί για τον 
καταλύτη Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 βρέθηκαν να είναι 8.2x10-3 και 1.6x10-3 µatom H/g.s. 
Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά είναι δύσκολο να ισχυριστεί κανείς την ύπαρξη 
κάποιου φαινοµένου spillover νερού από το περοβσκιτικό υπόστρωµα στο Pt, µε 
αποτέλεσµα της διάσπαση του και την παραγωγή υδρογόνου. Σηµειώνεται ότι σε 
συνθήκες αντίδρασης ο ρυθµός καύσης του υδρογόνου είναι περίπου δύο τάξεις 
µεγέθους υψηλότερος από τον ρυθµό παραγωγής του µέσω της διάσπασης του νερού. 
Παρόλα αυτά, η περίπτωση ενεργοποιηµένης διάσπασης του νερού στο περοβσκιτικό 
υπόστρωµα La-Sr-Ce-Fe-O και στην συνέχεια η “διάχυση” του παραγόµενου 
υδρογόνου στο Pt µέσω φαινοµένου spillover δεν µπορεί να αποκλειστεί. Στην 
περίπτωση που κάτι τέτοιο αληθεύει, τότε θα έπρεπε η αύξηση της επιφανειακής 
κάλυψης του υδρογόνου να ευνοεί το ρυθµό παραγωγής Ν2. Παρόλα αυτά, κάτι 
τέτοιο δεν υποστηρίζεται από τα αποτελέσµατα H2 TPSR (Σχ. 5.4) αλλά ούτε και από 
τα καταλυτικά αποτελέσµατα που έχουν ληφθεί για τον καταλύτη 
Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3  (Σχήµατα 3.4 και 3.5). Σηµειώνεται επίσης ότι στην περίπτωση 
των καταλυτικών αποτελεσµάτων του τελευταίου καταλύτη  (Σχήµατα 3.4 και 3.5) 
χαµηλότερες τιµές εκλεκτικότητας σε Ν2 λήφθηκαν σε θερµοκρασίες αντίδρασης 
χαµηλότερες των 150°C, όπου η µετατροπή του H2 παραµένει σχετικά χαµηλή. 
 Ο Hodjati [25] και Eguchi [26] και οι συνεργάτες τους παρουσίασαν 
αποτελέσµατα όσον αφορά τον ευεργετικό ρόλο του νερού στην προσροφητική 
ικανότητα περοβσκιτών της κατηγορίας ΑΒΟ3 (Α = Ca, Sr, Ba και Β = Sn, Zr, Ti), 
όπως επίσης και µικτών οξειδίων Mn-Zr-O σε ΝΟ και ΝΟ2 σε συνθήκες lean-burn. Οι 
συγγραφείς εισηγήθηκαν ότι το προσροφηµένο νερό σταθεροποιεί (µέσω 
εφυδάτωσης) διάφορα προσροφηµένα είδη νιτρικών (ΝΟ3

-) τα οποία σχηµατίζονται 
από την προσρόφηση ΝΟ και ΝΟ2. Με βάση τα πιο πάνω θα µπορούσε να ισχυριστεί 
κανείς ότι η αργή συσσώρευση νιτρικών στο υπόστρωµα La-Sr-Ce-Fe-O και στην 
διεπιφάνεια µετάλλου-υποστρώµατος θα µπορούσε να είναι ένας από τους λόγους για 
τους οποίους παρατηρείται αύξηση του ρυθµού παραγωγής Ν2 µε το χρόνο 
αντίδρασης στον καταλύτη Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3. 
 
6.1.3 Αποτελέσµατα Μηχανιστικών Μελετών 
• Πειράµατα TPD ΝΟ 

Στην περίπτωση του καταλύτη Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3, η ποσότητα του ΝΟ που 
προσροφήθηκε στο Pt (µε βάση τα αποτελέσµατα που λήφθηκαν στον καταλύτη 
Pt/SiO2) και στο υπόστρωµα La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3, υπακούει στον κανόνα µίξης σε 
σύγκριση µε την ποσότητα ΝΟ που προσροφήθηκε στον καταλύτη 
Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3. Στην περίπτωση του καταλύτη Pt/La0.5Ce0.5MnO3, βρέθηκε ότι 
το υπόστρωµα προσροφά µεγαλύτερη ποσότητα ΝΟ από τον στηριζόµενο καταλύτη. 
Επιπλέον, τα φάσµατα που λήφθηκαν στους στηριζόµενους καταλύτες και αυτά που 
λήφθηκαν στα αντίστοιχα υποστρώµατα διαφέρουν σηµαντικά τόσο στη θέση όσο 
και στο σχήµα τους.  
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Τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι οι κρυσταλλίτες Pt οι 
οποίοι εναποτέθηκαν στα περοβσκιτικά υποστρώµατα έχουν αλλάξει σηµαντικά την 
ισχύ του δεσµού και την δραστικότητα διαφόρων ειδών ΝΟχ τα οποία βρίσκονται 
προσροφηµένα στο υπόστρωµα, πιθανότατα µέσω κάποιου είδος ηλεκτρονιακών 
αλληλεπιδράσεων µικρής εµβέλειας (short-range). Στην περίπτωση του καταλύτη 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3, φαίνεται ότι η εναπόθεση των κρυσταλλιτών Pt πιθανόν να έχει 
επικαλύψει µέρος των κέντρων προσρόφησης ειδών ΝΟχ. Είναι γνωστό ότι η 
χηµειορόφηση του ΝΟ σε µεταλλοξείδια προχωρεί µέσω συµµετοχής ανιόντων 
οξυγόνου, µεταλλοκατιόντων και κενοτήτων οξυγόνου, σχηµατίζοντας διάφορα είδη 
νιτρωδών και νιτρικών δοµών [8]. Το τελευταίο γεγονός εξηγεί τις διάφορες κορυφές 
εκρόφησης που λήφθηκαν στα φάσµατα ΝΟ TPD των υποστρωµάτων που 
µελετήθηκαν (Σχήµατα 2.19α, 2.21α και 2.22α).  

Η εκρόφηση Ν2 και Ν2Ο που παρατηρήθηκε στα φάσµατα TPD που 
λήφθηκαν στους στηριζόµενους καταλύτες Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3, Pt/La0.5Ce0.5MnO3, 
Pt/Al2O3 και Pt/SiO2, όχι όµως στα αντίστοιχα υποστρώµατα, υποδεικνύει ότι οι 
τελευταίοι καταλύτες προωθούν τη διάσπαση του δεσµού Ν-Ο ακόµα και απουσία 
υδρογόνου. Η παραγωγή Ν2 και Ν2Ο σε επιφάνεια Pt µπορεί να περιγραφεί από τα 
ακόλουθα κοινώς αποδεκτά στοιχειώδη µηχανιστικά βήµατα [27]: 

sNOs)g(NO −↔+                   (6.1) 
sOsNssNO −+−→+−                  (6.2) 

s2)g(ONsNsNO 2 +→−+−                 (6.3) 

s2)g(NsNsN 2 +→−+−                  (6.4) 
 

Στην περίπτωση του καταλύτη Pt/SiO2, παρατηρήθηκε µετά από προσρόφηση 
ΝΟ ο σχηµατισµός δύο προσροφηµένων ειδών ΝΟχ (δύο κορυφές εκρόφησης, 
Σχ.2.20). Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση του υποστρώµατος SiO2, δεν 
παρατηρήθηκε προσρόφηση ΝΟ. Ο Burch και οι συνεργάτες του [28] παρατήρησαν 
επίσης δύο κορυφές εκρόφησης σε φάσµα ΝΟ TPD στον καταλύτη 5%κ.β.Pt/SiO2, 
µόνο που στην περίπτωση αυτή το φάσµα ήταν διαφορετικό τόσο στο σχήµα όσο και 
στην θέση των κορυφών εκρόφησης, σε σχέση µε το φάσµα που λήφθηκε στην 
παρούσα εργασία για τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/SiO2. Επιπλέον, στην περίπτωση του 
καταλύτη 5%κ.β.Pt/SiO2 παρατηρήθηκε εκρόφηση Ν2 και Ν2Ο, αντίθετα µε τα 
αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας. Τα αποτελέσµατα αυτά υποδεικνύουν ότι οι 
διαδικασίες προσρόφησης και διάσπασης του ΝΟ στον καταλύτη Pt/SiO2 πιθανόν να 
είναι δοµικά ευαίσθητες (structure-sensitive). Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το 
γεγονός ότι ο καταλύτης Pt/La0.5Ce0.5MnO3 φαίνεται να είναι λιγότερο ενεργός όσον 
αφορά τη διάσπαση του ΝΟ και παρουσιάζει χαµηλότερες ενέργειες δεσµού για τη 
διάσπαση του ΝΟ σε σχέση µε τον καταλύτη Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3. Το τελευταίο 
γεγονός πιθανόν να αποτελεί ένα από τους λόγους για τους οποίους ο καταλύτης 
Pt/La0.5Ce0.5MnO3 παρουσιάζει χαµηλότερη ενεργότητα και εκλεκτικότητα σε Ν2 από 
τον καταλύτη Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3. 
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Αξιοσηµείωτη επίσης είναι και η µεγάλη ποσότητα ΝΟ που προσροφά ο 
καταλύτης Pt/Al2O3 (Πίνακας 2.8) σε σχέση µε το υπόστρωµα Al2O3, µετά από 
χηµειορόφηση ΝΟ στους 25°C (Σχ. 2.19). Η µεγάλη αυτή διαφορά έχει αποδοθεί 
στην ύπαρξη φαινοµένου spillover NO µεταξύ Pt και Al2O3 και έχει ήδη συζητηθεί 
αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2. Σηµειώνεται ότι ο Maunula και οι συνεργάτες του 
ανέφεραν την ύπαρξη του φαινοµένου spillover ειδών NOχ σε καταλύτη Pt/CeO2-
Al2O3 [29]. Επιπλέον, οι Picolo και Henry [30] έχουν επίσης παρατηρήσει το 
φαινόµενο spillover ειδών NOχ σε καταλύτη Pd/MgO. Υπάρχουν επίσης αρκετές 
αναφορές στη βιβλιογραφία για spillover ειδών CHχ, SΟχ και υδρογόνου σε 
καταλύτες Pt/Al2O3 [31] και Pd/Al2O3 [31, 32]. 
 
• Πειράµατα TPSR σε He και H2/He Μετά από Αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 

Οι διαφορές που παρατηρούνται στα φάσµατα που έχουν ληφθεί από τα 
πειράµατα TPSR σε He (Σχήµατα 5.1 και 5.2) σε σχέση µε τα πειράµατα TPSR σε 
H2/He (Σχήµατα 5.3 και 5.4), αφορούν τόσο την ποσότητα όσο και το είδος των 
αερίων που εκροφούνται. Κατά συνέπεια, οι διαφορές αυτές αντικατοπτρίζουν τη 
διαφορετική κινητική των αντιδράσεων που λαµβάνουν χώρα κάτω από He και Η2, 
αντίστοιχα. Όπως φαίνεται στα Σχήµατα 5.3 και 5.4, το φάσµα εκρόφησης του ΝΟ 
που λήφθηκε στους καταλύτες Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3, Pt/La0.5Ce0.5MnO3, Pt/Al2O3 
και Pt/SiO2 παρουσιάζεται να είναι σηµαντικά µετατοπισµένο σε χαµηλότερες 
θερµοκρασίες σε σχέση µε τα αντίστοιχα φάσµατα που λήφθηκαν µετά από 
πειράµατα TPD (Σχήµατα 2.20-2.22) και TPSR σε He (Σχήµατα 5.1 και 5.2). Με 
βάση τις πιο πάνω παρατηρήσεις και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σε συνθήκες 
αντίδρασης στους πιο πάνω καταλύτες σχηµατίζονται τουλάχιστον δύο διαφορετικά 
προσροφηµένα είδη ΝΟχ, τα αποτελέσµατα των πειραµάτων TPSR σε He και Η2 
µπορούν να εξηγηθούν ικανοποιητικά ως ακολούθως. 

Οι Solymosi και Knozinger [33] παρουσιάσαν αποτελέσµατα τα οποία 
αποδεικνύουν ότι το Η2 είναι δυνατό να “υποβοηθά” την ελάττωση της ισχύος του 
δεσµού Rh-NO σε µεταλλικούς στηριζόµενους καταλύτες Rh (hydrogen-assisted 
effect). Παρόµοιο φαινόµενο θα µπορούσε να αναµένεται να λαµβάνει χώρα και 
στους στηριζόµενους καταλύτες Pt της παρούσας ∆.∆. Στα πειράµατα TPSR σε Η2 η 
επιφανειακή κάλυψη του ατοµικού υδρογόνου (θΗ) αναµένεται να είναι σηµαντικά 
µεγαλύτερη από ότι σε συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2, ενώ σε συνθήκες 
προσρόφησης ΝΟ (ΝΟ/Ηe) η θΗ είναι µηδέν. Η µετατόπιση της κορυφής εκρόφησης 
του ΝΟ σε χαµηλότερες θερµοκρασίες στα φάσµατα TPSR σε Η2 σε σχέση µε τα 
φάσµατα ΝΟ TPD µπορεί να δικαιολογηθεί µε αυτό τον τρόπο. Η ύπαρξη του 
“hydrogen-assisted effect” επιβεβαιώνεται και από τα πειράµατα FTIR που έγιναν 
στον καταλύτη Pt/La-Ce-Mn-O. Συγκεκριµένα, συγκρίνοντας τα φάσµατα FTIR που 
έχουν ληφθεί σε θερµοκρασία δωµατίου κάτω από He (Σχ. 5.5) και κάτω από Η2 (Σχ. 
5.7), παρατηρείται ότι η κορυφή που εµφανίζεται στους 1470 cm-1 κάτω από He 
µετατοπίζεται σε υψηλότερους κυµµατάριθµους παρουσία Η2. H µετατόπιση αυτή 
προφανώς υποδηλώνει ισχυροποίηση του δεσµού Ν-Ο και κατά συνέπεια εξασθένιση 
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του δεσµού Pt-NO, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει “hydrogen-assisted” 
εξασθένιση του τελευταίου δεσµού. Σηµειώνεται ότι το φαινόµενο αυτό 
παρατηρήθηκε µόνο στην κορυφή που εµφανίζεται στους 1470 cm-1, η οποία όπως 
έχει ήδη αναφερθεί αντιστοιχεί σε unidentate νιτρικά στο Pt. 

Σηµαντικά µικρότερη ποσότητα προσροφηµένου ΝΟ µετρήθηκε µε βάση τα 
φάσµατα που λήφθηκαν µετά από το πείραµα TPSR σε Ηe, σε σχέση µε αυτή που 
µετρήθηκε µε βάση τα φάσµατα που λήφθηκαν µετά από πείραµα TPSR σε Η2. Τα 
αποτελέσµατα αυτά µπορούν να εξηγηθούν υποθέτοντας µηχανισµό υποβοηθούµενης 
διάσπασης του ΝΟ από το υδρογόνο (hydrogen-assisted dissociation of NO), όπως 
έχει αρχικά προταθεί από τους Hecker και Bell [34] για τον καταλύτη Rh/SiO2. Έχει 
προταθεί [35] ότι η ενέργεια ενεργοποίησης του βήµατος διάσπασης του δεσµού Ν-Ο 
(Εξ. 6.2) είναι υψηλότερη από αυτή του βήµατος που περιγράφεται από την Εξ.6.5. 

sOHsNsHsNO −+−→−+−                    (6.5) 
Τα παραγόµενα προσροφηµένα υδροξύλια (ΟΗ-s) από το πιο πάνω βήµα οδηγούν 
τελικά στο σχηµατισµό νερού σύµφωνα µε την Εξίσωση 6.6. 

ssOHsHsOH 2 +−→−+−                            (6.6) 
Έχει επίσης προταθεί [34, 35] µηχανισµός nitrogen-assisted αναγωγής του 

ΝΟ σε Ν2 και Ν2Ο σε παρόµοια καταλυτικά συστήµατα µε αυτά της παρούσας ∆.∆.  
ssO)g(NsNsNO 2 +−+→−+−                 (6.7) 

Έχει δειχθεί ότι ο σχηµατισµός Ν2 και Ν2Ο µέσω αυτών των µηχανισµών 
(Εξς. 6.3 και 6.7) παρουσιάζει χαµηλότερη ενέργεια ενεργοποίησης από ότι το βήµα 
συνδυασµού δύο προσροφηµένων ατόµων αζώτου (Εξ. 6.4) προς παραγωγή αερίου 
Ν2. Στην περίπτωση των φασµάτων TPD ΝΟ (Σχήµατα 2.20-2.22), πολύ χαµηλό 
ποσοστό του προσροφηµένου ΝΟ διασπάται (λιγότερο από 30%, Πίνακας 2.9), ενώ 
στην περίπτωση των φασµάτων TPSR σε He κάποια ποσότητα προσροφηµένου 
ατοµικού Ν είναι δυνατό να υπήρχε από την αρχή του πειράµατος λόγω της 
αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 που προηγήθηκε. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτά, ο 
ρυθµός του βήµατος Ν-assisted διάσπασης του ΝΟ γίνεται σηµαντικός ακόµα και σε 
χαµηλές θερµοκρασίες (100-150ºC) µε αποτέλεσµα να ανταγωνίζεται το ρυθµό 
εκρόφησης του ΝΟ. 

Η ύπαρξη του µηχανισµού nitrogen-assisted αναγωγής του ΝΟ ενισχύεται και 
από τις µηχανιστικές µελέτες που έχουν γίνει στον καταλύτη Pt/La-Ce-Mn-O, µε 
χρήση ισοτόπου αερίου 15ΝΟ, σε συνδυασµό µε τη φασµατοσκοπία in situ DRIFTS 
και µάζας (Σχήµατα 5.10, 5.11, 5.20 και 5.21). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτά 
έχει αποδειχθεί η ύπαρξη δύο διαφορετικών ενεργών ενδιαµέσων ειδών ΝΟχ (NΟδ+ 
και bidentate νιτρικά στο υπόστρωµα) τα οποία µπορούν να οδηγήσουν στην 
παραγωγή Ν2 ή Ν2Ο (Σχ. 5.10). Από τα δύο αυτά ενεργά είδη µόνο το ένα (bidentate 
νιτρικά στο υπόστρωµα) είναι εναλλάξιµο µε το ΝΟ της αέριας φάσης (Σχ. 5.11). Ο 
σχηµατισµός Ν2 και Ν2Ο σε συνθήκες αντίδρασης προέρχεται µόνο από συνδυασµό 
των δύο αυτών ενεργών ενδιαµέσων ειδών (παραγωγή µόνο 14Ν15Ν και 14Ν15ΝΟ, Σχ. 
5.20). Στις συνθήκες όµως του πειράµατος Η2 TPSR, όπου η επιφανειακή κάλυψη 
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των ατόµων υδρογόνου είναι αρκετά υψηλή, το Ν2Ο προέρχεται αποκλειστικά από το 
είδος Μ-NΟδ+ (όπου Μ, µεταλλοκατιόν του υποστρώµατος), ενώ ταυτόχρονα δεν 
παράγεται καθόλου Ν2. Τα αποτελέσµατα αυτά µπορούν να εξηγηθούν ως 
ακολούθως.  

Σε συνθήκες αντίδρασης τα είδη Μ-NΟδ+ είναι δυνατό να διαχυθούν (µέσω 
µηχανισµού back-spillover) στο Pt όπου µπορούν να διασπαστούν σε ατοµικό 
προσροφηµένο Ν µε τη βοήθεια ατόµων Η (hydrogen-assisted dissociation). Η 
ύπαρξη του µηχανισµού back-spillover ΝΟχ επιβεβαιώνεται και από τα πειράµατα 
SSITKA που έγιναν στον τελευταίο καταλύτη. Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι η 
ποσότητα των ενεργών ενδιαµέσων ΝΟχ είναι περίπου τριπλάσια από την ποσότητα 
των επιφανειακών ατόµων Pt. Αυτό υποδεικνύει ότι η µεγαλύτερη ποσότητα των 
ενεργών NOχ προέρχεται από το υπόστρωµα. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 
διάσπαση ή αναγωγή του προσροφηµένου είδους ΝΟδ+ στο υπόστρωµα δεν είναι 
δυνατή στη θερµοκρασία των 140ºC. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από τα 
πειράµατα TPSR που έγιναν στο υπόστρωµα MgO-CeO2 (Σχήµατα 5.26 και 5.28), 
όσο και από τη βιβλιογραφία [6-10]. Τα παραγόµενα άτοµα Ν αλληλεπιδρούν µε τα 
bidentate νιτρικά που βρίσκονται κοντά στους κρυσταλλίτες Pt (Σχήµα 6.3α) και 
οδηγούν στον σχηµατισµό Ν2 (nitrogen-assisted dissociation) ή Ν2Ο. Στις συνθήκες 
αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 ευνοείται ο σχηµατισµός Ν2 σε σχέση µε το Ν2Ο (SΝ2>80%>> 
SΝ2Ο). Στις συνθήκες όµως του πειράµατος Η2 TPSR (Σχ. 2.21), λόγω της αυξηµένης 
επιφανειακής κάλυψης των ατόµων υδρογόνου, ο δεσµός των bidentate νιτρικών µε 
το υπόστρωµα εξασθενεί σηµαντικά (hydrogen-assisted effect), µε αποτέλεσµα τα 
είδη αυτά να εκροφούνται σαν µοριακό 15ΝΟ (Σχήµα 6.3β), αφού έχει προηγηθεί 
εναλλαγή τους από µίγµα 15ΝΟ/Ηe. Από την άλλη, τα µερικώς ανηγµένα είδη Μ-
NΟδ+ τα οποία δεν είναι εναλλάξιµα οδηγούν στον σχηµατισµό 14Ν2Ο και όχι 14Ν2 
(Σχήµα 6.3β). Ο λόγος για τον οποίο δεν παρατηρείται παραγωγή 14Ν2 οφείλεται στην 
υψηλή επιφανειακή συγκέντρωση των ατόµων Η η οποία αποτρέπει το συνδυασµό 
δύο ατόµων Ν προς παραγωγή αέριου Ν2. Περισσότερη αναφορά για το µηχανισµό 
της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 στους καταλύτες Pt/Mg-Ce-O, Pt/La-Sr-Ce-Fe-O και 
Pt/La-Ce-Mn-O γίνεται στην υποενότητα 6.3. 

Στην περίπτωση των πειραµάτων TPSR σε Η2, µέρος των προσροφηµένων 
ΝΟχ ανάγεται σε Ν2 ή και Ν2Ο (Πίνακας 5.3). Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι 
στην περίπτωση του καταλύτη Pt/Al2O3 (Σχήµα 5.3β), όλα τα προσοφηµένα είδη ΝΟχ 
ανάγονται σε Ν2. Παρόλα αυτά, τόσο στην περίπτωση του τελευταίου καταλύτη όσο 
και στην περίπτωση του καταλύτη Pt/SiO2 (Σχήµα 5.4β), η αναγωγή των ΝΟχ από το 
Η2 γίνεται σε σηµαντικά υψηλότερες θερµοκρασίες απ’ ότι στην περίπτωση των 
καταλυτών Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 και Pt/La0.5Ce0.5MnO3 (Σχήµατα 5.4α και 5.3α). Για 
το λόγο αυτό, το γεγονός ότι οι τελευταίοι καταλύτες βρέθηκαν να παρουσιάζουν 
σηµαντικά υψηλότερες εκλεκτικότητες σε Ν2 σε συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 
στην θερµοκρασιακή περιοχή 100-200ºC, σε σχέση µε τους καταλύτες Pt/Al2O3 και 
Pt/SiO2, συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων TPSR σε Η2. 
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Σχήµα 6.3: Μηχανισµός παραγωγής Ν2 και Ν2Ο σε συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 
(SSITKA) (α) και σε συνθήκες πειράµατος Η2 TPSR (β). 
 

Σύµφωνα µε τα πειράµατα TPSR σε Η2, στην περίπτωση του καταλύτη Pt/La-
Sr-Ce-Fe-O µόνο περίπου το 1/3 των προσροφηµένων ΝΟχ που σχηµατίστηκαν σε 
συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 ανάγεται σε Ν2. Το υπόλοιπο εκροφάται σαν 
µοριακό ΝΟ σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των 130ºC. Το τελευταίο γεγονός 
υποδεικνύει ότι ένα µεγάλο µέρος των προσροφηµένων ΝΟχ που σχηµατίζονται στην 
επιφάνεια του καταλύτη σε συνθήκες αντίδρασης είναι ανενεργό (spectator species). 
Παρόµοια συµπεριφορά παρουσιάζει και ο καταλύτης Pt/La-Ce-Mn-O. Η ύπαρξη 
ανενεργών (spectators) ειδών ΝΟχ στον καταλύτη Pt/La-Ce-Mn-O αποδεικνύεται και 
από τα πειράµατα ισοτοπικής εναλλαγής που έγιναν στον τελευταίο µε τη χρήση της 
τεχνικής in-situ DRIFTS (Σχ. 5.10) και φασµατογράφου µάζας (Σχήµατα 5.20 και 
5.21). Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι σε συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 
σχηµατίζονται στην επιφάνεια του καταλύτη Pt/La-Ce-Mn-O τουλάχιστον πέντε 
διαφορετικά είδη ΝΟχ (Σχ. 5.10) από τα οποία µόνο τα δύο είναι ενεργά, ενώ τα 
υπόλοιπα είναι spectators.  

Σηµειώνεται ακόµα ότι κατά τη διάρκεια του πειράµατος TPSR σε Η2 στον 
καταλύτη Pt/La-Ce-Mn-O (Σχ. 5.3α) παρατηρήθηκε η παραγωγή Ν2Ο εκτός από Ν2. 
Επιπλέον, στην περίπτωση των καταλυτών Pt/CeO2 (Σχ. 5.4γ) και Pt/Fe2O3 (Σχ. 5.4δ) 
παρατηρήθηκε µόνο παραγωγή Ν2Ο και καθόλου Ν2. Το τελευταίο αποτέλεσµα 
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εξηγεί εν µέρει το γεγονός ότι ο καταλύτης Pt/La-Sr-Ce-Fe-O παρουσίασε 
υψηλότερες εκλεκτικότητες σε Ν2 από τον Pt/La-Ce-Mn-O σε συνθήκες αντίδρασης 
ΝΟ/Η2/Ο2. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα που έχουν ληφθεί από τα πειράµατα TPSR 
επιβεβαιώνουν για µια ακόµα φορά την µεγάλη επίδραση που έχει η χηµική σύσταση 
του υποστρώµατος στον καθορισµό της επιφανειακής καταλυτικής χηµείας της 
αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 σε στηριζόµενους καταλύτες Pt και σε χαµηλές θερµοκρασίες.  
 
6.2 Στηριζόµενοι Καταλύτες Pt σε Οξειδικό Υπόστρωµα 
6.2.1 Στηριζόµενος Καταλύτης  0.1%κ.β.Pt/MgO-CeO2 
• Καταλυτική Συµπεριφορά 

 
Από τα αποτελέσµατα που έχουν ήδη συζητηθεί, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι 

στηριζόµενοι καταλύτες Pt σε περοβσκιτικό υπόστρωµα, οι οποίοι παρασκευάστηκαν 
στα πλαίσια της παρούσας ∆.∆., πλεονεκτούν σηµαντικά έναντι των υπολοίπων 
καταλυτών που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία όσον αφορά την αντίδραση 
ΝΟ/Η2/Ο2 (βλέπε Πίνακα 6.1). H αξιόλογη καταλυτική συµπεριφορά του καταλύτη 
0.1%κ.β.Pt/MgO-CeO2 (σύνθεση µε Sol-Gel) φαίνεται καλύτερα στον Πίνακα 6.2, 
όπου παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά της καταλυτικής συµπεριφοράς 
των καταλυτών που παρασκευάστηκαν στην παρούσα ∆.∆. Όπως φαίνεται από τον 
Πίνακα 6.2, ο καταλύτης Pt/MgO-CeO2 πλεονεκτεί σηµαντικά έναντι όλων των 
υπολοίπων καταλυτών, ειδικότερα όσον αφορά το παράθυρο θερµοκρασιακής 
λειτουργίας (∆Τ1 και ∆Τ2).  

 
Πίνακας 6.2: Σύγκριση της καταλυτικής συµπεριφοράς των στηριζοµένων 
καταλυτών Pt που παρασκευάστηκαν στην παρούσα ∆.∆. σε  σχέση µε την αντίδραση 
ΝΟ/H2/Ο2 (lean-deNOX). 
 

Καταλύτηςa Tmax 
(oC) 

RN2 
(µmol/s.gm) 

∆T1 

(oC)b 
∆T2 

(oC)c 
XNO 
(%) 

SN2 
(%) 

TOFN2 x102 

 (s-1)d 
Pt/Al2O3 125 285.8 45 100 66 60 26.5 
Pt/ La0.5Ce0.5MnO3 150 396.9 60 300e 88 79 49.0 
Pt/SiO2 120 240.1 60 80 80 65 29.6 
Pt/La0.7Sr0.2Ce0.1FeO3 160 443.5 100 300 90 92 54.7 
Pt/Mg-Ce-O (Sol-Gel) 150 425.3 120 < 300 98 84 55.2 
Pt/CeO2 150 168.7 300 < 300 87 42 20.7 
Pt/MgO 140 362.5 125 300 94 72 44.7 
 

a Φόρτιση Pt = 0.1%κ.β. 
b ∆Τ1, Θερµοκρασιακή περιοχή όπου ΧΝΟ>ΧΝΟmax/2. 
c ∆Τ1, Θερµοκρασιακή περιοχή όπου ΧΝΟ>ΧΝΟmax/10. 
d Για ΧΝΟ<15%. 
e Εκτός για Τ=250oC. 
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Σηµειώνεται ότι οι καταλύτες που µελετήθηκαν στην παρούσα ∆.∆ και που 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2 φέρουν την ίδια φόρτιση Pt και παρουσιάζουν 
παρόµοιες διασπορές (84-92%). Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι οι διαφορές που 
παρουσιάζουν οι καταλύτες αυτοί ως προς την καταλυτική τους συµπεριφορά 
οφείλονται ξεκάθαρα στην επίδραση του υποστρώµατος. Οι κύριοι λόγοι για τους 
οποίους ο καταλύτης 0.1%κ.β.Pt/MgO-CeO2, όπως και οι καταλύτες Pt/La-Sr-Ce-Fe-
O και Pt/La-Ce-Mn-O, παρουσιάζoyn αξιοσηµείωτα υψηλές τιµές ενεργότητας και 
εκλεκτικότητας σε Ν2 σε σύγκριση µε τους καταλύτες Pt/Al2O3, Pt/SiO2 και Pt/CeO2, 
έχουν ήδη περιγραφεί και συζητηθεί αναλυτικά στην υποενότητα 6.1.1. Τα 
αποτελέσµατα των καταλυτικών και µηχανιστικών πειραµάτων που λήφθηκαν από 
τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/MgO-CeO2 ενισχύουν και επιβεβαιώνουν τα όσα έχουν 
λεχθεί για τους στηριζόµενους καταλύτες Pt σε περοβσκιτικό υπόστρωµα. Οι 
επιπλέον µηχανιστικές πληροφορίες που µπορούν να εξαχθούν από τα πειράµατα που 
έγιναν στον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/MgO-CeO2 είναι οι ακόλουθες: 
 
- Ρύθµιση Επιφανειακής Κάλυψης Υδρογόνου (θΗ) στο Pt 

Όπως έχει ήδη συζητηθεί, η επιφανειακή κάλυψη του υδρογόνου (θΗ) είναι 
µια πολύ σηµαντική παράµετρος η οποία καθορίζει τόσο την ενεργότητα όσο και την 
εκλεκτικότητα της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 σε στηριζόµενους καταλύτες Pt. Πολύ 
σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση της παραµέτρου θΗ έχει και το υπόστρωµα. Στην 
περίπτωση του καταλύτη Pt/MgO-CeO2, η φάση του CeO2 θα µπορούσε να έχει τον 
καθοριστικότερο ρόλο στη ρύθµιση της παραµέτρου θΗ. Όπως είναι γνωστό, το 
οξείδιο του δηµητρίου, λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων που παρουσιάζει σε κενές 
θέσεις οξυγόνου, έχει την ικανότητα να “αποθηκεύει” οξυγόνο από την αέρια φάση 
σε οξειδωτικές συνθήκες και να δίνει οξυγόνο σε αναγωγικές συνθήκες [36, 37]. Το 
γεγονός αυτό έχει άµεσο αποτέλεσµα στη ρύθµιση της επιφανειακής κάλυψης του 
οξυγόνου στο Pt, και κατά συνέπεια, στο ρυθµό καύσης του υδρογόνου σύµφωνα µε 
την εξίσωση 6.8. 

ssOHsOsH +−→−+−                  (6.8) 
Τα παραγόµενα ΟΗ οδηγούν τελικά στο σχηµατισµό νερού µέσω της αντίδρασης που 
περιγράφεται από την Εξ. 6.6. 

Από πειράµατα in situ DRIFTS που έχουν γίνει στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2, 
βρέθηκε ότι η επιφανειακή κάλυψη του υδρογόνου έχει σηµαντική επίδραση στην 
χηµική δοµή και σύσταση των διαφόρων ειδών ΝΟχ που σχηµατίζονται. 
Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι τα προσροφηµένα ενδιάµεσα είδη που σχηµατίζονται 
στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 σε συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/Ο2 (θΗ=0) είναι εντελώς 
διαφορετικά από αυτά που σχηµατίζονται σε συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 (θΗ>0). 
Παρόµοια αποτελέσµατα λήφθηκαν και µετά από αντίδραση ΝΟ/Η2 στους 140ºC (Σχ. 
5.36), όπου η θΗ αναµένεται να είναι επίσης διαφορετική απ’ ότι σε συνθήκες 
αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2. 
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- Σχηµατισµός πιο Ενεργών Ειδών ΝΟχ στον Καταλύτη Pt/MgO-CeO2 
Τόσο τα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης ΝΟ (Σχήµατα 2.17 

και 5.27), όσο και τα φάσµατα FTIR (Σχήµατα 2.26-2.29 και 5.30) που λήφθηκαν 
στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2, αποδεικνύουν το σχηµατισµό διαφόρων ειδών ΝΟχ 
(π.χ. ΝΟ2

-, ΝΟ3
-, ΝΟδ+) µετά από χηµειορόφηση ΝΟ σε θερµοκρασία δωµατίου και 

µετά από αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 στους 140°C. Τα διάφορα είδη ΝΟχ τα οποία έχουν 
ταυτοποιηθεί περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5. Συγκεκριµένα, τα 
αποτελέσµατα των πειραµάτων in situ DRIFTS αποδεικνύουν το σχηµατισµό 
τουλάχιστον 3-4 διαφορετικών ειδών προσροφηµένων ΝΟχ στον καταλύτη Pt/MgO-
CeO2, µετά από προσρόφηση ΝΟ (Σχ. 2.27) ή αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 (Σχ. 5.30) στους 
140ºC. Από τα 3 ή 4 τουλάχιστον προσροφηµένα είδη ΝΟχ που σχηµατίζονται σε 
συνθήκες αντίδρασης, τα δύο βρέθηκαν να είναι ενεργά, δηλαδή να συµµετέχουν στο 
µηχανισµό παραγωγής Ν2 και Ν2Ο (Σχ. 5.37). Τα είδη αυτά είναι τα µερικώς 
φορτισµένα nitrosyls στο υπόστρωµα (Μ-ΝΟδ+) και τα είδη bidentate νιτρικά, όπου 
στο σχηµατισµό του τελευταίου συµµετέχει ένα µεταλλοκατιόν του υποστρώµατος 
και ένα άτοµο Pt (Σχ. 6.1β). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το είδος Μ-ΝΟδ+ έχει 
ταυτοποιηθεί σαν ενεργό και στην περίπτωση του καταλύτη Pt/La-Ce-Mn-O. Το 
τελευταίο γεγονός υποδεικνύει ότι το είδος αυτό (Μ-ΝΟδ+) πιθανότατα να 
σχηµατίζεται σε µεταλλοκατιόντα του CeO2, αφού η κρυσταλλική αυτή φάση είναι το 
µόνο κοινό που έχουν στην χηµική τους σύσταση τα υποστρώµατα MgO-CeO2 και 
La-Ce-Mn-O. To τελευταίο γεγονός έχει αποδειχθεί και µε πειράµατα in situ DRIFTS 
σε καταλύτη Pt/CeO2 µετά από αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC, όπου 
επιβεβαιώθηκε ο σχηµατισµός του είδους Ce-ΝΟδ+. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι 
το τελευταίο προσροφηµένο είδος ΝΟχ δεν παρατηρήθηκε στην περίπτωση του 
καταλύτη Pt/SiO2 (Σχ. 5.12). Στην τελευταία περίπτωση έχουν ταυτοποιηθεί επίσης 
δύο ενεργά ενδιάµεσα είδη ΝΟχ (Σχ. 5.18), διαφορετικά όµως από αυτά που 
ταυτοποιήθηκαν στους καταλύτες Pt/MgO-CeO2 και Pt/La-Ce-Mn-O. Συγκεκριµένα, 
µετά από αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στους 140ºC ταυτοποιήθηκαν ως ενεργά τα είδη 
nitrosyls (Pt-NOδ+) και unidentate νιτρικά (Pt-NO3) στο Pt. 

Το είδος Ce-ΝΟδ+ πιθανότατα να παίζει κάποιο ρόλο στη ρύθµιση του 
θερµοκρασιακού παράθυρου λειτουργίας των στηριζόµενων καταλυτών Pt, όσον 
αφορά την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2, αφού οι δύο καταλύτες στους οποίους 
παρατηρήθηκε ο σχηµατισµός του είδους αυτού παρουσίασαν εξαιρετικά ευρύ 
παράθυρο θερµοκρασιακής λειτουργίας σε σχέση µε τους άλλους καταλύτες στους 
οποίους δεν παρατηρήθηκε ο σχηµατισµός του είδους Ce-NΟδ+ (π.χ. Pt/SiO2). Από 
την άλλη, το γεγονός ότι ο καταλύτης Pt/CeO2 παρουσίασε χαµηλές εκλεκτικότητες 
σε Ν2 (SN2<50%) σε σχέση µε τους καταλύτες Pt/MgO-CeO2 και Pt/La-Ce-Mn-O, 
υποδεικνύει ότι ο σχηµατισµός του είδους Ce-NΟδ+ φαίνεται να µην είναι αρκετός για 
να δικαιολογήσει τις υψηλές εκλεκτικότητες που παρουσίασαν οι τελευταίοι δύο 
καταλύτες. Αντίθετα, σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό της εκλεκτικότητας σε Ν2 
φαίνεται να  έχει το είδος M-O-(NO)-O-Pt (Σχ. 6.1β), το οποίο παρατηρήθηκε µόνο 
στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2, ο οποίος παρουσίασε υψηλές εκλεκτικότητες σε Ν2 
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(SN2>80%). Ο σχηµατισµός παρόµοιου είδους και η συµµετοχή του στο µηχανισµό 
της αντίδρασης παρατηρήθηκε και στον καταλύτη Pt/La-Ce-Mn-O, ο οποίος επίσης 
παρουσίασε υψηλές εκλεκτικότητες σε Ν2. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι ο σχηµατισµός 
και η συµµετοχή του είδους αυτού στο µηχανισµό της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 δεν 
παρατηρήθηκε στην περίπτωση των καταλυτών Pt/SiO2, Pt/CeO2 και Pt/Fe2O3. Οι 
τελευταίοι καταλύτες παρουσίασαν σηµαντικά χαµηλότερες εκλεκτικότητες σε Ν2 σε 
σχέση µε τους καταλύτες Pt/MgO-CeO2 και Pt/La-Ce-Mn-O (Πίνακας 6.2).  

 
- Ηλεκτρονιακή Αλληλεπίδραση Μετάλλου-Υποστρώµατος 
 Τα όσα έχουν ήδη συζητηθεί για τους στηριζόµενους καταλύτες Pt σε 
περοβσκιτικά υποστρώµατα, είναι δυνατό να επεκταθούν και στην περίπτωση του 
καταλύτη Pt/MgO-CeO2. Επειδή καµία περοβσκιτική φάση δεν ανιχνεύτηκε στο 
υπόστρωµα MgO-CeO2 (Σχήµατα 2.7 και 2.8), η ύπαρξη και λειτουργία παρόµοιου 
οξειδοαναγωγικού κελιού, όπως στην περίπτωση του καταλύτη Pt/La-Sr-Ce-Fe-O 
είναι δύσκολο να υποστηριχθεί. Παρόλα αυτά, η φάση του οξειδίου του δηµητρίου 
από µόνη της είναι δυνατό να παρουσιάζει οξειδοαναγωγικές ιδιότητες αφού το Ce 
είναι γνωστό ότι µπορεί να µεταπίπτει από την οξειδωτική κατάσταση +4 στην +3 
[36, 37]. Η ύπαρξη δύο οξειδωτικών καταστάσεων στο οξείδιο του δηµητρίου, 
συστατικό του καταλύτη Pt/MgO-CeO2, αποδεικνύεται από τα φάσµατα XPS τα 
οποία έχουν ληφθεί σε συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 (Σχήµατα 2.15 και 2.16). 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτά, 15mol% του οξειδίου του δηµητρίου βρίσκεται 
σαν Ce2O3, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό υπάρχει σαν CeO2 (Πίνακας 2.7). Η 
δυνατότητα µεταβολής του σθένους του Ce αναµένεται να έχει επίδραση και στο 
ηλεκτρονιακό περιβάλλον του Pt, ειδικότερα στην περίπτωση που οι δύο φάσεις 
(Pt/CeO2-Ce2O3) βρίσκονται σε καλή επαφή. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να 
σηµειωθεί ότι τα φάσµατα XPS που λήφθηκαν στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 δεν 
έδωσαν πληροφορίες όσον αφορά την οξειδωτική κατάσταση του Pt αφού υπήρχε 
αλληλεπικάλυψη της/των κορυφής/ών απορρόφησης του τελευταίου µε αυτές του 
Mg. 

Σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό του ηλεκτρονιακού περιβάλλοντος του Pt  
αναµένεται να έχει και το MgO. Ο Lu και οι συνεργάτες του [38] µελέτησαν την 
προσρόφηση του ΝΟ σε καταλύτη Pt/MgO. Στην εργασία αυτή αναφέρεται ότι τα 
άτοµα Pt έχουν την ικανότητα να δηµιουργούν ισχυρούς δεσµούς µε τα επιφανειακά 
άτοµα οξυγόνου του MgO. Το τελευταίο γεγονός αναφέρεται ότι προσδίδει στους 
κρυσταλλίτες Pt υψηλή σταθερότητα και αντοχή σε µηχανική και θερµική 
συσσωµάτωση [38]. Για την δηµιουργία δεσµών µεταξύ του Pt και των επιφανειακών 
οξυγόνων του MgO αναµένεται η µεταφορά ηλεκτρονιακού φορτίου από την µια 
προς την άλλη φάση. Αυτό θα έχει άµεσο αντίκτυπο στο ηλεκτρονιακό περιβάλλον 
του Pt.  

Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι τόσο η φάση του CeO2 όσο και αυτή του 
MgO παίζουν σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό του ηλεκτρονιακού περιβάλλοντος 
του Pt στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η υψηλή διασπορά 
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του Pt (~85%) και η οµοιόµορφη κατανοµή των φάσεων του CeO2 και του MgO 
(Σχήµατα 2.9-2.11), αναµένεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ηλεκτρονιακή 
αλληλεπίδραση των τριών φάσεων. 
 
• Επίδραση της Χηµικής Σύστασης του Υποστρώµατος 

 
Από τα συγκριτικά αποτελέσµατα του Σχήµατος 3.20, φαίνεται ξεκάθαρα η 

µεγάλη επίδραση της χηµικής σύστασης του υποστρώµατος στην καταλυτική 
συµπεριφορά των στηριζοµένων καταλυτών Pt όσον αφορά την αντίδραση 
ΝΟ/Η2/Ο2. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι καταλύτες που µελετήθηκαν στην παρούσα 
∆.∆. (Σχ. 3.20) φέρουν την ίδια φόρτιση Pt και παρουσιάζουν παρόµοιες διασπορές 
(80-90%). Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι οι διαφορές που παρουσιάζονται ως προς 
την καταλυτική τους συµπεριφορά οφείλονται ξεκάθαρα στην επίδραση του 
υποστρώµατος. Ένας από τους εγγενείς λόγους στους οποίους πιθανόν να οφείλεται 
το τελευταίο γεγονός, βρέθηκε να είναι η βασικότητα και οξύτητα του 
υποστρώµατος. Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι τα όξινα υποστρώµατα ευνοούν την 
διάσπαση του ΝΟ στο Pt (Σχ. 3.22α) και ότι οι αντίστοιχοι στηριζόµενοι καταλύτες Pt 
παρουσιάζουν συνήθως διευρυµένο παράθυρο θερµοκρασιακής λειτουργίας (π.χ. 
Pt/CeO2, Πίνακας 6.2). Επιπλέον, βρέθηκε ότι τα βασικά υποστρώµατα ευνοούν την 
παραγωγή Ν2 στους αντίστοιχους στηριζόµενους καταλύτες Pt (Σχ. 3.22β) και 
παρουσιάζουν εποµένως αυξηµένες εκλεκτικότητες σε Ν2 (π.χ. Pt/MgO, Πίνακας 
6.2). 

Τα πιο πάνω αποτελέσµατα έρχονται σε συµφωνία και ενισχύουν τα όσα 
έχουν συζητηθεί στην προηγούµενη ενότητα για τους καταλύτες Pt/MgO-CeO2, 
Pt/CeO2 και Pt/MgO. Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι το είδος που καθορίζει το εύρος 
του θερµοκρασιακού παράθυρου λειτουργίας στους καταλύτες Pt/MgO-CeO2 και 
Pt/CeO2 είναι το Μ-NOδ+. Να σηµειωθεί εδώ ότι η δηµιουργία του µερικού θετικού 
φορτίου (δ+) στο µόριο του προσροφηµένου ΝΟ προέρχεται από την µεταφορά 
ηλεκτρονίων από το ΝΟ προς το µεταλλοκατιόν Μ. Με βάση το τελευταίο γεγονός, 
αναµένεται ότι ο σχηµατισµός του είδους Μ-ΝΟδ+ θα ευνοείται στην περίπτωση που 
το µεταλλοκατιόν Μ παρουσιάζει έλειµµα ηλεκτρονίων ή αλλιώς πλεόνασµα θετικού 
φορτίου. Σύµφωνα µε τη θεωρία του Paulling [39] για την βασικότητα και οξύτητα 
µεταλλοξειδίων, τα µεταλλοκατιόντα των όξινων µεταλλοξειδίων παρουσιάζουν 
αυξηµένο θετικό φορτίο (δ+) σε σχέση µε τα λιγότερο όξινα ή βασικα µεταλλοξείδια. 
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και σε πρόσφατη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
από τον Busca [40], όσον αφορά τις µελέτες που έγιναν για την επιφανειακή οξύτητα 
και βασικότητα διαφόρων µεταλλοξειδίων. Σύµφωνα λοιπόν µε την θεωρία του 
Paulling, θα αναµένεται ότι ο σχηµατισµός του είδους Μ-ΝΟδ+ θα ευνοείται στην 
περίπτωση των όξινων παρά των βασικών υποστρωµάτων. Τα αποτελέσµατα της 
παρούσας ∆.∆. υποδεικνύουν ότι ο σχηµατισµός του είδους Μ-ΝΟδ+ πιθανότατα να 
λαµβάνει χώρα στο CeO2 όσον αφορά τους καταλύτες που µελετήθηκαν. Το 
τελευταίο αποτέλεσµα έρχεται σε συµφωνία µε τα όσα έχουν συζητηθεί µε βάση την 
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θεωρία του Paulling [39], αφού το CeO2 παρουσίασε την υψηλότερη οξύτητα σε 
σχέση µε τα υπόλοιπα υποστρώµατα που µελετήθηκαν. Συνοψίζοντας τα πιο πάνω 
συµπεραίνεται ότι το διευρυµένο θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας που 
παρουσίασαν οι καταλύτες Pt/MgO-CeO2, Pt/CeO2, Pt/La-Sr-Ce-Fe-O και Pt/La-Ce-
Mn-O, όσον αφορά την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2, πιθανότατα οφείλεται στη δηµιουργία 
του είδους Ce-NOδ+. 

Επιπλέον, όπως έχει αναφερθεί στην προηγούµενη υποενότητα, η υψηλή 
εκλεκτικότητα σε Ν2 που παρουσιάζει ο καταλύτης Pt/MgO-CeO2 πιθανόν να 
οφείλεται στο ενδιάµεσο είδος Μ-Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt. Για τη δηµιουργία του τελευταίου 
είδους είναι απαραίτητη η διάθεση ενός οξυγόνου από το υπόστρωµα για την 
προσρόφηση του ΝΟ. Επιπλέον, το είδος αυτό παρουσιάζει αρνητικό φορτίο (Σχ. 
6.1β), το οποίο πιθανότατα προέρχεται από µεταφορά ηλεκτρονίων από το 
υπόστρωµα (µέσω του οξυγόνου) προς το µόριο του ΝΟ. Σύµφωνα µε τη θεωρία του 
Paulling [39], τα επιφανειακά ανιόντα οξυγόνου των βασικών µεταλλοξειδίων 
παρουσιάζουν αυξηµένη ηλεκτρονιακή πυκνότητα σε σχέση µε αυτά των όξινων 
µεταλλοξειδίων. Με βάση το τελευταίο γεγονός, αναµένεται ότι ο σχηµατισµός του 
προσροφηµένου είδους Μ-Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt θα ευνοείται στην περίπτωση των βασικών 
παρά των όξινων υποστρωµάτων. Τα πιο πάνω αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι η 
υψηλή εκλεκτικότητα σε Ν2, που παρουσίασαν οι στηριζόµενοι καταλύτες σε βασικά 
υποστρώµατα όσον αφορά την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2, οφείλεται στον σχηµατισµό του 
προσροφηµένου είδους Μ-Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt. 

Συνοψίζοντας λοιπόν θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ένας από τους 
κυριότερους λόγους για τους οποίους ο καταλύτης Pt/MgO-CeO2 παρουσιάζει 
εξαιρετική καταλυτική συµπεριφορά όσον αφορά την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2, είναι ο 
συνδυασµός ικανής επιφανειακής βασικότητας και οξύτητας του υποστρώµατος 
MgO-CeO2. Η υψηλή εκλεκτικότητα σε Ν2 του καταλύτη Pt/MgO-CeO2 οφείλεται 
στην υψηλή επιφανειακή βασικότητα του MgO, το οποίο ευνοεί το σχηµατισµό του 
προσροφηµένου είδους Μg-Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt, ενώ το διευρυµένο θερµοκρασιακό 
παράθυρο λειτουργίας του καταλύτη Pt/MgO-CeO2 οφείλεται στην υψηλή 
επιφανειακή οξύτητα του CeO2, το οποίο ευνοεί τον σχηµατισµό του είδους Ce-NOδ+. 
 Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί πιο πάνω, γίνεται αντιληπτό ότι η ρύθµιση 
της επιφανειακής οξύτητας και βασικότητας του υποστρώµατος είναι καθοριστικός 
παράγοντας για τη ρύθµιση των καταλυτικών ιδιοτήτων ενός στηριζόµενου καταλύτη 
Pt, όσον αφορά την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2. Για το λόγο αυτό µελετήθηκε η επίδραση 
της σύστασης του υποστρώµατος σε MgO και CeO2 στις καταλυτικές ιδιότητες του 
στερεού Pt/MgO-CeO2. Τα αποτελέσµατα που έχουν ληφθεί παρουσιάζονται 
συγκριτικά στα Σχήµατα 3.29 και 3.31, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο καταλύτης µε 
υπόστρωµα σύστασης 50%κ.β.ΜgΟ/CeO2 παρουσιάζει τόσο τον υψηλότερο ρυθµό 
παραγωγής Ν2 (Σχ. 3.29), όσο και το ευρύτερο παράθυρο θερµοκρασιακής 
λειτουργίας (Σχ. 3.31). Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι όλοι οι καταλύτες της σειράς 
0.5%κ.β.Pt/x%MgO-CeO2 (όπου x = 10, 30, 50, 70 και 90) παρουσίασαν 
υψηλότερους ρυθµούς παραγωγής Ν2 από αυτούς που προβλέπονται από τον κανόνα 
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µίξης (Εξ. 3.10) για τα καταλυτικά συστήµατα Pt/MgO και Pt/CeO2 (Σχ. 3.30). Η 
συµπεριφορά αυτή υποδεικνύει την ύπαρξη θετικού συνεργιστικού φαινοµένου 
µεταξύ των φάσεων Pt/MgO και Pt/CeO2. 
 Η ύπαρξη φαινοµένου συνέργιας µεταξύ των φάσεων Pt/MgO και Pt/CeO2 
αποδεικνύεται και από τα αποτελέσµατα των πειραµάτων TPSR σε H2, που έχουν 
γίνει στους καταλύτες Pt/MgO-CeO2, Pt/MgO και Pt/CeO2 (Σχ. 5.29). Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα αυτά, ο καταλύτης Pt/MgO-CeO2 προσροφά µεγάλη ποσότητα ΝΟχ, το 
µεγαλύτερο µέρος της οποίας εκροφάται σαν µοριακό ΝΟ, γεγονός που 
παρατηρήθηκε και στην περίπτωση του καταλύτη Pt/MgO. Παρόλα αυτά, στην 
περίπτωση του καταλύτη Pt/MgO-CeO2 παρατηρείται και µεγάλη παραγωγή Ν2 
(σηµαντικά µεγαλύτερη από ότι στην περίπτωση του Pt/MgO) στην θερµοκρασιακή 
περιοχή 80-130ºC. Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι στις συνθήκες του πειράµατος Η2 
TPSR τα προσροφηµένα ΝΟχ, που σχηµατίστηκαν σε συνθήκες αντίδρασης στον 
καταλύτη Pt/MgO-CeO2, οδηγούν σε µεγαλύτερη παραγωγή Ν2 και µάλιστα σε 
σηµαντικά χαµηλότερες θερµοκρασίες απ’ ότι στην περίπτωση του καταλύτη 
Pt/MgO. Αντίθετα, ο καταλύτης Pt/CeO2 δεν παρουσιάζει καθόλου παραγωγή Ν2 στις 
προαναφερθείσες συνθήκες. 
 Επιπλέον, τα αποτελέσµατα SSITKA µε τη χρήση φασµατογράφου µάζας για 
τον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 ενισχύουν περαιτέρω την υπόθεση για ύπαρξη 
φαινοµένου συνέργιας µεταξύ των φάσεων Pt/MgΟ και Pt/CeO2. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα αυτά (Σχ. 5.39 και 5.40), η παραγωγή Ν2 και Ν2Ο στον καταλύτη 
Pt/MgO-CeO2, προέρχεται από το συνδυασµό δύο ενδιάµεσων προσροφηµένων ειδών 
ΝΟχ όπου το ένα µόνο είναι εναλλάξιµο µε το ΝΟ της αέριας φάσης. Συγκεκριµένα, 
τα ενεργά ενδιάµεσα είδη είναι το Μ-ΝΟδ+ και το Μ-Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt, όπου το πρώτο 
είναι το εναλλάξιµο. Με βάση τα όσα έχουν προαναφερθεί, το πρώτο είδος 
πιθανότατα σχηµατίζεται στο CeO2 (Ce-NOδ+) ενώ το δεύτερο στη διεπιφάνεια Pt και 
MgO (Μg-Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt).  

Είναι γνωστό ότι για να υπάρξει φαινόµενο συνέργιας µεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων κρυσταλλικών φάσεων θα πρέπει οι φάσεις αυτές να βρίσκονται σε 
πολύ καλή επαφή [41]. Η καλή επαφή µεταξύ των φάσεων MgO, CeO2 και Pt 
θεωρείται αναµενόµενη στην περίπτωση του καταλύτη Pt/Mg-Ce-O ο οποίος 
παρασκευάστηκε µε τη µέθοδο Sol-Gel, αφού είναι γνωστό ότι η σύνθεση ενός 
καταλύτη µε τη µέθοδο αυτή έχει σαν βάση την αρχική ύπαρξη των συστατικών ως 
µοριακών / ατοµικών οντοτήτων [42]. Επιπλέον, όπως θα αναφερθεί εκτενέστερα στη 
συνέχεια, οι πειραµατικές συνθήκες κατά τις οποίες έγινε η εναπόθεση του Pt στους 
καταλύτες Pt/MgO-CeO2 (wet impregnation) ήταν τέτοιες ώστε να δηµιουργηθεί 
καλή επαφή µεταξύ των κρυσταλλιτών MgO, CeO2 και Pt. 

Συνοψίζοντας, συµπεραίνεται ότι ο σχηµατισµός Ν2 στον καταλύτη Pt/MgO-
CeO2 στη θερµοκρασιακή περιοχή 80-130ºC γίνεται µετά από συνέργια µεταξύ των 
φάσεων του Pt/CeO2 (Ce-NOδ+) και του Pt/Mg-O (σχηµατισµός Μg-Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt). 
Έτσι, η σύσταση δοµής του καταλύτη Pt/MgO-CeO2 σε MgO και CeO2 καθορίζει την 
επιφανειακή του σύσταση στις φάσεις αυτές και κατά συνέπεια την επιφανειακή 
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συγκέντρωση των προσροφηµένων ειδών Ce-NOδ+ και Μg-Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt. Αφού ο 
σχηµατισµός και των δύο αυτών προσροφηµένων ειδών ΝΟχ είναι αναγκαίος για τον 
σχηµατισµό αερίου Ν2, είναι λογικό να αναµένεται η ύπαρξη βέλτιστης αναλογίας 
MgO/CeO2 που θα οδηγεί στην µεγιστοποίηση του ρυθµού παραγωγής Ν2. Το 
τελευταίο γεγονός εξηγεί ικανοποιητικά τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στα 
Σχήµατα 3.29-3.31. 

Με σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την επίδραση της 
σύστασης του υποστρώµατος σε ZrO2 στην καταλυτική συµπεριφορά του 
αντίστοιχου στηριζόµενου καταλύτη όσον αφορά την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2, 
µελετήθηκε σειρά καταλυτών µε σύσταση 0.5%κ.β.Pt/x%MgO/y%CeO2/(100-x-
y)%ZrO2. Σύµφωνα µε τα καταλυτικά αποτελέσµατα που έχουν ληφθεί, η προσθήκη 
του ZrO2 φαίνεται να έχει αρνητική επίδραση όσον αφορά την απόδοση του 
αντίστοιχου στηριζόµενου καταλύτη σε Ν2 (Σχ. 3.34). Από την άλλη, έχει βρεθεί ότι 
η προσθήκη µικρής ποσότητας ZrO2 (20% κ.β.) αυξάνει το παράθυρο 
θερµοκρασιακής λειτουργίας του αντίστοιχου στηριζόµενου καταλύτη (Σχ. 3.35), ενώ 
φαίνεται να έχει µικρή επίδραση στο ρυθµό παραγωγής Ν2. Τα αποτελέσµατα αυτά 
µπορούν να εξηγηθούν ως ακολούθως. 

Όπως έχει προαναφερθεί, η επιφανειακή οξύτητα και βασικότητα του 
υποστρώµατος MgO-CeO2 είναι σηµαντικός παράγοντας για τη βέλτιστη λειτουργία 
του αντίστοιχου στηριζόµενου καταλύτη Pt. Η προσθήκη του ZrO2, το οποίο είναι 
ένα αρκετά όξινο υπόστρωµα [43, 44], αναµένεται να µεταβάλει την επιφανειακή 
οξύτητα του υποστρώµατος Mg-Ce-Zr-O σε σχέση µε το MgO-CeO2. Αυτό θα έχει 
ως αποτέλεσµα ο καταλύτης  Pt/Mg-Ce-Zr-O να παρουσιάζει διαφορετική 
καταλυτική συµπεριφορά σε σχέση µε τον καταλύτη Pt/MgO-CeO2. Έτσι, αναµένεται 
ότι οι στηριζόµενοι καταλύτες µε υπόστρωµα βέλτιστης επιφανειακής 
οξύτητας/βασικότητας (αυτής του υποστρώµατος 50%MgO-CeO2), θα παρουσιάζουν 
υψηλότερη απόδοση σε Ν2 σε σχέση µε τους υπόλοιπους. Το τελευταίο γεγονός 
έρχεται σε συµφωνία µε τα καταλυτικά αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο Σχ. 
3.34. Η οξύτητα των καταλυτών αυτών (Σχ. 3.34) αναµένεται να ακολουθεί την σειρά 
50%MgO-CeO2 ≤ 40%Mg-40%Ce-Zr-O ≈ 40%Mg-20%Ce-Zr-O << 20%Mg-
20%Ce-Zr-O < 20%Mg-40%Ce-Zr-O, αφού το CeO2 είναι πιο όξινο υπόστρωµα από 
το ZrO2. Όπως φαίνεται στο Σχ. 3.34, οι τρεις πρώτοι καταλύτες παρουσιάζουν 
σηµαντικά υψηλότερη απόδοση σε Ν2 από τους υπόλοιπους, όπου ο καταλύτης 
Pt/20%Mg-40%Ce-Zr-O παρουσιάζει την χαµηλότερη απόδοση σε Ν2.  

Τέλος, το γεγονός ότι η προσθήκη µικρής ποσότητας ZrO2 στο υπόστρωµα 
50%MgO-CeO2 αυξάνει το θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας του αντίστοιχου 
στηριζόµενου καταλύτη (Σχ. 3.35), εξηγείται ως ακολούθως. Όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, το CeO2 συµβάλλει στην διεύρυνση του θερµοκρασιακού παράθυρου 
λειτουργίας του καταλύτη Pt/50%MgO-CeO2. Σηµειώνεται ακόµα ότι ο καταλύτης 
Pt/CeO2 παρουσίασε το ευρύτερο παράθυρο θερµοκρασιακής λειτουργίας από όλους 
τους καταλύτες που µελετήθηκαν στην παρούσα ∆.∆. για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2. 
Επιπλέον, είναι γνωστό ότι το ZrO2 παρουσιάζει παρόµοιες φυσικοχηµικές ιδιότητες 
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µε το CeO2 [44, 45]. Για το λόγο αυτό, η προσθήκη µικρής συγκέντρωσης ZrO2 στο 
υπόστρωµα 50%MgO-CeO2 (όταν ο λόγος Mg/Ce παραµένει κοντά στην βέλτιστη 
τιµή) αναµένεται να επιδρά θετικά στο θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας του 
αντίστοιχου στηριζόµενου καταλύτη. Το τελευταίο γεγονός έρχεται σε συµφωνία µε 
τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 3.35.  

 
• Επίδραση της %κ.β. Φόρτισης Pt στην Καταλυτική Συµπεριφορά 
 
 Με σκοπό την απόκτηση πληροφοριών όσον αφορά την επίδραση της 
φόρτισης (%κ.β. Pt) στις καταλυτικές ιδιότητες των στηριζοµένων καταλυτών Pt για 
την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2, µελετήθηκε η σειρά καταλυτών x%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 
(όπου x = 0.1, 0.3, 0.5, 1 και 2). Έχει βρεθεί ότι  όταν η φόρτιση του Pt αυξάνεται 
στην περιοχή 0.1-2%κ.β. ο ρυθµός παραγωγής Ν2 µειώνεται για κάθε θερµοκρασία 
αντίδρασης στη περιοχή 100-400ºC (Σχ. 3.41). Επιπλέον, τα αποτελέσµατα των 
καταλυτικών µετρήσεων έδειξαν ότι µε αύξηση της φόρτισης Pt, που έχει σαν 
συνέπεια την αύξηση του µεγέθους των κρυσταλλιτών του Pt, ελαττώνεται το εύρος 
του παράθυρου θερµοκρασιακής λειτουργίας των αντίστοιχων καταλυτών (Σχ. 3.42). 
Από µετρήσεις του ειδικού ρυθµού της αντίδρασης παραγωγής Ν2 στους 140 και 
300ºC, βρέθηκε επίσης ότι τόσο στην χαµηλή όσο και στην ψηλή θερµοκρασία 
αντίδρασης ο ειδικός ρυθµός παραγωγής Ν2 µειώνεται µε αύξηση του µεγέθους των 
κρυσταλλιτών Pt (Σχ. 3.43). Τα πιο πάνω αποτελέσµατα µπορούν να εξηγηθούν ως 
ακολούθως. 

Όπως έχει αναφερθεί προηγουµένως, η αναγωγή του ΝΟ προς παραγωγή Ν2 
στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 προχωρά µέσω της δηµιουργίας προσροφηµένων 
νιτρικών (ΝΟ3

-) ειδών, στην διεπιφάνεια µετάλλου-υποστρώµατος (βλέπε Σχ. 6.1) ή 
στην επιφάνεια του Pt. Το τελευταίο γεγονός επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία 
[46-49]. Επιπλέον, όπως έχει επίσης προαναφερθεί, το είδος Μ-Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt (όπου 
Μ, µεταλλοκατιόν του υποστρώµατος) είναι ένα από τα δύο ενεργά ενδιάµεσα είδη 
που σχηµατίζονται στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 σε συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2. 
Το είδος αυτό µάλιστα βρέθηκε να καθορίζει την τιµή της  εκλεκτικότητας του 
τελευταίου καταλύτη. Αναµένεται ότι το ποσοστό των νιτρικών (ανά άτοµο 
συνολικού µετάλλου) που σχηµατίζονται στην διεπιφάνεια µετάλλου-υποστρώµατος 
και που λαµβάνουν µέρος στην αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2, να είναι µεγαλύτερο στους 
µικρούς παρά στους µεγάλους κρυσταλλίτες Pt. Το τελευταίο γεγονός γίνεται πιο 
ξεκάθαρο λαµβάνοντας υπόψη το διάγραµµα του Σχήµατος 6.4 και τα αντίστοιχα 
δεδοµένα που δίνονται στον Πίνακα 6.3. Σηµειώνεται ότι η γεωµετρία των 
κρυσταλλιτών Pt που παρουσιάζονται στο Σχ. 6.4 βασίζεται στη βιβλιογραφία [50]. 
Όπως φαίνεται στο Σχ. 6.4 και στον Πίνακα 6.3, το µέγιστο ποσοστό νιτρικών ανά 
άτοµο Pt που σχηµατίζονται σε ένα κρυσταλλίτη που αποτελείται από επτά άτοµα Pt 
είναι 0.86 (mols [NO3

-]/gatoms Pt). Το αντίστοιχο ποσοστό που σχηµατίζεται σε ένα 
κρυσταλλίτη 100 ατόµων (Σχ. 6.4) είναι περίπου 0.2. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα 
την αύξηση του ρυθµού παραγωγής Ν2 (ανά γραµµάριο Pt) στους µικρούς παρά 
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στους µεγάλους κρυσταλλίτες Pt. Το τελευταίο γεγονός συµβαδίζει µε τα 
αποτελέσµατα της παρούσας ∆.∆. (Σχήµατα 3.41 και 3.43). 

 

 
 

Σχήµα 6.4: Ποσοστό νιτρικών (ΝΟ3
-) που δηµιουργούνται στην διεπιφάνεια  

µετάλλου-υποστρώµατος σε µικρό και µεγάλο κρυσταλλίτη Pt. 
 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη υποενότητα, ένας από τους λόγους 
στους οποίους πιθανόν να οφείλεται η εξαιρετική καταλυτική συµπεριφορά του 
καταλύτη Pt/MgO-CeO2 είναι και η ηλεκτρονιακή αλληλεπίδραση του Pt µε το 
υπόστρωµα MgO-CeO2 [20, 38]. Αναµένεται ότι το ποσοστό των επιφανειακών 
ατόµων Pt ανά g Pt που θα έχουν καλή επαφή µε το υπόστρωµα θα είναι µεγαλύτερο 
στους µικρούς παρά στους µεγάλους κρυσταλλίτες (βλέπε Πίνακα 6.3). Το γεγονός 
αυτό φαίνεται καλύτερα στο διάγραµµα του Σχήµατος 6.4 όπου φαίνεται ότι σε ένα 
µικρό κρυσταλλίτη (π.χ. λιγότερο από 20 ατόµων) σχεδόν όλα τα επιφανειακά άτοµα 
Pt βρίσκονται σε καλή επαφή µε το υπόστρωµα και µπορούν να σχηµατίσουν ακόµα 
και χηµικό δεσµό µε αυτό [38]. Αντίθετα, σε ένα µεγάλο κρυσταλλίτη (π.χ. 100 
ατόµων) το ποσοστό των ατόµων Pt που βρίσκονται σε επαφή µε το υπόστρωµα είναι 
πολύ µικρότερο (πρώτο επίπεδο ατόµων, Σχ. 6.4). Ακόµα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ότι στην τελευταία περίπτωση το µεγαλύτερο ποσοστό ατόµων Pt που έχουν καλή 
επαφή µε το υπόστρωµα δεν είναι τα επιφανειακά άτοµα Pt (Πίνακας 6.3). Επιπλέον, 
είναι γνωστό [19-21, 41] ότι οι ηλεκτρονιακές αλληλεπιδράσεις µετάλλου-
υποστρώµατος ευνοούνται στην περίπτωση που υπάρχει καλή επαφή µεταξύ των δύο 
φάσεων. Το τελευταίο γεγονός υποδεικνύει ότι το ποσοστό των ατόµων Pt που 
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επηρεάζεται ηλεκτρονιακά από το υπόστρωµα θα είναι πολύ µεγαλύτερο στους 
µικρούς παρά στους µεγάλους κρυσταλλίτες. 
 
Πίνακας 6.3: Ποσοστό νιτρικών (Μ-Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt) που δηµιουργούνται στην 
διεπιφάνεια  µετάλλου-υποστρώµατος και ποσοστό ατόµων Pt που βρίσκονται σε 
καλή επαφή µε το υπόστρωµα για µικρό και µεγάλο κρυσταλλίτη Pt (Σχ. 6.4). 
 
 Μικρός 

Κρυσταλλίτης 
Μεγάλος 

Κρυσταλλίτης 
Συνολικός αριθµός ατόµων Pt 7 100 
Ποσοστό επιφανειακών ατόµων Pt 100% <50% 
Μέγιστος αριθµός νιτρικών (Μ-Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt) 
ανά άτοµο Pt 

6/7 = 86% < 20/100 =20% 

Ποσοστό ατόµων Pt σε καλή επαφή µε το 
υπόστρωµα 

100% ~ 60% 

Ποσοστό επιφανειακών ατόµων Pt σε καλή 
επαφή µε το υπόστρωµα 

100% <20% 

 
Όπως έχει αναφερθεί προηγουµένως, και όπως φαίνεται και στο Σχ. 6.3, ο 

µηχανισµός παραγωγής Ν2 και Ν2Ο στους πιο πάνω στηριζόµενους καταλύτες Pt 
πιθανόν να εµπλέκει βήµα διάχυσης (back-spillover) του προσροφηµένου είδους Μ-
ΝΟδ+ από το υπόστρωµα στο Pt (βλέπε υποενότητα 6.3). Είναι γνωστό από τη 
βιβλιογραφία ότι η διάχυση ειδών από µια φάση σε άλλη µέσω µηχανισµού spillover 
ευνοείται όταν οι δύο φάσεις βρίσκονται σε καλή επαφή µεταξύ τους [41]. Όπως 
φαίνεται στο Σχ. 6.4 και στον Πίνακα 6.3, το ποσοστό των ατόµων Pt που βρίσκονται 
σε καλή επαφή µε το υπόστρωµα είναι µεγαλύτερο στους µικρούς σε σχέση µε τους 
µεγάλους κρυσταλλίτες. Κατά συνέπεια, ο µηχανισµός back-spillover του είδους Μ-
ΝΟδ+ από το Pt στο υπόστρωµα θα ευνοείται στους µικρούς παρά στους µεγάλους 
κρυσταλλίτες. 
 
• Επίδραση Μεθόδου Παρασκευής του Καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/MgO-CeO2 
 

Με βάση τα αποτελέσµατα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και στα οποία 
φαίνεται ξεκάθαρα ότι το υπόστρωµα 50%MgO-CeO2 πλεονεκτεί σηµαντικά έναντι 
των υπολοίπων υποστρωµάτων που µελετήθηκαν, έγιναν προσπάθειες µελέτης της 
επίδρασης της µεθόδου σύνθεσης του στερεού 0.5%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 στην 
καταλυτική του συµπεριφορά ως προς την αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2. Εκτός από τη 
µέθοδο του υγρού εµποτισµού (αποτελέσµατα της οποίας έχουν ήδη παρουσιαστεί), 
έγινε σύνθεση του καταλύτη 0.5%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 µε την κεραµική µέθοδο και 
µε την µέθοδο λύµατος-πηκτώµατος (Sol-Gel). Τα αποτελέσµατα των καταλυτικών 
µετρήσεων που έχουν ληφθεί παρουσιάζονται συγκριτικά στα Σχήµατα 3.46 και 3.47. 
Έχει βρεθεί ότι ο καταλύτης που παρασκευάστηκε µε την µέθοδο Sol-Gel πλεονεκτεί 
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έναντι των υπολοίπων δύο καταλυτών, τόσο όσον αφορά την απόδοση της 
αντίδρασης σε Ν2 (Σχ. 3.46), όσο και το θερµοκρασιακό παράθυρο λειτουργίας (Σχ. 
3.47). Τη χειρότερη καταλυτική ενεργότητα (χαµηλότερη απόδοση σε Ν2 και 
µικρότερο παράθυρο θερµοκρασιακής λειτουργίας) παρουσίασε ο καταλύτης που 
παρασκευάστηκε µε τη κεραµική µέθοδο. Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι 
οι τρεις καταλύτες που παρουσιάζονται στα Σχήµατα 3.46 και 3.47 παρουσιάζουν 
παρόµοιες διασπορές Pt. Εποµένως, οι διαφορές που παρουσιάζουν στην καταλυτική 
τους συµπεριφορά οφείλονται ξεκάθαρα στην επίδραση της µεθόδου παρασκευής 
τους. 

Έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία [51] ότι η µέθοδος παρασκευής του 
καταλύτη καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τη σύσταση της επιφάνειάς του. Το γεγονός 
αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από το χαρακτηρισµό των πιο πάνω υλικών µε 
φωτοηλεκτρονική φασµατοσκοπία ακτίνων-X (XPS), αποτελέσµατα της οποίας έχουν 
ήδη παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 2. Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι ο καταλύτης που 
παρασκευάστηκε µε τη µέθοδο Sol-Gel παρουσιάζει επιφανειακή ατοµική αναλογία 
Ce/Mg µέχρι και 30 φορές µεγαλύτερη από αυτή που παρουσίασαν οι άλλοι δύο 
καταλύτες (Πίνακας 2.7). Η αλλαγή της επιφανειακής σύστασης του υποστρώµατος 
µπορεί να επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τις καταλυτικές ιδιότητες ενός στηριζόµενου 
καταλύτη, όπως έχει αναφερθεί µε λεπτοµέρεια σε προηγούµενη υποενότητα 
Επιπλέον, τα αποτελέσµατα XPS έδειξαν ότι ο καταλύτης που παρασκευάστηκε µε τη 
µέθοδο Sol-Gel παρουσιάζει µεγαλύτερη επιφανειακή συγκέντρωση οµάδων Mg-OH 
σε σχέση µε τους υπόλοιπους καταλύτες σε συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2. Το 
τελευταίο γεγονός αναµένεται να έχει επίδραση στην επιφανειακή οξύτητα / 
βασικότητα του αντίστοιχου καταλύτη. Όπως έχει προαναφερθεί, η τελευταία 
παράµετρος έχει καθοριστικό ρόλο στην καταλυτική συµπεριφορά των στηριζοµένων 
καταλυτών Pt. Από τα πιο πάνω λοιπόν φαίνεται ότι η επιφανειακή σύσταση του 
υποστρώµατος Mg-Ce-O που έχει παρασκευαστεί µε τη µέθοδο Sol-Gel είναι τέτοια 
που να ευνοεί τόσο την ενεργότητα όσο και την εκλεκτικότητα του αντίστοιχου 
στηριζόµενου καταλύτη Pt. 

Η χρήση ηλεκτρονικής µικροσκοπίας (SEM) σε συνδυασµό µε µικροανάλυση 
ακτίνων-Χ (EDX) έδειξε ότι ο καταλύτης 0.5%κ.β.Pt/Mg-Ce-O, ο οποίος 
παρασκευάστηκε µε τη µέθοδο Sol-Gel, παρουσιάζει µικροκρυσταλλική υφή, όπου οι 
φάσεις MgO, CeO2 και Pt είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένες σε όλο το στερεό. Το 
τελευταίο γεγονός ήταν ίσως αναµενόµενο αφού είναι γνωστό ότι η σύνθεση ενός 
καταλύτη µε τη µέθοδο Sol-Gel έχει σαν βάση την αρχική ύπαρξη των συστατικών 
ως µοριακών / ατοµικών οντοτήτων [42, 51]. Αυτό θα συνεπάγεται και την καλή 
επαφή µεταξύ των τριών τελευταίων φάσεων, όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.5. H καλή 
επαφή των τριών τελευταίων φάσεων ευνοεί την αλληλεπίδραση των ειδών ΝΟχ που 
σχηµατίζονται στην επιφάνεια του MgO και του CeO2, αφού ευνοείται η διάχυση των 
ειδών αυτών (µέσω back-spillover) στην επιφάνεια του Pt, όπου λαµβάνει χώρα ο 
σχηµατισµός Ν2. 
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Σχήµα 6.5: Καλή επαφή µεταξύ των κρυσταλλικών φάσεων του MgO, CeO2 και Pt 
στον καταλύτη Pt/Mg-Ce-O που παρασκευάστηκε µε τη µέθοδο Sol-Gel. 
 

Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η καλή επαφή µεταξύ των φάσεων 
MgO, CeO2 και Pt δεν θα πρέπει να θεωρείται αναµενόµενο αποτέλεσµα στην 
περίπτωση των καταλυτών Pt/MgO-CeO2 που παρασκευάστηκαν µε την µέθοδο του 
υγρού εµποτισµού, αφού στην περίπτωση αυτή οι κρυσταλλικές φάσεις του MgO και 
του CeO2 δεν δηµιουργούνται κατά την διάρκεια της σύνθεσης, αλλά προϋπάρχουν 
σαν σωµατίδια της τάξης των µερικών µm. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι τα 
περισσότερα µεταλλοξείδια είναι αδιάλυτα στο νερό, όπου το τελευταίο 
χρησιµοποιήθηκε σαν διαλύτης στην σύνθεση των καταλυτών της παρούσας ∆.∆. 
(βλέπε Κεφάλαιο 2.1). Παρόλα αυτά, το τελευταίο γεγονός δεν ισχύει στην 
περίπτωση του MgO [52]. Έχει βρεθεί ότι υδατικά αιωρήµατα του MgO 
παρουσιάζουν το φαινόµενο της επιφανειακής διάλυσης (surface dissolution), το 
οποίο λαµβάνει χώρα στη διεπιφάνεια νερού-MgO [52]. Ο Mejias και οι συνεργάτες 
του [53] αναφέρουν ότι ο ρυθµός της επιφανειακής διάλυσης του MgO είναι 
σηµαντικός σε pH ≤ 7 (10-4 µmols.cm-2.s-1

 για pH=2). Θα πρέπει να σηµειωθεί στο 
σηµείο αυτό ότι, στις συνθήκες που έγινε η σύνθεση των καταλυτών Pt/MgO-CeO2, 
το pH µετρήθηκε να βρίσκεται στην περιοχή 2-6 (λόγω του όξινου pH του 
διαλύµατος H2PtCl6xH2O). O µηχανισµός επιφανειακής διάλυσης του MgO που 
προτείνεται από τον Mejias και τους συνεργάτες του [53] παρουσιάζεται στο Σχήµα 
6.6. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι ο µηχανισµός αυτός προϋποθέτει την αρχική 
προσρόφηση µορίων νερού και στη συνέχεια την σταδιακή απόσπαση κατιόντων 
Mg2+ από την επιφάνεια του MgO. Ως συνέπεια του γεγονότος αυτού, τα κατιόντα 
Mg2+ είναι δυνατό να διαχυθούν µέσα στους πόρους του CeO2, όπου µπορούν να 
σχηµατίσουν µικροκρυσταλλίτες MgO στο στάδιο της πύρωσης του στερεού σε αέρα 
στους 500oC. Αυτό θα συνεπάγεται την δηµιουργία καλής επαφής µεταξύ των 
φάσεων του MgO και του CeO2 όπως και στην περίπτωση του καταλύτη Pt/Mg-Ce-O 
που παρασκευάστηκε µε τη µέθοδο Sol-Gel (Σχήµα 6.5). 
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Σχήµα 6.6: Μηχανισµός επιφανειακής διάλυσης (surface dissolution) MgO µετά από 
προσρόφηση Η2Ο [53]. 
 

Εποµένως, η καλή επαφή µεταξύ των φάσεων MgO, CeO2 και Pt αναµένεται 
να έχει θετική επίδραση στις καταλυτικές ιδιότητες του αντίστοιχου στηριζόµενου 
καταλύτη, αφού: 
• ∆ηµιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την δηµιουργία των ενδιάµεσων 

προσροφηµένων ειδών Μ-Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt. Όπως έχει προαναφερθεί, τα τελευταία 
είδη καθορίζουν την εκλεκτικότητα της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 σε Ν2. 

• Ευνοούνται οι αλληλεπιδράσεις µετάλλου-υποστρώµατος. Το τελευταίο γεγονός 
πιθανόν να παίζει σηµαντικό ρόλο στις καταλυτικές ιδιότητες του Pt, όπως έχει 
συζητηθεί αναλυτικά σε προηγούµενη υποενότητα. 

• Ευνοεί την αλληλεπίδραση των δύο ενεργών προσροφηµένων ειδών (Μ-ΝΟδ+, Μ-
Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt) που έχουν ταυτοποιηθεί στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 σε συνθήκες 
αντίδρασης. Σύµφωνα µε προαναφερθέντα, τα τελευταία είδη πιθανότατα να 
σχηµατίζονται σε χωριστές κρυσταλλικές φάσεις. Το πρώτο είδος σχηµατίζεται 
στο CeO2 (Ce-NOδ+), ενώ το δεύτερο κατά πάσα πιθανότητα σχηµατίζεται στο 
MgO (Mg-Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt). 
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Σηµαντικό επίσης είναι να αναφερθεί και το γεγονός ότι η χρήση 
διαφορετικής µεθόδου παρασκευής ενός καταλύτη µπορεί να οδηγήσει σε 
διαφορετικού τύπου ατέλειες στην επιφάνεια και τη δοµή του στερεού. Είναι γνωστό 
ότι τέτοιες ατέλειες δοµής µπορούν να δράσουν σαν ενεργά κέντρα σε µια ετερογενή 
καταλυτική αντίδραση [52]. Αν και δεν υπάρχουν πειραµατικά αποτελέσµατα από 
την παρούσα ∆.∆. που να επιβεβαιώνουν την πιο πάνω υπόθεση, εντούτοις παραµένει 
µια πιθανή εξήγηση για την πιο πάνω συµπεριφορά. 
 
6.2.2 Εξάρτηση της Καταλυτικής Ενεργότητας από τη Θερµοκρασία και το 
Χρόνο Αντίδρασης παρουσία Η2Ο ή SO2 στην Τροφοδοσία 
 
 Το µέγιστο που παρατηρήθηκε στα διαγράµµατα της εξάρτησης της 
µετατροπής του ΝΟ από τη θερµοκρασία αντίδρασης οφείλεται σε µεγάλο βαθµό 
στην επίδραση της αντίδρασης καύσης του H2 προς παραγωγή Η2Ο στο Pt, σύµφωνα 
µε τους κινητικούς ρυθµούς που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1 και τα όσα έχουν 
αναφερθεί για τους στηριζόµενους καταλύτες Pt σε περοβσκιτικά υποστρώµατα. 
 
• Εξάρτηση της Καταλυτικής Συµπεριφοράς από την Παρουσία Η2Ο στην 

Τροφοδοσία 
 Όπως και στην περίπτωση των στηριζοµένων καταλυτών Pt σε περοβσκιτικά 
υποστρώµατα, η παρουσία Η2Ο στην τροφοδοσία της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 βρέθηκε 
να έχει θετική επίδραση στην καταλυτική συµπεριφορά του καταλύτη 
0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 (Σχήµατα 3.36 και 3.52). Οι εξηγήσεις για το φαινόµενο 
αυτό έχουν ήδη δοθεί στο υποκεφάλαιο 6.1.2 και συνοψίζονται ως εξής: 
• Πιθανή αύξηση της κάλυψης Η στο Pt (θΗ), µέσω διασπαστικής χηµικής 

προσρόφησης του Η2Ο στο Pt (Εξς. 3.6 και 3.7), και 
• Σταθεροποίηση προσροφηµένων νιτρικών ειδών (µέσω εφυδάτωσης) στο 

υπόστρωµα [25, 26]. 
 

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι η αλληλεπίδραση του νερού µε το MgO έχει ως 
αποτέλεσµα το σχηµατισµό Mg(OH)2 [52]. Το επιφανειακό MgO δύναται να 
µετατραπεί σε Mg-OH σε συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2, αφού το Η2Ο είναι προϊόν 
της τελευταίας αντίδρασης. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από τα φάσµατα XPS 
που λήφθηκαν στον καταλύτη Pt/ΜgO-CeO2 σε συνθήκες αντίδρασης (Σχήµατα 2.15 
και 2.16). Αναµένεται ότι στην παρουσία 5% Η2Ο στην τροφοδοσία ο λόγος Mg-
OH/MgO θα είναι σηµαντικά µεγαλύτερος σε σχέση µε την περίπτωση απουσίας Η2Ο 
στην τροφοδοσία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή της επιφανειακής 
σύστασης του υποστρώµατος 50%ΜgO-CeO2, και κατά συνέπεια σηµαντικών 
φυσικοχηµικών παραµέτρων όπως η επιφανειακή οξύτητα και βασικότητα του 
αντίστοιχου στηριζόµενου καταλύτη Pt. Όπως έχει ήδη συζητηθεί, τόσο η 
επιφανειακή χηµική σύσταση όσο και η βασικότητα / οξύτητα είναι σηµαντικές 
παράµετροι που καθορίζουν την καταλυτική συµπεριφορά των στηριζοµένων 
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καταλυτών Pt για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2. Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, αναµένεται 
ότι η παρουσία Η2Ο στην τροφοδοσία της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 είναι δυνατό να 
επηρεάσει τις καταλυτικές ιδιότητες του στερεού Pt/ΜgO-CeO2, αφού επηρεάζει 
σηµαντικές επιφανειακές φυσικοχηµικές παραµέτρους του. 
 
• Σταθερότητα Καταλυτικής Συµπεριφοράς µε το Χρόνο Αντίδρασης 

Από τα αποτελέσµατα που έχουν παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 3, φαίνεται 
ξεκάθαρα ότι ο καταλύτης Pt/ΜgO-CeO2 παρουσιάζει εξαιρετική σταθερότητα µε το 
χρόνο σε συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2/Η2Ο, τόσο όσον αφορά την µετατροπή του 
ΝΟ όσο και την εκλεκτικότητα της αντίδρασης σε Ν2 (Σχ. 3.53). Πολύ σηµαντικές 
πληροφορίες για την εξήγηση του τελευταίου αποτελέσµατος εξάγονται από τα 
πειράµατα in situ DRIFTS που έχουν γίνει στον καταλύτη Pt/ΜgO-CeO2 σε συνθήκες 
αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 και σε σχέση µε το χρόνο αντίδρασης (Σχ. 5.31). Από τα 
αποτελέσµατα του Σχήµατος 5.31 φαίνεται ξεκάθαρα ότι η συγκέντρωση των 
περισσοτέρων προσροφηµένων ειδών που σχηµατίζονται στον τελευταίο καταλύτη 
αυξάνεται µε το χρόνο αντίδρασης στο διάστηµα των πρώτων 2 h. Παρόλα αυτά, 
όπως φαίνεται από το Σχήµα 5.31, τα ΝΟχ προσροφηµένα είδη των οποίων η 
συγκέντρωση παρουσιάζει µεταβολή µε το χρόνο αντίδρασης είναι τα ανενεργά 
προσροφηµένα είδη της αντίδρασης (spectators), τα οποία δεν λαµβάνουν µέρος στο 
µηχανισµό παραγωγής Ν2 και Ν2Ο. Σηµειώνεται ότι οι κορυφές που αντιστοιχούν στα 
ενεργά προσροφηµένα είδη της αντίδρασης (Μ-ΝΟδ+, 2224 cm-1 και Μ-Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt, 
1570 cm-1) δεν παρουσίασαν ουσιαστική µεταβολή µε το χρόνο αντίδρασης (Σχ. 
5.31). Το τελευταίο αποτέλεσµα εξηγεί ικανοποιητικά την εξαιρετική σταθερότητα σε 
σχέση µε το χρόνο αντίδρασης που παρουσίασε ο καταλύτης Pt/ΜgO-CeO2. 

Όπως έχει προαναφερθεί, οι Hodjati [25], Eguchi [26] και οι συνεργάτες τους 
εισηγήθηκαν ότι το προσροφηµένο νερό σταθεροποιεί (µέσω εφυδάτωσης) διάφορα 
προσροφηµένα είδη νιτρικών (ΝΟ3

-) τα οποία σχηµατίζονται από την προσρόφηση 
ΝΟ και ΝΟ2. Το τελευταίο γεγονός υποδεικνύει ότι τα προσροφηµένα είδη των 
οποίων η συγκέντρωση παρατηρήθηκε να µεταβάλλεται µε το χρόνο αντίδρασης (Σχ. 
5.31) πιθανόν να σταθεροποιούνται σε χαµηλότερους χρόνους αντίδρασης στην 
παρουσία παρά στην απουσία Η2Ο στην τροφοδοσία της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2. 
Παρόλο που δεν υπάρχουν πειραµατικά αποτελέσµατα που να υποστηρίζουν την 
τελευταία υπόθεση, εντούτοις παραµένει µια καλή εξήγηση των ανωτέρω 
αποτελεσµάτων που δεν θα ήταν σωστό να αγνοηθεί. 

 
• Σταθερότητα του Καταλύτη Pt/MgO-CeO2 Παρουσία SO2 στην Τροφοδοσία 

της Αντίδρασης 
Ο καταλύτης Pt/ΜgO-CeO2 ο οποίος παρασκευάστηκε χωρίς προκατεργασία 

του υποστρώµατος ΜgO-CeO2 (απλή µηχανική ανάµιξη) παρουσιάστηκε να 
απενεργοποιείται µε το χρόνο αντίδρασης στην παρουσία 23 ppm  SO2 στην 
τροφοδοσία της αντίδρασης (Σχ. 3.54). Το αποτέλεσµα αυτό θεωρείται αναµενόµενο, 
αφού οι περισσότεροι µεταλλικοί στηριζόµενοι καταλύτες που αναφέρονται στην 
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βιβλιογραφία για αντιδράσεις lean-deNOX απενεργοποιούνται ακόµα και παρουσία 
πολύ χαµηλών συγκεντρώσεων SO2 (<15ppm) στην τροφοδοσία [54]. Το γεγονός 
αυτό οφείλεται στο ότι το SO2 έχει την ιδιότητα να προσροφάται µη αντιστρεπτά στο 
Pt σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των 800ºC [55]. Στην παρουσία όµως οξυγόνου 
στην τροφοδοσία της αντίδρασης, το SO2 οξειδώνεται σε SO3 στο Pt σε σχετικά 
χαµηλές θερµοκρασίες [56]. Το SO3 διαχέεται στην συνέχεια από το Pt στο 
υπόστρωµα, όπου έχει τη δυνατότητα να σχηµατίσει θειικές ρίζες µε αυτό (SO4

2-). Τα 
τελευταία είδη είναι πολύ σταθερά και διασπώνται µόνο σε θερµοκρασίες 
υψηλότερες των 800ºC [55]. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη µη αντιστρεπτή δέσµευση 
(µπλοκάρισµα) των ενεργών κέντρων του υποστρώµατος και κατά συνέπεια τη µη 
δυνατή προσρόφηση των αερίων αντιδρώντων. Παρόλα αυτά, έχει βρεθεί ότι στην 
παρουσία αναγωγικού µέσου στην τροφοδοσία της αντίδρασης (π.χ. CH4, C3H8, H2 
κ.τ.λ.) η διάσπαση των θειικών στο υπόστρωµα λαµβάνει χώρα σε σηµαντικά 
χαµηλότερες θερµοκρασίες (<600ºC) [57]. Επιπλέον, η παρουσία αναγωγικού στην 
τροφοδοσία βρέθηκε να µειώνει σηµαντικά τον ρυθµό οξείδωσης του SO2 σε SO3 στο 
Pt [58].  
 Κατά τη διάρκεια των καταλυτικών πειραµάτων παρουσία 23 ppm SO2 στην 
τροφοδοσία, παρατηρήθηκε πλήρης κατανάλωση του SO2 µέσα στο διάστηµα των 20 
h συνεχούς αντίδρασης. Το τελευταίο αποτέλεσµα υποδεικνύει ότι αυτή η µεγάλη 
ποσότητα SO2 (~130 µmols) δεν είναι δυνατό να προσροφήθηκε µόνο στο Pt (4.5 
µmols), αλλά ότι το µεγαλύτερο µέρος πρέπει να έχει µετατραπεί σε SO3 στο Pt, όπου 
στη συνέχεια προσροφήθηκε στο υπόστρωµα ΜgO-CeO2 σχηµατίζοντας θειικές 
ρίζες. Σαν συνέπεια του τελευταίου γεγονότος και λαµβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν 
αναφερθεί για την σηµασία του υποστρώµατος στον µηχανισµό της αντίδρασης 
ΝΟ/Η2/Ο2 για τον καταλύτη Pt/ΜgO-CeO2, η απενεργοποίηση του τελευταίου 
θεωρείται αναµενόµενο αποτέλεσµα. 
 Εντελώς διαφορετικά αποτελέσµατα (Σχ. 3.54) λήφθηκαν στην περίπτωση του 
καταλύτη που παρασκευάστηκε µε εκλεκτική σούλφωση του υποστρώµατος ΜgO-
CeO2 (Pt/S-ΜgO-CeO2, βλέπε Κεφάλαιο 2). Όπως περιγράφεται αναλυτικά στο 
Κεφάλαιο 2, για την παρασκευή του καταλύτη Pt/S-ΜgO-CeO2 έγινε εκλεκτική 
δηλητηρίαση των κέντρων προσρόφησης του SO2 στο υπόστρωµα ΜgO-CeO2, µετά 
από προστασία των αντίστοιχων κέντρων προσρόφησης και σχηµατισµού ΝΟχ. Ο 
τελευταίος καταλύτης παρουσιάστηκε να είναι εξαιρετικά σταθερός σε συνθήκες 
αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 και παρουσία 23 ppm SO2 (Σχ. 3.54). Ο Hodjati και οι 
συνεργάτες του σε πρόσφατη τους δηµοσίευση [59] παρουσίασαν αποτελέσµατα 
όσον αφορά την προσρόφηση του ΝΟ στον καταλύτη BaSnO3. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της εργασίας αυτής [59], ο καταλύτης BaSnO3 έχανε την 
αποθηκευτική του ικανότητα σε ΝΟχ παρουσία ακόµα και πολύ µικρών 
συγκεντρώσεων SΟ2 στο µίγµα προσρόφησης. Παρόλα αυτά, παρατηρήθηκε ότι µετά 
από παρόµοια εκλεκτική σούλφωση του περοβσκίτη BaSnO3 αυτός παρουσιαζόταν 
να είναι σηµαντικά βελτιωµένος όσον αφορά την σταθερότητα του παρουσία SΟ2 
[59]. Οι συγγραφείς εξήγησαν το τελευταίο αποτέλεσµα ως ακολούθως. Κατά το 
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στάδιο της εκλεκτικής σούλφωσης µε αέριο SO2, οι θειικές ρίζες που σχηµατίζονται 
δεσµεύουν µόνο τα κέντρα του στερεού BaSnO3 τα οποία δεν προσροφούν ΝΟ, αφού 
τα τελευταία έχουν προστατευτεί µετά από χηµειορόφηση ΝΟ. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της περαιτέρω προσρόφησης SO2 στα κέντρα 
προσρόφησης ή σχηµατισµού ειδών ΝΟχ. Το τελευταίο γεγονός επιβεβαιώθηκε και 
µε τη χρήση φασµατοσκοπίας FTIR [59]. Παρόµοιος µηχανισµός θα µπορούσε να 
υιοθετηθεί και για την εξήγηση των αποτελεσµάτων που λήφθηκαν στην παρούσα 
∆.∆. για τον καταλύτη Pt/S-ΜgO-CeO2. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια 
των καταλυτικών πειραµάτων παρουσία SO2 δεν παρατηρήθηκε κατανάλωση SO2 σε 
αντίθεση µε τον καταλύτη Pt/ΜgO-CeO2. Το τελευταίο γεγονός υποδεικνύει ότι ο 
µηχανισµός που αρχικά προτάθηκε από τον Hodjati και τους συνεργάτες του [59] για 
τον καταλύτη BaSnO3 είναι πολύ πιθανόν να ισχύει και στην περίπτωση του 
καταλύτη Pt/S-ΜgO-CeO2. 
 Ο Subramanian και οι συνεργάτες του [60] παρουσίασαν αποτελέσµατα όσον 
αφορά την επίδραση της παρουσίας του SO2 στην καταλυτική ενεργότητα του Al2O3 
για την αντίδραση αναγωγής του ΝΟ µε C3H8. Αναφέρεται ότι στις συνθήκες αυτές 
υπάρχει ανταγωνιστική χηµειορόφηση ΝΟ και SO2, µε το τελευταίο να προσροφάται 
πιο ισχυρά στο Al2O3. Επίσης, στην ίδια εργασία [60] αναφέρεται ότι ο βαθµός της 
αρνητικής επίδρασης που έχει η παρουσία του SO2 εξαρτάται από την ισχύ του 
δεσµού που σχηµατίζει το τελευταίο µε το υπόστρωµα. Επιπλέον, ο Matsumoto και οι 
συνεργάτες του [61] µελέτησαν την διάσπαση των θειικών ριζών σε διάφορα 
µεταλλοξείδια της σειράς των σπάνιων και αλκαλικών γαιών. Έχει βρεθεί ότι η 
διάσπαση των θειικών στα µεταλλοξείδια CeO2 και MgO λαµβάνει χώρα σε 
σηµαντικά χαµηλότερες θερµοκρασίες σε σχέση µε άλλα οξείδια όπως είναι τα CaO, 
La2O3, Sr2O3, Al2O3 και BaO [61]. Το τελευταίο γεγονός υποδεικνύει ότι ο δεσµός 
των θειικών ριζών µε τα δύο πρώτα υποστρώµατα είναι σηµαντικά ασθενέστερος σε 
σχέση µε τα τελευταία. Το αποτέλεσµα αυτό σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα του 
Subramanian και των συνεργατών του [60] έρχονται σε καλή συµφωνία µε τα 
αποτελέσµατα που λήφθηκαν στην παρούσα ∆.∆. για τον καταλύτη Pt/S-ΜgO-CeO2. 
 
6.2.3 Αποτελέσµατα Μηχανιστικών Μελετών 
• Πειράµατα TPD ΝΟ 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καταλύτης Pt/MgO-CeO2 ο οποίος 
προσροφά πολλαπλάσια ποσότητα ΝΟ σε σχέση µε το αντίστοιχο υπόστρωµα (Σχ. 
2.17 και Πίνακας 2.8). Η διαφορά των 84.7 µmols/g δεν µπορεί να αποδοθεί στην 
προσρόφηση του ΝΟ σε επιφανειακά άτοµα Pt, αφού η ποσότητα των τελευταίων 
είναι µόλις 4.4 µmols/g. Παρόµοιο αποτέλεσµα λήφθηκε και στην περίπτωση του 
καταλύτη Pt/Al2O3 (Πίνακας 2.8) µετά από χηµειορόφηση ΝΟ στους 25°C (Σχ. 2.19). 
Η µεγάλη αυτή διαφορά έχει αποδοθεί στην ύπαρξη του φαινοµένου spillover NO 
από το Pt στο υπόστρωµα (MgO-CeO2 ή Al2O3) και έχει ήδη συζητηθεί αναλυτικά 
στο Κεφάλαιο 2 και στην υποενότητα 6.1.3. Παρόλα αυτά, τα φάσµατα TPD που 
λήφθηκαν στους στηριζόµενους καταλύτες και στα αντίστοιχα υποστρώµατα 
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διαφέρουν σηµαντικά τόσο στη θέση όσο και στο σχήµα τους. Το αποτέλεσµα αυτό 
υποδεικνύει ότι οι µικροί κρυσταλλίτες Pt οι οποίοι εναποτέθηκαν στα υποστρώµατα 
έχουν αλλάξει σηµαντικά την ισχύ του δεσµού και την δραστικότητα διαφόρων ειδών 
ΝΟχ τα οποία βρίσκονται προσροφηµένα στο υπόστρωµα, πιθανότατα µέσω κάποιου 
είδος ηλεκτρονιακών αλληλεπιδράσεων κοντινής απόστασης (short-range electronic 
interactions).  

Η σηµαντική ποσότητα Ν2Ο που παράγεται στην περίπτωση του πειράµατος 
TPD NO στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 προέρχεται από τη διάσπαση του ΝΟ στο Pt ή 
στο υπόστρωµα. Η ίδια ποσότητα Ν2Ο έχει παρατηρηθεί και στην περίπτωση του 
αντίστοιχου πειράµατος στο υπόστρωµα MgO-CeO2 (Σχ. 2.17α). Το τελευταίο 
γεγονός υποδεικνύει ότι η διάσπαση του ΝΟ λαµβάνει χώρα κυρίως στο υπόστρωµα 
και όχι στο Pt. Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται από τα φάσµατα του Σχήµατος 2.17, η 
διάσπαση του ΝΟ στο υπόστρωµα λαµβάνει χώρα µόνο σε θερµοκρασίες υψηλότερες 
των 400ºC. Ο µηχανισµός παραγωγής Ν2Ο και Ο2 αποδίδεται από τα στοιχειώδη 
µηχανιστικά βήµατα που παρουσιάζονται µε λεπτοµέρεια στο Κεφάλαιο 2 (Εξς. 2.6-
2.9) [27]. Να σηµειωθεί ότι µέρος της παραγωγής Ο2 θα µπορούσε να προέλθει και 
από την εκρόφηση Ο2 από το υπόστρωµα του CeO2, όπως αναφέρεται και στην 
βιβλιογραφία [23,24]. Το τελευταίο γεγονός έχει επιβεβαιωθεί και στην παρούσα ∆.∆. 
µε πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης Ο2 στο υπόστρωµα MgO-CeO2 
(Σχ. 2.23). Επιπλέον, όπως φαίνεται στο Σχ. 2.17, η εκρόφηση µοριακού ΝΟ στον 
καταλύτη Pt/MgO-CeO2 παρατηρείται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες σε σχέση µε το 
αντίστοιχο υπόστρωµα. Το τελευταίο γεγονός υποδεικνύει ότι η εναπόθεση Pt στο 
υπόστρωµα MgO-CeO2 έχει προκαλέσει την εξασθένιση του δεσµού του ΝΟ µε το 
υπόστρωµα MgO-CeO2. Το φαινόµενο αυτό έχει παρατηρηθεί σε όλους τους 
καταλύτες που µελετήθηκαν στην παρούσα ∆.∆. και αποδίδεται στην παρουσία του 
ευγενούς µετάλλου [62, 63]. Η εναπόθεση κρυσταλλιτών Pt στο υπόστρωµα είναι 
δυνατό να µεταβάλει την ηλεκτρονιακή δοµή των κέντρων προσρόφησης ΝΟ ή 
σχηµατισµού ΝΟχ προς την κατεύθυνση ελάττωσης της ισχύς του δεσµού του ΝΟ µε 
το υπόστρωµα. Επιπλέον, το προσροφηµένο ΝΟ στις διάφορες θέσεις του 
υποστρώµατος είναι δυνατό να διαχυθεί (µέσω µηχανισµού back-spillover) προς τους 
κρυσταλλίτες Pt όπου είναι δυνατό να εκροφηθεί σαν µοριακό ΝΟ ή να διασπαστεί 
προς Ν2 και Ν2Ο. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία [64, 65], η διάσπαση ή εκρόφηση του 
ΝΟ από επιφάνεια ευγενούς µετάλλου (π.χ. Pt) µπορεί να γίνει σε σηµαντικά 
χαµηλότερες θερµοκρασίες σε σχέση µε τις αντίστοιχες διεργασίες σε επιφάνειες 
µεταλλοξειδίων. Το γεγονός αυτό έχει αποδειχθεί και µε πειράµατα in situ DRIFTS 
στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2, µετά από προσρόφηση ΝΟ στους 25, 140 και 300ºC 
(Σχήµατα 2.26-228). Συγκεκριµένα, τα φάσµατα που λήφθηκαν µετά από 
προσρόφηση ΝΟ στους 25 και 140ºC παρουσιάζουν διάφορες κορυφές απορρόφησης 
που οφείλονται σε προσροφηµένα είδη ΝΟχ τόσο στο Pt όσο και στο υπόστρωµα 
MgO-CeO2. Αντίθετα, στο αντίστοιχο φάσµα που λήφθηκε στους 300ºC, η ένταση 
των κορυφών απορρόφησης που οφείλονται σε προσροφηµένα είδη στο Pt µειώνεται 
σηµαντικά σε σχέση µε αυτές του υποστρώµατος. Το τελευταίο γεγονός έρχεται σε 
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καλή συµφωνία µε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων TPD NO που λήφθηκαν στον 
καταλύτη Pt/MgO-CeO2. 

Οι διαφορετικές κορυφές εκρόφησης οι οποίες εµφανίζονται στο φάσµα TPD 
ΝΟ που λήφθηκε στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 (Σχ. 2.17) αποδίδονται κυρίως στο 
σχηµατισµό διαφορετικών ειδών ΝΟχ στην επιφάνεια του υποστρώµατος MgO-CeO2, 
όπως έχει συζητηθεί µε λεπτοµέρεια στην υποενότητα 6.1.3. Ο σχηµατισµός 
διαφορετικών ειδών ΝΟχ στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 έχει αποδειχθεί και µε 
πειράµατα in situ DRIFTS µετά από προσρόφηση ΝΟ στους 25ºC (Σχ. 2.26). 
Επιπλέον, τα πειράµατα ισοτοπικής εναλλαγής ΝΟ που έγιναν στον τελευταίο 
καταλύτη έδειξαν ότι κανένα από τα πιο πάνω προσροφηµένα είδη δεν είναι 
εναλλάξιµο στους 25 και 140ºC. Παρόλα αυτά, βρέθηκε ότι δύο από τα επτά 
τουλάχιστον ενδιάµεσα είδη που σχηµατίζονται στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 είναι 
εναλλάξιµα µε το ΝΟ της αέριας φάσης στους 300ºC (Σχ. 2.29). Τα είδη αυτά είναι το 
Pt-NOδ+ (2020 cm-1) και τα bidentate νιτρικά στο υπόστρωµα (1480 cm-1).  

Η δραστικότητα των προσροφηµένων ειδών ΝΟχ που σχηµατίζονται στον 
καταλύτη Pt/MgO-CeO2 µετά από χηµειορόφηση ΝΟ στους 140ºC µελετήθηκε µε 
πειράµατα in situ DRIFTS µετά από επιφανειακή αντίδραση σε µίγµα Η2/He στην 
θερµοκρασιακή περιοχή 25-500ºC (Σχ. 2.30). Βρέθηκε ότι το είδος Pt-ΝΟδ+, και 
ειδικότερα το Μ-ΝΟ2 (όπου Μ µεταλλοκατιόν του υποστρώµατος), είναι πιο 
δραστικό ως προς το υδρογόνο σε σχέση µε τα bidentate νιτρικά στο υπόστρωµα και 
το γεφυρωτό ΝΟ στο Pt. Είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία [24] ότι το είδος Μ-ΝΟ2 
διασπάται εύκολα παρουσία αναγωγικού προς παραγωγή nitrosyls (Μ-ΝΟδ+). Το 
τελευταίο γεγονός είναι πολύ σηµαντικό αφού το είδος Μ-ΝΟδ+ βρέθηκε να είναι ένα 
από τα δύο ενεργά ενδιάµεσα είδη που λαµβάνουν µέρος στον µηχανισµό παραγωγής 
Ν2 και Ν2Ο στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 σε συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2. 
 
• Πειράµατα TPSR σε He και H2/He µετά από Αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2 

Τα αποτελέσµατα που έχουν ληφθεί από τα πειράµατα TPSR σε He και Η2/He 
µετά από αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 και στο αντίστοιχο 
υπόστρωµα (Σχήµατα 5.26-5.29), επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τα όσα έχουν 
αναφερθεί για τους στηριζόµενους καταλύτες Pt σε περοβσκιτικά υποστρώµατα 
(υποενότητα 6.1.3). Τα αποτελέσµατα αυτά συνοψίζονται ως ακολούθως: 
− Από τη σύγκριση των φασµάτων TPSR σε He και Η2/He που λήφθηκαν από τον 

καταλύτη Pt/MgO-CeO2 µε αυτά που λήφθηκαν από το αντίστοιχο υπόστρωµα, 
φαίνεται ξεκάθαρα ότι η εναπόθεση Pt στο υπόστρωµα MgO-CeO2 έχει 
προκαλέσει την εξασθένιση του δεσµού του ΝΟ µε το υπόστρωµα MgO-CeO2. Το 
φαινόµενο αυτό έχει συζητηθεί εκτενέστατα σε προηγούµενη υποενότητα. 

− Η σύγκριση των φασµάτων TPSR σε He µε τα φάσµατα TPSR σε H2/He που 
λήφθηκαν από τον στηριζόµενο καταλύτη Pt/MgO-CeO2 φανερώνει την ύπαρξη 
φαινοµένου “hydrogen assisted” διάσπασης του δεσµού του ΝΟ µε το Pt ή το 
υπόστρωµα, σύµφωνα µε τα όσα έχουν προαναφερθεί. Σε αυτό το σηµείο θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι το υδρογόνο χηµειοροφάται µόνο σε µεταλλικές 
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επιφάνειες (π.χ Pt) και όχι σε επιφάνειες µεταλλοξειδίων (π.χ. MgO-CeO2) [66-
67]. Το τελευταίο γεγονός υποδεικνύει ότι για να είναι δυνατή η ύπαρξη του 
φαινοµένου “hydrogen assisted effect” θα πρέπει το ΝΟ να βρίσκεται 
προσροφηµένο στο Pt. Παρόλα αυτά, τα πειράµατα ισοτοπικής εναλλαγής µε 
χρήση φασµατοσκοπίας FTIR (Σχ. 5.37) και φασµατογράφου µάζας (Σχ.5.39) 
έδειξαν ότι τα ενεργά ενδιάµεσα είδη που σχηµατίζονται σε συνθήκες αντίδρασης 
ΝΟ/Η2/Ο2 βρίσκονται προσροφηµένα στο υπόστρωµα MgO-CeO2 (Μ-ΝΟδ+) και 
στην διεπιφάνεια µετάλλου-υποστρώµατος (Μ-Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt). Το αποτέλεσµα 
αυτό υποδεικνύει ότι κατά τη διάρκεια της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 και των 
πειραµάτων TPSR σε He και Η2/He το είδος Μ-ΝΟδ+ διαχέεται (µέσω back-
spillover) από το υπόστρωµα στο Pt, όπου µε την βοήθεια του ατοµικού Η 
διασπάται (hydrogen assisted dissociation of NO) ή εκροφάται σαν µοριακό ΝΟ 
(hydrogen assisted effect), όπως παρουσιάζεται διαγραµµατικά στο Σχ. 6.3. Η 
διάσπαση του τελευταίου είδους στο υπόστρωµα είναι δυνατή µόνο σε 
θερµοκρασίες υψηλότερες των 300ºC. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από 
τα πειράµατα TPSR που έγιναν στο υπόστρωµα MgO-CeO2 (Σχήµατα 5.26 και 
5.28). Περισσότερες λεπτοµέρειες όσον αφορά το µηχανισµό της αντίδρασης 
ΝΟ/Η2/Ο2 στον καταλύτη Pt/Mg-Ce-O θα δοθούν στην υποενότητα 6.3. 

− Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο στηριζόµενος καταλύτης 
Pt/MgO-CeO2 προσροφά σηµαντικά χαµηλότερη ποσότητα ΝΟχ σε σχέση µε το 
αντίστοιχο υπόστρωµα σε συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 (Πίνακας 5.5). 
Σηµειώνεται ότι παρόµοιο φαινόµενο έχει παρατηρηθεί και στην περίπτωση του 
καταλύτη Pt/La-Ce-Mn-O. Στην τελευταία περίπτωση συζητήθηκε ότι η 
εναπόθεση των κρυσταλλιτών Pt πιθανόν να έχει µειώσει τον αριθµό των κέντρων 
προσρόφησης για το ΝΟ ή σχηµατισµού ΝΟχ. Παρόλα αυτά, η τελευταία εξήγηση 
πιθανόν να µην είναι ικανοποιητική για την δικαιολόγηση της µεγάλης διαφοράς 
στην ποσότητα των προσροφηµένων ΝΟχ που παρουσιάζει ο καταλύτης Pt/MgO-
CeO2 σε σχέση µε το αντίστοιχο υπόστρωµα. 

− Από τα αποτελέσµατα των πειραµάτων TPSR σε Η2/He που έχουν γίνει στους 
καταλύτες Pt/MgO-CeO2, Pt/MgO και Pt/CeO2 (Σχ. 5.29) αποδεικνύεται η 
ύπαρξη φαινοµένου συνέργιας µεταξύ των φάσεων Pt/MgO και Pt/CeO2. Το 
γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα των πειραµάτων SSITKA 
που έγιναν στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 (Σχήµατα 5.39 και 5.40). Έχει βρεθεί 
ότι ο µηχανισµός παραγωγής Ν2 στον τελευταίο καταλύτη πιθανόν να εµπλέκει 
δύο διαφορετικά ενδιάµεσα προσροφηµένα είδη τα οποία σχηµατίζονται σε 
διαφορετικές φάσεις. Το είδος Μ-ΝΟδ+ βρέθηκε να σχηµατίζεται στο CeO2 ενώ 
το είδος Μ-Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt πιθανότατα να σχηµατίζεται στη διεπιφάνεια MgO και 
Pt. Τα πιο πάνω αποτελέσµατα έχουν συζητηθεί µε λεπτοµέρεια στην υποενότητα 
6.2.1.2. 
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• Πειράµατα SSITKA 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των πειραµάτων 

ισοτοπικής εναλλαγής (SSITKA) 18Ο2 που λήφθηκαν στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2 
(Σχ. 5.41). Σύµφωνα µε τα πειράµατα αυτά, το οξυγόνο της αέριας φάσης δεν 
λαµβάνει µέρος στο µηχανισµό παραγωγής Ν2Ο στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2.  
Αντίθετα αποτελέσµατα έχουν ληφθεί στην περίπτωση των καταλυτών Pt/La-Ce-Mn-
O (Σχ. 5.22) και Pt/SiO2 (Σχ. 5.25). Στην περίπτωση του καταλύτη Pt/SiO2 έχει βρεθεί 
ότι το 20% του συνολικού οξυγόνου (σαν ατοµικό Ο ή σαν ΝΟ) που λαµβάνει µέρος 
στο σχηµατισµό Ν2Ο προέρχεται από την αέρια φάση. Το αντίστοιχο ποσοστό για τον 
καταλύτη Pt/La-Ce-Mn-O βρέθηκε να είναι χαµηλότερo του 10%. Τα τελευταία 
αποτελέσµατα είναι εξαιρετικής σηµασίας και µπορούν να δώσουν σηµαντικές 
πληροφορίες για τους εγγενείς λόγους που οδηγούν στην αξιόλογη καταλυτική 
συµπεριφορά που παρουσιάζει ο καταλύτης Pt/La-Ce-Mn-O και ειδικότερα ο 
καταλύτης Pt/MgO-CeO2. Το οξυγόνο της αέριας φάσης είναι δυνατό να εµπλέκεται 
στον µηχανισµό παραγωγής Ν2Ο κατά το στάδιο της οξείδωσης του προσροφηµένου 
ΝΟ στο Pt προς παραγωγή νιτρικών ειδών σύµφωνα µε τα ακόλουθα  µηχανιστικά 
βήµατα (Εξς. 6.9-6.12) [67]: 

sOO −↔ 18
2

18 2                   (6.9) 

ss)ONO(sOsNO 1818 +−→−+−                            (6.10) 

ss)ONO(sOs)ONO( 2
181818 +−→−+−              (6.11) 

ΟΝ→→− 2
18

22
18 .........)( ήONsONO              (6.12) 
Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενη υποενότητα, τα ενεργά ενδιάµεσα είδη 

που λαµβάνουν µέρος στο σχηµατισµό Ν2 και Ν2Ο στον καταλύτη Pt/SiO2 είναι τα 
Pt-NOδ+ και Pt-NO3. Τα τελευταία είδη σχηµατίζονται µετά από οξείδωση του 
προσροφηµένου ΝΟ στο Pt, σύµφωνα µε τις Εξς. 6.10 και 6.11 [68]. Το γεγονός αυτό 
δικαιολογεί ικανοποιητικά την συµµετοχή του οξυγόνου της αέριας φάσης στον 
µηχανισµό παραγωγής Ν2Ο στον καταλύτη Pt/SiO2. Αντίθετα, κανένα παρόµοιο είδος 
νιτρικών στο Pt δεν έχει βρεθεί να είναι ενεργό στην περίπτωση των καταλυτών 
Pt/La-Ce-Mn-O και Pt/MgO-CeO2. Σηµειώνεται ότι τα προσροφηµένα νιτρικά είδη 
στο υπόστρωµα προέρχονται κυρίως από απευθείας προσρόφηση του µοριακού ΝΟ 
σε επιφανειακά ανιόντα οξυγόνου του υποστρώµατος [69]. Η συµµετοχή του 
οξυγόνου της αέριας φάσης στον σχηµατισµό των τελευταίων θεωρείται λιγότερο 
πιθανή, αφού µια τέτοια περίπτωση θα προϋπόθετε την ανταλλαγή του επιφανειακού 
οξυγόνου του υποστρώµατος µε αυτό της αέριας φάσης. Η τελευταία διεργασία όµως 
είναι σηµαντικά ενεργοποιηµένη [70] και ο ρυθµός της αναµένεται να είναι πολύ 
χαµηλός στην θερµοκρασία των 140ºC. 
 Τα πιο πάνω αποτελέσµατα έρχονται σε καλή συµφωνία µε τις κινητικές 
µελέτες που έγιναν στους καταλύτες Pt/MgO-CeO2 και Pt/SiO2 (Κεφάλαιο 4). 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτά, ο ρυθµός παραγωγής Ν2 βρέθηκε να είναι 
αρνητικής τάξης ως προς το οξυγόνο και για τους δύο καταλύτες. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στο γεγονός ότι µε αύξηση της συγκέντρωσης του Ο2 της αέριας φάσης 
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αυξάνεται ο ρυθµός καύσης του υδρογόνου και κατά συνέπεια µειώνεται ο ρυθµός 
αναγωγής του ΝΟ (θετικής τάξης ως προς το Η2, Πίνακας 4.3). Παρόλα αυτά, στην 
περίπτωση του καταλύτη Pt/MgO-CeO2 η τάξη της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 ως προς το 
οξυγόνο υπολογίστηκε να είναι 2-3 φορές λιγότερο αρνητική σε σχέση µε τον 
καταλύτη Pt/SiO2. Το αποτέλεσµα αυτό µπορεί να αποδοθεί στη συµµετοχή του 
οξυγόνου της αέριας φάσης στον µηχανισµό παραγωγής Ν2Ο για τον καταλύτη 
Pt/SiO2 και υποδεικνύει ότι µε αύξηση της µερικής πίεσης του οξυγόνου αυξάνεται ο 
ρυθµός παραγωγής Ν2Ο και κατά συνέπεια µειώνεται ο ρυθµός παραγωγής Ν2. Το 
τελευταίο γεγονός εξηγεί ικανοποιητικά την περισσότερο αρνητική τάξη ως προς το 
οξυγόνο που λήφθηκε στον καταλύτη Pt/SiO2 σε σχέση µε τον καταλύτη Pt/MgO-
CeO2. 
 
6.3 Προτεινόµενος Μηχανισµός της Αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 σε Στηριζόµενους 
Καταλύτες Pt/SiO2 και Pt/MgO-CeO2 
 

Οι πληροφορίες που εξάγονται όσον αφορά το µηχανισµό της αντίδρασης 
ΝΟ/Η2/Ο2 σε στηριζόµενους καταλύτες Pt σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
παρούσας ∆.∆. και όσα αναφέρονται στη βιβλιογραφία [54] συνοψίζονται ως 
ακολούθως: 

Με βάση βιβλιογραφικά δεδοµένα [66, 67], η χηµική προσρόφηση του H2 από 
την αέρια φάση στη θερµοκρασιακή περιοχή 100-400oC είναι δυνατή στη µεταλλική 
επιφάνεια του Pt αλλά όχι στις επιφάνειες των µεταλλοξειδίων MgO και CeO2. 
Συγκεκριµένα, το υδρογόνο χηµειοροφάται διασπαστικά και αντιστρεπτά στην 
επιφάνεια του Pt σύµφωνα µε την Εξ 6.13. 

112 22)( sHsgH −⎯→←+                (6.13) 
όπου s1 είναι επιφανειακό άτοµο Pt. 

Παρόµοια, το οξυγόνο προσροφάται διασπαστικά στην επιφάνεια του Pt 
σύµφωνα µε την Εξ. 6.14 [70]. Αντίθετα µε την περίπτωση του υδρογόνου, η 
χηµειορόφηση του Ο2 δεν είναι αντιστρεπτή σε συνήθεις θερµοκρασίες, λόγω του 
πολύ ισχυρού δεσµού Pt-O. Η διάσπαση του τελευταίου δεσµού (εκρόφηση µοριακού 
Ο2) γίνεται δυνατή µόνο σε θερµοκρασίες υψηλότερες των 600ºC [70]. Επιπλέον, το 
Ο2 δύναται να προσροφηθεί σε µεταλλοξείδια τα οποία παρουσιάζουν κενές θέσεις 
οξυγόνου, όπως είναι για παράδειγµα τα CeO2 και ZrO2 [36, 37, 71, 72]. Το τελευταίο 
γεγονός επιβεβαιώνεται και από τα πειράµατα TPD Ο2 που έγιναν στα υποστρώµατα 
MgO-CeO2, La-Ce-Mn-O και La-Sr-Ce-Fe-O στα πλαίσια της παρούσας ∆.∆. Η 
χηµειορόφηση οξυγόνου στα τελευταία µεταλλοξείδια ακολουθεί συνήθως 
διασπαστικό µηχανισµό [71] και είναι αντιστρεπτή (Εξ. 6.15). Παρόλα αυτά, 
υπάρχουν αναφορές στην βιβλιογραφία [73] και για µη διασπαστική προσρόφηση Ο2 
στα πιο πάνω οξείδια (Εξ. 6.16). 

112 22)( sOsgO −⎯→⎯+
←

               (6.14) 

222 22)( sOsgO −⎯→←+                (6.15) 
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3232 sOs)g(O −⎯→←+                (6.16) 
όπου s2 και s3 είναι κενές θέσεις οξυγόνου σε επιφάνεια µεταλλοξειδίου. 

Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφάλαιο 1, το ΝΟ χηµειοροφάται τόσο σε 
µεταλλικές όσο και σε επιφάνειες µεταλλοξειδίων σχηµατίζοντας διάφορα 
προσροφηµένα είδη ΝΟχ. Τα τελευταία είδη που έχουν ταυτοποιηθεί να 
σχηµατίζονται στους καταλύτες που µελετήθηκαν στην παρούσα ∆.∆. αναφέρονται 
στο Κεφάλαιο 5 (Πίνακας 5.4). Παρόλα αυτά, έχει βρεθεί στα πλαίσια της παρούσας 
∆.∆. (πειράµατα SSITKA) ότι τα περισσότερα από τα προσροφηµένα είδη ΝΟχ που 
αναφέρονται στον Πίνακα 5.4 είναι ανενεργά (inactive, spectator species) όσον αφορά 
την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2. Τα ενεργά είδη που βρέθηκαν να λαµβάνουν µέρος στον 
µηχανισµό παραγωγής Ν2 και Ν2Ο στον καταλύτη Pt/SiO2 είναι τα Pt-NOδ+ και Pt-
NO3. Τα είδη αυτά σχηµατίζονται µετά από οξείδωση του προσροφηµένου ΝΟ στο Pt 
σύµφωνα µε τις Εξς. 6.17-6.19 [68].  

11)( sNOsgNO −⎯→←+                (6.17) 

11211 ssNOsOsNO +−⎯→⎯−+−               (6.18) 

113112 ssNOsOsNO +−⎯→⎯−+−              (6.19) 

Με βάση τα πειράµατα SSITKA βρέθηκε ότι ο µηχανισµός σχηµατισµού Ν2 
εµπλέκει την αλληλεπίδραση δύο προσροφηµένων ειδών, Pt-NOδ+ και Pt-NO3. 
Αντίθετα, ο µηχανισµός σχηµατισµού Ν2Ο εµπλέκει την αλληλεπίδραση δύο οµοίων 
ειδών Pt-NOδ+. Το τελευταίο αποτέλεσµα έχει παρατηρηθεί και από τον Burch και 
τους συνεργάτες του [74] οι οποίοι επίσης µελέτησαν τον µηχανισµό της αντίδρασης 
ΝΟ/H2/Ο2 σε καταλύτη Pt/SiO2. Στην εργασία αυτή [74] δεν γίνεται καµία όµως 
αναφορά για την χηµική σύσταση και την δοµή των προσροφηµένων ειδών που 
συµµετέχουν στον µηχανισµό παραγωγής Ν2 και Ν2Ο. Η χαµηλή εκλεκτικότητα σε 
Ν2 (<60%) που παρουσίασε ο καταλύτης Pt/SiO2 [74] υποδεικνύει ότι σε συνθήκες 
αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 ευνοείται περισσότερο ή τουλάχιστον εξίσου η παραγωγή Ν2Ο 
σε σχέση µε την παραγωγή Ν2. 

Αντίθετα, τα προαναφερθέντα προσροφηµένα ενεργά είδη ΝΟχ βρέθηκαν να 
είναι ανενεργά στην περίπτωση της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 για τους καταλύτες Pt/La-
Ce-Mn-O και Pt/MgO-CeO2. Στην περίπτωση αυτή ο σχηµατισµός Ν2 και Ν2Ο 
βρέθηκε να προέρχεται από την αλληλεπίδραση των προσροφηµένων ειδών Μ-ΝΟδ+ 
και Μ-Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt (όπου Μ, µεταλλοκατιόν του υποστρώµατος). Το γεγονός ότι οι 
καταλύτες Pt/La-Ce-Mn-O και Pt/MgO-CeO2 παρουσιάζουν υψηλή εκλεκτικότητα σε 
Ν2 υποδεικνύει ότι η αλληλεπίδραση των τελευταίων ειδών ευνοεί την παραγωγή Ν2 
παρά Ν2Ο. Το είδος Μ-ΝΟδ+ έχει βρεθεί να ανάγεται σε συνθήκες αντίδρασης 
(πειράµατα SSITKA/DRIFTS). Σηµειώνεται ότι η αναγωγή του προσροφηµένου 
είδους ΝΟδ+ στο υπόστρωµα δεν είναι δυνατή στη θερµοκρασία των 140ºC. Αυτό 
επιβεβαιώνεται τόσο από τα πειράµατα TPSR που έγιναν στο υπόστρωµα MgO-CeO2 
(Σχήµατα 5.26 και 5.28), όσο και από τη βιβλιογραφία [6-10]. Το τελευταίο γεγονός 
υποδεικνύει ότι για να γίνει δυνατή η αναγωγή του είδους ΝΟδ+ θα πρέπει αυτό να 
διαχυθεί (µέσω back-spillover) από το υπόστρωµα στην επιφάνεια του Pt. Η ύπαρξη 
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φαινοµένου back-spillover από το υπόστρωµα στο Pt επιβεβαιώνεται και από τα 
πειράµατα SSITKA που έγιναν στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2, όπου η ποσότητα των 
ενεργών ενδιαµέσων ΝΟχ (14.4 µmols/g) βρέθηκε να είναι τριπλάσια από την 
ποσότητα των επιφανειακών ατόµων Pt (4.5 µmols/g). Αυτό υποδεικνύει ότι η 
µεγαλύτερη ποσότητα των ενεργών ενδιαµέσων ειδών ΝΟχ είναι προσροφηµένα στο 
υπόστρωµα. Σηµειώνεται ακόµα ότι το φαινόµενο spillover ειδών ΝΟχ έχει 
παρατηρηθεί και µετά από χηµειορόφηση ΝΟ στους 25ºC στον καταλύτη Pt/MgO-
CeO2. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι ο Maunula και οι συνεργάτες του [29] 
παρατήρησαν φαινόµενο spillover ειδών NOχ σε καταλύτη Pt/CeO2-Al2O3 σε 
συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/Η2.  

Αναφέρεται ότι κανένα προσροφηµένο είδος ΝΟχ στο Pt δεν βρέθηκε να είναι 
ενεργό ενδιάµεσο της αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2. Το 
γεγονός αυτό θα µπορούσε να ερµηνευθεί µε την παραδοχή ότι το βήµα αναγωγής 
των ΝΟχ τα οποία διαχέονται από το υπόστρωµα στο Pt είναι πολύ γρηγορότερο από 
αυτά του back-spillover NOχ, µε αποτέλεσµα η επιφανειακή συγκέντρωση των ειδών 
αυτών στο Pt να είναι πρακτικά µηδέν.  

Το Σχήµα 6.7 παρουσιάζει διαγραµµατικά τα µηχανιστικά βήµατα back-
spillover και αναγωγής των ενεργών ειδών NOχ όπως έχουν αναφερθεί πιο πάνω. 
Όπως φαίνεται στο Σχ. 6.7, η διάχυση του είδους ΝΟδ+ ακολουθείται από γρήγορη 
αναγωγή του, µε αποτέλεσµα να µην σχηµατίζεται αντίστοιχο προσροφηµένο είδος 
στο Pt (π.χ. Pt-NOδ+). Τα παραγόµενα προσροφηµένα άτοµα Ν (από τη διάσπαση των 
ΝΟδ+) είναι δυνατό να αλληλεπιδράσουν µε τα bidentate νιτρικά που είναι 
προσροφηµένα στην διεπιφάνεια υποστρώµατος-Pt (Σχ. 6.7) και να οδηγήσουν έτσι 
στον σχηµατισµό κυρίως Ν2 (nitrogen-assisted dissociation) και σε µικρότερο βαθµό 
Ν2Ο. Το ποσοτικό αυτό αποτέλεσµα έχει βρεθεί µέσω των πειραµάτων SSITKA µε 
φασµατογράφο µάζας. 

 

 
 
Σχήµα 6.7: Αλληλεπίδραση των προσροφηµένων ειδών Μ-ΝΟδ+ και Μ-Ο-(ΝΟ)-Ο-Pt 
προς παραγωγή Ν2 και Ν2Ο. 

 

Κώ
στ
ας

 Ν
. Κ
ώσ
τα



 342

Τα προσροφηµένα άτοµα Ν που προκύπτουν από την αναγωγή των ειδών Μ-
ΝΟδ+ είναι δυνατό να αλληλεπιδράσουν µε άλλα είδη Μ-ΝΟδ+ τα οποία δεν έχουν 
διασπαστεί και που βρίσκονται κοντά στους κρυσταλλίτες Pt, όπως φαίνεται στο 
Σχήµα 6.8. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων SSITKA για τον καταλύτη 
Pt/MgO-CeO2, το Σχ. 6.8 περιγράφει αποκλειστικά τα µηχανιστικά στάδια για τον 
σχηµατισµό Ν2Ο. Ο σχηµατισµός Ν2Ο µε βάση το µηχανισµό του Σχήµατος 6.8 
υποδεικνύει ότι ο δεσµός Ν-Ο στο είδος Μ-Ν=Οδ+ είναι αρκετά ισχυρός µε 
αποτέλεσµα να µην µπορεί να διασπαστεί στις υπόψιν συνθήκες αντίδρασης. Αυτό 
ίσως θεωρείται αναµενόµενο, αφού η αποµάκρυνση ηλεκτρονίων από το µόριο του 
ΝΟ (θετικό φορτίο στο είδος Μ-ΝΟδ+) ισχυροποιεί το δεσµό Ν-Ο.  

Το γεγονός ότι οι καταλύτες Pt/La-Ce-Mn-O και Pt/MgO-CeO2 παρουσιάζουν 
υψηλή εκλεκτικότητα σε Ν2 (SN2>80%) υποδεικνύει ότι σε συνθήκες αντίδρασης 
ΝΟ/Η2/Ο2 ευνοείται ο µηχανισµός του Σχήµατος 6.7 σε σχέση µε αυτόν του 
Σχήµατος 6.8. 

 

 
 
Σχήµα 6.8: Αλληλεπίδραση των προσροφηµένων ειδών Μ-ΝΟδ+ προς παραγωγή 
Ν2Ο. 

 
Ο Maunula και οι συνεργάτες του [29] µελέτησαν τον µηχανισµό της 

αντίδρασης ΝΟ/Η2 µε πειράµατα SSITKA σε καταλύτη 0.2%κ.β.Pt/CeO2-Al2O3. 
Στην εργασία αυτή αναφέρεται ότι ένα από τα ενεργά ενδιάµεσα είδη της αντίδρασης 
ΝΟ/Η2 είναι το *ΟΝ…..ΝΟ* [29]. Επιπλέον, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι το 
τελευταίο είδος οδηγεί κυρίως στην παραγωγή Ν2 µέσω ενός µηχανισµού ο οποίος 
δεν προϋποθέτει τον σχηµατισµό  προσροφηµένων ατόµων Ν. Τα πιο πάνω 
αποτελέσµατα σχετίζονται µε αυτά της παρούσας ∆.∆. για τους ακόλουθους λόγους: 
α) Ο καταλύτης 0.2%κ.β.Pt/CeO2-Al2O3 παρουσιάζει παρόµοια χηµική σύσταση µε 
τον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/MgO-CeO2 (παρόµοια φόρτιση Pt και παρουσία CeO2 στο 
υπόστρωµα). Το γεγονός αυτό επιτρέπει µια πιο άµεση σύγκριση των αποτελεσµάτων 
που λήφθηκαν στους δύο τελευταίους καταλύτες. 
β) Σύµφωνα µε τον Maunula και τους συνεργάτες του [29], ο σχηµατισµός του 
ενεργού ενδιάµεσου είδους *ΟΝ…..ΝΟ* που σχηµατίζεται στον καταλύτη Pt/CeO2-
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Al2O3 προϋποθέτει την αλληλεπίδραση δύο διαφορετικών ειδών ΝΟχ, γεγονός που 
συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα της παρούσας ∆.∆. για τον καταλύτη Pt/MgO-CeO2. 
γ) Έχει αναφερθεί ότι το ενδιάµεσο είδος *ΟΝ…..ΝΟ* οδηγεί κυρίως στο 
σχηµατισµό Ν2 παρά Ν2Ο [29], γεγονός που επίσης έρχεται σε συµφωνία µε τα 
αποτελέσµατα της παρούσας ∆.∆. 
δ) Το φαινόµενο spillover ειδών ΝΟχ έχει παρατηρηθεί τόσο στον καταλύτη Pt/CeO2-
Al2O3 [29] όσο και  στον καταλύτη Pt/MgO-CeO2. 

 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Burch και οι συνεργάτες του [64, 65, 74] 

µελέτησαν το µηχανισµό της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 µε πειράµατα SSITKA (χρήση 
φασµατογράφου µάζας) σε καταλύτη Pt/SiO2. Στην εργασία αυτή έχει βρεθεί ότι ο 
σχηµατισµός Ν2 προέρχεται από την αλληλεπίδραση δύο διαφορετικών 
προσροφηµένων ειδών ΝΟχ, σε αντίθεση µε το Ν2Ο το οποίο σχηµατίζεται µετά από 
αλληλεπίδραση δύο οµοίων προσροφηµένων ειδών [74]. Σηµειώνεται όµως ότι η 
χηµική σύσταση και δοµή των τελευταίων προσροφηµένων ειδών δεν έχουν 
προσδιοριστεί [64, 65, 74]. Παρόλα αυτά, είναι ξεκάθαρο ότι τα αποτελέσµατα της 
τελευταίας εργασίας έρχονται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της παρούσας ∆.∆. 
όσον αφορά τον αριθµό των ενεργών ειδών ΝΟχ τα οποία συµµετέχουν στο 
µηχανισµό παραγωγής Ν2 και Ν2Ο (Σχήµατα 6.7 και 6.8). Τα αποτελέσµατα του 
Maunula και των συνεργατών του [29], όπως επίσης και του Burch και των 
συνεργατών του [63-65, 74], ενισχύουν και επιβεβαιώνουν τα αποτελέσµατα της 
παρούσας εργασίας. Παρόλα αυτά, οι λεπτοµερείς µελέτες που έγιναν στην παρούσα 
∆.∆. έδωσαν πολύ περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την χηµική σύσταση και 
δοµή των προσροφηµένων ειδών που συµµετέχουν στο µηχανισµό παραγωγής Ν2 και 
Ν2Ο για την αντίδραση ΝΟ/Η2/Ο2 τόσο στον καταλύτη Pt/SiO2 όσο και στους 
εξαιρετικά εκλεκτικούς καταλύτες Pt/MgO-CeO2 και Pt/La-Ce-Mn-O. 
 Τέλος, η παραγωγή Η2Ο σε συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/Η2/Ο2 µε µεγάλη 
περίσσεια οξυγόνου σε στηριζόµενους καταλύτες Pt προέρχεται κυρίως από την 
αντίδραση καύσης του υδρογόνου. Τα προσροφηµένα άτοµα Η είναι δυνατό να 
αντιδράσουν µε προσροφηµένα άτοµα Ο στο Pt προς παραγωγή προσροφηµένων 
ειδών ΟΗ. Η παραγωγή ΟΗ προέρχεται επίσης και από την αντίδραση αναγωγής των 
ΝΟχ από ατοµικά προσροφηµένα Η (Σχήµατα 6.7 και 6.8). Ο σχηµατισµός νερού 
προκύπτει από την αντίδραση ενός προσροφηµένου ΟΗ µε ένα προσροφηµένο άτοµο 
Η (Εξ. 6.21). 

1111 ssOHsHsO +−⎯→⎯−+−               (6.20) 

1211 2)( sgOHsHsOH +⎯→⎯−+−               (6.21) 
Αναµένεται ότι ο ρυθµός καύσης του υδρογόνου (Εξς. 6.20 και 6.21) θα έχει 

σηµαντική επίδραση στη ρύθµιση της επιφανειακής κάλυψης του ατοµικού 
προσροφηµένου Η (θΗ). Όπως έχει ήδη αναφερθεί διεξοδικά, η τελευταία παράµετρος 
έχει βρεθεί να παίζει σηµαντικό ρόλο στην ρύθµιση της εκλεκτικότητας της 
αντίδρασης  ΝΟ/Η2/Ο2 σε Ν2 σε στηριζόµενους καταλύτες Pt (υποενότητα 6.1.1). Το 
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τελευταίο γεγονός υποδεικνύει ότι ο ρυθµός καύσης του υδρογόνου µπορεί να 
καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τόσο το ρυθµό αναγωγής του ΝΟ όσο και την 
εκλεκτικότητα της αντίδρασης σε Ν2.  
 
• Προσδιορισµός Αργού Βήµατος (Rate-determining Step) της Αντίδρασης 

ΝΟ/H2/Ο2 
Ο προσδιορισµός του αργού βήµατος µιας αντίδρασης είναι συνήθως πολύ 

δύσκολο έργο και απαιτεί το συνδυασµό πολλών πειραµατικών in situ τεχνικών αλλά 
και θεωρητικών υπολογισµών για σκοπούς σύγκρισης αποτελεσµάτων. Το πρόβληµα 
αυτό γίνεται ακόµα πιο δύσκολο στην περίπτωση όπου η αντίδραση εµπλέκει µεγάλο 
αριθµό στοιχειωδών µηχανιστικών βηµάτων. Σε θεωρητικές µελέτες που αναφέρονται 
στη βιβλιογραφία γίνεται υπολογισµός της ενέργειας ενεργοποίησης διαφόρων 
στοιχειωδών βηµάτων που πιθανόν να λαµβάνουν µέρος στο µηχανισµό της 
αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 [54]. Έχει βρεθεί ότι το βήµα συνδυασµού δύο 
προσροφηµένων ατόµων Ν προς παραγωγή αέριου Ν2 παρουσιάζει υψηλότερη 
ενέργεια ενεργοποίησης σε σχέση µε τα βήµατα σχηµατισµού και διάσπασης των 
ΝΟχ  [54]. Παρόλα αυτά, πρέπει να αναφερθεί ότι στις µελέτες αυτές δεν λαµβάνεται 
υπόψη το βήµα back-spillover ειδών ΝΟχ από το υπόστρωµα στο µέταλλο.  

Με βάση τα αποτελέσµατα της παρούσας ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µπορούν 
να αναφερθούν τα ακόλουθα σηµεία όσον αφορά το αργό βήµα της αντίδρασης 
ΝΟ/H2/Ο2 στον καταλύτη Pt/Mg-Ce-O. 
1. Τα πειράµατα SSITKA (χρήση φασµατογράφου µάζας) αποδεικνύουν την ύπαρξη 

σηµαντικής ποσότητας ενεργών προσροφηµένων ΝΟχ στο υπόστρωµα MgΟ-
CeO2 σε συνθήκες αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2. Με βάση το γεγονός αυτό αναµένεται 
ότι το βήµα της προσρόφησης του ΝΟ ή σχηµατισµού των ΝΟχ δεν µπορεί να 
είναι το αργό βήµα της αντίδρασης. Αντίθετα, το αργό βήµα της αντίδρασης θα 
πρέπει να είναι ένα στοιχειώδες βήµα το οποίο ακολουθεί, όπως υποδεικνύεται 
στο Σχήµα 6.9 (π.χ., back-spillover NΟχ).  

2. Έχει βρεθεί ότι η επιφανειακή συγκέντρωση ενεργών ειδών ΝΟχ στο Pt είναι 
πρακτικά µηδέν (πειράµατα SSITKA/DRIFTS). Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι 
ο ρυθµός του βήµατος αναγωγής των ΝΟχ τα οποία διαχέονται από το υπόστρωµα 
στο Pt είναι πολύ γρηγορότερος από αυτούς του back-spillover NOχ (Σχήµα 6.9). 

3. Με βάση τα πειράµατα TPSR σε Η2/He µετά από αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2, δεν 
παρατηρήθηκε εκρόφηση ΝΗ3, ενώ παρατηρήθηκε εκρόφηση σχετικά µικρής 
ποσότητας Ν2. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η επιφανειακή συγκέντρωση των 
προσροφηµένων ατόµων ΝΗχ (χ≈0) πιθανόν να είναι πολύ µικρή. Παρόλα αυτά, 
θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα πειραµατικά αποτελέσµατα της παρούσας 
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής δεν είναι επαρκή για την απόδειξη του γεγονότος αυτού. 
Σηµειώνεται ότι τα προσροφηµένα άτοµα Ν στο Pt δεν είναι ενεργά στο υπέρυθρο 
και γι’ αυτό δεν ήταν δυνατό να ανιχνευθούν µε την τεχνική DRIFTS [47]. Για το 
σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η χρήση Φασµατοσκοπίας Raman [47]. 
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Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στη βιβλιογραφία, η επιφανειακή διάχυση 
ειδών από µια φάση σε άλλη (spillover) είναι συνήθως ενεργοποιηµένη διεργασία 
[75]. Με βάση το γεγονός αυτό και τα όσα έχουν αναφερθεί πιο πάνω θα µπορούσε 
να πει κανείς ότι το αργό βήµα της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 στον καταλύτη Pt/Mg-Ce-
O είναι πιθανότατα αυτό του back-spillover ειδών ΝΟχ από το υπόστρωµα στο Pt. Το 
Σχήµα 6.9 παρουσιάζει ποιοτικά τους ρυθµούς µερικών από τα στοιχειώδη 
µηχανιστικά βήµατα της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 στον καταλύτη Pt/Mg-Ce-O. Οι 
δεξαµενές του Σχήµατος 6.9 αντιπροσωπεύουν την συγκέντρωση (επιφανειακή 
κάλυψη, θ) των διαφόρων ενεργών ενδιαµέσων ειδών που σχηµατίζονται στην 
επιφάνεια του καταλύτη, ενώ τα κανάλια σύνδεσης αντιπροσωπεύουν την ειδική 
ταχύτητα, k,  του στοιχειώδους βήµατος. Κανάλια σύνδεσης µεγαλύτερης διατοµής 
δηλώνουν µεγαλύτερη τιµή στην ειδική σταθερά k του µηχανιστικού βήµατος. 
 

 
 
Σχήµα 6.9: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση επιφανειακών καλύψεων (δεξαµενές) και 
ειδικών ταχυτήτων, k’s (κανάλια σύνδεσης), στοιχειωδών µηχανιστικών βηµάτων για 
τα ενεργά ενδιάµεσα είδη τα οποία βρίσκονται στο µηχανιστικό δρόµο παραγωγής Ν2 
(g) από την αναγωγή ΝΟ (αντίδραση ΝΟ/H2/Ο2) στον καταλύτη Pt/Mg-Ce-O.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Μαθηµατική Προσοµοίωση του Φαινοµένου 
Αποθήκευσης Οξυγόνου σε Καταλύτες Pd/CeO2 
 
7.1 Εισαγωγή 

 
Στo Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται η ανάπτυξη ενός κινητικού µοντέλου και 

µαθηµατικού για την προσοµοίωση δυναµικών πειραµάτων µε τη χρήση παλµών CO 
µε στόχο τη µέτρηση της αποθηκευτικής ικανότητας σε οξυγόνο στηριζοµένων 
καταλυτών Pd/CeO2, όπως επίσης και αποτελέσµατα αυτής της προσοµοίωσης. Το 
µοντέλο που έχει αναπτυχθεί επιτρέπει τον υπολογισµό της ειδικής σταθεράς (k) του 
ρυθµού της αντίδρασης CO µε άτοµα οξυγόνου χηµειοροφηµένα στο µέταλλο (Pd) ή 
µε επιφανειακά άτοµα οξυγόνου της δοµής PdO, προς παραγωγή CO2. Επίσης, το 
µοντέλο επιτρέπει τον υπολογισµό της φαινόµενης ειδικής σταθεράς (kφαιν) του 
ρυθµού επιφανειακής διάχυσης του οξυγόνου από το CeO2 στο Pd/PdO (back-
spillover) και χηµικής προσρόφησης του στο τελευταίο. Τα αποτελέσµατα της 
προσοµοίωσης της δυναµικής απόκρισης του παλµού CO επιτρέπουν επίσης τον 
υπολογισµό των δύο προαναφερθέντων ρυθµών κάτω από δυναµικές συνθήκες. Οι 
δυο αυτοί ρυθµοί δεν µπορούν να µετρηθούν πειραµατικά. Να σηµειωθεί ότι είναι η 
πρώτη φορά που παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία αποτελέσµατα 
προσοµοίωσης αυτού του τύπου δυναµικού πειράµατος για µελέτη του φαινοµένου 
αποθήκευσης οξυγόνου σε µεταλλικούς στηριζόµενους καταλύτες (υπόστρωµα 
CeO2).  
 
7.2 Θεωρητικό Μέρος 
7.2.1 Αρχή του Φαινοµένου “Αποθήκευσης Οξυγόνου” 
 
 Το φαινόµενο αποθήκευσης οξυγόνου (Oxygen Storage Capacity, OSC) 
περιλαµβάνει τις διαδικασίες προσρόφησης και spillover οξυγόνου από το µέταλλο 
στο υπόστρωµα (π.χ. CeO2), ενώ η µέτρηση του αποθηκευµένου οξυγόνου µε 
εκλεκτική αντίδραση µε το CO ή H2 περιλαµβάνει το φαινόµενο της επιφανειακής 
διάχυσης του οξυγόνου από το CeO2 στο µέταλλο (oxygen back-spillover). Ικανότητα 
αποθήκευσης οξυγόνου παρουσιάζουν οξείδια σπάνιων γαιών τα κυριότερα από τα 
οποία είναι το οξείδιο του δηµητρίου (CeO2) και το οξείδιο του ζιρκονίου (ZrO2) [1-
5], λόγω της ύπαρξης µεγάλης συγκέντρωσης κενών θέσεων οξυγόνου στην 
κρυσταλλική τους δοµή. Το φαινόµενο OSC βρέθηκε να παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο 
σε πολλές ετερογενείς καταλυτικές αντιδράσεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι 
αντιδράσεις οξείδωσης, οξειδωτικής σύζευξης (oxidative coupling) και αναµόρφωσης 
(reforming) [6, 7].  

Το φαινόµενο αποθήκευσης οξυγόνου έχει ορισθεί ως “η ικανότητα 
ορισµένων στερεών υλικών να αποθηκεύουν οξυγόνο όταν εκτίθενται σε αέριο ρεύµα 
όπου υπάρχει πλεόνασµα οξυγόνου (oxygen rich conditions) και να ελευθερώνουν  το 
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αποθηκευµένο οξυγόνο µέσω µηχανισµού διάχυσης προς µια δεύτερη στερεή φάση η 
οποία µπορεί να χηµειοροφήσει οξυγόνο”. Το φαινόµενο OSC έχει συνδεθεί άµεσα 
µε την καταλυτική τεχνολογία του µετατροπέα καυσαερίων βενζινοκίνητων 
αυτοκινήτων.  

Η περιγραφή του φαινοµένου του OSC σε ένα τριοδικό καταλυτικό 
µετατροπέα αυτοκινήτων φαίνεται στο Σχήµα 7.1. Σύµφωνα µε το Σχήµα 7.1, οι 
κρυσταλλίτες του οξειδίου του δηµητρίου (oxygen storage medium) είναι 
εναποτιθέµενοι σε γ-Al2O3 (υπόστρωµα στην τεχνολογία του καταλυτικού 
µετατροπέα). Οι κρυσταλλίτες της ενεργού φάσης (ευγενή µέταλλα Pd και Rh) είναι 
εναποτιθέµενοι είτε στην επιφάνεια του Al2O3 είτε στην επιφάνεια του CeO2. Όπως 
φαίνεται στο Σχ. 7.1, σε οξειδωτικές συνθήκες καυσαερίου (λ>1), οξυγόνο από την 
αέρια φάση µπορεί να χηµειοροφηθεί τόσο στα µέταλλα όσο και στις κενές θέσεις 
οξυγόνου του οξειδίου του δηµητρίου.  

 
Σχήµα 7.1: Σχηµατική παράσταση του φαινοµένου αποθήκευσης οξυγόνου σε 
τριοδικό καταλύτη αυτοκινήτων (three-way catalyst). 
 
Ακολούθως, σε συνθήκες όπου υπάρχει έλλειµµα οξυγόνου (λ<1), το οξυγόνο που 
έχει χηµειοροφηθεί στις κενές θέσεις του CeO2, µέσω ενός µηχανισµού back-spillover 
διαχέεται στην επιφάνεια των µετάλλων όπου και αλληλεπιδρά µε την αέρια φάση ή 
συµµετέχει σε επιφανειακές αντιδράσεις στο µέταλλο. 
 
7.2.2 Ιδιότητες του CeΟ2 

 
Η κρυσταλλική δοµή του οξειδίου του δηµητρίου φαίνεται στο Σχήµα 7.2. Η 

δοµή αυτή είναι κυβική εδροκεντρωµένη (face centered cubic, fcc) και ανήκει στις 
δοµές τύπου CaF2 [8, 9]. Κάθε ανιόν Ο2- περιβάλλεται από ένα τετράεδρο κατιόντων 
Ce4+, που είναι τοποθετηµένο στο κέντρο µιας κυβικής διαµόρφωσης ισοδύναµων 
ατόµων Ο2-. 

Το οξείδιο του δηµητρίου παρουσιάζει µια ιδιαιτερότητα στην δοµή του, το 
γεγονός ότι µπορεί να έχει κενές θέσεις οξυγόνου στη δοµή του (επιφάνεια /κυρίως 
κρυσταλλική δοµή), δηλαδή µπορεί να παρουσιάζει µια συνεχή σειρά µη 
στοιχειοµετρικών σταθερών φάσεων, CeO2-x, µεταξύ του CeO2 (CeIV) και Ce2O3 
(CeIII). Έτσι, µπορεί εύκολα να αποθηκεύσει οξυγόνο όχι µόνο στην επιφάνειά του 
αλλά και στο εσωτερικό της κρυσταλλικής του δοµής. Oι κενές θέσεις οξυγόνου είναι 
ατέλειες (σφάλµατα) της κρυσταλλικής δοµής. Η δηµιουργία κενής θέσης στη 
κρυσταλλική δοµή του οξειδίου του δηµητρίου προκαλεί σηµαντική αύξηση της 
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εντροπίας (∆Sο) του. Για παράδειγµα, 1mol ανιόντων οξυγόνου στη κρυσταλλική 
δοµή του οξειδίου του δηµητρίου δηµιουργεί 1023 πιθανές θέσεις για δηµιουργία 
κενής θέσης οξυγόνου. Η ενθαλπία (∆Ηο) που απαιτείται για να διαµορφωθεί η 
ατέλεια αυτή αντισταθµίζεται περισσότερο από το κέρδος στην εντροπία της 
κρυσταλλικής δοµής µε αποτέλεσµα η ελεύθερη ενέργεια (∆Gο) να µειώνεται [10]. Ο 
τύπος της ατέλειας που υπερισχύει σε µια κρυσταλλική δοµή είναι αυτός που 
δηµιουργείται πιο εύκολα (µε τη µικρότερη ενθαλπία) [10]. Στην περίπτωση του 
οξειδίου του δηµητρίου, η ατέλεια που υπερισχύει είναι οι κενές θέσεις οξυγόνου οι 
οποίες σταθεροποιούν τη συγκεκριµένη κρυσταλλική δοµή. 

 
 

 
 

Σχήµα 7.2 : Κρυσταλλική δοµή οξειδίου του δηµητρίου (CeO2) σε πρόσοψη, κάτοψη 
και πλάγια όψη [8, 9]. 
 

Το CeO2 είναι συνήθως κρυσταλλικό στερεό χρώµατος λευκού ή υποκίτρινου. 
Το Ce2O3 είναι επίσης κρυσταλλικό και έχει χρώµα κίτρινο προς πράσινο. Τα δύο 
στερεά έχουν πολύ ψηλό σηµείο τήξεως που φτάνει τους 2300ºC [11]. Παρόλα αυτά 
τα δύο στερεά έχουν διαφορετική πυκνότητα. Το CeO2 έχει πυκνότητα 7.35 g/cm3, 
ενώ το Ce2O3 6.2 g/cm3. Οι κυριότερες φυσικές ιδιότητες του CeO2 αναφέρονται στον 
Πίνακα 7.1 [11]. 
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Πίνακας 7.1: Φυσικές ιδιότητες του οξειδίου του δηµητρίου (CeO2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2.3 Τριοδικός Καταλυτικός Μετατροπέας (TWC) Αυτοκινήτων 
 
 Οι περισσότερες βιοµηχανίες αυτοκινήτων χρησιµοποιούν σήµερα 
µονολιθικούς καταλυτικούς µετατροπείς για την αντιµετώπιση της αέριας ρύπανσης 
(ΝΟχ, CO, CxHy) που προκαλούν τα καυσαέρια από τη µηχανή εσωτερικής καύσης 
του αυτοκινήτου. Η θέση του καταλυτικού µετατροπέα σε ένα τυπικό αυτοκίνητο 
φαίνεται στο Σχήµα 7.3. Παλαιότερα οι καταλυτικοί µετατροπείς έφεραν τον 
καταλύτη µε την µορφή pellets από γ-αλούµινα στην οποία είναι εναποτιθέµενα τα 
πολύτιµα µέταλλα. Οι µονολιθικοί κεραµικοί καταλυτικοί µετατροπείς 
χρησιµοποιούν σήµερα ως υπόστρωµα για εναπόθεση του washcoat (γ-Αl2Ο3, Pd, Rh, 
CeO2, Ce-Zr-O, La2O3, κ.α.) κυψελωτό κεραµικό φορέα (µονόλιθο) που είναι 
συνήθως τεχνητός κορδιερίτης (Mg2Al4Si5O18) [12]. 
 

 
Σχήµα 7.3: Θέση του καταλυτικού µετατροπέα σε ένα τυπικό αυτοκίνητο. 

Ιδιότητα Τιµή 
Μοριακή µάζα (g/mol.) 172.1142 
Ειδικό βάρος 7.28 
Σηµείο τήξης (°C) 2500 (περίπου) 
Σκληρότητα (Mohs ) στους  20 °C  6 
Χρώµα Λευκό έως υποκίτρινο 
Αριθµός CAS  1306-38-3 

Συντελεστής διαστολής στους 20°C  8 x 108  (Τ=2100°C) 

Κρυσταλλική δοµή  Κυβική εδροκεντρωµένη
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Ο κορδιερίτης έχει µικρό συντελεστή θερµικής διαστολής, γεγονός που του 
προσδίδει την απαραίτητη αντοχή στις απότοµες µεταβολές που υφίστανται οι 
καταλυτικοί µετατροπείς. Οι κυψελωτοί κεραµικοί φορείς παρουσιάζουν µεγάλη 
γεωµετρική επιφάνεια, µικρή πτώση πίεσης και µικρή θερµοχωρητικότητα. Τα 
αναφερόµενα χαρακτηριστικά εξαρτώνται από το πάχος των τοιχωµάτων και την 
πυκνότητα των κυψελίδων του µονόλιθου [13]. Το Σχήµα 7.4 παρουσιάζει 
φωτογραφίες κεραµικών µονόλιθων διαφορετικής γεωµετρίας (Σχ. 7.4α) καθώς και 
την τοµή ενός απ’ αυτούς (Σχ. 7.4β). Η επιφάνεια που δηµιουργείται από τη 
κυψελωτή κατασκευή ονοµάζεται γεωµετρική επιφάνεια. Ο κεραµικός φορέας είναι 
σχεδόν µη πορώδης µε µικρή ειδική επιφάνεια (<5 m2/g) [13]. Η γεωµετρική 
επιφάνεια του φορέα επικαλύπτεται µε ένα στρώµα αλουµίνας (γ-Al2O3) υψηλής 
εσωτερικής επιφάνειας όπου είναι εναποτιθέµενα τα πολύτιµα µέταλλα (Pd και Rh) 
υπό µορφή µικρών κρυσταλλιτών. Η επικάλυψη του κεραµικού µε αλούµινα 
επιτυγχάνεται µέσω ενός υδατικού αιωρήµατος. Το αιώρηµα συνήθως προέρχεται 
από υγρή άλεση αλουµίνας και απαιτείται να έχει χαµηλό ιξώδες και υψηλή 
συγκέντρωση στερεών [13]. Η τοποθέτηση των ενεργών συστατικών γίνεται µε 
εναπόθεση των πολύτιµων µετάλλων από τα αντίστοιχα υδατοδιαλυτά άλατα.  
 

 

 
 
Σχήµα 7.4: (α) ∆ιάφορα γεωµετρικά σχήµατα κεραµικού µονόλιθου και (β) Τοµή 
κυψελωτού κεραµικού µονόλιθου. 
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Η διασπορά των πολύτιµων µετάλλων στο φορέα αποσκοπεί στα ακόλουθα: 
• Αύξηση της επιφάνειας της ενεργούς φάσης µε αποτέλεσµα τη µείωση της 

ποσότητας των πολύτιµων µετάλλων για την επίτευξη µιας δοσµένης 
δραστικότητας, παράγοντας που είναι πολύ σηµαντικός αφού τα πολύτιµα 
µέταλλα είναι αρκετά ακριβά, 

• Αύξηση του χρόνου ζωής, αφού η διασπορά της ενεργούς φάσης σε κάποιο φορέα 
διευκολύνει την ανταλλαγή θερµότητας και έτσι εµποδίζει την τοπική 
υπερθέρµανση και εποµένως την συσσωµάτωση (sintering) της ενεργούς φάσης, 

• Αύξηση της αντίστασης στα δηλητήρια καταλυτών, 
• Αύξηση της µηχανικής αντοχής, και 
• Επίτευξη του καλύτερου µεγέθους των τεµαχιδίων, της µορφής και της κατανοµής 

των πόρων. 
 
Το στρώµα της γ-αλουµίνας µπορεί να περιέχει διάφορα συστατικά που δρουν 

ως σταθεροποιητές ή ενισχυτές της καταλυτικής δράσης των συστατικών του [13]. Οι 
καταλυτικοί ενισχυτές µπορεί να είναι αδρανείς για τη συγκεκριµένη διεργασία και 
να προσδίδουν µόνο σταθερότητα στη καταλυτική δοµή, ή να παρουσιάζουν κάποια 
µικρή ενεργότητα. Προστίθενται κατά κανόνα σε µικρές ποσότητες (~10% κ.β.) κατά 
τη διάρκεια της παρασκευής. Μια λεπτοµερέστερη εικόνα του τριοδικού καταλυτικού 
µετατροπέα δίνεται στο Σχήµα 7.5. Ο καταλυτικός µετατροπέας του Σχήµατος 7.5 
αποτελείται από κεραµικό φορέα κυλινδρικού σχήµατος µε κυψελίδες κυκλικής 
διατοµής και ο οποίος περιβάλλεται από µεταλλικό περίβληµα. 

Σταθεροποιητές ή ενισχυτές της καταλυτικής δράσης των καταλυτικών 
µετατροπέων είναι [13]: 

 Το οξείδιο του δηµητρίου, το οποίο προστίθεται σε ποσοστό 20-30% κ.β. και 
χρησιµοποιείται ως σταθεροποιητής της δοµής της γ-Al2O3 της διασποράς του Pt, 
καθώς και ως ενισχυτής της καταλυτικής του δράσης. Περισσότερες λεπτοµέρειες 
για το ρόλο του CeO2 στην λειτουργία του καταλυτικού µετατροπέα ακολουθούν 
στο υποκεφάλαιο 7.1.4. 

 Το οξείδιο του ζιρκονίου (ZrO2) το οποίο δρα ως σταθεροποιητής του Rh και ως 
ενισχυτής της καταλυτικής του δράσης. Επιπλέον, έχει βρεθεί πρόσφατα ότι το 
ZrO2 σταθεροποιεί τη δοµή του CeO2 και ενισχύει την δράση του σε ότι αφορά 
την αποθηκευτική του ικανότητα σε  οξυγόνο [1, 2]. 

 Το οξείδιο του βαρίου (ΒaΟ), που δρα ως σταθεροποιητής της γ-αλουµίνας. 
Επιπλέον, το τελευταίο πρόσθετο έχει βρεθεί να προσδίδει υψηλότερη αντίσταση 
σε δηλητήρια καταλυτών όπως το SO2 [13]. 

 To οξείδιο του ασβεστίου (CaO), που δρα ως σταθεροποιητής της γ-αλουµίνας. 
 

Τα κύρια χαρακτηριστικά καθώς και οι παράµετροι λειτουργίας ενός 
καταλυτικού µονολιθικού µετατροπέα καυσαερίων αυτοκινήτων φαίνονται στον 
Πίνακα 7.2 [13]. 
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Σχήµα 7.5: Ο τριοδικός καταλυτικός µετατροπέας (TWC) Αυτοκινήτων. 

 
Ο τριοδικός καταλυτικός µετατροπέας πήρε το όνοµα του από τους τρεις 

κύριους ρύπους (CxHy, CO, NOx) τους οποίους µετατρέπει σε Ν2, CO2 και Η2Ο µέσω 
των αντιδράσεων οξείδωσης του CΟ, οξείδωσης των άκαυστων υδρογονανθράκων 
(CxHy) και της αναγωγής των ΝΟχ. Οι τρεις αυτές αντιδράσεις, αν και οι κυριότερες, 
είναι µόνο µερικές από ένα µεγαλύτερο σύνολο αντιδράσεων που λαµβάνουν χώρα 
στον τριοδικό καταλυτικό µετατροπέα. Μια πληρέστερη εικόνα δίνεται στο Σχήµα 
7.6. 

Για την ταυτόχρονη κατάλυση των τριών κύριων αντιδράσεων που 
προαναφέρθηκαν είναι απαραίτητη η ρύθµιση του λόγου αέρα-καυσίµου του 
αυτοκινήτου. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού συστήµατος 
εφοδιασµένου µε “αισθητήρα οξυγόνου” που έχει την ικανότητα να διατηρεί την 
ανάµιξη αέρα-καυσίµου σε στοιχειοµετρική αναλογία [13]. Ο στοιχειοµετρικός λόγος 
βάρους αέρα-καυσίµου υπολογίζεται µε βάση την αντίδραση τέλειας καύσης ενός 
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υδρογονάνθρακα, CxHy, εάν υποτεθεί ότι το καύσιµο (βενζίνη) προσοµοιώνεται µε 
ένα υδρογονάνθρακα µέσης σύστασης x ατόµων C και y ατόµων Η. 

)2.7(
1)y/x(12
1)y/x(4.41.34)F/A(

yx12
)4/yx).(21/100(9.28)F/A(

)1.7(OH2/yCOxO)4/yx(HC

StSt

222yx

+
+

=⇒
+

+
=

+→++

 
 

 

 
 
Σχήµα 7.6: Xηµικές αντιδράσεις που πραγµατοποιούνται στον καταλυτικό 
µετατροπέα αυτοκινήτων [14]. 
 
Χρησιµοποιώντας ως πρότυπο καύσιµο Ινδολένιο (C7H13.02), υπολογίζεται από την 
Εξ. 7.1 ότι Α/F = 14.55. Ωστόσο, για τα καύσιµα της βενζίνης που χρησιµοποιούνται 
στην πράξη, ο στοιχειοµετρικός λόγος Α/F βρέθηκε να είναι ίσος µε 14.7 περίπου 
[13]. Το πηλίκο της πραγµατικής προς την στοιχειοµετρική αναλογία αερίου-
καυσίµου ορίζει το λόγο ισοδυναµίας λάµδα (λ) [13]. 
 

St)F/A(
F/A

=λ                    (7.3) 

 
Για λ>1 το µίγµα χαρακτηρίζεται ως φτωχό, ενώ για λ<1 πλούσιο σε καύσιµο. 
Πλήρης µετατροπή των CO και HC ευνοείται σε συνθήκες περίσσειας αέρα, δηλαδή 
λ>1. Αντίθετα, οι αναγωγικές συνθήκες (λ<1) ευνοούν την ολοκληρωτική 
αποµάκρυνση των ΝΟχ. Οι τριοδικοί καταλύτες λειτουργούν αποτελεσµατικά 
(υψηλές µετατροπές και των τριών ρύπων) σε µια περιοχή λ κοντά στην µονάδα, και 
µάλιστα προς την πλευρά του πλούσιου µίγµατος (λ=1 ± 0.01) [13]. Η περιοχή αυτή 
είναι γνωστή ως παράθυρο εκλεκτικότητας ή λειτουργίας του τριοδικού καταλύτη 
(Σχήµα 7.7). 
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Πίνακας 7.2: Χαρακτηριστικά και παράµετροι λειτουργίας του καταλυτικού 
µονολιθικού µετατροπέα αυτοκινήτων [13]. 
 
Σύσταση: 
Φορέας 
 
 
 
 
 
Επίστρωση 
 
 
 
 
 
Ενεργά συστατικά 

 
Κορδιερίτης µονολιθικής µορφής µε περίπου 
400 κανάλια/in2 και πάχους τοιχώµατος 
0.15mm. 
 
20% κ.β. γ-αλουµίνα που περιέχει σπάνιες 
γαίες (αύξηση θερµικής σταθερότητας του 
υποστρώµατος και πρόσφυση του στον 
κεραµικό φορέα). 
 
Pt, Pd, Rh (το πρώτο δεν χρησιµοποιείται τα 
τελευταία χρόνια). 

Συνθήκες Λειτουργίας: 
Θερµοκρασιακή περιοχή 
 
Χώρος χρόνου αντιδραστήρα  
(Gas Hourly Space Velocity, GHSV) 
 
Αναλογία κυβισµού κινητήρα προς 
όγκο καταλυτικού µετατροπέα 
 

 
300-900ºC 

 
100000-200000 h-1 

 
 

0.8-1.5 
 

Χαρακτηριστικά Λειτουργίας: 
Ρυθµιζόµενος 
Περιοχή λ 
Επιτυγχανόµενη µετατροπή 
 
Μη ρυθµιζόµενος 
(∆εν χρησιµοποιείται πλέον) 
Περιοχή λ 
Επιτυγχανόµενη µετατροπή 
 

 
 
0.99 ± 0.01 
HC>90%, CO+NO>90% 
 
 
 
1.05 ± 0.2 
HC>50%, 70% (µέση) 
CO>20%, 55% (µέση) 
ΝΟ>10%, 50% (µέση) 

  
Στόχος της έρευνας που διεξάγεται σε συστήµατα τριοδικών καταλυτών 

αυτοκινήτων είναι η διεύρυνση του παραθύρου εκλεκτικότητας µε ταυτόχρονη 
διατήρηση της καταλυτικής δραστικότητας [15-17]. Ήδη µεγάλη πρόοδος έχει 
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επιτευχθεί στον τοµέα αυτό µετά το 1990 µε την προσθήκη στον τριοδικό καταλύτη 
του CeO2. Όπως φαίνεται στο Σχ. 7.7, το οξείδιο του δηµητρίου βοηθά στην µείωση 
των διακυµάνσεων του λόγου A/F γύρω από τη στοιχειοµετρική τιµή 14.7. Ακόµα 
καλύτερα αποτελέσµατα έχουν επιτευχθεί µε την χρήση στερεών διαλυµάτων CeO2-
ZrO2 αντί του καθαρού CeO2 [18, 19]. 

 

 
Σχήµα 7.7: Το παράθυρο λειτουργίας του τριοδικού καταλύτη και η επίδραση της 
προσθήκης CeO2 και ZrO2 στην διακύµανση του λόγου αέρα-καυσίµου (A/F). 
 
7.2.4 Ο Ρόλος του CeO2 στη Λειτουργία του Τριοδικού Καταλύτη Αυτοκινήτων 
 

Το οξείδιο του δηµητρίου χρησιµοποιείται πολύ τα τελευταία χρόνια και 
θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους προωθητές ετερογενών καταλυτικών 
αντιδράσεων. Γι’ αυτό το λόγο ο ρόλος του στους τριοδικούς καταλύτες έχει 
µελετηθεί εις βάθος [13]. Μεγάλες ερευνητικές προσπάθειες για την εξεύρεση 
τρόπων αντιµετώπισης του φαινοµένου της θερµικής απενεργοποίησης του 
καταλυτικού µετατροπέα (TWC) σε υψηλές θερµοκρασίες λειτουργίας του 
(Τ>800ºC), που έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση της διάρκειας ζωής και 
δραστικότητας του, έχουν γίνει τα τελευταία 25 χρόνια. Ο σηµαντικότερος λόγος 
εµφάνισης του φαινοµένου της θερµικής απενεργοποίησης του TWC απεδείχθη να 
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είναι η µείωση της ειδικής επιφάνειας της γ-αλουµίνας που συνεπάγεται τη 
ταυτόχρονη µείωση της ενεργούς µεταλλικής επιφάνειας. Έχει βρεθεί ότι η 
σταθεροποίηση της γ-αλουµίνας σε υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να επιτευχθεί µε 
την προσθήκη οξειδίου του δηµητρίου στο washcoat. Η προσθήκη αυτή σταθεροποιεί 
τη δοµή του φορέα γ-Al2O3 κατά της απώλειας ειδικής επιφάνειας λόγω θέρµανσης 
και κλείσιµο πόρων. Επίσης, βρέθηκε να σταθεροποιεί τη διασπορά των ευγενών 
µετάλλων σε µια ικανοποιητική τιµή. Η δράση του οξειδίου του δηµητρίου στη 
θερµική σταθεροποίηση της αλουµίνας οφείλεται στο σχηµατισµό της σταθερής 
δοµής CeAlO3 [20] µετά την παρεµβολή µικρών κρυσταλλιτών  CeO2 µεταξύ των 
κρυσταλλιτών Al2O3 οι οποίοι δηµιουργούν το µακροπορώδες της δοµής της. 
      Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το οξείδιο του δηµητρίου έχει κενές θέσεις 
οξυγόνου στη δοµή του. Γι’ αυτό το λόγο έχει την ικανότητα να αποθηκεύει οξυγόνο 
σε συνθήκες πλούσιες σε αέρα στο καυσαέριο και να προµηθεύει οξυγόνο στο 
µέταλλο σε συνθήκες φτωχές σε αέρα στο καυσαέριο [1-3], διατηρώντας έτσι τις 
µετατροπές των HC και CO σε υψηλές τιµές. Έτσι, στους τριοδικούς καταλύτες 
αυτοκινήτων η αλληλεπίδραση του ευγενούς µετάλλου µε το CeO2 αυξάνει το ρυθµό 
πρόσληψης οξυγόνου από το µέταλλο. Το οξείδιο του δηµητρίου έχει εποµένως την 
ικανότητα να διευρύνει το παράθυρο εκλεκτικότητας του τριοδικού καταλύτη και να 
επιτρέπει την ταυτόχρονη υψηλή µετατροπή και των τριών ρύπων τόσο σε 
αναγωγικές όσο και σε οξειδωτικές συνθήκες.  
      Έχει επίσης βρεθεί ότι το οξείδιο του δηµητρίου αυξάνει την ικανότητα 
αποµάκρυνσης του CO σε αναγωγική ατµόσφαιρα για καταλύτες Pt, Pd ή/και Rh 
γιατί προωθεί την αντίδραση water-gas shift (CO + H2O → CO2 + H2) [2]. Επίσης, η 
προσθήκη του οξειδίου του δηµητρίου µειώνει τη θερµοκρασία έναυσης των 
καταλυτικών αντιδράσεων κυρίως για την µετατροπή του CO και σε µικρότερο 
ποσοστό για τα  NOX και τους HC [1-3]. Ωστόσο, η παρουσία µεγάλων ποσοτήτων 
οξειδίου του δηµητρίου σε τριοδικούς καταλύτες συµβάλλει στην εκποµπή Η2S. Το 
γεγονός αυτό οφείλεται στην ικανότητα του οξειδίου του δηµητρίου να αποθηκεύει 
µεγάλα ποσά SO3 σε οξειδωτικές συνθήκες, όπου στη συνέχεια τα απελευθερώνει 
υπό τη µορφή Η2S σε αναγωγικές συνθήκες. Το πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπισθεί 
µε προσεκτική χρήση της κατάλληλης µορφολογίας σωµατιδίων CeO2 (π.χ. 
αυξάνοντας το µέγεθος των κρυσταλλιτών του CeO2) [13]. 
 
7.3 Ανάπτυξη Μαθηµατικού Μοντέλου 
  
 Όπως έχει προαναφερθεί, στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός 
µαθηµατικού µοντέλου για την προσοµοίωση δυναµικών πειραµάτων µε τη χρήση 
παλµών CO για τη µέτρηση της αποθηκευτικής ικανότητας οξυγόνου σε 
στηριζόµενους καταλύτες Pd σε CeO2. Τα πειράµατα που έγιναν για το σκοπό αυτό 
πραγµατοποιήθηκαν σε µικρο-αντιδραστήρα πλήρους µίξης (Continuous Stirred Tank 
Reactor, CSTR), λεπτοµερές διάγραµµα του οποίου παρουσιάζεται στο Σχήµα 7.8. Ο 
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µικρο-αντιδραστήρας είχε όγκο 1.2 mL και ήταν κατασκευασµένος από χαλαζία 
(Quartz).  

Η ποσότητα του καταλύτη 1%κ.β.Pd/CeO2 που χρησιµοποιήθηκε στα 
πειράµατα ήταν 0.5 mg τα οποία αραιώθηκαν σε 100 mg µε χρήση SiO2. Πριν από 
κάθε µέτρηση το δείγµα καταλύτη προκατεργαζόταν µε µίγµα 20%Ο2/He για 2 h 
στους 500oC. Η ποσότητα (µmoles) του CO στον αντίστοιχο παλµό, η ογκοµετρική 
ροή (cm3/min) του φέροντος αερίου (He) καθώς και η ποσότητα του καταλύτη (mg) 
επιλέχθηκαν έτσι ώστε η µετατροπή του CO να είναι µικρότερη από 25%.  

Η µαθηµατική σχέση που περιγράφει τον παλµό που χρησιµοποιήθηκε στις 
πειραµατικές µετρήσεις βασίστηκε στην προσοµοίωση της απόκρισης παλµού αερίου 
Ar (Σχ. 7.9) η οποία λήφθηκε παρακάµπτοντας τον αντιδραστήρα και σύµφωνα µε τα 
όσα αναφέρονται στη βιβλιογραφία [21].  Ο παλµός αυτός βρέθηκε να περιγράφεται 
πολύ ικανοποιητικά (R=0.9992) από την ακόλουθη Εξ. 7.4: 
 

])tt(Cexp[C])tt(Cexp[C])tt(Cexp[CZ 2
365

2
243

4
121 −+−+−=              (7.4) 

 
 

 
 

Σχήµα 7.8: ∆ιάγραµµα του αντιδραστήρα CSTR που χρησιµοποιήθηκε στα 
πειράµατα για την µοντελοποίηση του φαινοµένου OSC. 
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Οι τιµές των παραµέτρων C1 έως C6 και t1 έως t3 που προέκυψαν από την πιο 
πάνω προσοµοίωση παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.3. Η θεωρητική περιγραφή του 
παλµού η οποία λαµβάνεται εφαρµόζοντας την Εξ. 7.4, παρουσιάζεται στο Σχ. 7.9. Η 
τιµή του κενού όγκου του αντιδραστήρα CSTR παρουσία της καταλυτικής κλίνης η 
οποία είναι αναγκαία για την προσοµοίωση των πειραµατικών αποτελεσµάτων 
υπολογίστηκε µετά από προσοµοίωση των δυναµικών αποκρίσεων κατά την 
εναλλαγή του αερίου από He  σε  5%Ar/He µέσα από τον αντιδραστήρα και 
παρακάµπτοντας αυτόν [21]. 

Είναι γνωστό ότι η δυναµική καµπύλη απόκρισης µέσα από Ν αντιδραστήρες 
CSTR οι οποίοι βρίσκονται σε σειρά δίνεται από την ακόλουθη Εξ. 7.5 [21]: 

)taexp(b1)t(Z pp
p

f −−= ∑                             (7.5) 

Για την περίπτωση όπου ο αριθµός των αντιδραστήρων CSTR σε σειρά είναι 
ίσος µε τρία, τότε οι παράµετροι ap και bp δίνονται από τις ακόλουθες σχέσεις [21]: 
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Πίνακας 7.3: Υπολογισµένες τιµές των παραµέτρων που λαµβάνονται από την 
προσοµοίωση του παλµού µε βάση την Εξ. 7.4. 
 
Παράµετρος Υπολογισµένη Τιµή % Σφάλµα Τυπ. Απόκλισης 

C1 0.1089 1.35 
C2 -0.5462 4.30 
C3 0.7979 2.86 
C4 -0.2887 2.89 
C5 0.2517 1.31 
C6 -0.1396 1.45 
t1 2.5637 1.10 
t2 3.6242 1.68 
t3 5.5737 13.3 

 
Η δυναµική καµπύλη απόκρισης (mixing curve) για ένα αντιδραστήρα CSTR 

δίνεται από την Εξ. 7.7 [21]. 
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Σχήµα 7.9: Πειραµατικός και θεωρητικός παλµός που υπολογίζεται µετά από την 
εφαρµογή της Εξ. 7.4. 

 
Είναι φανερό ότι για την εφαρµογή της Εξ. 7.7 είναι απαραίτητη η γνώση των 

παραµέτρων ap και bp. Οι τελευταίες παράµετροι υπολογίζονται από την 
προσοµοίωση της Εξ. 7.5 µε βάση την καµπύλη απόκρισης που λαµβάνεται κατά την 
εναλλαγή από He σε 5%Ar/He παρακάµπτοντας τον αντιδραστήρα [21]. Η 
προσοµοίωση της δυναµικής απόκρισης του Ar µέσα από τον αντιδραστήρα και 
λαµβάνοντας υπόψη τις παραµέτρους  ap και bp που έχουν ήδη υπολογιστεί οδηγεί 
στον υπολογισµό της παραµέτρου τm. Γνωρίζοντας ότι τm=V/Q, µπορούµε να 
υπολογίσουµε τον κενό όγκο του αντιδραστήρα. Ο όγκος αυτός βρέθηκε να είναι ίσος 
µε 0.251 cm3. Το Σχήµα 7.10, παρουσιάζει τις αδιάστατες καµπύλες δυναµικής 
απόκρισης του Ar (Ζ=y/yAr) κατά την εναλλαγή από He σε 5%Ar/He, τόσο µέσα από 
όσο και παρακάµπτοντας τον αντιδραστήρα. Όλες οι παράµετροι που υπολογίστηκαν 
από την προσοµοίωση των τελευταίων καµπυλών δίνονται στον Πίνακα 7.4. 
 
Πίνακας 7.4: Υπολογισµένες τιµές παραµέτρων µετά από προσοµοίωση των 
εξισώσεων 7.5 και 7.7. 
 

Παράµετρος 
 

Τιµή 
(s-1) 

Παράµετρος Τιµή 

a1 36.1462 b1 0.0011 
a2 0.5809 b2 1.3603 
a3 2.2975 b3 -0.3614 

τm (Vvoid/Q) = 0.502 s* 
 

* % Σφάλµα τυπικής απόκλισης: 0.0019 s 
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Σχήµα 7.10: Πειραµατικές δυναµικές αποκρίσεις Ar που λαµβάνονται κατά την 
εναλλαγή από He σε 5%Ar/He µέσα από (via reactor) και παρακάµπτοντας (bypass 
reactor) τον αντιδραστήρα CSTR. 
 
7.4 Ανάπτυξη Κινητικού Μοντέλου 

 
Το µοντέλο που αναπτύχθηκε για τη περιγραφή της κινητικής των διεργασιών 

για τη τιτλοδότηση του αποθηκευµένου οξυγόνου στο καταλύτη Pd/CeO2 µε τη 
χρήση παλµού CO βασίζεται στα ακόλουθα µηχανιστικά βήµατα: 

)2ή(SSOSSO

)1ή(S)g(COSO)g(CO

21
k

12

12
k

1
app
2

1

µαΒ+−⎯⎯→⎯+−

µαΒ+⎯→⎯−+

 
όπου,  
Ο-s1: τα οξυγόνα δοµής της φάσης του PdO. 
Ο-s2: τα ευκίνητα οξυγόνα της φάσης του CeO2. 
k1: η εγγενής ειδική ταχύτητα του ρυθµού της αντίδρασης οξείδωσης του CO προς 
CO2 στο PdΟ (Βήµα 1). 
k2

app: η φαινόµενη ειδική ταχύτητα του ρυθµού της διεργασίας back-spillover 
οξυγόνου από το CeO2 στην επιφάνεια του Pd/PdO και προσρόφησης του σε αυτήν. 

 
Η επιλογή του πρώτου µηχανιστικού βήµατος (Βήµα 1) της αντίδρασης 

(τύπου Eley-Rideal) βασίστηκε στα εξής δεδοµένα: 
1. ∆εν παρατηρήθηκε χηµειορόφηση µοριακού CO κατά την διάρκεια των 

πειραµάτων µε παλµούς CO στην περιοχή 500-700oC µε τη χρήση in situ DRIFTS 
[25].  

2. ∆εδοµένου ότι στην αρχή του πειράµατος γίνεται οξείδωση του καταλύτη µε 
µίγµα 20%Ο2/He σε ολική πίεση 1 atm στην θερµοκρασία αντίδρασης (Τ ≥ 
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500ºC), στις συνθήκες αυτές το µέταλλο (Pd) είναι πλήρως οξειδωµένο (PdO), 
όπως επιβεβαιώνεται και από µελέτες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία [22, 
23]. Με βάση τη βιβλιογραφία [22], η χηµική προσρόφηση του CO σε PdO δεν 
είναι εφικτή.  

3. Μαθηµατική προσοµοίωση των πειραµατικών δεδοµένων (Σχ. 7.16) µε βάση το 
µηχανιστικό βήµα: CO-s + O-s → CO2(g) + 2s, ήτοι µηχανισµό Langmuir-
Hinshelwood, έδειξε να µην είναι ικανοποιητική [24]. 

 
• Ισοζύγια µάζας για τα προσροφηµένα είδη O-s1 και O-s2 
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όπου, 
θΟ-S1: η επιφανειακή κάλυψη του οξυγόνου στο Pd/PdO. 
NO-S2: η ποσότητα του οξυγόνου στο CeO2 (µmols/g). 
NPds: τα επιφανειακά άτοµα Pd (µmols/g). 
                                                
• Ισοζύγιο µάζας για τον αντιδραστήρα CSTR ως προς το CO 
 

)0)0t(y  :.C.(I  WNΘykyFyF
dt

dyN COcatptsSOCO1COT
in
COT

CO
T 1

==−−= −            (7.10) 

όπου, 
ΝΤ: τα συνολικά moles στην αέρια φάση. 
yCO

in: η συγκέντρωση του CO (µοριακό κλάσµα) στο ρεύµα εισόδου στον 
αντιδραστήρα, και 
FT: η συνολική µοριακή ροή των αερίων (mols/min). 
 
• Συνάρτηση in

CO
y  (input function)  

Η συνάρτηση της συγκέντρωσης του CO ( in
CO

y ) στην είσοδο του 

αντιδραστήρα δίνεται από τη σχέση (βλέπε Εξ. 7.4): 
{ }])tt(exp[CC  ])tt(exp[CC ])tt(exp[CCy y 2

365
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maxin
COCO

−⋅⋅+−⋅⋅+−⋅⋅⋅=      (7.11) 

 
Για την επίλυση των πιο πάνω διαφορικών εξισώσεων (7.8-7.10) 

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των πεπερασµένων διαφορών [25]. Η µέθοδος αυτή 
βασίζεται στον βασικό ορισµό της παραγώγου, σύµφωνα µε την Εξ. 7.12. 
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t
xxf
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               (7.12) 

 
Εάν αντί να παρθεί το όριο σην Εξ. 7.12, δοθεί µια πολύ µικρή τιµή στο ∆t, 

τότε η προκύπτουσα συνάρτηση θα είναι µια προσέγγιση της παραγώγου:  
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Οι αριθµητικές λύσεις που προκύπτουν εφαρµόζοντας την προσέγγιση των 

πεπερασµένων διαφορών (Εξ. 7.13) στις Εξς. 7.8-7.10 είναι οι ακόλουθες: 
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Πίνακας 7.5: Ορισµός παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν στο µαθηµατικό µοντέλο. 
 
Παράµετρος Ορισµός Μονάδες 
k1 Κινητική σταθερά του ρυθµού οξείδωσης του CO  

(step 1) 
s-1 

k2
app Φαινόµενη κινητική σταθερά του ρυθµού back-spillover 

οξυγόνου (step 2) 
s-1 

yCO 
yCO,max 

Συγκέντρωση CO στην έξοδο του αντιδραστήρα 
Μέγιστη συγκέντρωση CO 

mol% 

yin
CO Συγκέντρωση CO στην είσοδο του αντιδραστήρα mol% 

θO-S1 
θo

O-S1 
Ποσοστό επιφανειακής οξείδωσης Pd 
Αρχικό (t=0) ποσοστό επιφανειακής οξείδωσης Pd 

 

NO-S1  
No

O-S1 
Ποσότητα οξυγόνου στο PdΟ 
Αρχική (t=0) ποσότητα Ο στο PdΟ 

µatoms/g 

NO-S2 

No
O-S2 

Ποσότητα προσροφηµένου Ο στο CeO2 
Αρχική (t=0) ποσότητα προσροφηµένου Ο στο CeO2 

µatoms/g 

FT Συνολική µοριακή ροή µmols/s 
NT Συνολικά moles στην αέρια φάση του αντιδραστήρα µmols  
Wcat Μάζα του καταλύτη g 

 
Εάν δοθούν συγκεκριµένες τιµές στις παραµέτρους θo

Ο-S1, No
Ο-S2 FT and 

yCO,max, τότε η ταυτόχρονη επίλυση των Εξς. 7.14-7.16 οδηγεί στον υπολογισµό των 
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θΟ-S1, ΝΟ-S2 και yCO σαν συνάρτηση του χρόνου, για δεδοµένες τιµές των k1 και k2. Οι 
δύο τελευταίες κινητικές σταθερές είναι και οι παράµετροι προσδιορισµού στο 
υπόψιν µαθηµατικό µοντέλο. 

Οι παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν στο παρόν µαθηµατικό µοντέλο 
περιγράφονται στον Πίνακα 7.5, ενώ οι αναγκαίες πειραµατικές τιµές που 
χρησιµοποιήθηκαν για την επίλυση των ανωτέρω διαφορικών εξισώσεων δίνονται 
στον Πίνακα 7.6. Το υπόψιν µαθηµατικό µοντέλο αναπτύχθηκε σε γλώσσα 
προγραµµατισµού Fortran v.9.0 και ο κώδικας δίνεται αναλυτικά στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 
 
Πίνακας 7.6: Πειραµατικές τιµές των παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν στο 
µαθηµατικό µοντέλο. 
 
Παράµετρος Τιµή 
yCO,max 0.0187 
θo

O-S1 1.0 
FT 20.655 µmols/s 
NT 3.957 µmols (T=500oC) 

3.144 µmols (T=700oC) 
Wcat 0.0005 g 

 
• Κριτήρια Προσοµοίωσης 

Τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η προσοµοίωση του πειραµατικού παλµού 
CO µε στόχο την εύρεση βέλτιστων τιµών για τις δύο κινητικές σταθερές k1 και k2

app 
είναι τα ακόλουθα: 

 
Κριτήριο 1:  
Η µεγιστοποίηση του συντελεστή συσχέτισης (correlation factor, ℜ) µεταξύ 
θεωρητικών και πειραµατικών τιµών συγκέντρωσης του CO (yCO) στην αέρια φάση. 
 

 
]Y)(Y[n]X)(X[n

Y)(X)(XY)n(
    

2222∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

−⋅−

−−
=ℜ             (7.17) 

 
 
όπου, Χ, Υ οι πειραµατικές και θεωρητικές τιµές της συγκέντρωσης του CO (yCO), 
αντίστοιχα, και n ο αριθµός των πειραµατικών τιµών της συγκέντρωσης του CO 
(yCO). 
                                         
Κριτήριο 2:  
Οι τιµές των θΟ-S1 και NΟ-S2 που υπολογίζονται από το µοντέλο θα πρέπει να 
µηδενίζονται  στο τέλος του παλµού CO. 

0N0
21 SOSO →και→θ −−  για t = tf.                                                                                                           
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Κριτήριο 3:   
Οι τιµές των παραµέτρων Νo

Ο-S1 και No
Ο-S2 που υπολογίζονται από το µοντέλο 

σύµφωνα µε τις σχέσεις: 

∫=+
−−

dtRNN
22SO1SO CO

oo                    (7.18) 

∫=
−

dtR  N spillover
o

2SO
                (7.19) 

 θα πρέπει να συµφωνούν µε τις αντίστοιχες πειραµατικές τιµές. 
 

Οι ρυθµοί της αντίδρασης οξείδωσης του CO (RCO oxid., βήµα 1) και back-

spillover οξυγόνου (Rspillover, βήµα 2) δίνονται από τις ακόλουθες εξισώσεις: 

RCO oxid. = RCO2 = k1 yCO NO-S1                     (µatoms/g.s)                                       (7.20) 

Rspillover = k2
app NO-S2 (1 – N O-S1/N O-S2)      (µatoms/g.s)                                        (7.21) 

 
Για τον ακριβέστερο υπολογισµό των βέλτιστων τιµών των κινητικών 

παραµέτρων k1 και k2
app ορίζεται µια νέα παράµετρος, Ω, η οποία συµπεριλαµβάνει 

τα τρία πιο πάνω κριτήρια. Η παράµετρος Ω δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 
 

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ −
−⋅

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛ −
−⋅ℜ=Ω

−

−

−

−− ∫
o

SO

t

0 spillover,CO
o

SO

o
SO

t
SO

o
SO

2

f

2

1

f

11

N

 RN
1  

N

NN
1                                       (7.22) 

όπου, tf είναι ο τελικός χρόνος κατά τη διάρκεια του παλµού CO, όπου η τιµή του yCO 
γίνεται πρακτικά µηδέν. 
 
Το διάστηµα εµπιστοσύνης για την παράµετρο Ω ορίζεται η περιοχή τιµών για τις 
παραµέτρους k1 και k2

app όπου η τιµή του Ω είναι στην περιοχή 0.95Ωmax ≤ Ω ≥ Ωmax. 
 
7.5 Πειραµατικό Μέρος 
 
 Οι µέθοδοι που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για τη µέτρηση της 
αποθηκευτικής ικανότητας σε οξυγόνο, OSC, διαφόρων στερεών είναι οι ακόλουθες: 
i) Η ∆υναµική Ισοθερµοκρασιακή (Transient Isothermal) µέθοδος (βηµατική 

µεταβολή συγκέντρωσης Ο2) [26], και 
ii) Η τεχνική Χρήσης Παλµών (Pulse Injection Technique) [27-30]. 
 
7.5.1 Η Τεχνική Χρήσης Παλµών (Pulse Injection Technique) 
 

H γενική πειραµατική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την µέτρηση της 
αποθηκευτικής ικανότητας σε οξυγόνο (OSC) σε στηριζόµενους καταλύτες Pd σε 
CeO2 µε τη χρήση παλµών παρουσιάζεται στο Σχήµα 7.11. 
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Αρχικά το δείγµα του φρέσκου καταλύτη προκατεργάστηκε σε µίγµα 
20%Ο2/He στους 500ºC για 2 ώρες. Στην συνέχεια ακολούθησε αναγωγή του 
καταλύτη µε H2 (1 atm) στους 300ºC για 2 ώρες. Στη συνέχεια ακολούθησε οξείδωση 
του στερεού σε µίγµα 20%Ο2/He για 1 ώρα στην θερµοκρασία του πειράµατος (TOSC) 
και αντίδραση τιτλοδότησης του αποθηκευµένου οξυγόνου µε τη χρήση ενός παλµού 
CO (1.0 µmol). Κατά τη διάρκεια του τελευταίου σταδίου γινόταν συνεχής 
καταγραφή των σηµάτων του CO και CO2 µε τη χρήση φασµατογράφου µάζας. Σαν 
OSC ορίζεται η ποσότητα του CO2 που παράγεται ή η ποσότητα του CO που 
καταναλώνεται κατά το στάδιο της αντίδρασης µε CO. 
 

 
Σχήµα 7.11: Απεικόνιση διαδικασίας για την µέτρηση της αποθηκευτικής ικανότητας 
οξυγόνου (OSC) µε τη χρήση παλµών. 
 

Ένας από τους σκοπούς της παρούσας ∆.∆. ήταν η µαθηµατική προσοµοίωση 
των δυναµικών πειραµάτων παλµών CO για την µέτρηση της αποθηκευτικής 
ικανότητας οξυγόνου στο στηριζόµενο καταλύτη 1%Pd/CeO2. Για τη µελέτη της 
επίδρασης της θερµοκρασίας στην αποθηκευτική ικανότητα οξυγόνου του καταλύτη 
1%κ.β.Pd/CeO2 έγιναν πειράµατα σε διάφορες θερµοκρασίες (Τ = 450, 500, 550, 600, 
650 και 700ºC). Το σύστηµα ροής αερίων που χρησιµοποιήθηκε για την εφαρµογή 
των πιο πάνω πειραµάτων έχει ήδη περιγραφεί µε λεπτοµέρεια σε προηγούµενο 
Κεφάλαιο. 

Σύµφωνα µε το Σχήµα 7.11, η κατανάλωση του CO µπορεί να είναι το 
αποτέλεσµα των ακολούθων αντιδράσεων: 

 
i) αντίδραση του CO µε προσροφηµένο οξυγόνο στο Pd/PdO και το CeO2 µέσω 

spillover, 

)24.7(S)g(CO)over spilled(S-O  CO
)23.7(S)g(CO S-O  CO

222

121

+→+
+→+

 

ii) αντίδραση Boudouard, 
2CO + S1 → CO2(g) + C-S1                          (7.25) 
iii) αντίδραση CO και CO2 µε οξυγόνα του CeO2 προς σχηµατισµό ανθρακικών, και 

(7.27)  CO  )S(O CO

(7.26)     CO )S(O  CO
-2

32
-2

2

-2
32

-2
2

→+

→+
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iv) Αντίδραση CO µε υδροξύλια του CeO2 προς σχηµατισµό CO2 και υδρογόνου. 

  (7.28)SH2
1CO S-OH  CO 2222 ++→+

 
Στην περίπτωση όπου η ποσότητα του καταναλισκόµενου CO είναι ίση µε την 

ποσότητα του παραγόµενου CO2, τότε αποκλείονται οι αντιδράσεις που δίνονται από 
τις εξισώσεις 7.25-7.28. 

 
7.5.2 Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
• Ανάλυση Παραµετρικής Ευαισθησίας 

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η ευαισθησία του µαθηµατικού µοντέλου στις 
διάφορες πειραµατικές παραµέτρους που χρησιµοποιούνται. Συγκεκριµένα, 
εξετάζεται η επίδραση της συνολικής µοριακής ροής (FT), της αρχικής ποσότητας του 
οξυγόνου στο PdO (Nο

O-S1) και των συνολικών mole του αερίου (NT) στην αέρια 
φάση του αντιδραστήρα. 

 
 Συνολική µοριακή ροή (FT) 

Το Σχήµα 7.12 παρουσιάζει τη δυναµική απόκριση της συγκέντρωσης του CO 
(yCO) στην έξοδο του αντιδραστήρα που υπολογίστηκε από το µοντέλο για 
διαφορετικές τιµές συνολικής µοριακής ροής. Στο Σχήµα αυτό η τιµή FT=20.655 
µmols/s είναι η πραγµατική πειραµατική τιµή που χρησιµοποιήθηκε στα δυναµικά 
πειράµατα χρήσης παλµών. Όπως φαίνεται στο Σχ. 7.12, µεταβάλλοντας την τιµή του 
FT κατά  ±2 µmols/s (10% µεταβολή), το σχήµα και η θέση του παλµού CO µένουν 
πρακτικά αµετάβλητα. Επιπλέον, η µέγιστη τιµή της συγκέντρωσης του CO αλλάζει 
µόνο κατά ±1.5%. 
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Σχήµα 7.12: ∆υναµικές αποκρίσεις της συγκέντρωσης του CO (yCO) στην έξοδο του 
αντιδραστήρα που υπολογίστηκαν από το µοντέλο για διαφορετικές τιµές συνολικής 
µοριακής ροής. 
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Συνεπώς, µπορεί να πει κανείς ότι η ευαισθησία του µοντέλου ως προς την 
µεταβολή της τιµής της συνολικής µοριακής ροής, FT, κατά ποσοστό 10% είναι πολύ 
µικρή. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η προσοµοίωση του παλµού CO δεν 
επηρεάζεται ακόµα και όταν η τιµή του FT µετρηθεί µε κάποιο λογικό πειραµατικό 
σφάλµα (συνήθως χαµηλότερο του 5%). 
 

 Αρχική ποσότητα οξυγόνου στο PdO (No
O-S1) 

Έχει βρεθεί ότι το σχήµα, η θέση και η µέγιστη τιµή της συγκέντρωσης του 
CO µένουν πρακτικά αµετάβλητες όταν η τιµή του No

O-S1 µεταβληθεί κατά 5% από 
την πραγµατική πειραµατική της τιµή. Το Σχήµα 7.13 παρουσιάζει τις υπολογισµένες 
από το µοντέλο τιµές του θΟ-S1 σαν συνάρτηση του χρόνου αντίδρασης, για διάφορες 
τιµές του No

O-S1. Σηµειώνεται ότι για την συγκεκριµένη παραµετρική ανάλυση η 
συνολική ποσότητα του οξυγόνου (No

O-S1 + No
O-S2) διατηρήθηκε σταθερή. Στο Σχ. 

7.13 η τιµή του No
O-S1=57.7 µatoms/g είναι η πραγµατική πειραµατική τιµή που 

χρησιµοποιήθηκε. Όπως φαίνεται από το Σχήµα 7.13, µεταβάλλοντας την τιµή του 
No

O-S1 στην περιοχή 57.7 ± 2.7 µatoms/g (5% µεταβολή), η χρονική εξάρτηση του ΘO-

S1 µεταβάλλεται σηµαντικά.  
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Σχήµα 7.13: Υπολογισµένες από το µοντέλο τιµές του θO-S1 σαν συνάρτηση του 
χρόνο αντίδρασης για διαφορετικές τιµές του No

O-S1. 
 
Συγκεκριµένα, µε ελάττωση της τιµής του No

O-S1 υπολογίζονται σηµαντικά 
υψηλότερες τιµές του θO-S1. Από την άλλη, µε αύξηση της τιµής του No

O-S1 κατά 5%, 
δεν παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές στις υπολογιζόµενες τιµές του θO-S1. Αυτό 
είναι ένα πολύ σηµαντικό αποτέλεσµα αφού η τελική τιµή του θO-S1 (σε χρόνο 
t=10sec) θεωρείται σαν το δεύτερο κριτήριο για την βελτιστοποίηση του µοντέλου. 
Κατά συνέπεια, θα µπορούσε να πει κανείς ότι η ευαισθησία του µοντέλου ως προς 
την αρχική ποσότητα του οξυγόνου στο PdO είναι σχετικά µεγάλη, ειδικότερα όταν 
µετράται τιµή του No

O-S1 χαµηλότερη σε σχέση µε την πραγµατική. 
 

Κώ
στ
ας

 Ν
. Κ
ώσ
τα



ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ OSC 

 372

 Συνολικά moles αερίου (ΝΤ) στην αέρια φάση του αντιδραστήρα (CSTR) 
Το Σχήµα 7.14 παρουσιάζει τη δυναµική απόκριση της συγκέντρωσης του CO 

(yCO) στην έξοδο του αντιδραστήρα που υπολογίστηκε από το µοντέλο για 
διαφορετικές τιµές του NT. Στο Σχήµα αυτό η τιµή ΝT=3.717 µmols είναι η 
πραγµατική πειραµατική τιµή που χρησιµοποιήθηκε στα δυναµικά πειράµατα χρήσης 
παλµών. Όπως φαίνεται στο Σχ. 7.14, µεταβάλλοντας την τιµή του ΝT κατά  ±1.1 
µmols (30% µεταβολή), το σχήµα και η θέση του παλµού CO µένουν πρακτικά 
αµετάβλητα. Επιπλέον, η µέγιστη τιµή της συγκέντρωσης του CO αλλάζει µόνο κατά 
±1%. Συνεπώς, µπορεί να πει κανείς ότι η ευαισθησία του µοντέλου ως προς την τιµή 
της συνολικής µοριακής ροής, ΝT, είναι πολύ µικρή. 
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Σχήµα 7.14: θεωρητικές δυναµικές αποκρίσεις της συγκέντρωσης του CO (yCO) στην 
έξοδο του αντιδραστήρα που υπολογίστηκαν από το µοντέλο για διαφορετικές τιµές 
του ΝΤ. 
 
• Βελτιστοποίηση των Κινητικών Σταθερών k1 και k2

app 
 

Για τη βελτιστοποίηση των κινητικών σταθερών του ρυθµού της οξείδωσης 
του CO (Eley-Rideal step) και του back-spillover οξυγόνου, έγινε σάρωση των τιµών 
των παραµέτρων k1 και k2

app στην περιοχή 1-1000 s-1, µε σκοπό την εύρεση του 
κατάλληλου ζεύγους τιµών k’s που να δίνει την υψηλότερη τιµή στην παράµετρο Ω. 
Το Σχήµα 7.15 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της βελτιστοποίησης των k1 και k2

app 
σύµφωνα µε την Εξ. 7.22 για τον καταλύτη 1%κ.β.Pd/CeO2 στους 500ºC. Όπως 
φαίνεται στο Σχήµα 7.15, η παράµετρος Ω µεγιστοποιείται όταν k1=304 s-1 και k2 = 
3.2 s-1. Η τιµή της παραµέτρου Ω γι’ αυτό το ζεύγος τιµών k’s είναι 0.9907.  
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Σχήµα 7.15: Βελτιστοποίηση των τιµών k1 και k2

app για πείραµα µέτρησης OSC 
στους 500ºC µε παλµό CO στον καταλύτη 1%κ.β.Pd/CeO2. 
 

Από τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 7.15 καθίσταται φανερό ότι η 
ευαισθησία του µοντέλου ως προς τα k1 και k2

app είναι αρκετά ικανοποιητική και 
επιτρέπει τον εύκολο προσδιορισµό του σηµείου σύγκλισης µεταξύ πειραµατικών και 
θεωρητικών δεδοµένων. 

Το Σχήµα 7.16 παρουσιάζει την πειραµατική δυναµική απόκριση του CO στην 
έξοδο του αντιδραστήρα που λήφθηκε στους 500ºC για τον καταλύτη 
1%κ.β.Pd/CeO2, όπως και την καλύτερη προσοµοίωση που προέκυψε από το µοντέλο 
µε βάση τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 7.15 (k1=304 s-1 και k2

app=3.2 s-1). Οι 
πειραµατικές τιµές των Νο

Ο-S1 και Νo
Ο-S2 καθώς και οι αντίστοιχες τιµές που 

υπολογίστηκαν από το µοντέλο για κάθε θερµοκρασία αντίδρασης στην περιοχή 450-
700ºC δίνονται στον Πίνακα 7.7. Όλες οι παράµετροι που προκύπτουν από το 
µοντέλο µε εφαρµογή των κριτηρίων σύγκλισης δίνονται στον Πίνακα 7.8. Όπως 
φαίνεται από το Σχ. 7.16 και τον Πίνακα 7.8, η υπολογιζόµενη δυναµική απόκριση 
του CO περιγράφει αρκετά ικανοποιητικά την αντίστοιχη πειραµατική. Η τιµή του 
συντελεστή συσχέτισης (ℜ ) γι’ αυτή την προσοµοίωση είναι 0.9913, γεγονός που 
ικανοποιεί το 1ο κριτήριο σύγκλισης. 
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Σχήµα 7.16: Πειραµατική και θεωρητική δυναµική απόκριση της συγκέντρωσης του 
CO (yCO) στην έξοδο του αντιδραστήρα στους 500ºC όπως υπολογίστηκε από το 
µοντέλο για τον καταλύτη 1%κ.β.Pd/CeO2. 
 
Πίνακας 7.7: Πειραµατικές και θεωρητικές τιµές των Νο

Ο-S1 και Νο
Ο-S2 που 

λήφθηκαν για τον καταλύτη 1%Pd/CeO2 στην θερµοκρασιακή περιοχή 450-700ºC. 
 

Θερµοκρασία  
(ºC) 

Πειραµατικές Τιµές 
(µatoms/g) 

Νο
Ο-S1                  No

O-S2 

Θεωρητικές Τιµές 
(µatoms/g) 

Νο
Ο-S1                  No

O-S2 
450 57.7 51.67 57.7 51.67 
500 57.7 67.26 57.7 67.26 
550 57.7 92.23 57.7 92.20 
600 57.7 157.97 57.55 157.37 
650 57.7 186.85 57.6 186.31 
700 57.7 206.52 57.5 204.26 

 
Πίνακας 7.8: Τιµές παραµέτρων που προκύπτουν από το µοντέλο για τον καταλύτη 
1%κ.β.Pd/CeO2 στην θερµοκρασιακή περιοχή 450-700ºC. 

 

Θερµοκρασία  
(oC) 

k1 
(s-1) 

k2 
(s-1) 

Ω Nf
O-S1 

(µatoms/g) 
Nf

O-S2 
(µatoms/g) 

ℜ  

450 280 3.1 0.9909 0.050 1.30Ε-7 0.9918 
500 304 3.2 0.9907 0.037 1.53Ε-7 0.9913 
550 325 3.3 0.9910 0.040 1.75Ε-7 0.9917 
600 359 3.9 0.9882 0.071 2.30Ε-7 0.9894 
650 389 4.0 0.9907 0.068 2.63Ε-6 0.9919 
700 401 4.1 0.9806 0.076 2.50Ε-5 0.9891 

 

 Nf
O-S1 και Nf

O-S2: τιµές NO-S1 και NO-S2 οι οποίες προκύπτουν από το µοντέλο στο τέλος  
                            της χρονικής διάρκειας του παλµού,  αντίστοιχα. 
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Επιπλέον, όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.17, οι υπολογιζόµενες τιµές των 
παραµέτρων Νο

Ο-S1 και Νο
Ο-S2 από το µοντέλο τείνουν στο µηδέν 6 sec µετά την 

είσοδο του παλµού CO στον αντιδραστήρα. Η τιµή του Νο
Ο-S1 στο τέλος του παλµού 

(t = 10 sec) είναι 0.037 µatoms/g, ενώ η τιµή του Νο
Ο-S2 είναι µηδέν. Τα 

αποτελέσµατα αυτά ικανοποιούν και το 2ο κριτήριο σύγκλισης. 

0 3 6 9 12 15
Time (sec)

0

15

30

45

60

75
N

O
-S

1 o
r 

N
O

-S
2 (µ

at
om

s/
g)

NO -S1
NO -S2

 
Σχήµα 7.17: Υπολογιζόµενες τιµές των παραµέτρων Νο

Ο-S1 και Νο
Ο-S2 από το 

µοντέλο σε σχέση µε το χρόνο αντίδρασης στους 500ºC για τον καταλύτη 
1%κ.βPd/CeO2. 
 

Το Σχήµα 7.18 παρουσιάζει την εξάρτηση του ρυθµού της αντίδρασης 
οξείδωσης του CO (βήµα 1, ενότητα 7.2) και του back-spillover οξυγόνου (βήµα 2, 
ενότητα 7.2) από το χρόνο αντίδρασης, όπως υπολογίστηκε από το µοντέλο για τον 
καταλύτη 1%κ.β.Pd/CeO2 στους 500ºC (βλέπε Εξς. 7.20 και 7.21). Όπως φαίνεται 
από το Σχ. 7.18, οι τιµές του ρυθµού οξείδωσης του CO που υπολογίζονται από το 
µοντέλο είναι υψηλότερες από αυτές του ρυθµού back-spillover οξυγόνου, ειδικότερα 
για χρόνους αντίδρασης µεγαλύτερους των 2 sec. Συγκεκριµένα, για t = 5 sec η τιµή 
του ρυθµού back-spillover είναι πρακτικά µηδέν, ενώ η τιµή του ρυθµού οξείδωσης 
του CO είναι 2 µatoms/g.s. Επιπλέον, η µέγιστη τιµή του ρυθµού οξείδωση του CO 
εµφανίζεται σε ελαφρώς µεγαλύτερους χρόνους σε σχέση µε την αντίστοιχη τιµή του 
ρυθµού back-spillover οξυγόνου και είναι επίσης 1.6 φορές µεγαλύτερη από την 
τελευταία. 

Τα αποτελέσµατα αυτά είναι πολύ σηµαντικά και διασαφηνίζουν αρκετά το 
µηχανιστικό σχήµα της διαδικασίας αντίδρασης οξείδωσης του CO, το οποίο µπορεί 
να περιγραφεί ως ακολούθως. Μόλις το αέριο CΟ φτάσει στην καταλυτική κλίνη 
αρχίζει η αντίδραση οξείδωσης του, ενώ ταυτόχρονα το CeO2 αρχίζει να προµηθεύει 
οξυγόνο την επιφάνεια του PdO (ή Pd) µέσω ενός µηχανισµού back-spillover. Καθώς 
η αντίδραση προχωρεί, η δεξαµενή οξυγόνου στο CeO2 αδειάζει. Μέγιστος ρυθµός 
δηµιουργείται όταν το γινόµενο της συγκέντρωσης του αποθηκευµένου οξυγόνου στο 
CeO2 και των κενών θέσεων στο PdO (ή Pd) παίρνει µέγιστη τιµή (βλέπε Εξς. 7.21). 
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Τέλος, ο ρυθµός του spillover ελαττώνεται σηµαντικά όταν η δεξαµενή οξυγόνου στο 
CeO2 έχει σχεδόν αδειάσει (t = 5 sec). Αντίθετα, η αντίδραση οξείδωσης του CO 
συνεχίζεται αφού ακόµα υπάρχει διαθέσιµο οξυγόνο στην επιφάνεια του PdO. 
Σηµειώνεται ότι η τιµή της παραµέτρου Ω για τα πιο πάνω αποτελέσµατα βρέθηκε να 
είναι 0.9907 (Πίνακας 7.8). 
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Σχήµα 7.18: ∆υναµικοί Ρυθµοί της αντίδρασης οξείδωσης του CO και back-spillover 
οξυγόνου όπως υπολογίζονται από το µοντέλο για τον καταλύτη 1%κ.β.Pd/CeO2 
στους 500ºC. 

 
Οι Vayenas και Pitselis [31] παρουσίασαν πρόσφατα αποτελέσµατα που 

αφορούν την µαθηµατική προσοµοίωση του φαινοµένου NEMCA σε πορώδεις 
αγώγιµους καταλύτες εναποτιθέµενους σε στερεά ηλεκτρολυτικά υποστρώµατα. Το 
µοντέλο που παρουσιάστηκε στην εργασία αυτή περιγράφει το φαινόµενο back-
spillover ανιόντων οξυγόνου (Οδ-) από το στερεό ηλεκτρολυτικό υπόστρωµα στην 
επιφάνεια του καταλύτη. Ο ίδιος τύπος µοντέλου εφαρµόστηκε και για την περιγραφή 
των αλληλεπιδράσεων µετάλλου-υποστρώµατος σε συστήµατα υψηλά διεσπαρµένων 
νανο-σωµατιδίων µετάλλου σε οξειδικού τύπου πορώδη υποστρώµατα βασισµένα στο 
ZrO2 και TiO2. Οι συγγραφείς [31] συµπέραναν ότι ρυθµός back-spillover ειδών 
οξυγόνου είναι συγκρίσιµος µε τον ρυθµό οξείδωσης του CO, γεγονός που έρχεται σε 
συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της παρούσας ∆.∆. 

Η ολοκλήρωση των καµπύλων του Σχήµατος 7.18 οδηγεί στον υπολογισµό 
της αρχικής ποσότητας του οξυγόνου στο PdO (Νο

Ο-S1) και στο CeO2 (Νο
Ο-S2) (βλέπε 

Εξς. 7.18 και 7.19). Οι πειραµατικές τιµές των Νο
Ο-S1 και Νο

Ο-S2 και αυτές που 
υπολογίστηκαν από το µοντέλο δίνονται στον Πίνακα 7.7. Όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 7.7, το 3ο κριτήριο ικανοποιείται αρκετά αφού υπάρχει πολύ καλή συµφωνία 
µεταξύ πειραµατικών και θεωρητικών τιµών. 

Το Σχήµα 7.19 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της βελτιστοποίησης των k1 και 
k2

app σύµφωνα µε την παράµετρο Ω για τον καταλύτη 1%κ.β.Pd/CeO2 στους 600ºC. 
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Όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.19, η παράµετρος Ω µεγιστοποιείται όταν k1=359 s-1 και 
k2

app
 = 3.9 s-1. Η τιµή της παραµέτρου Ω γι’ αυτό το ζεύγος τιµών k’s είναι 0.9882.  

Το Σχήµα 7.20 παρουσιάζει την πειραµατική απόκριση του CO στην έξοδο 
του αντιδραστήρα για τον καταλύτη 1%κ.β.Pd/CeO2 στους 600ºC, όπως και την 
καλύτερη προσοµοίωση που προκύπτει από το µοντέλο µε βάση τα αποτελέσµατα 
του Σχήµατος 7.19 (k1=359 s-1 και k2

app
 = 3.9 s-1). Όπως φαίνεται από το Σχ. 7.20 και 

τον Πίνακα 7.8, η υπολογιζόµενη δυναµική απόκριση του CO περιγράφει αρκετά 
ικανοποιητικά την αντίστοιχη πειραµατική. Η τιµή του συντελεστή συσχέτισης (ℜ ) 
γι’ αυτή την προσοµοίωση είναι 0.9894. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7.8, η τιµή του 
συντελεστή συσχέτισης (ℜ ) που προκύπτει από το µοντέλο για θερµοκρασία 
αντίδρασης Τ = 500ºC (Σχ. 7.16) είναι ελαφρώς µεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιµή 
που προκύπτει για Τ = 600ºC. Παρόλα αυτά η τελευταία τιµή εξακολουθεί να είναι 
αρκετά υψηλή µε αποτέλεσµα να ικανοποιείται το 1ο κριτήριο σύγκλισης. Επιπλέον, 
όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.21, οι υπολογιζόµενες από το µοντέλο τιµές των Νο

Ο-S1 
και Νο

Ο-S2 τείνουν στο µηδέν. Συγκεκριµένα, για διάρκεια παλµού περίπου 10 sec, η 
τιµή του Νο

Ο-S1 στο τέλος του παλµού είναι 0.071 µatoms/g, ενώ η τιµή του Νο
Ο-S2 

είναι µηδέν µε αποτέλεσµα να ικανοποιείται και το 2ο κριτήριο σύγκλισης. 

 
 
Σχήµα 7.19: Εξάρτηση της παραµέτρου Ω από τις κινητικές σταθερές k1 και k2

app για 
τον καταλύτη 1%κ.β.Pd/CeO2 στους 600ºC. 
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Το Σχήµα 7.22 παρουσιάζει την εξάρτηση του ρυθµού της αντίδρασης 
οξείδωσης του CO και back-spillover οξυγόνου από το χρόνο όπως υπολογίστηκε από 
το µοντέλο για τον καταλύτη 1%κ.β.Pd/CeO2 στους 600ºC. Όπως φαίνεται από το Σχ. 
7.22, οι τιµές του ρυθµού οξείδωσης του CO που υπολογίζονται από το µοντέλο είναι 
υψηλότερες από αυτές του ρυθµού back-spillover οξυγόνου για χρόνους αντίδρασης 
µεγαλύτερους των 3 sec. Αντίθετα, για χρόνους αντίδρασης µικρότερους των 2 sec, οι 
δύο ρυθµοί παρουσιάζουν παρόµοιες τιµές. Επιπλέον, η µέγιστη τιµή του ρυθµού 
οξείδωσης του CO εµφανίζεται σε ελαφρώς µεγαλύτερους χρόνους σε σχέση µε την 
αντίστοιχη τιµή του ρυθµού back-spillover οξυγόνου. 
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Σχήµα 7.20: Πειραµατική και θεωρητική δυναµική απόκριση της συγκέντρωσης του 
CO (yCO) στην έξοδο του αντιδραστήρα στους 600ºC που υπολογίστηκε από το 
µοντέλο για τον καταλύτη 1%κ.β.Pd/CeO2. 
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Σχήµα 7.21: Tιµές των ΝΟ-S1 και ΝΟ-S2 σε σχέση µε το χρόνο αντίδρασης όπως 
υπολογίστηκαν από το µοντέλο για τον καταλύτη 1%κ.βPd/CeO2 στους 600ºC. 
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Σχήµα 7.22: ∆υναµικοί Ρυθµοί της αντίδρασης οξείδωσης του CO και back-spillover 
οξυγόνου όπως υπολογίζονται από το µοντέλο για τον καταλύτη 1%κ.β.Pd/CeO2 
στους 600ºC. 
 
Από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων των Σχηµάτων 7.18 και 7.22, φαίνεται ότι όσο 
αυξάνει η θερµοκρασία αντίδρασης οι τιµές του ρυθµού back-spillover οξυγόνου 
πλησιάζουν περισσότερο αυτές του ρυθµού οξείδωσης του CO. 

Στο Σχήµα 7.23 παρουσιάζεται η εξάρτηση του λόγου (ρ = RCO/Rspill) του 
µέγιστου ρυθµού οξείδωσης του CO προς το ρυθµό back-spillover οξυγόνου σε 
σχέση µε τη θερµοκρασία αντίδρασης. Όπως φαίνεται στο Σχ. 7.23, ο λόγος ρ 
πλησιάζει την µονάδα όσο η θερµοκρασία αντίδρασης αυξάνει. Το αποτέλεσµα αυτό 
µπορεί να εξηγηθεί ως ακολούθως. Ο ρυθµός της οξείδωσης του CO εξαρτάται από 
την κινητική σταθερά k1 καθώς και από την συνολική ποσότητα του οξυγόνου στο 
PdO και CeΟ2 (No

O-S1 και No
O-S2). Από την άλλη, ο ρυθµός του back-spillover 

οξυγόνου εξαρτάται από την κινητική σταθερά k2
app, από την ποσότητα NO-S2 και τη 

συγκέντρωση των κενών θέσεων οξυγόνου στο PdO (ή Pd). Με αύξηση της 
θερµοκρασίας αυξάνεται τόσο η κινητική σταθερά k1 όσο και η k2

app. Εάν οι 
ποσότητες NO-S1 και NO-S2 έµεναν αµετάβλητες, τότε οι ρυθµοί της οξείδωσης του CO 
και back-spillover οξυγόνου θα αυξάνονταν ανάλογα µε τις τιµές των k1 και k2

app, 
αντίστοιχα. Παρόλα αυτά µόνο η ποσότητα No

O-S1 µένει αµετάβλητη, ενώ  ποσότητα 
No

O-S2 αυξάνει µε αύξηση της θερµοκρασίας. Επίσης, µε αύξηση της θερµοκρασίας 
φαίνεται ότι η συγκέντρωση των κενών θέσεων οξυγόνου (1-θΟ-S1) στο PdO (ή Pd) 
αυξάνει µε αποτέλεσµα την αύξηση του Rspill. 

Οι τιµές των κινητικών σταθερών της αντίδρασης του ρυθµού οξείδωσης του 
CO (k1) και του back-spillover οξυγόνου (k2

app) που προέκυψαν από το µοντέλο για 
τις υπόλοιπες θερµοκρασίες αντίδρασης παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.8. Στον 
Πίνακα αυτό παρουσιάζονται επίσης οι τιµές των τριών κριτηρίων όπως και της 
παραµέτρου Ω βάσει των οποίων έγινε η επιλογή του βέλτιστου ζεύγους τιµών  k1 και 
k2

app. 

Κώ
στ
ας

 Ν
. Κ
ώσ
τα



ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ OSC 

 380

500 550 600 650 700
Temperature (oC)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

ρ

 
Σχήµα 7.23: Εξάρτηση του λόγου (ρ = RCO/Rspill) του µέγιστου ρυθµού οξείδωσης 
του CO προς το µέγιστο ρυθµό back-spillover οξυγόνου σε σχέση µε τη θερµοκρασία 
αντίδρασης. 
 

Με βάση τις τιµές των k1 και k2
app που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.8 έγινε 

υπολογισµός της ενέργειας ενεργοποίησης της αντίδρασης οξείδωσης του CO και της 
φαινόµενης ενέργειας ενεργοποίησης της διεργασίας back-spillover οξυγόνου από το 
CeO2 στην επιφάνεια του PdO. Το Σχήµα 7.24 παρουσιάζει το διάγραµµα Arrhenius 
για την αντίδραση οξείδωσης του CO στον καταλύτη 1%κ.β.Pd/CeO2 στην 
θερµοκρασιακή περιοχή 450-700ºC. Ο συντελεστής συσχέτισης των δεδοµένων του 
Σχήµατος 7.24 έχει βρεθεί να είναι 0.990. Η κλίση της ευθείας του Σχήµατος 7.24 
ισούται µε Εa/R, όπου R είναι η παγκόσµια σταθερά των αερίων και Εa η ενέργεια 
ενεργοποίησης της αντίδρασης οξείδωσης του CO. Η τελευταία βρέθηκε να είναι 2.1 
kcal/mole. Επίσης, ο προεκθετικός παράγοντας ko

1 βρέθηκε να παίρνει την τιµή 1200 
s-1. Όλες οι παράµετροι που προκύπτουν από την γραµµική συσχέτιση του Σχήµατος 
7.24, παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.9. 
 
Πίνακας 7.9: Παράµετροι που προκύπτουν από τα διαγράµµατα Arrhenius των 
Σχηµάτων 7.24 και 7.27. 
 
Αντίδραση Συντ. Συσχ.

(ℜ ) 

Κλίση 

(Κ-1) 

Ενέργεια Ενεργoπoίησης 

(kcal/mol) 

ko
i 

(s-1) 

Οξείδωση CO 0.9900 -1062.7 2.110 ± 0.106 1200 ± 2 

Back-spillover 

οξυγόνου 

0.9087 -895.6 1.779 ± 0.282 10.4 ± 1.1 
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Λόγω της έλλειψης αντίστοιχων βιβλιογραφικών δεδοµένων, δεν είναι δυνατό 
να γίνει άµεση σύγκριση µε τη βιβλιογραφία της τιµής της ενέργειας ενεργοποίησης 
(Εa) που υπολογίστηκε από τις τιµές των k1 που προέκυψαν από το µοντέλο. Οι 
πειραµατικές συνθήκες κάτω από τις οποίες υπολογίστηκε η ενέργεια ενεργοποίησης 
της αντίδρασης οξείδωσης του CO στο Pd/PdO στην παρούσα εργασία, διαφέρουν 
σηµαντικά από τις συνθήκες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Όπως έχει 
προαναφερθεί, για την ανάπτυξη του κινητικού µοντέλου της παρούσας ∆.∆. 
θεωρήθηκε ως κατάλληλος µηχανισµός αντίδρασης οξείδωσης του CO, αυτός του 
τύπου Eley-Rideal (E-R), ενώ οι περισσότερες µελέτες που αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία υποθέτουν µηχανισµό αντίδρασης Langmuir-Hinshelwood (L-H), λόγω 
των διαφορετικών συνθηκών αντίδρασης για τα υπό µελέτη καταλυτικά συστήµατα 
σε σχέση µε τις παρούσες συνθήκες µελέτης της αντίδρασης οξείδωσης του CO κάτω 
από δυναµικές συνθήκες.  
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Σχήµα 7.24: ∆ιάγραµµα Arrhenius για την αντίδραση οξείδωσης του CO στον 
καταλύτη 1%κ.β.Pd/CeO2 στην θερµοκρασιακή περιοχή 450-700ºC. 
 

Στο Σχήµα 7.25 παρουσιάζεται διαγραµµατικά η αντίδραση οξείδωσης του 
CO µέσω των µηχανισµών E-R (Σχ. 7.25α) και L-H (Σχ. 7.25β). Όπως φαίνεται στο 
Σχ. 7.25, ο µηχανισµός L-H προϋποθέτει την προσρόφηση του CO στο Pd. Παρόλα 
αυτά, στις συνθήκες που έγιναν τα πειράµατα της παρούσας ∆.∆. (Τ>500ºC) το 
παλλάδιο βρίσκεται στην οξειδωµένη και όχι στην ανηγµένη (µεταλλική) του µορφή 
[22, 23]. Όπως είναι γνωστό το CO δεν µπορεί να προσροφηθεί στο PdO [23]. Το 
γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από πειράµατα in-situ DRIFTS που έγιναν στον 
καταλύτη Pd/CeO2, όπως έχει ήδη αναφερθεί, και τα οποία παρουσιάζονται στη 
συνέχεια. 
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Σχήµα 7.25: Αντίδραση οξείδωσης του CO στο PdO µέσω του µηχανισµού E-R (α) 
και στο Pd µέσω του µηχανισµού L-H (β). 

 
Στο Σχήµα 7.26 παρουσιάζονται τα φάσµατα υπερύθρου που λήφθηκαν από 

τον καταλύτη Pd/CeO2 µετά από αντίδραση CΟ/Ο2 στους 25, 500 και 650ºC. Όπως 
φαίνεται από το Σχ. 7.26, δεν παρατηρούνται προσροφηµένα είδη CO στο Pd για 
θερµοκρασίες αντίδρασης υψηλότερες των 25ºC. Συγκεκριµένα, για θερµοκρασία 
αντίδρασης Τ=500ºC παρατηρείται µόνο µια µικρή κορυφή στους 1520 cm-1 που 
οφείλεται σε προσροφηµένα ανθρακικά (CO3

-2) στο CeO2, ενώ για θερµοκρασία 
αντίδρασης Τ=650ºC δεν παρατηρείται καµία κορυφή απορρόφησης στην περιοχή 
800-2300 cm-1. 
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Σχήµα 7.26: Φάσµα υπερύθρου που λήφθηκε από τον καταλύτη Pd/CeO2 µετά από 
αντίδραση CΟ/Ο2 στους 25, 500 και 650ºC. PCO = 0.01bar, PO2 = 0.01 bar. 
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Με βάση τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στο Σχήµα 7.26 γίνεται ξεκάθαρο ότι 
για θερµοκρασίες αντίδρασης υψηλότερες των 500ºC το CO δεν προσροφάται στη 
µεταλλική φάση (Pd/PdO) ή, εάν προσροφάται, ο χρόνος παραµονής του είναι πάρα 
πολύ µικρός (µη ανιχνεύσιµος µε την τεχνική DRIFTS) µε αποτέλεσµα η αντίδραση 
οξείδωσης του CO να προχωρά µέσω του µηχανισµού E-R. 

Οι Stampfl και Scheffler υπολόγισαν θεωρητικά την ενέργεια ενεργοποίησης 
της αντίδρασης οξείδωσης του CO από χηµειοροφηµένο οξυγόνο στο Ρουθίνιο 
(θο<0.5) υποθέτοντας τόσο µηχανισµό Ε-R [32], όσο και L-H [33]. Στην περίπτωση 
του µηχανισµού E-R η τιµή της ενέργειας ενεργοποίησης που υπολογίστηκε ήταν 32 
kcal/mole, ενώ στην περίπτωση του µηχανισµού L-H η τιµή που υπολογίστηκε ήταν ~ 
40kcal/mole. Παρόλα αυτά η τιµή της αντίστοιχης ενέργειας ενεργοποίησης στον 
καταλύτη Pd/PdO αναµένεται να είναι σηµαντικά χαµηλότερη για τους ακόλουθους 
λόγους: 
• Συγκριτικές θεωρητικές µελέτες που αναφέρονται στην βιβλιογραφία όσον 

αφορά την αντίδραση οξείδωσης του CO µε χηµειοροφηµένο οξυγόνο στα 
µέταλλα Ru, Pd και Pt, υποδεικνύουν ότι η ενέργεια ενεργοποίησης της 
αντίδρασης αναµένεται να είναι σηµαντικά χαµηλότερη στα µέταλλα Pd και Pt 
σε σχέση µε το Ru [22, 34]. Συγκεκριµένα, οι Engel και Ertl αναφέρουν ότι η 
ενέργεια ενεργοποίησης της πιο πάνω αντίδρασης υποθέτοντας µηχανισµό L-H 
είναι 3-4 φορές χαµηλότερη στο Pd και το Pt σε σχέση µε το Ru [34]. 

• Έχει βρεθεί ότι ο δεσµός Pd-O είναι σηµαντικά ασθενέστερος στην περίπτωση 
του οξειδίου του παλλαδίου (PdO) σε σχέση µε το χηµειοροφηµένο οξυγόνο στο 
Pd [22]. Με βάση το γεγονός αυτό η ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης του 
αέριου CO µε το PdO αναµένεται να είναι χαµηλότερη σε σχέση µε την 
αντίδραση του αέριου CO µε χηµειοροφηµένο οξυγόνο στο Pd. 

• Ο Bottcher και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι η ενέργεια ενεργοποίησης της 
υπόψιν αντίδρασης στο Ru εξαρτάται σηµαντικά από την αρχική επιφανειακή 
κάλυψη του οξυγόνου στο µέταλλο [35]. Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι η 
ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης CO/O µειώνεται µε αύξηση της αρχικής 
κάλυψης του οξυγόνου στο Ru. Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν βρεθεί και για 
την ίδια αντίδραση στο Pt [36]. 

• Ο Rodriquez και οι συνεργάτες του µελέτησαν την αντίδραση οξείδωσης του CO 
(µηχανισµός L-H) σε στηριζόµενους καταλύτες Pd σε διάφορα οξείδια [22]. Έχει 
βρεθεί ότι η χηµική σύσταση του υποστρώµατος επηρεάζει σηµαντικά την 
κινητική της αντίδρασης CO/O2 [22]. Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι το ZrO2 ευνοεί 
την αντίδραση αυτή σε σχέση µε το Al2O3 και το SiO2. Παρόµοια επίδραση 
αναµένεται ίσως να έχει και το CeO2. 

 
Από υπολογισµούς DFT (Density Functional Theory) [37], αποδείχτηκε ότι ο 

µηχανισµός Eley-Rideal παίζει σηµαντικό ρόλο στην οξείδωση του CO σε πλούσιες 
σε οξυγόνο επιφάνειες ρουθηνίου (0001), για θερµοκρασίες υψηλότερες των 600°C. 
Οι πολύ µεγάλοι ρυθµοί παραγωγής CO2 που λήφθηκαν σε προ-οξειδωµένη 
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επιφάνεια Ru(0001), µε συνολική επιφανειακή συγκέντρωση οξυγόνου µεγαλύτερη 
των τριών µονοστιβάδων (3ΜL), εξηγήθηκαν µε τη δηµιουργία οξειδίου του 
ρουθηνίου [37]. Ο Ertl και οι συνεργάτες του [35] αναφέρουν ότι το υπο-
επιφανειακό πλεόνασµα οξυγόνου (2ML), δεν αρέσκεται να “µένει” κοντά στην 
πρώτη ατοµική στοιβάδα, λόγω των απωστικών αλληλεπιδράσεων µε το επιφανειακό 
οξυγόνο. Επιπλέον, το υπο-επιφανειακό οξυγόνο δεν αρέσκεται να διεισδύει στο 
εσωτερικό της δοµής, αφού η ενεργειακή κατάσταση εκεί είναι λιγότερο ευνοϊκή σε 
σχέση µε την επιφάνεια, όπου  ευνοείται περισσότερο η αντικατάσταση ατόµων. 
Υποθέτοντας ότι οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ατόµων οξυγόνου της υπο-
επιφάνειας και αυτών των ανωτέρων ατοµικών στρωµάτων είναι απωστικές, τότε 
αναµένεται ότι τα άτοµα οξυγόνου της επιφάνειας θα αποσταθεροποιούνται 
σηµαντικά. Στην τελευταία περίπτωση αναµένεται ότι η ενέργεια ενεργοποίησης της 
οξείδωσης του CO θα µειώνεται σηµαντικά, σε σχέση µε την αντίστοιχη αντίδραση 
µε µια µονοστοιβάδα ατοµικού οξυγόνου. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση 
του ρυθµού οξείδωσης του CO σε CO2. 

Οι Nibbelke et al. [38], σε πρόσφατη τους δηµοσίευση παρουσίασαν 
αποτελέσµατα όσον αφορά την ανάπτυξη δυναµικού κινητικού µοντέλου για την 
αντίδραση οξείδωσης του CO σε τριοδικό καταλύτη Pt/Rh/CeO2/γ-Al2O3 στην 
θερµοκρασιακή περιοχή 120-160°C. Για την ανάπτυξη του τελευταίου µοντέλου, οι 
συγγραφείς έλαβαν υπόψιν µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχειώδη µηχανιστικά 
βήµατα για την προσοµοίωση των δυναµικών πειραµατικών αποκρίσεων των CO και 
CO2 που λήφθηκαν κατά την εναλλαγή από 0.5mol.%O2/He σε 0.5mol%CO/He: 

 
sOCOsO)g(CO −↔−+               (7.29) 

s)g(COsOCO 2 +→−                (7.30) 
 
Σύµφωνα µε τον Nibbelke και τους συνεργάτες του [38], η ενέργεια ενεργοποίησης 
και ο προεκθετικός παράγοντας της κινητικής σταθεράς k του βήµατος που δίνεται 
από την Εξ. 7.30, βρέθηκαν να είναι 12.1 kJ/mole και 20.5 s-1, αντίστοιχα. Οι 
αντίστοιχες τιµές για την κινητική σταθερά του βήµατος που δίνεται από την Εξ. 
7.30, βρέθηκαν να είναι 20.3 kJ/mole και 248 s-1. Σηµειώνεται ότι τα βήµατα που 
δίνονται στις Εξς. 7.29, 7.30 είναι άµεσα συνδεδεµένα µε το βήµα 1 του µηχανισµού 
Eley-Rideal, ενώ οι κινητικές τιµές που αναφέρονται [38], είναι σε καλή συµφωνία µε 
τις τιµές που λήφθηκαν στην παρούσα εργασία για τον καταλύτη Pd/CeO2. 

Το Σχήµα 7.27 παρουσιάζει το διάγραµµα Arrhenius για την αντίδραση back-
spillover οξυγόνου από το CeO2 στην επιφάνεια του PdO/Pd για τον καταλύτη 
1%κ.β.Pd/CeO2 στην θερµοκρασιακή περιοχή 450-700ºC. Ο συντελεστής συσχέτισης 
των δεδοµένων του Σχήµατος 7.27 έχει βρεθεί να είναι 0.95, και η φαινόµενη 
ενέργεια ενεργοποίησης, Εφαιν.=1.78 kcal/mol (Πίνακας 7.9).  
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Σχήµα 7.27: ∆ιάγραµµα Arrhenius για την αντίδραση οξείδωσης του CO στον 
καταλύτη 1%κ.β.Pd/CeO2 στην θερµοκρασιακή περιοχή 450-700ºC. 
 

Από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται στα Σχήµατα 7.24 
και 7.27 φαίνεται ότι η συσχέτιση των δεδοµένων στην περίπτωση της βήµατος back-
spillover οξυγόνου δεν είναι και τόσο καλή όσο στην περίπτωση της αντίδρασης 
οξείδωσης του CO (Σχ. 7.24). Το αποτέλεσµα αυτό πιθανότατα οφείλεται στο 
γεγονός ότι το βήµα που προσοµοιώνεται σαν back-spillover οξυγόνου (βήµα 2, 
ενότητα 7.2) δεν είναι στοιχειώδες αλλά περιλαµβάνει περισσότερα από ένα 
στοιχειώδη µηχανιστικά βήµατα. Τα βήµατα αυτά είναι η επιφανειακή διάχυση 
οξυγόνου από το CeO2 προς την επιφάνεια του Pd/PdΟ (back-spillover οξυγόνου) και 
η προσρόφηση οξυγόνου σε κενή θέση στην επιφάνεια του  PdΟ/Pd. 
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 Π.1.1
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Τεχνικές Χαρακτηρισµού Καταλυτών που Χρησιµοποιήθηκαν σε Συνεργασία µε 
Άλλα Πανεπιστήµια ή Ερευνητικά Ινστιτούτα του Εξωτερικού 
 
Ι.1 Μέθοδος Β.Ε.Τ.    
 

Η βασική µέθοδος για την µέτρηση της ολικής επιφάνειας και της κατανοµής 
των πόρων ενός στερεού πήρε το όνοµα της από τους Brunauer, Emmett  και Teller 
(µέθοδος Β.Ε.Τ) οι οποίοι ανέπτυξαν την µέθοδο αυτή. Η τεχνική αυτή έχει σήµερα 
αυτοµατοποιηθεί πλήρως, σχηµατικό διάγραµµα της οποίας παρουσιάζεται στο πιο 
κάτω Σχήµα Ι.1 [1]. 
 

 
Σχήµα Ι.1 : ∆ιάγραµµα  τυπικής συσκευής για µετρήσεις Β.Ε.Τ. 
 
1: Βαλβίδα κενού, 2: Βαλβίδα µερικού κενού, 3: Βαλβίδα Ηλίου, 4: Βαλβίδα µερικής 
ανάλυσης αερίου, 5: Βαλβίδα ολικής ανάλυσης αερίου, 6: Αέριο πίεσης κορεσµού,    
7: Βαλβίδα αποµόνωσης κάτω θαλάµων, 8: Βαλβίδα θαλάµου βαθµονόµησης,          
9: Βαλβίδα Θαλάµου δείγµατος, 10: Βαλβίδα κυλίνδρου µερικής πίεσης κορεσµού, 
11: Βαλβίδα κυλίνδρου ολικής πίεσης κορεσµού, 12: Θάλαµος βαθµονόµησης,        
13: Ρυθµιστής πιέσεως, 14: Μετρητής κενού, 15: Θέση δοχείου µε υγρό άζωτο, και 
16: Σωλήνας πίεσης κορεσµού 
 

Η µέθοδος B.E.T είναι βασισµένη στην φυσική προσρόφηση ενός αερίου 
(κυρίως αζώτου) στην επιφάνεια του στερεού. Εάν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 
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µια προσροφηµένη µονοµοριακή στοιβάδα µπορούν να προσδιοριστούν, και η 
επιφάνεια που καταλαµβάνει κάθε µόριο είναι γνωστή, τότε η ποσότητα του 
προσροφηµένου αερίου δίνει εύκολα την ειδική ολική επιφάνεια του στερεού (m2/g). 

Οι Brunauer, Emmett και Teller ανέπτυξαν την θεωρία φυσικής προσρόφησης 
πολλαπλών στοιβάδων και κατέληξαν σε µια εξίσωση η οποία µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την µέτρηση της ολικής επιφάνειας στερεών [2]. 
Η εξίσωση αυτή είναι η ακόλουθη : 

0mm0 P
P

CV
)1C(

CV
1

V)PP(
P −

+=
−

                        (Ι.1) 

όπου, 
V = όγκος του προσροφηµένου αερίου στην µερική πίεση Ρ. 
Vm = όγκος του προσροφηµένου αερίου για τη δηµιουργία µονοµοριακής στοιβάδας. 
P0 = τάση ατµών του αερίου στη θερµοκρασία του πειράµατος. 
C =σταθερά, εξαρτώµενη από τη θερµότητα προσρόφησης και λανθάνουσας 
θερµότητας υγροποίησης του αερίου. 
 
Η σταθερά C δίνεται από τον τύπο : 

RT
)qq(expC 21 −

=                                    (Ι.2) 

όπου, 
q1 = θερµότητα προσρόφησης για την πρώτη στοιβάδα (kcal.mol-1). 
q2 =λανθάνουσα θερµότητα υγροποίησης του αερίου (ισούται µε την θερµότητα 
προσρόφησης για όλες τις επόµενες στοιβάδες) (kcal.mol-1). 

 
Η γραφική παράσταση του προσροφηµένου όγκου του αερίου συναρτήσει της 

σχετικής πιέσεως Ρ/Ρ0 δίνει την γνωστή “ισόθερµο Β.Ε.Τ” (Σχήµα Ι.2). Παρόλο που 
στην τεχνική Β.Ε.Τ µελετάται η προσρόφηση σε σχετικές πιέσεις από 0 έως 1, 
εντούτοις έχει βρεθεί, ότι η Εξ. 1.1 ακολουθείται ικανοποιητικά µόνο στην περιοχή 
σχετικών πιέσεων από 0.05 έως 0.3 [2, 3]. Σε υψηλότερες σχετικές πιέσεις η εξίσωση 
Β.Ε.Τ υπερεκτιµά τον ειδικό όγκο του υπό µελέτη στερεού, ενώ σε χαµηλότερες 
σχετικές πιέσεις τον υποτιµά. Για το λόγο αυτό για τον υπολογισµό της ειδικής 
επιφάνειας ενός στερεού λαµβάνονται υπόψη µόνο οι τιµές που αφορούν σχετικές 
πιέσεις στην περιοχή 0.05-0.3. 

Η γραφική παράσταση του λόγου Ρ/V(P0-P) συναρτήσει της σχετικής πιέσεως 
Ρ/Ρ0 δίνει ευθεία γραµµή όταν η εξίσωση Β.Ε.Τ (Eξ. Ι.1) ακολουθείται. 
Η ευθεία αυτή έχει κλίση : 

mCV
1CS −

=                             (Ι.3) 
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και αποτέµνουσα: 

mCV
I 1

=                             (Ι.4) 
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Σχήµα Ι.2: Ισόθερµος (Τ=77Κ) Β.Ε.Τ για εµπορικό δείγµα CaO. 
 
Από την κλίση και την αποτέµνουσα ο όγκος του προσροφηµένου αερίου που 
απαιτείται για το σχηµατισµό µιας µονοµοριακής στοιβάδας δίνεται ως εξής: 

IS
Vm +

=
1                             (Ι.5) 

 
Η ολική επιφάνεια δίνεται από την σχέση : 
Ολική επιφάνεια (Sg) = (αριθµός των ροφηµένων µορίων της µονοστοιβάδας) x 
(εµβαδόν µορίου).  
 
∆ηλαδή : 
 

a
V
NV

S AVm
g ].

.
[=                            (Ι.6) 

 
 
όπου, ΝAV ο αριθµός Avogadro (6.023x1023 µόρια/mol), V ο γραµµοµοριακός όγκος 
αερίου (STP), 22.400 cm3/mol, και α η επιφάνεια προβολής του µορίου του αερίου 
(cm2/µόριο). 

]
N

M[09.1
AVρ

=α                                              (Ι.7) 

όπου, Μ το µοριακό βάρος του αερίου (g/gmol), και ρ η πυκνότητα του 
υγροποιηµένου αερίου στη θερµοκρασία του πειράµατος (g/cm3). 
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Στην περίπτωση όπου χρησιµοποιείται άζωτο, ο τύπος που δίνει την ολική ειδική 
επιφάνεια του στερεού γράφεται : 

]/[35.4 2 gmxVS mg =                            (Ι.8) 

 
 
Ι.2 Φασµατοσκοπία Mössbauer 
 

Η φασµατοσκοπία Mössbauer είναι µια από τις τεχνικές που δεν 
χρησιµοποιούνται πολύ συχνά στην κατάλυση εξαιτίας του γεγονότος ότι βρίσκει 
εφαρµογή για περιορισµένο αριθµό χηµικών στοιχείων [4]. Παρόλα αυτά, η τεχνική 
αυτή έχει προσφέρει πολύ χρήσιµες πληροφορίες όσον αφορά το χαρακτηρισµό 
σηµαντικών εµπορικών καταλυτών, όπως για παράδειγµα καταλύτη που 
χρησιµοποιείται για την σύνθεση Fischer-Tropsch (βασισµένος στο Fe), αµµωνίας, 
καθώς και για καταλύτες Co-Mo που χρησιµοποιούνται σε αντιδράσεις 
υδρογονοαποθείωσης [5]. Η τεχνική αυτή περιορίζεται στα στοιχεία που 
παρουσιάζουν το φαινόµενο Mössbauer. Ο σίδηρος (Fe), ο κασσίτερος (Sn), το ιρίδιο 
(Ir), το ρουθίνιο (Ru), ο λευκόχρυσος (Pt) και ο χρυσός (Au) είναι τέτοια στοιχεία µε 
µεγάλο ενδιαφέρον στην κατάλυση. Η φασµατοσκοπία Mössbauer προσφέρει πολύ 
χρήσιµες πληροφορίες όσον αφορά τον αριθµό οξείδωσης, την κρυσταλλική 
συµµετρία και τις µαγνητικές ιδιότητες του ατόµου στο στερεό [4]. 
 Η τεχνική Mössbauer αναλύει µε µεγάλη ακρίβεια τα ενεργειακά επίπεδα του 
πυρήνα και µε αυτό τον τρόπο φανερώνει για παράδειγµα τον αριθµό οξείδωσης του 
ατόµου ή την ένταση του µαγνητικού πεδίου που δέχεται ο πυρήνας. Έτσι, µπορεί 
κάποιος άµεσα να προσδιορίσει την ένωση στην οποία συµµετέχει το άτοµο. Το 
µεγάλο πλεονέκτηµα της τεχνικής αυτής για την κατάλυση είναι το ότι βασίζεται στη 
χρήση ακτινοβολίας γ µε µεγάλη διαπεραστική ικανότητα και γι’ αυτό µπορεί να 
εφαρµοστεί in-situ. Ακόµα ένα πλεονέκτηµα της τεχνικής αυτής είναι το σχετικά  
χαµηλό της κόστος. Το κόστος στην περίπτωση της φασµατοσκοπίας Mössbauer είναι 
περίπου δέκα φορές χαµηλότερο από αυτό της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας ή της 
φωτοηλεκτρονικής φασµατοσκοπίας ακτίνων Χ (XPS) [4].  
 
Ι.2.1 Το Φαινόµενο Mössbauer 
  

Υποθέτουµε την ύπαρξη δυο πανοµοιότυπων ατόµων, το ένα µε τον πυρήνα 
του σε διεγερµένη κατάσταση και το άλλο µε τον πυρήνα του στη βασική κατάσταση 
(Σχήµα Ι.3). Ο διεγερµένος πυρήνας µπορεί να διασπαστεί στην κανονική του 
κατάσταση, εκπέµποντας ένα φωτόνιο µε τυπική ενέργεια στην περιοχή των 10-100 
keV. Το φωτόνιο αυτό κτυπά τον πυρήνα του δεύτερου ατόµου ο οποίος βρίσκεται 
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στη βασική του κατάσταση. Το ερώτηµα είναι κατά πόσο ο δεύτερος πυρήνας θα 
απορροφήσει το φωτόνιο και θα διεγερθεί. Η απάντηση είναι όχι, λόγω της ύπαρξης 
της ενέργειας οπισθοδρόµησης (recoil energy) [6].  
 

 
 

Σχήµα 1.3: Σχηµατική παράσταση του φαινοµένου Mössbauer. 
 
Η ανάλυση της πιο πάνω διαδικασίας από την άποψη του ισοζυγίου ενέργειας 

έχει ως εξής. Έστω ότι η ενέργεια µεταξύ βασικής και διεγερµένης κατάστασης του 
πυρήνα είναι Eo. Όταν ο διεγερµένος πυρήνας διασπάται και εκπέµπει ένα φωτόνιο 
οπισθοδροµεί, όπως ακριβώς το όπλο όταν πυροβολεί. Η ενέργεια οπισθοδρόµησης, 
ΕR, µπορεί εύκολα να υπολογισθεί και ισούται µε Εο

2/2mc2, όπου m είναι η µάζα του 
πυρήνα και c η ταχύτητα του φωτός [6]. Έτσι, η ενέργεια του εκπεµπόµενου 
φωτονίου, Eγ, ισούται µε Εο-ΕR. Παρόµοια, όταν το φωτόνιο κτυπήσει τον δεύτερο 
πυρήνα αυτός θα οπισθοδροµήσει µε µια ενέργεια ΕR και έτσι η διαθέσιµη ενέργεια 
που αποµένει για διέγερση του πυρήνα είναι µόνο Εο-2ΕR, ενώ στην πραγµατικότητα 
απαιτείται ενέργεια Eo. Για το λόγο αυτό ο δεύτερος πυρήνας δεν απορροφά το 
φωτόνιο και δεν διεγείρεται. 

Σε ένα κρυσταλλικό πλέγµα, το άτοµο δεν οπισθοδροµεί  στο βαθµό που θα 
οπισθοδροµούσε αν ήταν ελεύθερο. Στην περίπτωση αυτή η ενέργεια 
οπισθοδρόµησης απορροφάται από τις δονήσεις στο κρυσταλλικό πλέγµα. Οι 
δονήσεις αυτές είναι κβαντισµένες, όπως είναι για παράδειγµα οι δονήσεις και οι 
περιστροφές ενός µορίου. Το κβάντο σε αυτή την περίπτωση ονοµάζεται φωτόνιο. 
Στην περίπτωση που η ενέργεια οπισθοδρόµησης είναι µεγαλύτερη από την ενέργεια 
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του φωτονίου, τότε δεν έχουµε συντονισµό Mössbauer αφού όλη η ενέργεια 
απορροφάται από το πλέγµα [6]. Αν όµως η ενέργεια οπισθοδρόµησης είναι 
µικρότερη της ενέργειας των κρυσταλλικών δονήσεων, τότε δηµιουργείται µια 
κβαντοµηχανική κατάσταση όπου έχουµε διαδικασίες εκποµπής και απορρόφησης µε 
µηδενική ενέργεια οπισθοδρόµησης. 

Το συµπέρασµα από τα πιο πάνω είναι ότι εάν τα δύο άτοµα του Σχήµατος Ι.3 
βρίσκονταν σε κρυσταλλικό πλέγµα και οι συνθήκες του πειράµατος ήταν τέτοιες 
ώστε η ενέργεια οπισθοδρόµησης να ήταν µικρότερη της ενέργειας των 
κρυσταλλικών δονήσεων, τότε θα παρατηρούσαµε ότι µέρος των φωτονίων που 
εκπέµπονται από τον πρώτο πυρήνα (πηγή), απορροφούνται από τον δεύτερο πυρήνα 
(απορροφητής). Αυτό είναι το γνωστό φαινόµενο Mössbauer που πήρε το όνοµα του 
από τον Rudolf L. Mössbauer που ανακάλυψε το φαινόµενο αυτό το 1957 και 
τιµήθηκε µε Nobel το 1961. Για να πραγµατοποιηθεί ένα πείραµα Mössbauer είναι 
αναγκαία η ύπαρξη ενός πυρήνα (ισότοπο του υπό µελέτη πυρήνα) ο οποίος θα δράση 
σαν πηγή γ φωτονίων. Μόνο ένας περιορισµένος αριθµός στοιχείων ικανοποιεί αυτή 
τη συνθήκη. Για την κατάλυση, ο σίδηρος, το αντιµόνιο, το ρουθίνιο, το ιρίδιο και ο 
λευκόχρυσος είναι τα πιο σηµαντικά από αυτά (Πίνακας Ι.1) [7]. 
 
Πίνακας Ι.1: Πυρήνες-πηγές Mössbauer που χρησιµοποιούνται στην κατάλυση. 
 

Ισότοπο Πηγή Χρόνος ηµιζωής Ενέργεια (keV) 
57Fe 57Co 270 d 14.4 

119Sn 119mSn 245 d 23.9 
121Sb 121mSn 75 y 37.2 
197Au 197Pt 20 h 77.3 
99Ru 99Rh 16 d 90.0 
193Ir 193Os 32 h 73.0 
195Pt 195Au 192 d 98.8 

y: χρόνια , d: µέρες, h: ώρες. 
 
Ι.2.2 Φασµατοσκοπία Mössbauer 57Fe 

 
Η Φασµατοσκοπία Mössbauer βασίζεται στο γεγονός ότι ο πυρήνας που 

απορροφά έχει διαφορετικό χηµικό περιβάλλον από αυτόν που εκπέµπει την 
ακτινοβολία γ, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση όπου η πηγή ακτινοβολίας γ 
είναι ο µεταλλικός σίδηρος και ο απορροφητής είναι ένα οξείδιο του σιδήρου [6]. 
Επειδή ο πυρήνας απορρόφησης είναι συζευγµένος µε το περιβάλλον του, µέσω 
υπέρλεπτων αλληλεπιδράσεων, τα ενεργειακά του επίπεδα έχουν ελαφρώς 
διαφορετικές ενέργειες από αυτά της πηγής. Παρόλα αυτά, το φαινόµενο Mössbauer 
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δεν θα λάµβανε χώρα γιατί η ενέργεια της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας είναι 
διαφορετική από το ενεργειακό χάσµα µεταξύ των επιπέδων του απορροφητή. Για το 
λόγο αυτό η ενέργεια των εκπεµπόµενων φωτονίων πρέπει να µεταβληθεί. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε το φαινόµενο Doppler. Σύµφωνα µε την αρχή Doppler, εάν η πηγή 
µετακινηθεί προς τον απορροφητή µε µια ταχύτητα v, η ενέργεια του φωτονίου 
δίνεται από την πιο κάτω σχέση [6]: 

)
c

1()(E ν
+Ε=ν ο                   (Ι.9) 

όπου, 
Ε(ν): η ενέργεια της ακτινοβολίας γ που εκπέµπεται από την πηγή 
ν: η ταχύτητα της πηγής 
Εο: το ενεργειακό χάσµα µεταξύ κανονικής και διεγερµένης κατάστασης του   
πυρήνα, και 
c: η ταχύτητα του φωτός. 
 

Σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Εξ. Ι.9 είναι απλοποιηµένη 
αφού δεν έχουν ληφθεί υπόψη υψηλότερου βαθµού συνεισφορές, γεγονός, που όπως 
θα φανεί στη συνέχεια, παίζει σηµαντικό ρόλο στο φαινόµενο της ισοτοπικής 
µετατόπισης [8]. Για να µπορέσει κάποιος να ανιχνεύσει µετατοπίσεις και διαχωρισµό 
στα ενεργειακά επίπεδα του πυρήνα του σιδήρου, λόγω υπέρλεπτων 
αλληλεπιδράσεων, χρειάζεται ενέργειες στην περιοχή των 5.10-8 eV γύρω από την 
ενέργεια Eo. Αυτό επιτυγχάνεται µε ταχύτητες Doppler στην περιοχή των –10 ώς +10 
mm/s. 
 Το Σχήµα Ι.4 δίνει µια σχηµατική απεικόνιση ενός πειράµατος Mössbauer µε 
κινούµενη πηγή µε το δείγµα απορρόφησης σε σταθερή θέση. Το φάσµα Mössbauer 
είναι το διάγραµµα της έντασης της ακτινοβολίας γ που διαπερνά το δείγµα σε σχέση 
µε την ταχύτητα της πηγής, v. Η ταχύτητα v είναι στην πραγµατικότητα µια έκφραση 
της ενέργειας της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας σύµφωνα µε την Εξ. Ι.9. Η πιο πάνω 
τεχνική είναι η συνηθέστερη µορφή της Φασµατοσκοπίας Mössbauer και ονοµάζεται 
και Φασµατοσκοπία Απορρόφησης Mössbauer (Mössbauer Absorption Spectroscopy, 
MAS). Εκτός από την ΜΑS υπάρχει και η τεχνική MES (Mössbauer Emission 
Spectroscopy), όπου η πηγή είναι σταθερή ενώ το δείγµα κινείται [8]. 

Οι υπέρλεπτες αλληλεπιδράσεις προκαλούν σύζευξη του πυρήνα µε το 
περιβάλλον του και τον καθιστούν ένα καλό µέτρο για την διερεύνηση της 
κατάστασης του απορροφητή. Οι τρεις αλληλεπιδράσεις που παίζουν σηµαντικό ρόλο 
παρουσιάζονται στο Σχήµα Ι.5. 
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Σχήµα Ι.4: Σχηµατική παράσταση πειράµατος Mössbauer (ΜΑS). 

 
• Ισοτοπική Μετατόπιση 
 Η ισοτοπική µετατόπιση, δ, είναι το αποτέλεσµα των αλληλεπιδράσεων 
Coulomb µεταξύ του θετικά φορτισµένου πυρήνα και των αρνητικά φορτισµένων s-
ηλεκτρονίων. Αφού το µέγεθος του πυρήνα στη διεγερµένη του κατάσταση διαφέρει 
από αυτό στην βασική του κατάσταση, τότε και οι αλληλεπιδράσεις Coulomb είναι 
επίσης διαφορετικές. Η ισοτοπική µετατόπιση λοιπόν είναι ένα µέτρο για την 
πυκνότητα των s-ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα και δίνει σηµαντικές 
πληροφορίες για την οξειδωτική κατάσταση του σιδήρου στο δείγµα απορρόφησης. Η 
ισοτοπική µετατόπιση δίνεται σε µονάδες ταχύτητας (mm/s) και σε σχέση µε τη θέση 
της κορυφής ενός πρότυπου δείγµατος, όπως για παράδειγµα του µεταλλικού σιδήρου 
ή του νίτρο-πρωσσικού νατρίου [6]. Ο Πίνακας Ι.2 δίνει τιµές χαρακτηριστικών 
µετατοπίσεων για κοινές ενώσεις του σιδήρου. 
 Η ισοτοπική µετατόπιση περιέχει συνεισφορές από την θερµική κίνηση των 
ατόµων του απορροφητή και τη µετατόπιση Doppler 2ης τάξης, γεγονός που κάνει την 
ισοτοπική µετατόπιση να εξαρτάται από τη θερµοκρασία: 

c2

2

0
><

−= =Τ
χδδ                 (Ι.10) 

όπου, 
δ: η ισοτοπική µετατόπιση σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας (mm/s), 
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Τ: η θερµοκρασία (Κ), 
<χ2>: η µέση τετραγωνική ταχύτητα των ατόµων λόγω κρυσταλλικών δονήσεων 
(cm2/s), και 
c: η ταχύτητα του φωτός (cm/s). 
 

Ο δεύτερος όρος της Εξ. Ι.10 είναι η µετατόπιση Doppler 2ης τάξης που 
αρχικά αγνοήθηκε στην Εξ. Ι.9. 
 
Πίνακας Ι.2: Παράµετροι Mössbauer κοινών ενώσεων του σιδήρου [7]. 
 

Ένωση δ (mm/s) ∆Εο (mm/s) ε’ (mm/s) Η (Τ) 
α-Fe2O3 0.69  -0.10 51.5 
α- FeOOH 0.61  0.13 38.4 

Fe3O4 0.56 
0.89 

  49.2 
45.5 

FeO 1.34 0.55   
FeS2 0.54 0.60   
α-Fe  0.26   33.0 

θ- Fe3C 0.45   20.8 
 
 
• Ηλεκτρική Τετραπολική Σχάση 
 Η ηλεκτρική τετραπολική σχάση, ∆ΕQ, προκαλείται από την αλληλεπίδραση 
της ηλεκτρικής τετραπολικής ροπής του πυρήνα µε ένα ηλεκτρικό πεδίο [8]. Ο 
σίδηρος στην βασική του κατάσταση έχει σφαιρική συµµετρία φορτίου και γι’ αυτό 
δεν διαθέτει τετραπολική ροπή. Όταν όµως ο σίδηρος διεγερθεί κατά 14.4 eV, τότε ο 
πυρήνας του έχει το σχήµα ελλειψοειδούς και έτσι έχει τετραπολική ροπή. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσµα ο πυρήνας να µπορεί να διαταχθεί µέσα στο ηλεκτρικό πεδίο κατά 
δύο τρόπους οι οποίοι έχουν ελαφρώς διαφορετικές ενέργειες. Για το λόγο αυτό 
υπάρχουν δύο πιθανές διεγέρσεις από τη βασική κατάσταση. Η διέγερση προς τη µία 
ή την άλλη κατάσταση εξαρτάται από την γωνία που σχηµατίζει η ακτινοβολία γ µε 
το ηλεκτρικό πεδίο. Εντούτοις, για τυχαία διατεταγµένα δείγµατα όπως είναι τα 
δείγµατα σκόνης καταλυτών, η πιθανότητα διέγερσης προς τη µία ή την άλλη 
κατάσταση είναι ίση. Στο Σχήµα Ι.5 φαίνεται η επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου στο 
φάσµα Mössbauer σιδήρου (απουσία µαγνητικών αλληλεπιδράσεων). Όπως φαίνεται 
στο Σχ. Ι.5, η κορυφή απορρόφησης σχάζεται και δίνει αυτό που αποκαλείται 
τετραπολική διπλέττα (quadrupοle doublet). Η σχάση είναι ανάλογη της έντασης του 
ηλεκτρικού πεδίου που δέχεται ο πυρήνας [8]. 
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Το ηλεκτρικό πεδίο του πυρήνα προέρχεται από µη-συµµετρικές κατανοµές 
ηλεκτρονίων σε µη-πλήρη τροχιακά του ιδίου του ατόµου, αλλά και από φορτία 
γειτονικών ιόντων. Ο διαχωρισµός δεν είναι σαφής αφού η κρυσταλλική συµµετρία 
είναι αυτή που καθορίζει τον προσανατολισµό των δεσµικών τροχιακών, όπου 
βρίσκονται τα ηλεκτρόνια σθένους. Εάν η συµµετρία της κατανοµής ηλεκτρονίων 
είναι κυβική, τότε δεν υπάρχει κατανοµή ηλεκτρικού πεδίου. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αποτελούν οι δύο συνήθεις οξειδωτικές καταστάσεις του σιδήρου, Fe2+ 
και Fe3+. 

   
 
Σχήµα Ι.5: Οι τέσσερις συνηθέστεροι τύποι φάσµατος Mössbauer για καταλύτες 
σιδήρου, µε τις αντίστοιχες πυρηνικές µεταπτώσεις. 
 
Στην περίπτωση των ιόντων Fe3+, τα πέντε 3d ηλεκτρόνια καταλαµβάνουν από ένα d  
τροχιακό το καθένα και σχηµατίζουν ένα ηµιπλήρες κέλυφος. Αυτή η διάταξη έχει 
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σφαιρική συµµετρία και γι’ αυτό δεν συµβάλλει στη δηµιουργία ηλεκτρικού πεδίου. 
Σε αυτή την περίπτωση η τετραπολική σχάση δίνει άµεσα την κρυσταλλική 
συµµετρία γύρω από το άτοµο. Για παράδειγµα, η τετραπολική σχάση των ιόντων 
σιδήρου σε µικρά σωµατίδια Fe2O3, όπου υπάρχει πολύ χαµηλή συµµετρία, είναι 
περίπου 0.9 mm/s, ενώ για άτοµα Fe στην δοµή, όπου υπάρχει µεγαλύτερη 
συµµετρία, η τετραπολική σχάση είναι 0.5 mm/s. Στην περίπτωση αυτή η 
τετραπολική σχάση µπορεί να δώσει σηµαντικές πληροφορίες για τη διασπορά 
στηριζοµένων καταλυτών στους οποίους ο Fe βρίσκεται συνήθως στην οξειδωτική 
κατάσταση 3+ [9]. 

Στην περίπτωση των ιόντων σιδήρου Fe2+ η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη. 
Εδώ τα έξι 3d ηλεκτρόνια καθορίζουν την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, µε τρόπο 
όµως που εξαρτάται από την κρυσταλλική συµµετρία. Εάν ένα ιόν Fe2+ βρεθεί σε ένα 
λιγότερο συµµετρικό περιβάλλον, τότε η τετραπολική σχάση συνήθως µειώνεται γιατί 
η συνεισφορά της κρυσταλλικής συµµετρίας στη δηµιουργία του ηλεκτρικού πεδίου 
είναι µικρότερη από αυτή των ηλεκτρονίων και έχει αντίθετο πρόσηµο [9]. 
 Το Σχήµα Ι.6 δίνει τη σχέση µεταξύ ισοτοπικής µετατόπισης και τετραπολικής 
σχάσης για το σίδηρο σε διάφορα είδη χηµικού περιβάλλοντος. Σε καταλύτες όπου ο 
σίδηρος βρίσκεται υπό τη µορφή οξειδίου συναντούνται συνήθως ιόντα Fe2+ και Fe3+ 
σε διαµόρφωση υψηλού spin. 
 
 

 
 
Σχήµα Ι.6: Σχέση µεταξύ ισοτοπικής µετατόπισης, τετραπολικής σχάσης και 
οξειδωτικής κατάστασης για το σίδηρο. 
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• Μαγνητική Υπέρλεπτη Σχάση 
 Η µαγνητική υπέρλεπτη σχάση, ή αλλιώς το φαινόµενο Zeeman, προέρχεται 
από την αλληλεπίδραση µεταξύ της διπολικής ροπής του πυρήνα και του µαγνητικού 
πεδίου Η που δέχεται αυτός [9]. Αυτή η αλληλεπίδραση προκαλεί τη δηµιουργία έξι 
κορυφών απορρόφησης στο φάσµα Mössabauer. Ο διαχωρισµός µεταξύ των κορυφών 
του φάσµατος είναι ανάλογος του µαγνητικού πεδίου που δέχεται ο πυρήνας. 
 Το µαγνητικό πεδίο που δέχεται ο πυρήνας είναι πάρα πολύ υψηλό, 33 Τ 
(Tesla) για τον µεταλλικό σίδηρο και πάνω από 50 Τ για το Fe2O3. Το πεδίο αυτό 
είναι κατά πολύ υψηλότερο από αυτό ενός ηλεκτροµαγνήτη (<1 Τ) ή ενός 
υπεραγώγιµου µαγνήτη (<10 Τ) που χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο. Για το λόγο 
αυτό αξίζει να δει κανείς πως δηµιουργείται αυτό το µαγνητικό πεδίο που δέχεται ο 
πυρήνας. 
 Στην περίπτωση του σιδήρου, ο µαγνητισµός οφείλεται στην ύπαρξη 
ασύζευγτων ηλεκτρονίων στα τροχιακά 3d τα οποία έχουν παράλληλο spin. Τα 
ηλεκτρόνια αυτά αλληλεπιδρούν µε όλα τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια του ατόµου, ακόµα 
και τα s-ηλεκτρόνια τα οποία έχουν επικάλυψη (ισχυρή αλληλεπίδραση) µε τον 
πυρήνα. Επειδή η αλληλεπίδραση µεταξύ ηλεκτρονίων µε παράλληλο spin είναι 
ελαφρώς λιγότερο απωστική από αυτή µεταξύ ηλεκτρονίων µε αντιπαράλληλο spin 
(αλληλεπίδραση επαφής Fermi), το s-ηλεκτρονιακό νέφος πολώνεται, γεγονός που 
προκαλεί το ισχυρό αλλά πολύ εντοπισµένο µαγνητικό πεδίο που δέχεται ο πυρήνας. 
 Το Σχήµα Ι.5 παρουσιάζει την επίδραση της ύπαρξης µαγνητικού πεδίου στον 
πυρήνα στο φάσµα Mössbauer. Η βασική κατάσταση του πυρήνα (spin ½) σχάζεται 
σε δύο, ενώ η διεγερµένη (spin 3/2) σε τέσσερα επίπεδα. ∆ύο από τις οκτώ πιθανές 
µεταπτώσεις µεταξύ αυτών των επιπέδων είναι απαγορευµένες, γι’ αυτό το φάσµα 
αποτελείται από έξι κορυφές, οι οποίες συνήθως καλούνται εξαπλέττα (sextuplet) ή 
µαγνητική εξτέττα (magnetic sextet) [10]. 
 Φυσικά, όλες οι υπέρλεπτες αλληλεπιδράσεις που έχουν προαναφερθεί 
µπορούν να συµβούν ταυτόχρονα. Σε µαγνητικά διατεταγµένα δείγµατα, όπου το 
ηλεκτρικό πεδίο δεν είναι µηδενικό, το σχήµα του φάσµατος εξαρτάται από την 
σχετική ισχύ των µαγνητικών και ηλεκτρικών τετραπολικών αλληλεπιδράσεων. 
Στους στερεούς καταλύτες οι τετραπολικές αλληλεπιδράσεις είναι συνήθως 
ασθενέστερες των µαγνητικών. Στην περίπτωση αυτή οι κορυφές του φάσµατος 
µετατοπίζονται κατά µια ενέργεια ε’ (σε µονάδες mm/s). Εντούτοις, οι εξωτερικές 
κορυφές (πρώτη και τελευταία) µετατοπίζονται σε αντίθετη κατεύθυνση απ’ ότι οι 
τέσσερις εσωτερικές. Όπως και στην περίπτωση της τετραπολικής σχάσης, η ενέργεια 
ε’ είναι ανάλογη της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου. Επιπλέον, η ενέργεια ε’ 
εξαρτάται και από τον προσανατολισµό του ηλεκτρικού πεδίου σε σχέση µε το 
µαγνητικό πεδίο, σύµφωνα µε την Εξ. Ι.11 [10]. 
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∆Ε=ε              (Ι.11) 

όπου, 
ε’ : η τετραπολική µετατόπιση στην µαγνητική εξαπλέττα 
∆ΕQ: η τετραπολική σχάση της διπλέττας, και 
φ: η γωνία µεταξύ ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου. 
 
• Ένταση Φάσµατος Mössbauer 
 Η ένταση του φάσµατος Mössbauer δεν εξαρτάται µόνο από το ποσοστό των 
διεγέρσεων και απορροφήσεων µηδενικής ενέργειας οπισθοδρόµησης καθώς και τον 
αριθµό των πυρήνων που απορροφούν, αλλά και από το εύρος των γραµµών 
απορρόφησης και στο κατά πόσο συµβαίνουν φαινόµενα κορεσµού. Η ακόλουθη 
προσεγγιστική σχέση (Εξ. Ι.12) ισχύει για σχετικά λεπτούς απορροφητές [11]: 

αο ασ=
Γ

Γ
−Γ

π
=

f..n..bt         

)
4
t.1.(t..f.

2
A

ii

i

i

nat
inatsi                         (Ι.12) 

όπου, 
Αi: το εµβαδόν απορρόφησης της κορυφής ι στο φάσµα 
fs: το κλάσµα διεγέρσεων µηδενικής ενέργειας οπισθοδρόµησης (fs=0.75 για  
     το 57Co σε θερµοκρασία δωµατίου) 
fα: το κλάσµα απορροφήσεων µηδενικής ενέργειας οπισθοδρόµησης 
Γnat: το κανονικό εύρος γραµµής της µετατόπισης Mössbauer  
       (≈0.1 mm/s για 57Fe) 
Γα: το εύρος γραµµής του απορροφητή 
ti: το ανηγµένο εύρος της γραµµής (κορυφής) i του απορροφητή 
bi: η σχετική ένταση της κορυφής i 
σο: το cross section, και 
η: ο αριθµός των πυρήνων Mössbauer του απορροφητή (για το σίδηρο είναι ο  
    συνολικός αριθµός ατόµων Fe επί την φυσική αφθονία του ισοτόπου 57Fe). 
 
 Η Εξ. Ι.12 υποδεικνύει ότι η ένταση του φάσµατος Mössbauer είναι ανάλογη 
µόνο της συγκέντρωσης των ατόµων Mössbauer, εάν ο όρος (1-t.Γnat/4Γα) είναι 
περίπου ίσος µε τη µονάδα. Αυτό συµβαίνει όταν ο απορροφητής είναι αρκετά λεπτός 
και όταν οι κορυφές είναι πιο πλατειές από το φυσικό εύρος γραµµής. Για πιο βαριά 
δείγµατα τα φαινόµενα κορεσµού παίζουν σηµαντικό ρόλο. Στην περίπτωση της 
εξαπλέττας, ο όρος bi (Εξ. Ι.12) είναι ο λόγος για τον οποίο οι εξωτερικές κορυφές 
του φάσµατος επηρεάζονται περισσότερο από τις εσωτερικές, µε αποτέλεσµα ο λόγος 
της έντασης των κορυφών αυτών να είναι µικρότερος από τον αναµενόµενο λόγο 3:1. 
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 Τα δείγµατα που δεν είναι λεπτά αλλοιώνουν την διακριτικότητα του 
φάσµατος. Σύµφωνα µε τους Mørup και Both [12] το εύρος γραµµής δίνεται κατά 
προσέγγιση από την Εξ. Ι.13: 

t.
4
1)t( nats Γ+Γ+Γ=Γ α              (Ι.13) 

όπου, 
Γ(t): το µετρήσιµο εύρος µιας κορυφής Mössbauer 
Γs:  το εύρος γραµµής της πηγής 
Γα: το εύρος γραµµής ενός πολύ λεπτού απορροφητή 
Γnat: το φυσικό εύρος γραµµής, και 
t: το ανηγµένο πάχος του απορροφητή (Εξ. Ι.12). 
 

Για τους πιο πάνω λόγους, χρησιµοποιώντας λεπτά δείγµατα παίρνουµε πιο 
οξείες κορυφές, γεγονός που βοηθά στην ποσοτική ανάλυση του φάσµατος. Τέλος, 
µεγάλη προσοχή θα πρέπει να επιδειχθεί στην επίδραση της θερµοκρασίας στο φάσµα 
απορρόφησης, ιδιαίτερα στην περίπτωση µικρών καταλυτικών σωµατιδίων. Εάν το 
φάσµα περιέχει συνεισφορές τόσο από την επιφάνεια όσο και από τη δοµή, τότε η 
συνεισφορά της πρώτης θα είναι σαφώς µειωµένη εάν το φάσµα ληφθεί σε 
θερµοκρασία δωµατίου. Ο καθορισµός της συνεισφοράς τόσο της επιφάνειας όσο και 
της δοµής ενός στερεού στο φάσµα, σε σχέση µε τη θερµοκρασία, και η προέκταση 
του στους 0 Κ, είναι απαραίτητος για τη λήψη αξιόπιστων φασµάτων Mössbauer [10]. 
 
Ι.3 Φωτοηλεκτρονική Φασµατοσκοπία Ακτίνων-Χ (Χ-ray Photoelectron 
Spectroscopy, XPS) 

 
Eίναι γνωστό ότι για να αποµακρυνθεί ένα ηλεκτρόνιο από ένα µόριο 

(ιονισµός) θα πρέπει το µόριο να απορροφήσει ενέργεια (π.χ. ακτινοβολία ακτινών-Χ) 
η οποία να εξουδετερώσει τις δυνάµεις που συγκρατούν το ηλεκτρόνιο στο µόριο. Αν 
η ενέργεια της προσπίπτουσας ακτινοβολίας υπερβαίνει το δυναµικό ιονισµού του 
ηλεκτρονίου, η επιπλέον ενέργεια αποθηκεύεται στο αποβαλλόµενο ηλεκτρόνιο µε τη 
µορφή κινητικής ενέργειας. Είναι προφανές ότι η κινητική ενέργεια (Κ.Ε) θα δίνεται 
από τη σχέση [13]:  

.P.h.E.K Ι−ν=                                                                                                 (Ι.14) 

Γνωρίζοντας την ενέργεια hν της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και µετρώντας την 
κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου (Κ.Ε.), υπολογίζουµε το δυναµικό ιονισµού (I.P.) 
του στοιχείου. Eφ’ όσον όµως η ενέργεια του τροχιακού στο οποίο βρίσκεται το 
ηλεκτρόνιο είναι –Ι.P. (Θεώρηµα Κoopman [14]), είναι προφανές ότι η τεχνική XPS 
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µας δίνει άµεσες πληροφορίες για τα ενεργειακά ΜΟ (Molecular Orbital) 
διαγράµµατα των µορίων (Σχήµα Ι.7).   

 

Σχήµα Ι.7: Φωτοεκποµπή και διαδικασία Auger. 

 
Τα αποβαλλόµενα από το δείγµα ηλεκτρόνια είναι δυνατόν να είναι δύο 

ειδών: (α) φωτοηλεκτρόνια που εκπέµπονται και τα οποία αρχικώς ήταν σε κάποιο 
ηλεκτρονιακό επίπεδο ενέργειας. Η κινητική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων 
εξαρτάται τόσο από την ενέργεια της διεγείρουσας ακτινοβολίας όσο και από την 
ενέργεια σύνδεσης των ηλεκτρονίων. (β) ηλεκτρόνια των οποίων η προέλευση 
οφείλεται στη διαδικασία Auger. Oι κορυφές που καταγράφονται στα φάσµατα Auger 
οφείλονται σε δευτερεύουσα διεργασία που είναι ανεξάρτητη από την ένταση της 
προσπίπτουσας ακτινοβολίας και εξαρτάται µόνο από την ενέργεια των 
ηλεκτρονιακών επιπέδων που συµµετέχουν [14]. Συγκεκριµένα, αν  κατά την 
επίδραση της ιονίζουσας ακτινοβολίας αποµακρυνθεί ηλεκτρόνιο από την Κ 
στοιβάδα (πρωτεύουσα διεργασία), είναι δυνατόν στη συνέχεια το κενό που 
δηµιουργείται να συµπληρωθεί από µετάπτωση ηλεκτρονίου που προέρχεται από τις 
υψηλότερες στοιβάδες L, M κ.τ.λ. Μια τέτοια όµως µετάπτωση συνοδεύεται από 
εκποµπή ακτινοβολίας, η ενέργεια της οποίας µπορεί να προκαλέσει τον ιονισµό ενός 
ηλεκτρονίου των υψηλότερων στοιβάδων (δευτερεύουσα διεργασία).   
 Μετατοπίσεις στην ενέργεια σύνδεσης αντικατοπτρίζουν τη χηµική 
κατάσταση των υπό µελέτη ατόµων. Επειδή οι χηµικές µετατοπίσεις είναι της τάξης 
των µερικών eV, oι φωτοηλεκτρονικές κορυφές µπορούν συχνά να αποδοθούν σε 
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ενεργειακά επίπεδα  ηλεκτρονίων µετά από σύγκριση µε καταχωρηµένες σε βάσεις 
δεδοµένων ενέργειες σύνδεσης. 

Η ποσοτική ανάλυση της σύστασης των στερεών µέσω της τεχνικής XPS 
καθίσταται πιο δύσκολη επειδή τα φωτοηλεκτρόνια δραπετεύουν χωρίς απώλεια 
ενέργειας µόνο από ένα στρώµα πάχους 10-20 Å από την επιφάνεια, και επίσης 
φωτοηλεκτρόνια διαφορετικών ενεργειών είναι δυνατόν να διεισδύουν στην 
επιφάνεια του δείγµατος σε διαφορετική έκταση. Έτσι οι επιφάνειες των κορυφών 
αποδίδουν σωστά τη συγκέντρωση στο στρώµα αυτό µόνο αν το δείγµα είναι 
οµογενές.  
 Τα φωτοηλεκτρονικά φάσµατα εκφράζονται είτε ως κινητική ενέργεια των 
αποβαλλόµενων ηλεκτρονίων είτε ως ενέργεια σύνδεσης (Βinding Energy) σε eV. H 
θέση των κορυφών στο φάσµα δίνει την κινητική ενέργεια (Κ.Ε.) ή την ενέργεια 
σύνδεσης των αποβαλλόµενων ηλεκτρονίων και η σχετική τους ένταση τον αριθµό 
των ηλεκτρονίων που αποβάλλονται από το ίδιο τροχιακό (ίδιο επίπεδο ενέργειας). 

Στη φασµατοσκοπία XPS, η ακτινοβολία διέγερσης είναι οι µαλακές ακτίνες-
Χ. Χρησιµοποιείται πηγή ακτίνων-Χ που παράγει ισχυρή, σχεδόν µονοχρωµατική 
ακτινοβολία, η οποία προσπίπτει στο δείγµα και προκαλεί την εκποµπή 
φωτοηλεκτρονίων. Αυτά συλλέγονται από έναν αναλυτή που τα διαχωρίζει ανάλογα 
µε την κινητική τους ενέργεια και στη συνέχεια τα εστιάζει σε ανιχνευτή που παράγει 
ηλεκτρικό σήµα ανάλογο της έντασης της δέσµης των ηλεκτρονίων.  

Το φάσµα XPS δίνει τον αριθµό των φωτοηλεκτρονίων σαν συνάρτηση της 
κινητικής τους ενέργειας, ή της ενέργειας σύνδεσης τους µέσα στο άτοµο. Η σχέση 
ανάµεσα στην ενέργεια σύνδεσης και στην µετρούµενη µε το XPS κινητική ενέργεια 
των φωτοηλεκτρονίων (Ekin,α) εξηγείται µε τη βοήθεια του Σχήµατος Ι.8. Το δείγµα 
βρίσκεται σε ηλεκτρική επαφή µε τον αναλυτή έτσι ώστε η ενέργεια Fermi και των 
δύο να είναι ίση.  

Σύµφωνα µε την Εξ.Ι.15 η Εkin του ηλεκτρονίου βγαίνοντας από το δείγµα 
είναι: 

sBkin eEhE Φ−−ν=                            (Ι.15) 

 
Για να µετρηθεί όµως από τον αναλυτή θα πρέπει να ξεπεράσει το δυναµικό επαφής 
δείγµατος-αναλυτή (∆V=Φsp-Φs). Έτσι, η κινητική ενέργεια που µετράει ο αναλυτής 
θα είναι τελικά: 

spB,kin eEhE Φ−−ν=α                (Ι.16) 

Στην πράξη, για τη διευκόλυνση του υπολογισµού των ενεργειών σύνδεσης, 
εφαρµόζεται στον αναλυτή δυναµικό V=-Φsp. Έτσι, η µετρούµενη κινητική ενέργεια 
συνδέεται µε την ενέργεια σύνδεσης βάσει της σχέσης: 

αΕ−ν= ,kinB hE                 (Ι.17) 
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Το επίπεδο Fermi (όπου ΕΒ=0) βρίσκεται σε Εkin,α=hv. 
 

 
 
Σχήµα Ι.8: ∆ιάγραµµα δυναµικών ενεργειών για το δείγµα και τον αναλυτή στην 
τεχνική XPS. 
 

Ο αριθµός των ηλεκτρονιακών σταθµών καθώς και οι ενέργειες σύνδεσης των 
ηλεκτρονίων είναι χαρακτηριστικές για τα άτοµα κάθε στοιχείου. Γι’ αυτό, οι 
ενεργειακές θέσεις των κορυφών στο φάσµα XPS µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
την ποιοτική ανάλυση µιας στερεάς επιφάνειας. Παράλληλα, το ύψος ή το εµβαδόν 
των κορυφών δίνουν ποσοτικές πληροφορίες για την ατοµική σύσταση της 
επιφάνειας. 
 
• Χηµικές Μεταπτώσεις 
 Οι ενέργειες σύνδεσης των εσωτερικών ηλεκτρονιακών σταθµών ενός 
συγκεκριµένου στοιχείου είναι δυνατό να υποστούν µικρές µεταβολές (µερικά eV) 
ανάλογα µε την χηµική κατάσταση του ατόµου [15]. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται 
‘χηµική µετατόπιση’ και στο φάσµα XPS φαίνεται σαν µικρή ενεργειακή µετατόπιση 
των κορυφών. Αν θεωρήσουµε ένα άτοµο σε δύο διαφορετικές χηµικές καταστάσεις, 
τότε σύµφωνα µε την Εξ. Ι.17 η διαφορά των ενεργειών σύνδεσης θα δίνεται απλά 
από τη διαφορά των µετρούµενων κινητικών ενεργειών: 
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)1(E)2(E)2(E)1(EE kinkinBBB −=−=∆              (Ι.18) 

Στην περίπτωση που εξετάζονται δύο διαφορετικά δείγµατα µε σκοπό τη σύγκριση 
των ενεργειακών θέσεων µιας συγκεκριµένης κορυφής, τότε για την εύρεση του ∆EB 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλα φαινόµενα, όπως πιθανές µεταβολές στο έργο 
εξόδου του αναλυτή, (Φsp), και το δυναµικό φόρτισης (charging potential), Vc, του 
δείγµατος, αν αυτό δεν είναι αγώγιµο [15]. Για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες 
συνήθως χρησιµοποιείται ένα εσωτερικό πρότυπο αναφοράς, για παράδειγµα η 
ενεργειακή θέση της στάθµης 1s του άνθρακα (C1s), που είναι παρών στις 
περισσότερες επιφάνειες πριν από τον καθαρισµό τους [16]. Με τον τρόπο αυτό 
µπορεί να εφαρµοστεί και πάλι η Εξ.Ι.18, η οποία αν και δεν περιλαµβάνει τις 
διορθώσεις για πιθανά φαινόµενα αρχικής/τελικής κατάστασης (initial/final state 
effects), όπως τα φαινόµενα συσχέτισης και εφησυχασµού που περιγράφονται στη 
συνέχεια, µπορεί να δώσει µια καλή εκτίµηση για τις καταστάσεις σθένους των 
ατόµων που µελετώνται. 
 Οι χηµικές µεταπτώσεις των ενεργειών σύνδεσης που συµβαίνουν στις 
εσωτερικές στάθµες των ατόµων ενός συγκεκριµένου στοιχείου, όταν αυτό βρίσκεται 
σε διάφορες καταστάσεις σθένους ή διάφορα χηµικά περιβάλλοντα, µπορεί να 
διαφέρουν µέχρι και περίπου 10 eV [16]. Για την ακριβή µέτρηση τέτοιων 
µετατοπίσεων είναι σκόπιµο οι κορυφές του φάσµατος XPS να είναι όσο το δυνατό 
πιο λεπτές. Το µέγεθος που σχετίζεται µε αυτή την παρατήρηση ονοµάζεται 
διακριτική ικανότητα, ∆Ε (resolution), και αντιστοιχεί στο ενεργειακό πλάτος στο 
ήµισυ του µεγίστου της κορυφής. 
 
• Ανάλυση Φάσµατος XPS 
Πλάτος Γραµµών 

Σε ένα φάσµα ευρείας σάρωσης παρατηρεί κανείς ότι οι κορυφές που 
εµφανίζονται έχουν διαφορετικά ενεργειακά πλάτη στο ήµισυ του µεγίστου (FWHM). 
Το πλάτος κάθε κορυφής είναι συνδυασµός από τρία διαφορετικά πλάτη [17]: 
α) Το φυσικό πλάτος της γραµµής των ακτίνων-Χ (∆Εp). Στον Πίνακα Ι.3 φαίνονται 
διάφορες γραµµές ακτίνων-Χ και τα αντίστοιχα φυσικά τους πλάτη. 
β) Το φυσικό πλάτος του εσωτερικού ενεργειακού επιπέδου στο οποίο αντιστοιχεί η 
συγκεκριµένη κορυφή (∆Εη). Αυτό αποδίδει την αβεβαιότητα στο χρόνο ζωής της 
ιοντικής κατάστασης στην οποία παραµένει το άτοµο µετά τον φωτοϊονισµό και 
υπολογίζεται από τη σχέση αβεβαιότητας του Heinsenberg: 
∆Εη = h.τ –1                            (Ι.19) 
όπου h είναι η σταθερά του Plank και τ ο χρόνος ζωής, ο οποίος είναι µεταξύ 10-15 s 
(εσωτερικές στάθµες) και 10-13 s (εξωτερικές στάθµες). 
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γ) Την διακριτική ικανότητα του αναλυτή (∆Εα). Το µέγεθος αυτό είναι 
χαρακτηριστικό του είδους αλλά και του τρόπου λειτουργίας του αναλυτή. 
 
Άρα, το παρατηρούµενο πλάτος (∆Ε) κάθε κορυφής θα δίνεται από τη σχέση [17]: 

2/12
a

22
p )( ∆Ε+∆Ε+∆Ε=∆Ε η                (Ι.20) 

 
Πίνακας Ι.3: Ενέργειες και ενεργειακά πλάτη µερικών χαρακτηριστικών γραµµών 
µαλακών ακτίνων-Χ [17]. 
 

Πηγή Ενέργεια (eV) Πλάτος, ∆Ep (eV) 

Υµζ 132.3 0.47 
ΖrMζ 151.4 0.77 
ΝbMζ 171.4 1.21 
MoMζ 192.3 1.53 
TiLα 395.3 3.0 
CrLα 572.8 3.0 
NiLα 851.5 2.5 
CuLα 929.7 3.8 
MgKα 1253.6 0.7 
AlKα 1486.6 0.85 
SiKα 1739.5 1.0 
YLα  1922.6 1.5 
ZrLα 2042.4 1.7 
TiKα 4510.0 2.0 
CrKα 5417.0 2.1 
CuKα 8048.0 2.6 

 
Φαινόµενα Τελικής Κατάστασης 

Η ερµηνεία των δεδοµένων από την τεχνική XPS, λαµβάνοντας υπόψη µόνο την 
αρχική κατάσταση του ατόµου, δηλαδή τις ηλεκτρονιακές του ιδιότητες πριν από τον 
φωτοϊονισµό, είναι µια απλουστευµένη διαδικασία. Η ύπαρξη µιας οπής µετά τον 
φωτοϊονισµό είναι δυνατό να επηρεάσει την ενεργειακή κατανοµή των εκπεµπόµενων 
ηλεκτρονίων µε διαφορετικούς τρόπους [18]. Τα φαινόµενα τελικής κατάστασης 
µπορεί να οδηγήσουν σε ενεργειακές µεταπτώσεις, διαχωρισµό (splitting) των 
κορυφών ή εµφάνιση “δορυφορικών” κορυφών (satellites). Τα πιο σηµαντικά από τα 
φαινόµενα αυτά παρουσιάζονται µε συντοµία στη συνέχεια. 
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α) Φαινόµενα Εφησυχασµού (relaxation) 
Η ενέργεια εφησυχασµού για ένα δεδοµένο εσωτερικό ηλεκτρονιακό επίπεδο 

µπορεί να διαχωριστεί σε δύο µέρη. Ένα ενδο-ατοµικό όρο (intra-atomic) που 
αντιστοιχεί στην ενέργεια εφησυχασµού στο ελεύθερο άτοµο, και ένα εξω-ατοµικό 
(extra-atomic) όρο που προέρχεται από µια πρόσθετη ανακατανοµή της πυκνότητας 
των ηλεκτρονίων (screening) από το περιβάλλον του ατόµου µέσα στο στερεό µε 
σκοπό την αντιστάθµιση του φορτίου της οπής [19]. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να 
οδηγήσει σε µείωση της ενέργειας σύνδεσης, όπου στα µέταλλα µπορεί να είναι και 
της τάξης των 5-10 eV. Τα φαινόµενα εφησυχασµού πολλές φορές δυσχεραίνουν την 
ερµηνεία της θέσης των κορυφών µε βάση τις χηµικές µετατοπίσεις. 
 
β) Πολλαπλός ∆ιαχωρισµός 

Αν η ηλεκτρονιακή δοµή ενός ατόµου περιγραφεί µε σύζευξη της τροχιακής 
στροφορµής και του spin ξεχωριστά (L-S coupling ή spin-orbit interaction), τότε είναι 
φανερό ότι όταν ένα ηλεκτρόνιο αποχωρήσει, το ιόν που αποµένει µπορεί να 
διαµορφωθεί ηλεκτρονιακά µε περισσότερους από ένα τρόπους. Το φαινόµενο αυτό 
θα οδηγήσει στη δηµιουργία κορυφών σε διαφορετικές ενέργειες σύνδεσης στο 
φάσµα των φωτοηλεκτρονίων [19]. Αν για παράδειγµα ένα ηλεκτρόνιο εξαχθεί από 
το επίπεδο 1s του Ν στο ελεύθερο µόριο του ΝΟ, το αποµένον 1s ηλεκτρόνιο µπορεί 
να έχει spin παράλληλο ή αντιπαράλληλο µε αυτό του ενός ηλεκτρονίου στο 2π* 
τροχιακό, οδηγώντας σε διαχωρισµό των κορυφών κατά 1.5 eV [19]. 

Αν σε ένα άτοµο µε συµπληρωµένα ενεργειακά τροχιακά (closed-shell) 
διεγερθεί ένα ηλεκτρόνιο από µια στάθµη µε τροχιακή στροφορµή l≠0 (π.χ. ένα p-
ηλεκτρόνιο), η τελική κατάσταση θα εµφανίζει και πάλι υψηλότερη πολλαπλότητα. 
Στην απλούστερη περίπτωση θα είναι p3/2 και p1/2, µε το spin του ηλεκτρονίου 
παράλληλο ή αντιπαράλληλο µε την τροχιακή στροφορµή (Σχήµα Ι.9). Η κατάσταση 
γίνεται περισσότερο πολύπλοκη αν σε αυτές τις περιπτώσεις τα ηλεκτρόνια σθένους 
σχηµατίζουν ένα ανοιχτό (open-shell) σύστηµα. 
 
γ) Πολυ-ηλεκτρονιακές ∆ιεγέρσεις (Multi-electron excitations) 

Η αναδιάταξη της ηλεκτρονιακής δοµής (screening) µετά τον σχηµατισµό 
µιας οπής σε ένα εσωτερικό ηλεκτρονιακό επίπεδο είναι δυνατό να οδηγήσει στη 
δηµιουργία διεγερµένων καταστάσεων [20]. Μια από αυτές είναι η διέγερση ενός 
ηλεκτρονίου της ζώνης σθένους σε υψηλότερες δέσµιες καταστάσεις. Η ενέργεια που 
απαιτείται γι’ αυτή τη διέγερση δεν είναι πλέον διαθέσιµη για το αρχικό 
φωτοηλεκτρόνιο και τότε στο φάσµα εµφανίζονται “δορυφορικές” γραµµές που 
ονοµάζονται “shake-up”. Αν η διέγερση γίνει σε ελεύθερες συνεχείς καταστάσεις, 
αφήνοντας ένα διπλά ιονισµένο άτοµο µε οπές τόσο στην εσωτερική στάθµη όσο και 
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στη ζώνη σθένους, τότε οι δηµιουργούµενες δορυφορικές γραµµές ονοµάζονται 
“shake-off” [20]. 

 

 
Σχήµα Ι.9: ∆ιαχωρισµός τροχιάς-τροχιακού (spin-orbit splitting). 
 

Στα στερεά τα φαινόµενα αυτά συνήθως δεν εµφανίζονται σαν διάκριτες 
κορυφές, γιατί βρίσκονται στην ενεργειακή περιοχή των ανελαστικών δευτερογενών 
ηλεκτρονίων. Στα µέταλλα, η υψηλή πυκνότητα των µή συµπληρωµένων 
καταστάσεων πάνω από το επίπεδο Fermi έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση 
“ουρών” στην πλευρά των χαµηλών ενεργειών των κύριων (αδιαβατικών) κορυφών, 
λόγω των παραπάνω φαινοµένων. Με άλλα λόγια οι κορυφές γίνονται ασύµµετρες. 
Στο Σχήµα Ι.10 παρουσιάζεται σχηµατική απεικόνιση των δορυφόρων “shake-up” και 
“shake-off” [20]. 

 
Σχήµα Ι.10: Σχηµατική απεικόνιση µιας αδιαβατικής κορυφής XPS µε δορυφορικές 
κορυφές shake-up και shake-off. 
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• Ποσοτική Ανάλυση µε την Χρήση Φασµατοσκοπίας XPS 
 Η ποσοτική ανάλυση ενός δείγµατος µε χρήση της φασµατοσκοπία XPS 
βασίζεται στο γεγονός ότι η πιθανότητα ιονισµού (ενεργός διατοµή) µιας εσωτερικής 
ηλεκτρονιακής στάθµης είναι πρακτικά ανεξάρτητη από την κατάσταση σθένους του 
συγκεκριµένου στοιχείου. Αυτό σηµαίνει ότι η ένταση των κορυφών XPS είναι 
ανάλογη του αριθµού των ατόµων που ανιχνεύονται στην αναλυόµενη περιοχή της 
επιφάνειας [21]. Ένταση είναι το ολοκληρωµένο σήµα κάτω από µια συγκεκριµένη 
κορυφή, αν και προσεγγιστικά συχνά αντικαθίσταται από το ύψος της κορυφής. Η 
µέτρηση της έντασης πρέπει να γίνει µετά από κατάλληλη αφαίρεση του 
υποστρώµατος, η οποία συνήθως γίνεται σχεδιάζοντας µια ευθεία γραµµή µεταξύ δυο 
κατάλληλα επιλεγµένων σηµείων. Για τον ίδιο σκοπό έχουν προταθεί και 
ακριβέστερες µέθοδοι [21]. 

Η ένταση ΙΑ µιας συγκεκριµένης ηλεκτρονιακής στάθµης ενός στοιχείου Α 
µέσα σ’ ένα στερεό Μ µπορεί να περιγραφεί από την παρακάτω εξίσωση [21]: 

∫∫ ∫∫ ∫ γφψθλ−ψχΝΕφγψχΤδψχγσ= ΑΕ
ΜΑ

χ ψ
Α

π

=γ

π

=φ z
o

0

2

0
AA

hv
AA dddzdxd]cos/zexp[)z,,(),,,,(sec),(I)(L)E(D.I   (Ι.21) 

 
Το σΑhv είναι η ενεργός διατοµή για τον φωτοϊονισµό της συγκεκριµένης στάθµης του 
στοιχείου Α από ακτινοβολία διέγερσης µε ενέργεια hv. Το LA(γ) είναι η γωνιακή 
ασυµµετρία της εκπεµπόµενης έντασης σε σχέση µε τη γωνία γ ανάµεσα στη 
διεύθυνση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και τη διεύθυνση ανίχνευσης. Φ είναι η 
αζυµουθιακή γωνία και Io(χ,ψ) είναι η ροή των φωτονίων ανά µονάδα επιφάνειας στο 
δείγµα στη θέση (χ,ψ). Το Τ(χ,ψ,γ,φ,ΕΑ) είναι η συνάρτηση διέλευσης (transmission 
function) του αναλυτή ηλεκτρονίων και το ΝΑ (χ,ψ,z) είναι η πυκνότητα των ατόµων 
Α στη θέση (χ,ψ,z). Ο παράγοντας D(EA) έχει να κάνει µε την αποτελεσµατικότητα 
της ανίχνευσης του αναλυτή ηλεκτρονίων. Αφού τα φωτόνια διεισδύουν σε αρκετό 
βάθος µέσα στο δείγµα (µερικά µm), υπάρχει ένας παράγοντας λΜΕΑcosθ που 
καθορίζει το βάθος ανίχνευσης. Οι συντεταγµένες χ, ψ, z, γ, δ, φ δίνονται στο Σχήµα 
Ι.11. 

Η Εξ. Ι.21 δεν είναι εύχρηστη για µετρήσεις ρουτίνας. Μπορεί παρ’ όλα αυτά 
να απλοποιηθεί, αν ο αναλυτής έχει µικρή σχισµή εισόδου και αν στο δείγµα οι 
ακτίνες-Χ προσπίπτουν οµοιογενώς (πράγµα που συµβαίνει στις περισσότερες 
περιπτώσεις) [22]. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η Εξ. Ι.21 γράφεται: 

)E(G.cosNI)(L).E(DI A11Ao1AAA θλγσ= ΑΕ
ΜΑ             (Ι.22) 

όπου οι γωνίες γ1 και θ1 είναι τώρα καθορισµένες από τη γεωµετρία µεταξύ 
δείγµατος-αναλυτή. Τιµές για τα σΑ(hv) για τις περισσότερες ηλεκτρονιακές στάθµες 
των στοιχείων και για ακτινοβολία διέγερσης από τις γραµµές MgKα και AlΚα έχουν 
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υπολογιστεί από τον Scofield [23] και δίνονται σε πίνακες. Ανάλογοι υπολογισµοί 
έχουν γίνει και από τον Band και τους συνεργάτες του, [24] όπως επίσης και από τον 
Nefedov και τους συνεργάτες του [25]. Ο παράγοντας γωνιακής ασυµµετρίας LA(γ1) 
για τις µη-πολωµένες ακτίνες-Χ δίνεται από την Εξ. Ι.23 [21]: 

)1sin
2
3(

2
11)(L 1

2
1A −γβ+=γ Α               (Ι.23) 

όπου βΑ είναι µια σταθερά για το συγκεκριµένο ηλεκτρονιακό επίπεδο του ατόµου Α. 
 

 
Σχήµα Ι.11: Η γεωµετρία της διάταξης της φασµατοσκοπίας XPS. 

 
 Ο παράγοντας G1(EA) είναι γνωστός µε το όνοµα étendue (πεδίο ανάλυσης) 
του αναλυτή και εκφράζει το ολοκλήρωµα της αναλυόµενης επιφάνειας µε την 
συνάρτηση διέλευσης του αναλυτή: 

∫ ∫
χ ψ

ψχΕψΤ= dd),,x()E(G Α1A1               (Ι.24) 

Ο παράγοντας D(EA) είναι σταθερός στην περίπτωση που ο αναλυτής δουλεύει µε 
σταθερή ενέργεια διέλευσης (pass energy), Εp, και έτσι µπορεί να αγνοηθεί. Στην 
περίπτωση αυτή η αναλυόµενη επιφάνεια του δείγµατος είναι επίσης σταθερή αλλά η 
συνάρτηση διέλευσης, Τ(ΕΑ), έχει βρεθεί να µεταβάλλεται µε την ενέργεια ΕΑ έτσι 
ώστε [25]: 

v
AA1 E)E(G −∝                 (Ι.25) 

 
όπου το ν εξαρτάται από το είδος του αναλυτή. Για τους περισσότερους από τους 
ηµισφαιρικούς αναλυτές που χρησιµοποιούνται σήµερα, είναι v~1, στις υψηλές 
ενέργειες, ενώ είναι συνήθως v<1 σε χαµηλές ενέργειες. 
 Επειδή πολλές φορές οι παράγοντες που συσχετίζονται µε τον αναλυτή ή τις 
ακτίνες-Χ δεν είναι γνωστοί, ένας απλός τρόπος για να τους εξαλείψει κανείς είναι να 
χρησιµοποιήσει την ένταση ΙΑ∞ του στοιχείου Α σε µια γνωστή κατάσταση αναφοράς, 
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όπου καταγράφηκε υπό τις ίδιες πειραµατικές συνθήκες. Η κατάσταση αναφοράς 
µπορεί να είναι ένα µακροσκοπικό δείγµα καθαρού στοιχείου Α, όπου το ΙΑ∞ 
χαρακτηρίζεται σαν παράγοντας ατοµικής ευαισθησίας για το Α [25]. 
 
• Ποσοτική ανάλυση σε οµοιογενή δείγµατα 

Θεωρούµε ένα στερεό που αποτελείται από τα στοιχεία Α και Β µε ατοµικές 
πυκνότητες ΝΑ και ΝΒ, αντίστοιχα. Αν οι ατοµικές ευαισθησίες ΙΑ∞ και ΙΒ∞ είναι 
γνωστές, τότε σύµφωνα µε την Εξ.Ι.22 προκύπτει: 

Α

Α

Ε
Α

Ε
ΑΒ

∞∞ λ
λ

= .
N
N

I
I

A

A

A

A     και    
Β

Β

Ε
Β

Ε
ΑΒ

∞
Β

Β
∞
Β

Β

λ
λ

= .
N
N

I
I              (Ι.26) 

 
∆ιαιρώντας τις πιο πάνω εξισώσεις κατά µέλη, 
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Α
∞
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ΒΑ
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ΑΑ

λλ
λλ

=                (Ι.27) 

 
όπου, 

ΑΕ
ΑΒλ  και ΒΕ

ΑΒλ : οι µέσες ελεύθερες διαδροµές των φωτοηλεκτρονίων µε ενέργειες  

ΕΑ και ΕΒ, αντίστοιχα µέσα στο στερεό ΑΒ, και 
ΝΑ

∞ και ΝΒ
∞: οι ατοµικές πυκνότητες των στοιχείων Α και Β στα καθαρά  

δείγµατα αναφοράς, αντίστοιχα. 
 
 Οι παραπάνω εξισώσεις είναι εύχρηστες σε ποσοτικούς υπολογισµούς, 
απαιτούν όµως την γνώση των τιµών ΙΑ∞ και ΙΒ∞. Επειδή δεν είναι πάντα δυνατό να 
υπάρχει το καθαρό δείγµα αναφοράς, ώστε να µετρούνται οι εντάσεις αυτές επί τόπου 
και κάτω από τις ίδιες πειραµατικές συνθήκες, χρησιµοποιούνται συνήθως τιµές που 
έχουν βρεθεί πειραµατικά και υπάρχουν σε πίνακες. Από τα δεδοµένα που υπάρχουν 
στην βιβλιογραφία για τις τιµές Ι∞ των ηλεκτρονιακών επιπέδων όλων των χηµικών 
στοιχείων, αυτά των Wagner [26], Nefedov [27] και Evans [28] εµφανίζουν τις 
µικρότερες αποκλίσεις από τις θεωρητικά υπολογιζόµενες τιµές. 
 
• Ποσοτική ανάλυση σε ανοµοιογενή δείγµατα 

Αν θεωρήσουµε µια καθαρή επιφάνεια που αποτελείται µόνο από ένα στοιχείο Β, 
και πάνω σε αυτή ένα στρώµα στοιχείου Α µε πάχος dA, τότε η ένταση XPS από το 
υπόστρωµα ΙΒ, δίνεται από τη σχέση [21]. 

]cos/dexp[ )E(
AA

B θλ−Ι=Ι ∞
ΒΒ ,              (Ι.28) 

και η ένταση ΙΑ από τη σχέση: 
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)]cos/dexp(1[ )E(
AA θλ−−Ι=Ι Α∞

ΑΑ               (Ι.29) 

Αν το υπόστρωµα καλύπτεται από ένα κλάσµα ΦΑ ενός µονοστρώµατος του 
στοιχείου Α, τότε οι εντάσεις ΙΑ και ΙΒ θα δίνονται από τις σχέσεις [21]: 

)]cos/exp(1[ )E(
AA θλα−Φ+Φ−Ι=Ι Β

ΑΑ
∞
ΒΒ            (Ι.30α) 

)]cos/exp(1[. )E(
AA θλα−−ΦΙ=Ι Α

Α
∞
ΑΑ            (Ι.30β) 

όπου αΑ είναι το πάχος ενός µονοστρώµατος του στοιχείου Α.  
 
Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι τα ΙΑ∞ και ΙΒ∞ δεν είναι ακριβώς οι ατοµικές 
ευαισθησίες που δίνονται από τους πίνακες αναφοράς, αλλά οι απόλυτες τιµές της 
έντασης για τα καθαρά δείγµατα Α και Β. Ο λόγος ΙΑ∞/ΙΒ∞ όµως είναι ο ίδιος και στις 
δύο περιπτώσεις όταν δεν υπάρχουν γωνιακά φαινόµενα. 
 
Γωνιακά Φαινόµενα 
α) Φαινόµενα Περίθλασης 

Όταν η ανίχνευση των φωτοηλεκτρονίων γίνεται σε µια γωνία θ σε σχέση µε 
την κάθετο στην επιφάνεια, τότε το βάθος ανίχνευσης d δίνεται από τη σχέση [22]: 
d = λ cosθ                 (Ι.31) 
Έτσι, είναι φανερό ότι η µεγαλύτερη επιφανειακή ευαισθησία επιτυγχάνεται σε πολύ 
µικρές (near-grazing) γωνίες θ, αν και υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί που 
προκύπτουν λόγω της τραχύτητας της επιφάνειας. Σε ένα οµογενές ισοτροπικό υλικό 
δεν αναµένονται µεταβολές της έντασης µε τη γωνία ανίχνευσης [22]. 
 Στην γωνιακή κατανοµή των εντάσεων XPS είναι δυνατό να εµφανιστούν 
συγκεκριµένες δοµές, στην περίπτωση της ανάλυσης µονοκρυστάλλων, λόγω 
φαινοµένων περίθλασης. Ο Evans και οι συνεργάτες του [28], έδειξαν ότι οι λόγοι 
των εντάσεων για κορυφές φωτοηλεκτρονίων που προέρχονται από 
µονοκρυστάλλους αλουµινοπυριτικών ενώσεων µεταβάλλονταν κατά 30% ανάλογα 
µε τον προσανατολισµό του δείγµατος. Έτσι, ήταν αναγκαίο να πάρουν τον µέσο όρο 
των εντάσεων για µια περιοχή 40ο για να επιτύχουν ένα σωστό ποσοτικό υπολογισµό. 
 ∆εν είναι εύκολο να γίνει αναλυτική θεωρητική επεξεργασία των φαινοµένων 
περίθλασης φωτοηλεκτρονίων µε ενέργειες 500-1500 eV, µε ενδιαφέρον στη τεχνική 
XPS, και ο λόγος είναι ότι ισχυρά φαινόµενα πολλαπλής σκέδασης λαµβάνουν χώρα 
ταυτόχρονα [22]. Ο Egelhoff [29] έχει δείξει ότι απλά κλασσικά επιχειρήµατα 
µπορούν να προβλέψουν ότι η ένταση των φωτοηλεκτρονίων αυξάνεται κατά µήκος 
των κύριων κρυσταλλογραφικών αξόνων του στερεού, όπου η πυκνότητα των ατόµων 
είναι µεγαλύτερη. Οι Bishop και Roder [30] προτείνουν τέσσερις τρόπους σύµφωνα 
µε τους οποίους τα φαινόµενα της περίθλασης µπορούν να επηρεάσουν τις εντάσεις 
των φωτοηλεκτρονίων: 1) αλλαγές στις σχετικές εντάσεις από άτοµα που 
καταλαµβάνουν διαφορετικές κρυσταλλογραφικές θέσεις, 2) αλλαγές στις σχετικές 
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εντάσεις λόγω διαφορών στην ενέργεια ή στους παράγοντες σκέδασης των 
ηλεκτρονίων, 3) αλλαγές λόγω της επίδρασης ενός επιταξιακού στρώµατος στην 
επιφάνεια, και τέλος 4) αλλαγές λόγω της επίδρασης ενός άµορφου στρώµατος στην 
επιφάνεια. 
 Οι αλλαγές στις εντάσεις λόγω διαφορετικών κρυσταλλογραφικών θέσεων 
των ατόµων έχουν παρατηρηθεί, για παράδειγµα, στο GaAs [31] όπου, αν και οι 
κορυφές που µελετούνταν βρίσκονταν σε παραπλήσιες ενέργειες και οι διαφορές στο 
µήκος κύµατος και στη σκέδαση των ηλεκτρονίων ήταν µικρές, οι γωνιακές 
µεταβολές των εντάσεων των δύο κορυφών ήταν σηµαντικά διαφορετικές. 
 Ένα άµορφο στρώµα στην επιφάνεια εξασθενεί τα αποτελέσµατα της 
περίθλασης. Αυτό έχει δειχθεί για µονοκρύσταλλους Si(100) στην επιφάνεια των 
οποίων υπάρχει οξείδιο [31]. Για µεγαλύτερα πάχη οξειδίου (2-3 nm), οι µεταβολές 
των εντάσεων, µεταβάλλοντας τη γωνία, ήταν µικρότερες από αυτές για λεπτότερα 
υµένια, ενώ δεν παρατηρήθηκαν καθόλου φαινόµενα περίθλασης στην ένταση του Si 
που προερχόταν από το άµορφο στρώµα [31]. 
 Η εξασθένιση των φαινοµένων περίθλασης καθώς το πάχος του στρώµατος 
στην επιφάνεια αυξάνεται οφείλεται στο ότι όλο και λιγότερα ατοµικά στρώµατα Si 
συνεισφέρουν στο σήµα που προέρχεται από το υπόστρωµα. 
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, για ακριβείς ποσοτικούς υπολογισµούς µε χρήση 
της τεχνικής XPS, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη τα φαινόµενα περίθλασης των 
ηλεκτρονίων. Στην περίπτωση µιας οµογενούς επιφάνειας, για ποσοτική ανάλυση 
χρησιµοποιούµε τις σχετικές εντάσεις των κορυφών. Αν οι εντάσεις αυτές 
επηρεάζονται το ίδιο, λόγω περίθλασης, τότε ο λόγος τους δεν επηρεάζεται. Όταν 
όµως αυτό δεν συµβαίνει, τότε θα πρέπει να βρεθεί µια µέση τιµή των εντάσεων για 
διάφορες κατευθύνσεις του δείγµατος σε µια αρκετά µεγάλη περιοχή. Ένας άλλος 
τρόπος είναι να βρεθεί µια γωνία εκποµπής όπου τα φαινόµενα περίθλασης είναι 
αµελητέα και όλες οι µετρήσεις θα πρέπει να γίνονται σε αυτό τον προσανατολισµό 
[31]. 

Τα φαινόµενα περίθλασης δεν θα έπαιζαν κανένα ρόλο στους ποσοτικούς 
υπολογισµούς, εάν ο αναλυτής ηλεκτρονίων είχε τη δυνατότητα να συλλέγει 
δεδοµένα από µια µεγάλη στερεή γωνία. Οι σφαιρικοί αναλυτές, που συνήθως 
χρησιµοποιούνται στη φασµατοσκοπία XPS, µαζεύουν ηλεκτρόνια από µια στερεή 
γωνία (acceptance angle) που είναι συνήθως 5-10ο [31]. Όσο µικρότερη είναι η γωνία 
αυτή, µε κατώτατο βέβαια όριο το πλάτος (F.W.H.M.) της σκεδαζόµενης δέσµης, 
τόσο πιο έντονα είναι τα φαινόµενα της περίθλασης (Σχήµα Ι.12α). 
 
β) Εµπροσθοσκέδαση 
 Η εµπροσθοσκέδαση συνδέεται µε την εκτροπή των ηλεκτρονιακών τροχιών 
από τα γειτονικά άτοµα, λόγω ελκτικών δυνάµεων Coulomb. Το φαινόµενο αυτό 
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ευθύνεται για αύξηση της έντασης των κορυφών XPS, κυρίως κατά µήκος των 
διατοµικών αξόνων [32]. Η αύξηση στην ένταση είναι µεγάλη µόνο όταν µπροστά 
από το άτοµο που εκπέµπει (πηγή) υπάρχει ένας περιορισµένος αριθµός ατόµων 
(σκεδαστών). Ο Tong και οι συνεργάτες του [33], έχουν ονοµάσει το φαινόµενο αυτό 
εστίαση προς τα εµπρός (forward focusing) και σηµειώνουν ότι σε µια σειρά 
σκεδαστών µόνο οι πρώτοι (κοντινότεροι στην πηγή) είναι αυτοί που συµµετέχουν 
θετικά στο φαινόµενο, ενώ οι υπόλοιποι οδηγούν σε αφεστίαση (defocusing), λόγω 
πολλαπλής σκέδασης. Έτσι, τα άτοµα-πηγές που βρίσκονται σε βάθος µεγαλύτερο 
από 3-4 ατοµικά στρώµατα έχουν µάλλον ισοτροπική συµπεριφορά. Ο ακριβής 
αριθµός των ατόµων σκεδαστών που απαιτείται για να γίνει αφεστίαση εξαρτάται από 
την κινητική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων όπου και αυξάνει µε αύξηση αυτής. 
 

 
 

 
 

Σχήµα 1.12: α) Πειραµατικές αρχές της περίθλασης φωτοηλεκτρονίων, β) Η 
διαδικασία της εµπροσθοσκέδασης. 
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 Το φαινόµενο της εµπροσθοσκέδασης δηµιουργεί αύξηση στις εντάσεις των 
κορυφών µε ενέργεια µεγαλύτερη των 300 eV. Η αύξηση αυτή φτάνει σε οριακή τιµή 
καθώς η ενέργεια πλησιάζει στο άπειρο. Η διαδικασία της εµπροσθοσκέδασης 
φαίνεται στο Σχ. Ι.12 (β). 
 
Ι.4 Φασµατοσκοπία Περίθλασης Ακτίνων-Χ ( X-Ray Diffraction, XRD) 
  

Οι ακτίνες-Χ έχουν µήκος κύµατος στην τάξη των Å και για το λόγο αυτό 
µπορούν να αλληλεπιδράσουν µε τα άτοµα της δοµής ενός στερεού και να δώσουν 
σηµαντικές πληροφορίες για τον τρόπο διάταξης των ατόµων στο χώρο 
(κρυσταλλογραφικό σύστηµα), ενδοατοµικές αποστάσεις στο πλέγµα, χηµική 
σύσταση της στερεής φάσης, κ.α. Η φασµατοσκοπία XRD χρησιµοποιείται επίσης για 
την παρακολούθηση της κινητικής κρυστάλλωσης και τον υπολογισµό του µεγέθους 
στερεών κρυστάλλων [34]. Παρουσιάζει ακόµα το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί in-situ. Η λεπτοµερής θεωρία της φασµατοσκοπίας XRD δίνεται σε 
εξειδικευµένα βιβλία φυσικής στερεάς κατάστασης [35]. 
 Η περίθλαση ακτίνων-Χ ορίζεται ως η ανελαστική σκέδαση φωτονίων 
(ακτίνες-Χ) από τα άτοµα ενός κρυσταλλικού πλέγµατος [34]. Οι σκεδαζόµενες 
µονοχρωµατικές ακτίνες-Χ που βρίσκονται σε φάση αλληλεπιδρούν προσθετικά. Το 
Σχήµα Ι.13 εξηγεί πως η περίθλαση ακτίνων-Χ από ένα κρυσταλλικό πλέγµα µπορεί 
να οδηγήσει στον υπολογισµό της απόστασης µεταξύ δύο κρυσταλλικών επιπέδων, 
µέσω της εξίσωσης Bragg (Εξ. Ι.32): 

2,... 1,n   ,sind2n =θ=λ              (Ι.32) 

όπου, 
λ: το µήκος κύµατος των ακτίνων-Χ (nm) 
d: η απόσταση µεταξύ δύο ατοµικών επιπέδων στο στερεό (nm) 
θ: η γωνία µεταξύ της εισερχόµενης δέσµης των ακτίνων-Χ και του ατοµικού  
    επιπέδου που προκαλεί την ανάκλαση (º), και 
n: ακέραιος αριθµός που καλείται τάξη ανάκλασης. 
 

Με µέτρηση των γωνιών 2θ, κάτω από τις όποιες εξέρχονται από τον 
κρύσταλλο οι ακτίνες που αλληλεπιδρούν προσθετικά, µπορεί να υπολογισθούν µέσω 
της Εξ.Ι.32 οι αντίστοιχες ενδοατοµικές αποστάσεις, d, οι οποίες είναι 
χαρακτηριστικές για κάθε στερεό. 
 Το φάσµα XRD ενός στερεού (υπό µορφή σκόνης) λαµβάνεται µε τη χρήση 
µιας σταθερής πηγής ακτίνων-Χ (συνήθως CuKα) και ενός κινητού ανιχνευτή ο 
οποίος σαρώνει την ένταση της περιθλώµενης ακτινοβολίας σε σχέση µε τη γωνία 2θ 
µεταξύ εισερχόµενων και περιθλώµενων ακτινών [35]. Στην περίπτωση δείγµατος 
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σκόνης, η λήψη φάσµατος XRD είναι δυνατή γιατί ένα µικρό κλάσµα σωµατιδίων 
σκόνης είναι προσανατολισµένο µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τα ατοµικά του επίπεδα 
να βρίσκονται στην κατάλληλη γωνία θ, σε σχέση µε την εισερχόµενη ακτινοβολία, 
µε αποτέλεσµα να δώσουν φάσµα προσθετικής αλληλεπίδρασης (Σχήµα Ι.13). 

 
 

Σχήµα Ι.13: Σκεδαζόµενες ακτίνες-Χ από κρυσταλλικό πλέγµα στερεού, σύµφωνα µε 
την αρχή του Bragg. 
 

Σε ότι αφορά το χαρακτηρισµό καταλυτών, τα φάσµατα περίθλασης ακτίνων-
Χ χρησιµοποιούνται ευρέως για τον προσδιορισµό των κρυσταλλικών φάσεων από 
τις οποίες αποτελείται ένας καταλύτης. 
 Παρόλα αυτά, η περίθλαση ακτίνων-Χ παρουσιάζει ένα σηµαντικό 
µειονέκτηµα. Φάσµατα µε σαφή διαχωρισµό κορυφών λαµβάνονται µόνο στην 
περίπτωση όπου το δείγµα παρουσιάζει ικανοποιητική κρυσταλλική τάξη. Φυσικά το 
γεγονός αυτό µπορεί να θεωρηθεί και πλεονέκτηµα, αφού το εύρος ή το σχήµα των 
κορυφών XRD µπορεί να δώσει σηµαντικές πληροφορίες για τις διαστάσεις των 
κρυστάλλων που δίνουν το φάσµα. Οι γραµµές ή κορυφές περίθλασης των τέλειων 
κρυστάλλων είναι πολύ στενές, όπως για παράδειγµα αυτές που προκύπτουν από τα 
επίπεδα (111) και (200) µεγάλων σωµατιδίων Pd (Σχήµα Ι.14). Για µικρότερους 
κρυστάλλους (<100 nm) παρατηρείται διεύρυνση των κορυφών περίθλασης λόγω 
ατελούς αλληλοαναίρεσης των ανακλώµενων ακτίνων-Χ που δεν είναι σε φάση. 
Όπως φαίνεται στο Σχ. Ι.14, τα δύο φάσµατα XRD που αντιστοιχούν στους 
στηριζόµενους καταλύτες Pd παρουσιάζουν αρκετά διευρυµένες κορυφές σε σχέση 
µε το πρότυπο δείγµα [36].  
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 Η εξίσωση Scherrer (Εξ. Ι.33) δίνει τη σχέση µεταξύ κρυσταλλικού µεγέθους 
και εύρους κορυφών στο φάσµα περίθλασης ακτίνων-Χ [36]: 

θβ
λ

>=<
cos
KL                 (Ι.33) 

όπου, 
<L>: µέτρο για το µέγεθος του σωµατιδίου σε κατεύθυνση κάθετη στο επίπεδο  
         περίθλασης 
λ: το µήκος κύµατος των ακτίνων-Χ (nm) 
β: το εύρος της παρατηρούµενης κορυφής (2Θ) 
θ: η γωνία µεταξύ της εισερχόµενης δέσµης των ακτίνων-Χ και του ατοµικού 
    επιπέδου που προκαλεί την ανάκλαση (ο), και 
Κ: σταθερά (συνήθως θεωρείται σαν µονάδα). 
 

 
Σχήµα Ι.14: Φάσµατα XRD σε στηριζόµενους καταλύτες Pd (Ι: 2.4wt%Pd, 
II:1.1wt%Pd), και πρότυπο φάσµα κρυσταλλικού Pd [36]. 
 
Εφαρµογή της Εξ. Ι.33 στα φάσµατα περίθλασης του Σχήµατος Ι.14 επιτρέπουν τον 
προσδιορισµό της µέσης διαµέτρου των σωµατιδίων Pd: 4.2 και 2.5 nm για τους 
καταλύτες 2.4 και 1.1 wt% Pd, αντίστοιχα. 

Από την εξίσωση Scherrer (Εξ. Ι.33) φαίνεται ακόµα ότι µετρήσεις µε χρήση 
ακτινοβολίας χαµηλότερου µήκους κύµατος δίνουν πιο οξείες κορυφές. Αυτό 
συµβαίνει όχι µόνο επειδή µειώνεται η τιµή του λ, αλλά γιατί και οι κορυφές 
µετακινούνται σε χαµηλότερες γωνίες περίθλασης (βλέπε εξίσωση Bragg), γεγονός 
που ελαττώνει τον όρο 1/cos θ στην Εξ. Ι.33. Τα δύο αυτά φαινόµενα βοηθούν στην 
ελάττωση της διαπλάτυνσης των κορυφών περίθλασης. Για το λόγο αυτό, εάν 
χρησιµοποιηθούν ακτίνες-Χ, MoKα (17.44 keV, λ~0.07 nm) µπορούν να ληφθούν 
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φάσµατα ευκρινή XRD από µικρότερους κρυστάλλους παρά όταν χρησιµοποιηθεί 
ακτινοβολία CuKa (8.04 keV, 0.15 nm) [37]. 

Η διαπλάτυνση των κορυφών περίθλασης ακτίνων-Χ αποτελεί ένα γρήγορο 
αλλά όχι πάντα αξιόπιστο µέτρο για τον υπολογισµό του µεγέθους κρυσταλλικών 
σωµατιδίων. Όπως αναφέρει ο Cohen [38], το υπολογιζόµενο µέγεθος κρυσταλλιτών 
από τα φάσµατα XRD συσχετίζεται µάλλον µε τον όγκο του σωµατιδίου παρά την 
επιφάνεια του, κάτι που θα είχε περισσότερη σηµασία για ένα επιφανειακό φαινόµενο 
όπως είναι η κατάλυση. Ακόµη δεν θα πρέπει να αγνοηθούν εσωτερικές τάσεις καθώς 
και οργανολογικοί παράγοντες που συµβάλλουν στην διαπλάτυνση των κορυφών 
XRD [38]. 

Οι καλύτερες και πιο αξιόπιστες µέθοδοι για τον υπολογισµό του µεγέθους 
σωµατιδίων από φάσµατα XRD βασίζονται στην ανάλυση κορυφών µε χρήση 
µετασχηµατισµών Fourier. Το µέσο µέγεθος των σωµατιδίων υπολογίζεται από την 
πρώτη παράγωγο του παράγοντα του συνηµίτονου, ενώ η κατανοµή του µεγέθους 
των κρυσταλλιτών υπολογίζεται από την δεύτερη παράγωγο. Η φασµατοσκοπία XRD 
σε συνδυασµό µε την πιο πάνω µεθοδολογία πλεονεκτεί σηµαντικά σε σχέση µε 
άλλες τεχνικές, όπως για παράδειγµα την ηλεκτρονική µικροσκοπία, γιατί λαµβάνει 
υπόψη ένα µεγαλύτερο δείγµα από την καταλυτική επιφάνεια. Περισσότερες 
λεπτοµέρειες καθώς και παραδείγµατα για την χρήση της µεθοδολογίας αυτής 
αναφέρονται σε συγγράµµατα του Cohen και των συνεργατών του [38-40]. 
 
• In Situ Φασµατοσκοπία Περίθλασης Ακτίνων-Χ 
 
 Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα των ακτίνων-Χ είναι η µεγάλη τους ικανότητα 
διείσδυσης γεγονός που κάνει την φασµατοσκοπία XRD ικανή για να χρησιµοποιηθεί 
in situ [41, 42]. Το Σχήµα Ι.15 παρουσιάζει ένα απλοποιηµένο διάγραµµα της 
συσκευής η οποία χρησιµοποιήθηκε για in situ XRD µετρήσεις από τους Jung και 
Thomson [42].  

Όπως φαίνεται στο Σχ. Ι.15, η συσκευή αυτή αποτελείται από ένα κελλί µε 
ειδικά παράθυρα τα οποία επιτρέπουν την διέλευση των ακτίνων-Χ και ένα 
θερµαντικό δίσκο από φύλλο λευκοχρύσου (Pt), ο οποίος βρίσκεται σε καλή θερµική 
επαφή µε τη σκόνη του δείγµατος. Οι Jung και Thomson χρησιµοποίησαν αυτό το 
κελλί για την παρακολούθηση της αντίδρασης αναγωγής στηριζόµενων καταλυτών 
σιδήρου σε Al2O3 στους 675 Κ και σε σχέση µε το χρόνο αντίδρασης. Στο Σχήµα Ι.16 
παρουσιάζονται τα φάσµατα XRD που καταγράφηκαν κατά τα πρώτα 38 λεπτά της 
αναγωγής. Με βάση τα αποτελέσµατα των πειραµάτων αυτών έγινε κατανοητός ο 
µηχανισµός αναγωγής (εύρεση ενδιαµέσων σταδίων) του Fe2O3 προς µεταλλικό 
σίδηρο (Feo). Ακόµα έχει προσδιοριστεί η σηµασία της διασποράς του σιδήρου (ή 
των οξειδίων του) όσον αφορά την υπόψιν αντίδραση (Σχ. Ι.16). 
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Η παρακολούθηση αντιδράσεων που λαµβάνουν µέρος στην στερεά 
κατάσταση και που παίζουν ρόλο στην ενεργοποίηση ενός καταλύτη είναι µια από τις 
σηµαντικότερες εφαρµογές της φασµατοσκοπίας περίθλασης ακτίνων-Χ στο πεδίο 
της ετερογενούς κατάλυσης. 
 

 
 
Σχήµα Ι.15: Πειραµατική συσκευή για τη διεξαγωγή in-situ δυναµικών πειραµάτων 
περίθλασης ακτίνων-Χ [42]. 
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Σχήµα Ι.16: Βαθµός Οξείδωσης στηριζόµενου και µη-στηριζόµενου α-Fe2O3, 
σύµφωνα µε αποτελέσµατα in-situ XRD [42]. 
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Ι.5 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία ∆ιέλευσης (Transmission Electron Microscopy, 
ΤΕΜ) 
• Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία ∆ιέλευσης 
 

Σε µία συµβατική ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης (Conventional 
Transmission Microscopy, CTEM ή απλά TEM), ένα λεπτό δισκίο δείγµατος 
ακτινοβολείται µε µία δέσµη ηλεκτρονίων οµοιόµορφης πυκνότητας ρεύµατος      
(Σχήµα I.17). Το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο εκποµπής χρησιµοποιεί ηλεκτρόνια που 
εκπέµπονται αλλά και περιθλώνται. Μία αρχική δέσµη ηλεκτρονίων υψηλής 
ενέργειας και πυκνότητας περνάει µέσα από ένα σύστηµα συγκλίνοντων φακών για 
την παραγωγή παράλληλων ακτίνων οι οποίες στη συνέχεια προσκρούουν πάνω στο 
δείγµα.  

Τα ηλεκτρόνια εκπέµπονται από την πηγή ηλεκτρονίων µε θερµιονική 
εκποµπή, τύπου Schottky ή πεδίου. Οι εκποµπές αυτές χρησιµοποιούνται όταν 
απαιτείται πηγή υψηλής φωτεινότητας. Η επιτάχυνση των ηλεκτρονίων επιτυγχάνεται 
µε την εφαρµογή ηλεκτρικού δυναµικού. Το δυναµικό επιτάχυνσης (acceleration 
voltage) στα συνήθη όργανα κυµαίνεται από 80-120 kV, ενώ τα όργανα µετρίου 
δυναµικού λειτουργούν στην περιοχή των 200-500 kV, για να παρέχουν καλύτερη 
εκποµπή και διακριτική ικανότητα. Στην ηλεκτρονική µικροσκοπία υψηλού 
δυναµικού (ΗΤΕΜ) το δυναµικό επιτάχυνσης φτάνει τα 500-3 MV. 
 Ένα σύστηµα συγκλίνοντων φακών, δύο ή τριών σταδίων, επιτρέπει τη 
µεταβολή της περιοχής φωτισµού του δείγµατος. Η κατανοµή της ηλεκτρονιακής 
έντασης πίσω από το δείγµα µετατρέπεται σε εικόνα πάνω σε µία οθόνη φθορισµού 
µε τη βοήθεια ενός συστήµατος φακών τριών ή τεσσάρων σταδίων. Η εικόνα µπορεί 
να καταγραφεί µε άµεση έκθεση ενός φωτογραφικού γαλακτώµατος ή µίας 
φωτογραφικής πλάκας σε κενό, ή ψηφιακά µέσω µίας οθόνης φθορισµού σε 
συνδυασµό µε µία πλάκα οπτικών ινών σε µια CCD κάµερα. 
 Στο Σχήµα Ι.17 παρουσιάζεται διαγραµµατικά ο τρόπος δηµιουργίας µίας 
εικόνας στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διέλευσης. Ο µηχανισµός σχηµατισµού της 
εικόνας περιλαµβάνει τόσο ελαστική όσο και ανελαστική σκέδαση, δηλ. τα 
ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν ισχυρά µε τα άτοµα µε ελαστική ή ανελαστική σκέδαση. 
Για το λόγο αυτό, το δείγµα θα πρέπει να είναι πολύ λεπτό (της τάξης των 5-100 nm 
για ηλεκτρόνια των 100 keV), ανάλογα µε την πυκνότητα και την στοιχειακή 
σύσταση του αντικειµένου, καθώς επίσης και την επιθυµητή διακριτική ικανότητα. 
Έτσι, καθίσταται απαραίτητη η εφαρµογή ειδικών τεχνικών προετοιµασίας του 
δείγµατος ανάλογα µε την εφαρµογή [43, 44]. 

Στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο η αντίθεση (contrast) εικόνας προέρχεται από: 
(α) την αντίθεση έντασης (οι φάσεις των εκπεµπόµενων και των περιθλώµενων 
δέσµων δεν επανασυνδυάζονται) και (β) την αντίθεση φάσης (οι εκπεµπόµενες και οι 
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περιθλώµενες δέσµες επανασυνδυάζονται διατηρώντας τις εντάσεις και τις φάσεις 
τους). Για κρυσταλλικά δείγµατα υπάρχει ένα επιπρόσθετο είδος αντίθεσης που 
προέρχεται από µία ισχυρά προτιµητέα σκέδαση Bragg σε προκαθορισµένες 
κατευθύνσεις. Το είδος αυτό ονοµάζεται αντίθεση περίθλασης και αποτελεί ειδική 
περίπτωση της αντίθεσης έντασης. 
 

 
 

Σχήµα Ι.17: Σχηµατική απεικόνιση της διάταξης δηµιουργίας εικόνας στο 
ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διέλευσης. 

 
Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το πόσο καλά αντιπροσωπεύει η 

πειραµατική εικόνα την ακριβή δοµή του υπό µελέτη δείγµατος είναι οι εξής:  
• το πάχος του δείγµατος, 
• το εύρος γωνιών των περιθλώµενων ακτινών που περνούν µέσα από την 

αντικειµενική οπή, και 
• η απόκλιση από την εστίαση (εφαρµόζεται για την επίτευξη της κατάλληλης 

αντίθεσης). 
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Η ελάχιστη απόσταση για ικανοποιητική ευκρίνεια δίδεται από την Εξ. Ι.34: 
43416.0 λSd ≈                 (Ι.34) 

 
όπου, 
d: η ελάχιστη απόσταση για ικανοποιητική ευκρίνεια, 
S: ο σφαιρικός συντελεστής εκτροπής των αντικειµενικών φακών, και 
λ: το µήκος κύµατος των ηλεκτρονίων.  

 
Η εικόνα του δείγµατος στην συµβατική µικροσκοπία σχηµατίζεται 

επιλεκτικά επιτρέποντας µόνο στην εκπεµπόµενη δέσµη (απεικόνιση φωτεινού 
πεδίου) ή σε µία από τις περιθλώµενες δέσµες (απεικόνιση σκοτεινού πεδίου) να 
φτάσουν στην στήλη του µικροσκοπίου µέσω της αντικειµενικής οπής. Η αντίθεση 
εικόνας προκαλείται από τις µεταβολές στις εντάσεις των εκπεµπόµενων και των 
περιθλώµενων δέσµων, λόγω διαφορών στις συνθήκες περίθλασης ανάλογα µε τα 
χαρακτηριστικά της µικροδοµής που απαντώνται στην πορεία των ηλεκτρονίων.  

Η αντίθεση φωτεινού πεδίου (Σχήµα Ι.18) παράγεται είτε µε ανακοπή των 
ηλεκτρονίων που ανακλώνται µε γωνίες µεγαλύτερες της αντικειµενικής οπής 
(αντίθεση σκέδασης), είτε µε την αλληλεπίδραση (αντίθεση φάσης) µεταξύ του 
ανακλώµενου και του προσπίπτοντος κύµατος στο σηµείο εικόνας (image point). Η 
φάση των ηλεκτρονιακών κυµάτων πίσω από το δείγµα τροποποιείται από την 
ικανότητα εκτροπής του αντικειµενικού φακού. Η εκτροπή αυτή και η εξάπλωση της 
ενέργειας της πηγής ηλεκτρονίων που είναι της τάξης των 0.3-2 eV, περιορίζει τη 
µεταφορά αντίθεσης υψηλών χωρικών συχνοτήτων. Επειδή οι αποκλίσεις που 
προκαλούν οι αντικειµενικοί φακοί είναι πολύ µεγάλες, καθίσταται απαραίτητη η 
χρησιµοποίηση πολύ µικρών αντικειµενικών διαφραγµάτων, της τάξης των 10-25 
mrad, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται διακριτική ικανότητα της τάξης των 0.1-0.3 nm. 

Η αντίθεση σκοτεινού πεδίου επιτυγχάνεται µε µείωση της γωνίας µε την 
οποία η αρχική δέσµη προσπίπτει στο δείγµα ή µε φωτισµό κοίλου κώνου, έτσι ώστε 
η αρχική δέσµη να πέφτει πάνω στο αντικειµενικό διάφραγµα (Σχήµα 1.19). 

Σε κρυσταλλικά δείγµατα η χρησιµοποίηση της αρχικής δέσµης (φωτεινού 
πεδίου) ή µίας διαθλώµενης κατά Bragg δέσµης (σκοτεινού πεδίου) αυξάνει την 
αντίθεση περίθλασης η οποία είναι σηµαντική για την απεικόνιση κρυσταλλικών 
ατελειών. Όταν οι περιθλώµενες κατά Bragg δέσµες περνούν επίσης µέσα από την 
οπή, η απεικόνιση της κρυσταλλικής δοµής αποκαλύπτει προβολές ατοµικών 
επιπέδων. Για την ερµηνεία των εικόνων αυτών είναι απαραίτητη η προσοµοίωση της 
ψηφιακής εικόνας µε τη χρησιµοποίηση της δυναµικής θεωρίας της περίθλασης 
ηλεκτρονίων [43-46]. 
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Σχήµα Ι.18: Απεικόνιση Φωτεινού Πεδίου. 
 
 

 
 
Σχήµα Ι.19: Απεικόνιση Σκοτεινού Πεδίου. 
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• Σύγκριση µε Άλλες Τεχνικές και Είδη της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας 
∆ιέλευσης 

 Η κύρια διαφορά της τεχνικής SEM από την τεχνική ΤΕΜ έγκειται στο 
γεγονός ότι από την τεχνική SEM λαµβάνονται πληροφορίες από την αντίθεση λόγω 
της τοπολογίας και της σύστασης µίας επιφάνειας. Αντίθετα, στην τεχνική ΤΕΜ η 
δέσµη των ηλεκτρονίων µπορεί να δώσει όλες τις πληροφορίες όσον αφορά τη µάζα 
του στερεού δείγµατος, προβάλλοντας µία δυσδιάστατη εικόνα, µε διακριτική 
ικανότητα της τάξης των νανοµέτρων (nm). 
 Το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης διέλευσης (Scanning Transmission 
Electron Microscopy) συνδυάζει δύο τρόπους λειτουργίας. Τα πηνία σάρωσης 
χρησιµοποιούνται για να φωτίζουν µία µικρή περιοχή του δείγµατος από την οποία 
προκύπτουν εικόνες είτε φωτεινού είτε σκοτεινού πεδίου. Αν η αρχική δέσµη 
δηµιουργείται από µία πηγή εκπεµπόµενου πεδίου, η διακριτική ικανότητα του 
µικροσκοπίου είναι της ίδιας τάξης µεγέθους µε αυτή στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο 
διέλευσης, µε το πλεονέκτηµα ότι οι επιλεγµένες περιοχές του δείγµατος µπορούν να 
µελετηθούν ξεχωριστά [47]. 
 Ανάλογα µε το είδος και το σκοπό της έρευνας που πραγµατοποιείται και τη 
διάταξη του µικροσκοπίου, η ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης µπορεί να 
κατηγοριοποιηθεί ως εξής [43]: 
- Συµβατική Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Εκποµπής (CTEM) 
- Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Υψηλής ∆ιακριτικής Ικανότητας (HREM) 
- Αναλυτική Ηλεκτρονική Μικροσκοπία (ΑΕΜ) 
- Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Φιλτραρίσµατος Ενέργειας (EFEM) 
- Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Υψηλού ∆υναµικού (HVEM) 
- Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης Εκποµπής (STEM). 
  
• Εφαρµογές της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας ∆ιέλευσης στην Ετερογενή 

Κατάλυση 
Η τεχνική ΤΕΜ ανήκει στις περισσότερο διαδεδοµένες τεχνικές για το 

χαρακτηρισµό καταλυτών. Ο προσδιορισµός του µεγέθους των σωµατιδίων ή των 
κατανοµών τους έγινε πλέον θέµα ρουτίνας αν και στηρίζεται στις παραδοχές ότι το 
µέγεθος των απεικονιζόµενων σωµατιδίων είναι ευθέως ανάλογο του µεγέθους του 
πραγµατικού σωµατιδίου, και ότι η πιθανότητα εύρεσης ενός συγκεκριµένου 
σωµατιδίου είναι ίδια για όλα τα σωµατίδια ανεξαρτήτως των διαστάσεών τους. Οι in 
situ µελέτες καταλυτών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και καθίστανται δυνατές 
µε συνδυασµό του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου διέλευσης µε εξωτερικό 
αντιδραστήρα. Μετά την εκκένωση του αντιδραστήρα ο καταλύτης µπορεί να 
µεταφερθεί απευθείας στη θέση ανάλυσης χωρίς να εκτεθεί στον αέρα. 
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Η ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης αποτελεί την συχνότερα 
εφαρµοζόµενη µέθοδο ηλεκτρονικής µικροσκοπίας για τη µελέτη στηριζόµενων 
καταλυτών. Γενικά, η ανίχνευση στηριζοµένων σωµατιδίων καθίσταται δυνατή 
δεδοµένου ότι υπάρχει επαρκής αντίθεση µεταξύ σωµατιδίων και φορέα.  Το γεγονός 
αυτό µπορεί ν’ αποτελέσει εµπόδιο στην εφαρµογή της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας 
διέλευσης σε στηριζόµενα οξείδια µε µεγάλη διασπορά. Η αντίθεση στην 
συγκεκριµένη περίπτωση δεν προκαλείται µόνο από την εξασθένιση των ηλεκτρονίων 
λόγω µεταβολών στην πυκνότητα και το πάχος του δείγµατος, αλλά και λόγω 
περίθλασης και αλληλεπίδρασης. Για παράδειγµα, ένα σωµατίδιο σε µία εικόνα που 
έχει ληφθεί µε τη χρήση ηλεκτρονικού µικροσκοπίου διέλευσης, µπορεί να δείχνει 
λιγότερη αντίθεση σε σχέση µε άλλα σωµατίδια ακριβώς ίδια µε αυτό, για το λόγο ότι 
τα ατοµικά του επίπεδα είναι προτιµητέα προσανατολισµένα για περίθλαση κατά 
Bragg, έτσι ώστε η περιθλώµενη δέσµη να µην συνεισφέρει στην εικόνα (αντίθεση 
έντασης ή περίθλασης). 
 Η αλλαγή της γωνίας του δείγµατος αλλάζει τον προσανατολισµό του 
σωµατιδίου και χρησιµοποιείται για την αναγνώριση της αντίθεσης έντασης. Μία 
ακόµη πιθανότητα είναι η περιθλώµενη δέσµη να συνεισφέρει στην εικόνα, όπου 
αλληλεπιδρά αναιρετικά µε την ανεπηρέαστη δέσµη (αντίθεση φάσης). Και οι δύο 
αυτές περιπτώσεις αποτελούν πηγή παρερµήνευσης των εικόνων που λαµβάνονται µε 
την τεχνική ΤΕΜ [48].  
 Στο Σχήµα Ι.20 παρουσιάζονται οι εικόνες φωτεινού και σκοτεινού πεδίου 
από ένα καταλύτη Pd/Al2O3. Στην περίπτωση του σκοτεινού πεδίου, η γεωµετρία 
επιλέγηκε έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η επιλεκτική ανίχνευση των (111) και 
(200) δακτυλίων περίθλασης του Pd. Τα σηµεία που υποδεικνύονται µε τα βέλη 
δείχνουν καθαρά την καλύτερη αντίθεση και διακριτική ικανότητα της εικόνας 
σκοτεινού πεδίου [49].  

Οι εικόνες σκοτεινού πεδίου δίνουν έµφαση στα κρυσταλλικά σωµατίδια, 
αλλά υπάρχει περίπτωση οι πολύ µικροί κρυσταλλίτες να µην διακρίνονται από το 
φορέα. Ο συνδυασµός διαφορετικών σηµάτων τα οποία είναι διαθέσιµα στην 
ηλεκτρονική µικροσκοπία προσφέρει επιπλέον δυνατότητες. Για παράδειγµα στην 
τεχνική STEM µπορεί να καταγραφεί η εικόνα σκοτεινού πεδίου ταυτόχρονα µε την 
απώλεια ενέργειας των ηλεκτρονίων που επανασκεδάζονται. Καθώς τα ηλεκτρόνια 
χάνουν λιγότερη ενέργεια στα βαριά παρά στα ελαφριά άτοµα, ο λόγος της έντασης 
του σκοτεινού πεδίου προς την ένταση απώλειας ενέργειας αυξάνει σηµαντικά την 
ικανότητα ανίχνευσης, ακόµη και πολύ µικρών στηριζόµενων σωµατιδίων. Η µέθοδος 
αυτή ονοµάζεται τεχνική Ζ-αντίθεσης [48]. Αξιοσηµείωτη είναι και η συµβολή της 
τεχνικής ΤΕΜ σε µοντέλα στηριζόµενων καταλυτών. 

Στα Σχήµατα Ι.21-Ι.23 παρουσιάζονται ηλεκτρονικές φωτογραφίες ΤΕΜ που 
λήφθηκαν από µεταλλικούς στηριζόµενους καταλύτες ευγενών µετάλλων. [50-52] 
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Συγκεκριµένα, στο Σχήµα Ι.21 παρουσιάζεται µία πλευρική όψη σωµατιδίων Au 
(διαµέτρου ≤ 6 nm) πάνω σε κρυστάλλους MgO. Στην εικόνα φαίνεται το σχήµα των 
σωµατιδίων καθώς επίσης και τα πλεγµατικά χαρακτηριστικά συγκεκριµένων 
προσανατολισµών των σωµατιδίων και του φορέα [50].  

Στο Σχήµα Ι.22 παρουσιάζονται εικόνες σωµατιδίων Pd στηριζόµενων πάνω 
σε επίπεδο στρώµα SiO2, οι οποίες λήφθηκαν µε ΤΕΜ. Η εικόνα στα αριστερά 
λήφθηκε από τον καταλύτη όπως αυτός εναποτέθηκε αρχικά, ενώ η εικόνα στα δεξιά 
παρουσιάζει τον ίδιο καταλύτη µετά από εναλασσόµενη θέρµανση σε οξυγόνο και 
υδρογόνο στους 475Κ [51].  

 

 
Σχήµα Ι.20: Εικόνες φωτεινού (πάνω) και σκοτεινού πεδίου (κάτω) από ηλεκτρονικό 
µικροσκόπιο εκποµπής του καταλύτη Pd/Al2O3. 
   

Στο Σχήµα Ι.23 παρουσιάζονται εικόνες ηλεκτρονικού µικροσκοπίου 
διέλευσης (ΤΕΜ) από στηριζόµενο καταλύτη Rh/SiO2. Στις εικόνες αυτές φαίνονται 
τα σωµατίδια του Rh πάνω σε σφαίρες SiO2 [52]. 

Μία από τις ικανότητες της µοντέρνας τεχνικής ΤΕΜ είναι η χρησιµοποίησή 
της ως ανιχνευτή ηλεκτρονίων της τάξης των νανοµέτρων, µε διάµετρο 1-10 nm, µε 
τη χρήση συστήµατος συγκλίνοντων φακών τριών σταδίων, όπου το πεδίο του 
τελευταίου φακού αποτελεί το αντικειµενικό προ-πεδίο µπροστά από το δείγµα. Οι 
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κυριότερες εφαρµογές αυτού του είδους των ανιχνευτών ηλεκτρονίων απαντώνται 
στην αναλυτική ηλεκτρονική µικροσκοπία. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στο όργανο να 
λειτουργεί όπως στην περίπτωση της εκποµπής µε σάρωση (STEM) µε διακριτική 
ικανότητα η οποία καθορίζεται από τη διάµετρο του ανιχνευτή ηλεκτρονίων. Έτσι, 
πλεονεκτεί ως προς το γεγονός ότι µπορούν να απεικονιστούν µεγάλου πάχους 
δείγµατα και να καταγραφούν δευτερεύοντα και επανασκεδαζόµενα ηλεκτρόνια [43]. 

 
Σχήµα Ι.21: Εικόνες του καταλύτη Au/MgO από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο 
διέλευσης (ΤΕΜ).  

 
Σχήµα Ι.22: Εικόνες του καταλύτη Pd/SiO2 από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διέλευσης 
(ΤΕΜ). 

 
Σχήµα Ι.23: Εικόνες του καταλύτη Rh/SiO2 από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διέλευσης 
(ΤΕΜ). 
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Π.2.1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
Αποδειξη Απουσιας Φαινοµενων Μεταφορας Μαζας και Θερµοτητας στις 
Κινητικες Μετρησεις 
Π.1 Εξωτερικά Φαινόµενα Μεταφοράς Μάζας και Θερµότητας 
 
• Υπολογισµός ∆ιαφοράς Συγκέντρωσης Cb – Cs 

Ο ρυθµός µεταφοράς µάζας (για εξωτερικά φαινόµενα µεταφοράς µάζας) δίνεται 
από την Εξ. ΙΙ.1. 

)CC(a.kr sbmgP −=                   (ΙΙ.1) 

όπου, 
kg: ο συντελεστής µεταφοράς µάζας [m/s] 
am: η εξωτερική επιφάνεια του στερεού καταλύτη ανά µονάδα µάζας [m2/g] 
Cb: η συγκέντρωση του αερίου στον κύριο όγκο της αέριας φάσης [mol/m3], και 
Cs: η συγκέντρωση του αερίου στην αέρια φάση πολύ κοντά στην επιφάνεια του 
στερεού καταλύτη [mol/m3]. 
 

Όπως φαίνεται από την Εξ. II.1, για τον υπολογισµό της διαφοράς συγκέντρωσης 
στην αέρια φάση (Cb) και κοντά στην καταλυτική επιφάνεια (Cs), είναι απαραίτητη η 
γνώση του συντελεστή µεταφοράς µάζας kg, ο οποίος δίνεται από την Εξ. II.2. 

3/2
Cf

D
g

S.
G.J

k
ρ

=                    (ΙΙ.2) 

όπου, 
G: η µαζική ροή του φέροντος αερίου [kg/s.m2] 
ρf: η πυκνότητα του φέροντος αερίου [kg/m3], και 
JD: αδιάστατη σταθερά που εξαρτάται από τον αριθµό Reynolds (Εξ. ΙΙ.3) [1]. 

f

P
e

G.dR
µ

=                    (ΙΙ.3) 

όπου, 
dP: η διάµετρος των σωµατιδίων του στερεού καταλύτη [m], και 
µf: το ιξώδες του φέροντος αερίου [poise ≡ 10-1 kg/s.m]. 
 
Η σταθερά SC ονοµάζεται αριθµός Schmidt και δίνεται από την ακόλουθη σχέση (Εξ. 
ΙΙ.4) [1]. 

ABf

f
C D.

S
ρ
µ

=                    (ΙΙ.4) 

όπου, 
DAB: ο συντελεστής διάχυσης του αερίου Α στο Β (π.χ. ΝΟ σε Ηe) και υπολογίζεται 
από τις Εξς. ΙΙ.5 και ΙΙ.6. 
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ΒΑ Ασ+σ=σ                (ΙΙ.6) 

όπου, 
Τ: η θερµοκρασία της αντίδρασης [Κ] 
ΡΤ: η συνολική πίεση στην οποία διεξάγεται η αντίδραση [atm] 
MA, MB: το µοριακό βάρος του µορίου Α και Β, αντίστοιχα [g/mole] 
ΩΑΒ: το ολοκλήρωµα σύγκρουσης για το ζεύγος µορίων ΑΒ το οποίο είναι 
συνάρτηση του λόγου kBT/εAB [1], και 
σΑ, σΒ, εΑΒ: σταθερές της εξίσωσης Lennard-Jones για το µόριο Α, Β και το ζεύγος 
ΑΒ , αντίστοιχα [1]. 
 

Ακολουθεί η ανάλυση των κινητικών αποτελεσµάτων µέτρησης της ενέργειας 
ενεργοποίησης της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 στον καταλύτη 0.1%κ.β.Pt/50%MgO-CeO2 
για την περιοχή 100-140oC (βλέπε Κεφάλαιο 4). Η σύσταση τροφοδοσίας που 
χρησιµοποιήθηκε για τα πειράµατα αυτά ήταν 0.25%ΝΟ/1%H2/5%Ο2/He, ενώ οι 
πειραµατικοί ρυθµοί (rp) που µετρήθηκαν ήταν της τάξης του 10-6 mols/g.s. Οι 
υπόλοιπες πειραµατικές παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν στα κινητικά πειράµατα 
αυτά, καθώς και τα απαραίτητα βιβλιογραφικά δεδοµένα δίνονται πιο κάτω: 
 
- Πειραµατικά δεδοµένα 

T = 400 Κ 

pd = 0.2 x10-3 m 

rpore ≥ 5 nm 

2
reactor

HeHe

d
4

.QG
π

ρ
= = 3.86 x10-3 kg/m2.s 

ma ≥ 0.02 m2/g 

T.R
PC T

T = = 24.05 mol/m3 

T
max

Cx0025.0C b,NO = = 0.06 mol/m3 

 
- Βιβλιογραφικά δεδοµένα 

Heρ = 0.1164 kg/m3 

Catalystρ = 6 gr/cm3 
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CP,He = 5193 J/kg.K [2] 
keff = 0.02065 cal/s.K.cm (η µικρότερη τιµή για τα στερεά που µελετήθηκαν) [2] 
(-∆Η) = 70 kcal/mol (η µεγαλύτερη τιµή για τις κύριες αντιδράσεις που λαµβάνουν 
χώρα) [3] 

Heµ = 365 µP = 365 x10-7 kg/m.s  [2] 

He,NOΩ = 0.70  [1] 

ΝΟσ = 3.470 Å,   Heσ = 2.576 Å  [1] 

Bk
ΝΟε = 119.0,      

B

He

k
ε = 10.2    ⇒  

B

He,NO

k
ε

= 34.84  [1] 

 
Συνδυάζοντας τις Εξς. ΙΙ.3-ΙΙ.6 προκύπτει: 

He,NOD  = 1.73 x10-4 m2/s 

Re = 0.02 
JD ≈ 0.65 
JH = 1 [1] 
SC = 1.813 
 
Από την Εξ. ΙΙ.2 υπολογίζεται ο συντελεστής µεταφοράς µάζας: 
kg = 0.0145 m/s 
 
Τέλος από την Εξ. ΙΙ.1 και θεωρώντας ότι ο πειραµατικά µετρούµενος ρυθµός είναι 
ίσος µε το ρυθµό µεταφοράς µάζας υπολογίζουµε την διαφορά συγκέντρωσης       
CNO,b – CNO,s: 

mg

P
s,NOb,NO a.K

r)CC( =− = 2.3 x10-3 mol/m3 

Άρα, η συγκέντρωση του ΝΟ πολύ κοντά στην επιφάνεια του καταλύτη θα είναι: 

s,NOC = 0.0577 mol/m3 

 
Με άλλα λόγια το µέγιστο σφάλµα που πιθανόν να έχουµε λόγω των εξωτερικών 
φαινοµένων µεταφοράς µάζας είναι: 

%100x
C
C

b,NO

s,NO = 3.8% 

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η τάξη της αντίδρασης ΝΟ/H2/Ο2 ως προς 
το ΝΟ βρέθηκε να είναι χαµηλότερη της µονάδας, το σφάλµα στον υπολογισµό του 
κινητικού ρυθµού κατανάλωσης του ΝΟ αναµένεται να είναι ακόµα µικρότερο. 
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• Υπολογισµός ∆ιαφοράς Θερµοκρασίας Τb – Τs 
 
Ο ρυθµός µεταφοράς θερµότητας (για εξωτερικά φαινόµενα) δίνεται από την Εξ. 

ΙΙ.7. 
)TT(a.h)H(r sbmP −=∆−                  (ΙΙ.7) 

όπου, 
h: ο συντελεστής µεταφοράς θερµότητας [J/m2.s.K] 
am: η εξωτερική επιφάνεια του στερεού καταλύτη ανά µονάδα µάζας [m2/g], και 
∆Η: η ενθαλπία της αντίδρασης (εξώθερµο της αντίδρασης) [J/mol]. 
Τb, Ts: είναι η θερµοκρασία στην αέρια φάση και κοντά στην επιφάνεια του 
καταλύτη, αντίστοιχα [Κ]. 
 

Όπως φαίνεται από την Εξ. ΙΙ.6, για τον υπολογισµό της διαφοράς θερµοκρασίας 
µεταξύ της αέριας φάσης (Τb) και κοντά στην καταλυτική επιφάνεια (Τs), είναι 
απαραίτητη η γνώση του συντελεστή µεταφοράς θερµότητας h, ο οποίος δίνεται από 
την Εξ. ΙΙ.8. 

3/2
PH

Pr
C.G.Jh =                    (ΙΙ.8) 

όπου, 
G: η µαζική ροή του φέροντος αερίου [kg/s.m2] 
CP: η θερµοχωρητικότητα του φέροντος αερίου [J/kg.K], και 
JΗ: αδιάστατη σταθερά που εξαρτάται από τον αριθµό Reynolds (Εξ. ΙΙ.3) [1]. 
 
Η σταθερά Pr ονοµάζεται αριθµός Prantl και δίνεται από την ακόλουθη σχέση (Εξ. 
ΙΙ.9) [1]. 

eff

fP

k
.C

Pr
µ

=                    (ΙΙ.9) 

όπου, 
keff: ο φαινόµενος συντελεστής µεταφοράς θερµότητας του στερεού καταλύτη 
[J/s.K.m]. 
 
Από την Εξ. ΙΙ.9 υπολογίζεται ο αριθµός Prantl:  
Pr = 0.022 
 
Από την Εξ. ΙΙ.8 υπολογίζεται ο συντελεστής µεταφοράς θερµότητας h:  
h = 255.3 J/m2.s.K 
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Τέλος από την Εξ. ΙΙ.7 και θεωρώντας ότι ο πειραµατικά µετρούµενος ρυθµός είναι 
ίσος µε το ρυθµό µεταφοράς µάζας υπολογίζουµε τη διαφορά θερµοκρασίας Tb,NO – 
Ts,NO: 
Tb,NO – Ts,NO = 0.04 K. 
 
ΙΙ.2 Εσωτερικά Φαινόµενα Μεταφοράς Μάζας και Θερµότητας 
• Υπολογισµός Παράγοντα Αποτελεσµατικότητας 
 

Ο παράγοντας αποτελεσµατικότητας, η, όταν υπάρχουν εσωτερικά φαινόµενα 
µεταφοράς µάζας, δίνεται από ακόλουθη σχέση [1]: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Φ

−
ΦΦ

=η
sss 3

1
)3tanh(

1.1                (ΙΙ.10) 

 
Ο αδιάστατος αριθµός Φs στην Εξ. ΙΙ.10 ονοµάζεται αριθµός Thiele και για σφαιρικά 
σωµατίδια στερεού υπολογίζεται από την Εξ. ΙΙ.11 [1]. 

eff

P
1n

sp
s D

.C.k
3
r ρ

=Φ
−

                           (ΙΙ.11) 

όπου, 
rp: η ακτίνα των σωµατιδίων του καταλύτη [m] 
k: η κινητική σταθερά της αντίδρασης (π.χ. ΝΟ/H2/Ο2) [m3/g.s], και 
Deff: ο αποτελεσµατικός συντελεστής διάχυσης του αντιδρώντος αερίου [m2/s], όπου 
για το ΝΟ δίνεται από την Εξ. ΙΙ.12 [1]: 
 

NO,KHe,NO

NOHe,NO

NO,eff D
1

D
y.1

D
1

+
α−

=               (ΙΙ.12) 

 
 
όπου, α είναι η σταθερά που δίνεται από την Εξ. ΙΙ.13. 

He

NO
He,NO M

M1−=α                 (ΙΙ.13) 

DK,NO: ο συντελεστής διάχυσης κατά Knudsen και δίνεται από τη Εξ. ΙΙ.14. 
2/1

NO
pore

3
NO,K M

T.r.10x7.9D ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=               (ΙΙ.14) 

 
Συνδυάζοντας τις Εξς. ΙΙ.12-ΙΙ.14 προκύπτει: 

NO,KD = 1.98x10-4 cm2/s     και    NO,effD = 1.97x10-4 cm2/s 
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Το γινόµενο 1n
sC.k −  µπορεί να υπολογιστεί από την ακόλουθη σχέση: 

s

P1n
s

n
sP C

rC.kC.kr =⇒= −                (ΙΙ.15) 

 
Συνδυάζοντας τις Εξς. ΙΙ.11-ΙΙ.15 προκύπτει ο αριθµός Thiele. 

sΦ =0.024 

 
Τέλος, από την Εξ. ΙΙ.10 υπολογίζεται ο παράγοντας αποτελεσµατικότητας για 

εσωτερικά φαινόµενα µεταφοράς µάζας: 
η= 0.99965 

 
• Υπολογισµός ∆ιαφοράς Θερµοκρασίας Τb – Τs  

 
Η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της αέριας φάσης (Tb) και της επιφάνειας του 

καταλύτη (Ts) δίνεται από την ακόλουθη σχέση [1]: 
 

)CC.(
k

D).(TT sb
eff

eff
sb −

∆Η−
=−               (ΙΙ.16) 

 
Σύµφωνα µε την Εξ. ΙΙ.16, η µέγιστη διαφορά θερµοκρασίας που µπορεί να 

προκύψει είναι: 

b
eff

eff
max C.

k
D).(T ∆Η−

=∆  

 
Αντικαθιστώντας στην Εξ. ΙΙ.16 τις παραµέτρους που έχουν ήδη υπολογιστεί, 

προκύπτει: 
 

maxT∆ = 40.3x10-6 Κ 

 
Συνοψίζοντας τα πιο πάνω συµπεραίνεται ότι τα εξωτερικά φαινόµενα 

µεταφοράς µάζας και θερµότητας είναι ισχυρότερα από τα εσωτερικά. Το 
αποτέλεσµα αυτό θεωρείται αναµενόµενο αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα 
εσωτερικά φαινόµενα µεταφοράς ευνοούνται σε µικροπορώδη παρά σε µεσοπορώδη 
στερεά, όπως είναι αυτά που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα ∆.∆. 

Παρόλα αυτά, είναι φανερό ότι για τις πειραµατικές συνθήκες που 
χρησιµοποιήθηκαν στα κινητικά πειράµατα της παρούσας ∆.∆., τόσο τα Εξωτερικά 
όσο και τα Εσωτερικά φαινόµενα µεταφοράς µάζας και θερµότητας είναι αµελητέα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:  
Κωδικας Μοντελου για τη Μαθηµατικη Προσοµοιωση της Κινητικης του Φαινοµενου 
Spillover 
 
 
! 
!     ========================= 
                PROGRAM SIMULATION 
!          ========================= 
! 
!---------------------------------------------------------------------- 
!******** THE SIMULATION OF Y0EXP AND Y0THE ******** 
!----------------------------------------------------------------------    
! 
      IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z) 
      COMMON /INTLC1/ ALPHA, ALPHA1, ALPHA2, ALPHA3, ALPHA4, ALPHA5 
      COMMON /INTLC2/ CTIME1, CTIME2, CTIME3 
      COMMON /EXPDT1/ YCOMAX, WKAT, XNPTS, XNT, FDTT, T0S10, X0S10,YCO0 
      COMMON /CMSIMUI/ T(10000), Y0THE(10000), Y0EXP(10000) 
! 
!---------------------------------------------------------------------- 
! 
!**** INITIALIZE EXPERIMENTAL DATA **** 
      CALL INTEXP  
!**** INITIALIZE FITTING MODEL ****  
      CALL INTLFT 
!**** READ EXPERIMENTAL CO DATA FROM 'DATACO' **** 
      CALL RDDTCO(NPOINTS) 
! 
!---------------------------------------------------------------------- 
! 
!===================== 
!     MAIN MENU    
!===================== 
! 
!**** PRINT TITLE **** 
      WRITE(*,701) 
!**** MENU **** 
    1 WRITE(*,711) 
 WRITE(*,712) 
      WRITE(*,714) 
 WRITE(*,716) 
 WRITE(*,718) 
    2 READ(*,'(1I2)',ERR=1)IMENU0 
      IF(IMENU0 .EQ. 99) STOP 
      IF(IMENU0 .EQ. 0) IMENU0=2 
      IF(IMENU0.LT.1.OR.IMENU0.GT.3) THEN 
      WRITE(*,717) 
        GOTO 1 
      END IF 
      IF(IMENU0 .EQ. 3) STOP 
! 
      IF(IMENU0 .EQ. 1) THEN 
!---------------------------------------------------------------------- 
! 
!**** STORE F(t)*YCOMAX DATA IN dataYt **** 
      CALL DRAWFT 
      GOTO 1 
      ELSEIF(IMENU0 .EQ. 2) THEN 
!---------------------------------------------------------------------- 
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!**** RUN FOR GIVEN k1 AND k2 VALUES **** 
!---------------------------------------------------------------------- 
!**** READ INPUT DATA **** 
      WRITE(*,*) 'Enter Initial K1, Final K1 and DK1:' 
      READ(*,*) XKAPPA10, XKAPPA1F, DK1 
 WRITE(*,*) 'Enter Initial K2, Final K2 and DK2:' 
      READ(*,*) XKAPPA20, XKAPPA2F, DK2 
      DT = 1.D-05 
      WRITE(*,*) ' ' 
      WRITE(*,*) 'DT= ',DT 
!**** SOLVE FOR A GIVEN PAIR OF k1 AND k2 **** 
      CALL S30DES(1,DT,NPOINTS,XKAPPA10,XKAPPA1F,DK1,XKAPPA20,XKAPPA2F,DK2) 
   STOP 
      ENDIF 
!      
      STOP 
  101 FORMAT(3(2x,E15.7)) 
  701 FORMAT(2x,65('*')) 
  711 FORMAT(20X,'****MAIN MENU****') 
  712 FORMAT(20X,'1 DRAW FT') 
  714 FORMAT(20X,'2 SCAN k1 AND k2 LINEARLY') 
  716 FORMAT(20X,'3 QUIT') 
  718 FORMAT(20X,'*****************') 
  717 FORMAT(20X,'****IMENU0 MUST FROM 1 TO 3****')    
      END 
! 
!---------------------------------------------------------------------- 
!---------------------------------------------------------------------- 
! 
         SUBROUTINE INTLFT 
!     =========================  
! 
!**** INITIALIZES THE CONSTANTS USED TO FIT F(T) **** 
!---------------------------------------------------------------------- 
      IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z) 
      COMMON /INTLC1/ ALPHA, ALPHA1, ALPHA2, ALPHA3, ALPHA4, ALPHA5 
      COMMON /INTLC2/ CTIME1, CTIME2, CTIME3 
!     
!**** New SET ALPHA **** 
!----------------------- 
      ALPHA  = -0.085D00 
      ALPHA1 = -0.435D00 
      ALPHA2 = 0.749D00 
      ALPHA3 = -0.256D00 
      ALPHA4 = 0.307D00 
      ALPHA5 = -0.108D00 
      CTIME1 = 1.479D00 
      CTIME2 = 3.971D00 
      CTIME3 = 5.496D00 
 
! 
!--------------------------------------------------------------------- 
      RETURN  
      END 
!---------------------------------------------------------------------- 
!---------------------------------------------------------------------- 
! 
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         FUNCTION F(TIME) 
!     ======================= 
! 
! **** THE F(T) FUNCTION THAT USES THE DATA SET **** 
!---------------------------------------------------------------------- 
      IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z) 
      COMMON /INTLC1/ ALPHA, ALPHA1, ALPHA2, ALPHA3, ALPHA4, ALPHA5 
      COMMON /INTLC2/ CTIME1, CTIME2, CTIME3 
!     
! **** THE CALCULATION OF THE EXPONENTIAL TERMS OF F(T)**** 
!---------------------------------------------------------------------- 
      TERM1 = ALPHA1*(TIME-CTIME1)**4 
      TERM2 = ALPHA3*(TIME-CTIME2)*(TIME-CTIME2) 
      TERM3 = ALPHA5*(TIME-CTIME3)*(TIME-CTIME3)  
!  
! **** THE CALCULATION OF F(T)**** 
!---------------------------------------------------------------------- 
! 
      F = ALPHA*DEXP(TERM1) + ALPHA2*DEXP(TERM2)+ ALPHA4*DEXP(TERM3) 
      RETURN 
      END 
!---------------------------------------------------------------------- 
!---------------------------------------------------------------------- 
! 
         SUBROUTINE INTEXP 
!     ======================== 
! 
!**** INITIALIZES EXPERIMENTAL DATA **** 
!---------------------------------------------------------------------- 
      IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z) 
      COMMON /EXPDT1/ YCOMAX, WKAT, XNPTS, XNT, FDTT, T0S10, X0S10,YCO0 
! 
! YCOMAX : MAXIMUM CO CONCENTRATION=CONST 
      YCOMAX = 0.007868D00 
!       
! WKAT : CATALYST'S MASS=VAR 
      WKAT = 0.000332D00 
! 
! XNPTS : N^0-S1=VAR total=664.7(Rh=63.1 Pd=57.7) 
      XNPTS = 57.7D00 
! 
! XNT : N^T, TOTAL MOLES IN GAS PHASE=CONST  
! (450=4.231/500=3.957/550=3.717/700=3.1436) 
      XNT = 3.504D00 
!      
! FDTT : TOTAL MOLECULAR FLOW=CONST 
      FDTT = 20.6550D00    
! 
! T0S10 : INITIAL COVERAGE, THETA=CONST 
      T0S10 = 1.D00 
!       
! X0S10 : N^0-S2=VAR(Pd:586.3/607/788.3,Rh:685.6/883.9) 
      X0S10 = 100.8D00 
! 
! YCO0 : INITIAL CO CONCENTRATION=CONST  
      YCO0 = 0.D00 
! 
      RETURN  
      END 
!---------------------------------------------------------------------- 
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!---------------------------------------------------------------------- 
!        
         SUBROUTINE S30DES(INDPRN, DT, NPOINTS, XKAPPA10, XKAPPA1F, DK1,   
                           XKAPPA20,XKAPPA2F, DK2) 
!     ============================================================== 
! 
!**** SOLVES THE SYSTEM OF 3 ODEs FOR A GIVEN SET OF XKAPPA1, XKAPPA2* 
!**** if INDPRN=1 print results on the screen and solution in data1,2,3  
!---------------------------------------------------------------------- 
! 
      IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z) 
      COMMON /INTLC1/ ALPHA, ALPHA1, ALPHA2, ALPHA3, ALPHA4, ALPHA5 
      COMMON /INTLC2/ CTIME1,CTIME2,CTIME3 
      COMMON /EXPDT1/ YCOMAX, WKAT, XNPTS, XNT, FDTT, T0S10, X0S10,YCO0  
      COMMON /CMSIMU1/ T(10000), Y0THE(10000), Y0EXP(10000) 
! 
!**** OPEN DATA FILES **** 
!---------------------------------------------------------------------- 
! 
      IF(INDPRN .EQ. 1) THEN 
!**** WRITE INITIAL COMMENTS ****     
      WRITE(*,200) 
      WRITE(*,201) 
      WRITE(*,200) 
      WRITE(*,*) ' ' 
      WRITE(*,202) XKAPPA10 
 WRITE(*,203) XKAPPA1F 
 WRITE(*,204) DK1 
      WRITE(*,205) XKAPPA20 
 WRITE(*,206) XKAPPA2F 
 WRITE(*,207) DK2 
      WRITE(*,208) DT 
!**** WRITE(*,205) TMAX 
      WRITE(*,209) T(NPOINTS) 
      WRITE(*,210) NPOINTS 
      WRITE (*,*) ' ' 
! 
 OPEN(16,FILE='data6') 
 WRITE(16,*) ' K1 ', ' K2 ', ' THT ', ' SUMR ' 
 OPEN(17,FILE='data7') 
      WRITE(17,*) ' K1 ', ' K2 ', ' OMEGA ', ' THT ', ' SUMR ', ' COR ' 
! OPEN(8,FILE='dataCO',STATUS='OLD') 
      END IF 
!**** START TIME INTEGRATION LOOP **** 
!**** INITIALIZE OLD VIRIABLES **** 
        ITERK1=0 
   ITERK2=0 
    5 CONTINUE 
     XKAPPA2=XKAPPA20+DK2*ITERK2 
   IF(XKAPPA2 .GT. XKAPPA2F) GOTO 92 
   10 CONTINUE 
        XKAPPA1=XKAPPA10+DK1*ITERK1 
   IF(XKAPPA1 .GT. XKAPPA1F) GOTO 91 
! 
        THTOLD    = T0S10 
        XNOLD     = X0S10 
        Y0OLD     = YCO0 
   SUROLD   = 0 
   RSP       = 0 
   RER       = 0 
! 
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   TIME = 0.D00 
        ITER = 0 
        ITERPT = 1 
! 
    1 CONTINUE 
          IF(DABS(TIME-T(ITERPT)) .LT. 1.D-07) THEN 
!         IF(INDPRN .EQ. 1) THEN 
!           WRITE(11,101) TIME, THTOLD 
!           WRITE(12,101) TIME, XNOLD 
            WRITE(13,101) TIME, Y0OLD 
!   WRITE(14,101) TIME, RSP 
!   WRITE(15,101) TIME, RER 
!         END IF 
          Y0THE(ITERPT) = Y0OLD 
          ITERPT = ITERPT+1     
          END IF 
! 
        ITER = ITER+1 
        TIME = FLOAT(ITER)*DT 
        IF(ITERPT .GT. NPOINTS) GOTO 90 
! 
      THT = THTOLD+DT*(-XKAPPA1*Y0OLD*THTOLD+XKAPPA2*(1.D00-THTOLD)*XNOLD/XNPTS) 
      XN = XNOLD+DT*(-XKAPPA2*(1.D00-THTOLD)*XNOLD) 
! 
        YCOIN = YCOMAX*F(TIME) 
        RHS = FDTT*YCOIN-FDTT*Y0OLD-XKAPPA1*Y0OLD*THTOLD*XNPTS*WKAT 
        Y0 = Y0OLD + DT*RHS/XNT 
   RSP  = XKAPPA2*XN*(1.D00-THT) 
   RER  = XKAPPA1*Y0*THT*XNPTS  
!    
   SUR  = SUROLD + RSP*DT 
        THTOLD  = THT 
        XNOLD   = XN 
        Y0OLD   = Y0 
   SUROLD = SUR 
      GOTO 1 
! 
   90 CONTINUE 
! 
        WRITE(16,100) XKAPPA1, XKAPPA2, THT, SUR  
!   
   IPTMAX = 0 
!   MEANYTH  = 0.D00 
!   MEANYEXP = 0.D00 
!   SSTH     = 0.D00 
!   SSEXP    = 0.D00 
!   COV      = 0.D00 
   SP = 0  
   PTHE = 0 
     PEXP = 0 
   STHESQ = 0 
   SEXPSQ = 0 
!   SQTHE = 0 
!   SQEXP = 0 
   MEANYTH = 0 
   MEANYEXP = 0 
   SSTH  = 0 
   SSEXP  = 0 
   COV  = 0 
 
! 
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    DO I=1, NPOINTS 
        SP = SP+(Y0THE(I)*Y0EXP(I)) 
   PTHE = PTHE + Y0THE(I) 
     PEXP = PEXP + Y0EXP(I) 
   STHESQ = STHESQ + Y0THE(I)**2 
   SEXPSQ = SEXPSQ + Y0EXP(I)**2 
!   SQTHE = (SQTHE + Y0THE(I))**2 
!   SQEXP = (SQEXP + Y0EXP(I))**2 
   END DO 
   PEARSON=(NPOINTS*SP-PTHE*PEXP)/DSQRT((NPOINTS*STHESQ-  
                (PTHE)**2)*(NPOINTS*SEXPSQ-(PEXP)**2)) 
!          
        DO I=1, NPOINTS 
   MEANYTH = MEANYTH + Y0THE(I)/NPOINTS 
   MEANYEXP = MEANYEXP + Y0EXP(I)/NPOINTS 
   END DO 
! 
   DO I=1, NPOINTS 
        SSTH  = SSTH + (Y0THE(I) - MEANYTH)**2 
   SSEXP  = SSEXP + ((Y0EXP(I) - MEANYEXP)**2) 
   COV  = COV + (Y0THE(I) - MEANYTH)*(Y0EXP(I) - MEANYEXP)/NPOINTS 
        END DO 
! 
        SEXP = DSQRT(SSEXP/NPOINTS) 
        STH  = DSQRT(SSTH/NPOINTS) 
     COR  = COV/(SEXP*STH) 
   OMEGA = PEARSON*(1.D00 - THT)*(1.D00 - DABS(X0S10 - SUR)/X0S10) 
! 
      WRITE(17,102) XKAPPA1, XKAPPA2, OMEGA, THT, SUR, PEARSON, COR 
! 
   ITERK1 = ITERK1 + 1 
        GOTO 10 
   91 CONTINUE 
    ITERK2 = ITERK2 + 1 
   ITERK1=0 
   GOTO 5 
   92 CONTINUE 
 
 
! 
!**** CLOSE DATAFILES **** 
!---------------------------------------------------------------------- 
! 
      IF(INDPRN .EQ. 1) THEN 
 CLOSE(16) 
 CLOSE(17) 
      WRITE(*,*)'**** THETA^0_OSI DATA ARE STORED IN data1 ****' 
      WRITE(*,*)'**** N^0_OS2 DATA ARE STORED IN data2 ****' 
      WRITE(*,*)'**** Y^0_CO DATA ARE STORED IN data3 ****' 
      END IF 
      RETURN 
  100 FORMAT(3(E15.7, E15.7, E15.7)) 
  101 FORMAT(2(2X,E15.7)) 
  102 FORMAT(6(E15.7, E15.7, E15.7, E15.7, E15.7, E15.7)) 
  200 FORMAT(2X,60('-')) 
  201 FORMAT(5X,'SOLUTION OF THE SYSTEM OF 3 ODEs') 
  202 FORMAT(10X,'XKAPPA10= ',E15.7) 
  203 FORMAT(10X,'XKAPPA1F= ',E15.7) 
  204 FORMAT(10X,'DK1= ',E15.7) 
  205 FORMAT(10X,'XKAPPA20= ',E15.7) 
  206 FORMAT(10X,'XKAPPA2F= ',E15.7) 
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  207 FORMAT(10X,'DK2= ',E15.7) 
  208 FORMAT(10X,'DT     = ',F10.7) 
  209 FORMAT(10X,'T_MAX  = ',E8.2) 
  210 FORMAT(10X,'NPOINTS= ',I6) 
      END 
!---------------------------------------------------------------------- 
!    ========================= 
       SUBROUTINE DRAWFT 
!    ========================= 
! 
!**** STORES F(T)*YCOMAX DATA IN dataY(t) **** 
!---------------------------------------------------------------------- 
! 
      IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z) 
      COMMON /INTLC1/ ALPHA, ALPHA1, ALPHA2, ALPHA3, ALPHA4, ALPHA5 
      COMMON /INTLC2/ CTIME1, CTIME2, CTIME3 
      COMMON /EXPDT1/ YCOMAX, WKAT, XNPTS, XNT, FDTT, T0S10, X0S10,YCO0  
      COMMON /CMSIMU1/ T(10000), Y0THE(10000), Y0EXP(10000) 
! 
!**** READ MAXIMUM TIME **** 
!---------------------------------------------------------------------- 
    1 WRITE(*,*) 'ENTER XMAX:' 
      READ(*,*,ERR=1) XMAX 
      WRITE (*,*) ' ' 
! 
!**** F(t)*YCOMAX DATA ARE STORED IN 'dataY(t)' **** 
!---------------------------------------------------------------------- 
      OPEN(11,FILE='dataYt')  
      DO I=1, 10000000 
         X = FLOAT(I-1)*0.01D00 
         IF(X .GT. XMAX) GOTO 2 
         Y = YCOMAX*F(X) 
         WRITE(11,'(2(1X,E15.8))') X, Y 
      END DO 
    2 CLOSE(11) 
      WRITE(*,*) 'Y(t)= YCOMAX*F(t) DATA ARE STORED IN dataYt' 
      RETURN 
      END 
!---------------------------------------------------------------------- 
!---------------------------------------------------------------------- 
! 
         SUBROUTINE RDDTCO(NPOINTS)  
!     ================================ 
! 
!**** READ EXPERIMENTAL CO DATA FROM 'dataCO' **** 
!---------------------------------------------------------------------- 
! 
      IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z) 
      COMMON /INTLC1/ ALPHA, ALPHA1, ALPHA2, ALPHA3, ALPHA4, ALPHA5 
      COMMON /INTLC2/ CTIME1, CTIME2, CTIME3 
      COMMON /EXPDT1/ YCOMAX, WKAT, XNPTS, XNT, FDTT, T0S10, X0S10,YCO0 
      COMMON /CMSIMU1/ T(10000), Y0THE(10000), Y0EXP(10000) 
! 
!---------------------------------------------------------------------- 
!  
      OPEN(8,FILE='dataCO',STATUS='OLD') 
      NPOINTS = 0 
      DO I=1,100000 
         READ(8,*,END=11) T(I), Y0EXP(I) 
!        Y0EXP(I) = YCOMAX*Y0EXP(I) 
         NPOINTS = I 
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      END DO 
   11 CLOSE(8) 
      RETURN 
      END 
! 
! 
!---------------------------------------------------------------------- 
!---------------------------------------------------------------------- 
!     
      SUBROUTINE SVDTTH(NPOINTS) 
!     =============================== 
!**** STORES Zco(t) POINTS IN 'dataZco' **** 
!---------------------------------------------------------------------- 
! 
      IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z) 
      COMMON /INTLC1/ ALPHA, ALPHA1, ALPHA2, ALPHA3, ALPHA4, ALPHA5 
      COMMON /INTLC2/ CTIME1, CTIME2, CTIME3 
      COMMON /EXPDT1/ YCOMAX, WKAT, XNPTS, XNT, FDTT, T0S10, X0S10,YCO0 
      COMMON /CMSIMU1/ T(10000), Y0THE(10000), Y0EXP(10000) 
! 
!**** STORES Zco(t) DATA IN 'dataZco' **** 
!---------------------------------------------------------------------- 
      OPEN(11,FILE='dataZco')  
      DO I=1, NPOINTS 
         WRITE(11,101) T(I), Y0THE(I)/YCOMAX 
      END DO 
      CLOSE(11) 
      WRITE(*,*) '**** Zco(t) DATA ARE STORED IN dataZco ****' 
      RETURN 
  101 FORMAT(2(2x,E15.7)) 
      END 
!---------------------------------------------------------------------- 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ 

 
• Προγράµµατα Επεξεργασίας Κειµένου 

1. Microsoft Word 2000, Version 9.0.2720, Copyright© 1999, Microsoft Corporation. 

2. Adobe Acrobat 4.0, Version 4.0 0318, Copyright© 1999, Adobe Systems Incorporated. 

3. Microsoft Equation Editor, Version 3.01, Copyright© 1998, Microsoft Corporation. 

4. Microsoft PowerPoint 2000, Version 9.0.2716, Copyright© 1999, Microsoft 

Corporation. 

 
• Σχεδιαστικά Προγράµµατα 

5. CorelDraw 10, Version 10.410, Copyright© 2000, Corel Corporations. 

6. ChemDraw Std, Version 4.5, Copyright© 1997, Cambridge Soft Corporations. 

7. ChemDraw 3D Std, Version 4.5, Copyright© 1997, Cambridge Soft Corporations. 

 
• Προγράµµατα Επεξεργασίας Φωτογραφίας 

8. Corel Photo-Paint 10, Version 10.410, Copyright© 2000, Corel Corporations. 

9. Adobe Photo-Shop 5, Version 5.1, Copyright© 1999, Adobe Systems Incorporated. 

 
• Προγράµµατα Επεξεργασίας ∆εδοµένων 

10. Axum 5 for Windows, Version 5.0, Copyright© 1998, MathSoft Incorporated. 

11. Microsoft Excel 2000, Version 9.0.2720, Copyright© 1999, Microsoft Corporation. 

12. SigmaPlot 2001 for Windows, Version 7.0, Copyright© 2001, SPSS Incorporation. 

13. Microcal Origin 5, Version 5.0, Copyright© 1999, Microcal Software Incorporation. 

 
• Λογισµικό Προγραµµατισµού 

14. Microsoft Developer Studio, Fortran Power Station, Version 4.0, Copyright© 1995, 

Microsoft Corporation. 
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Ευχαριστίες 

 
Με τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων µου όσον αφορά την παρούσα 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή, οφείλω να εκφράσω τις πιο θερµές µου ευχαριστίες στον 

Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Άγγελο Ευσταθίου για την ανελλειπή υποστήριξη και 

ουσιαστική καθοδήγηση που µου παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια της µεταξύ µας 

συνεργασίας. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την απεριόριστη εκτίµηση µου για την 

µεγάλη κατανόηση που επέδειξε τόσο σε επιστηµονικά όσο και σε ανθρωπιστικά θέµατα 

κατά τη διάρκεια της συνεργασίας µας. Έχω την πεποίθηση ότι η συνεργασία µας ήταν 

καθόλα άριστη. 

Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω επίσης στον Καθηγητή κ. Χάρη Θεοχάρη για τη 

πολύτιµη βοήθεια αλλά και τις σηµαντικές συµβουλές που µου προσέφερε κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης αυτής της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής. 

Θα ήθελα ακόµα να ευχαριστήσω τους Λέκτορα κ. Ιωάννη Πασχαλίδη και 

Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Επαµεινώνδα Λεοντίδη για τις εύστοχες παρατηρήσεις και 

υποδείξεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια των Μεταπτυχιακών µου Σπουδών. 

Ένα µεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να εκφράσω στον Καθηγητή κ. Φίλιππο 

Ποµώνη για την θερµή φιλοξενία του στο Εργαστήριο Βιοµηχανικής Χηµείας του 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, τις συζητήσεις και τις υποδείξεις του. 

Ευχαριστώ ακόµη το µέλος της πενταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής Καθηγητή 

κ. Ξενοφώντα Βερύκιο για τις κατά καιρό πολύ βοηθητικές συζητήσεις που είχαµε. 

∆εν θα µπορούσα να ξεχάσω τους συναδέλφους µου Τασούλα Αναστασιάδου, 

Κυριακή Πολυχρονοπούλου, Σταυρούλα Χρίστου, Παναγιώτα Λάµπρου, Ζήνα 

Θεοδώρου και Χριστίνα Ανδρονίκου για την πολύ καλή συνεργασία που είχαµε και για 

την πολύτιµη βοήθεια που µου προσέφεραν.  
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Αυτά που έχω να πω για τους γονείς µου Νίκο Κώστα και Ανδριανή Νικόλα, 

αλλά και για την αδελφή µου ∆έσπω Κώστα, δεν εκφράζονται µε λόγια και ούτε 

µπορούν να γραφούν σε µερικές κόλλες χαρτί. Τους ευχαριστώ για όλα που µου 

προσέφεραν µέχρι σήµερα αλλά και γι’ αυτά που συνεχίζουν να µου προσφέρουν. Σας 

ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ. 

Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω να εκφράσω και στην εταιρία Envirometrics Ltd 

και ιδιαίτερα στον φίλο Ιάκωβο Σάρρου. Φίλε µου, αυτά που έχω να πω για το πρόσωπο 

σου δεν εκφράζονται µε λόγια, και γι’ αυτό λεω µόνο µια λέξη, ευχαριστώ. Θα ήθελα 

ακόµα να ευχαριστήσω τη κα. Ντίνα Κουµέττου για την πολύτιµη της βοήθεια στα 

δύσκολα στάδια της φοιτητικής µου πορείας. 

Οφείλω να εκφράσω ακόµη τις θερµές µου ευχαριστίες στον συνάδελφο και φίλο 

Πέτρο Σάββα για τη µεγάλη του συµπαράσταση και τις πολύτιµες του συµβουλές. ∆εν θα 

µπορούσα επίσης να ξεχάσω την απεριόριστη συµβολή του κ. Γεώργιου και της κας. 

Μυρούλλας Σάββα. 

Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω ακόµα στο φίλο Κυριάκο Προκόπη για την 

απλόχερη βοήθεια που µου προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια που γνωριζόµαστε. 
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