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κοπιμότητα της προτεινόμενης έρευνας 
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Αυξανόμενες Ενεργειακές Απαιτήσεις 

Εξάντληση Ορυκτών Καυσίμων 

Περιβαλλοντική Ρύπανση 
(Υαινόμενο Θερμοκηπείου, Σρύπα Όζοντος,  

Όξινη Εναπόθεση, Υωτοχημικό Νέφος) 

Οδηγία ΕΕ 20-20-20 (2008) 
20% μείωση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου 

20% εξοικονόμηση ενέργειας 
20% αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα 



Πανεπιζηήμιο 

Δυηικής 

Μακεδονίας 

 

Σμήμα 

Μηχανολόγων 

Μηχανικών 
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κοπιμότητα της προτεινόμενης έρευνας 

 Η εξάντληση των ορυκτών καυσίμων και η επιδείνωση του κλίματος έχουν φέρει την 
ενέργεια στο επίκεντρο των επιστημονικών, τεχνολογικών και γεω-πολιτικών συζητήσεων. 

 

 

 Η επερχόμενη “οικονομία του υδρογόνου” συμβάλλει στη διαμόρφωση της νέας 

“ενεργειακής επανάστασης” και την οριστική αποσύνδεση της ενέργειας από τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις με τις οποίες είναι συνυφασμένη. 

 

 

 Οι κυψέλες καυσίμου, επιτυγχάνοντας διπλάσιες ενεργειακές αποδόσεις σε σχέση με τις 
συμβατικές θερμικές μηχανές, αναγνωρίζονται ως η πλέον σημαντική τεχνολογία αύξησης 

της συμμετοχής των ΑΠΕ στο παγκόσμιο ενεργειακό ισοζύγιο. 

 

 

 Καθοριστικής σημασίας για την “ενεργειακή μεταμόρφωση” του πλανήτη, είναι η 
αποδέσμευση των κυψελών καυσίμου από την πλατφόρμα “Ενέργεια” του 7ου Πλαισίου - 

Προγράμματος της ΕΕ και η ανεξάρτητη χρηματοδότησή τους από Κοινή Σεχνολογική 

Πρωτοβουλία για το Τδρογόνο και τις Κυψέλες Καυσίμου. 

 
 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κυψέλες καυσίμου κεραμικών αγωγών πρωτονίων, 

που πλεονεκτούν έναντι των υπολοίπων τύπων κυψελών καυσίμου όσον αφορά στην 

μεγιστοποίηση του συντελεστή χρήσης του υδρογόνου. 
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Κυψέλες 
Καυσίμου  

+ 

Βιοκαύσιμα 

Αύξηση του μεριδίου 
των ΑΠΕ στο 

ενεργειακό μίγμα 

Εξοικονόμηση 

Ενέργειας 

Μείωση εκπομπών 
Αερίων του 

Θερμοκηπείου 

κοπιμότητα της προτεινόμενης έρευνας 
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Κυψέλες καυσίμου  

 Οι κυψέλες καυσίμου είναι ηλεκτροχημικές διατάξεις άμεσης μετατροπής της χημικής 
ενέργειας ενός καυσίμου σε ηλεκτρική, παρακάμπτοντας τους θερμοδυναμικούς 

περιορισμούς απόδοσης των συμβατικών θερμικών μηχανών. 

Φημική  

Ενέργεια 
Ηλεκτρική Ενέργεια 

Καύσιμο 

Οξειδωτικό 

Μετατροπή  

σε Θερμική  

Ενέργεια 

Μετατροπή  

σε Μηχανική  

Ενέργεια 
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Τγρά 

Καύσιμα 
Εξάτμιση 

Υυσικό 

Αέριο 

Απομάκρυνση 

Θειούχων 

Ενώσεων 

Μετατροπή σε 

H2 & CO 

Μετατόπιση 

του Τδραερίου 

H2 & CO2 

Εκλεκτική 

Οξείδωση του 

CO 

SOFC 

MCFC 

PAFC 

(CO<5%) 

PEMFC 

(CO<10 ppm) 

Σύποι Κυψελών Καυσίμου 

500-1000oC 

650oC 

200oC 

80oC 

500-800oC 

300-500oC 

<40% H2 

CO2, 
H2O, 
etc. 

Αυξημένη 
Πολυπλοκότητα 

ως προς την 
Επεξεργασία 

Καυσίμου 

Μείωση 
υνολικής 
Απόδοσης 

Σύποι Κυψελών Καυσίμου και Πολυπλοκότητα Διεργασίας 
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Κοζάνη, 2008 

Κυψέλες καυσίμου κεραμικών ηλεκτρολυτών μικτών οξειδίων (SOFCs) 

 Από τους διάφορους τύπους κυψελών καυσίμου, τα SOFC λόγω των υψηλών 

θερμοκρασιών λειτουργίας τους: 

 

 παρουσιάζουν σχετική ευελιξία ως προς το χρησιμοποιούμενο καύσιμο  

 

 επιτυγχάνουν αποδόσεις σε ηλεκτρική ισχύ που ξεπερνούν το 60% της θερμογόνου 

δύναμης του καυσίμου 

 

 εμφανίζουν ταυτόχρονη παραγωγή θερμότητας υψηλής ποιότητας (800 - 100 οC).  

 

 Η υψηλής ποιότητας θερμότητα που εκλύεται από τα SOFC: 

 

  επιτρέπει την απευθείας σύζευξή τους με αέριο ή ατμο - στροβίλους  

 

 αυξάνει την ηλεκτρική απόδοση της συνολικής διεργασίας ακόμη και πάνω από 75%.  

 

 To σημαντικότερο πλεονέκτημα των SOFC, είναι ότι εμφανίζουν τις παραπάνω αποδόσεις 

ανεξάρτητα του μεγέθους τους. 
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Κυψέλες καυσίμου αγωγών πρωτονίων 

 Η ανακάλυψη των μικτών κεραμικών οξειδίων υψηλής πρωτονιακής αγωγιμότητας 

οδήγησε στη χρήση των κεραμικών κυψελών αγωγών πρωτονίων (Η+ - SOFCs). Στις 
κυψέλες αυτές: 

 

 τα προϊόντα της καύσης (ατμός) δεν αναμιγνύονται με το καύσιμο, σε αντίθεση με τις 

κυψέλες αγωγών οξυγόνου, στις οποίες η αραίωση του καυσίμου αφενός ελαττώνει το 

δυναμικό λειτουργίας και την ηλεκτρική τους απόδοση κι αφετέρου δεν επιτρέπει την πλήρη 

μετατροπή του υδρογόνου στην άνοδο (συντελεστής χρήσης καυσίμου έως 80%) 

 είναι εφικτή η έως και 100% χρήση του καυσίμου, από τη στιγμή που στο θάλαμο της 

ανόδου η συγκέντρωση του υδρογόνου δεν ελαττώνεται 

 

 Οι κεραμικές κυψέλες αγωγών πρωτονίων, προσφέρουν νέες προοπτικές στην 

κατεύθυνση της “χημικής συμπαραγωγής”, δηλαδή της ταυτόχρονης παραγωγής 
ηλεκτρικής/θερμικής ισχύος και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.  
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Λειτουργία κυψελών καυσίμου – Σροφοδοσία Η2 και συμπαραγωγή CH3OH 

 Το Η2 αποτελεί το καταλληλότερο καύσιμο για όλους τους τύπους των κυψελών καυσίμων, 

και τροφοδοτείται στον θάλαμο της ανόδου, όπου μετατρέπεται σε Η+: 

H2 → 2H+ + 2e- (1) 

τα οποία, μέσω του στερεού ηλεκτρολύτη, μεταφέρονται στην κάθοδο, και είτε οξειδώνονται 

από τον αέρα (συμβατική λειτουργία) προς Η2Ο: 

2H+ + ½ Ο2 + 2e-→ H2Ο (2) 

είτε αντιδρούν με CO2 προς παραγωγή μεθανόλης (χημική συμπαραγωγή): 

4H+ + CΟ2 +4e-→ CH3ΟH (3) 
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Λειτουργία κυψελών καυσίμου – Σροφοδοσία ΝΗ3 

 Η αμμωνία θεωρείται προνομιακός φορέας του H2, λόγω της υψηλής ογκομετρικής 

πυκνότητας υδρογόνου, της διάσπασής της στις θερμοκρασίες λειτουργίας των κεραμικών 

κυψελών, του γεγονότος ότι δεν περιέχει άνθρακα και υγροποιείται εύκολα.  

 Κατά τη χρήση της ως καύσιμο σε κυψέλες καυσίμου αγωγών οξυγόνου και πρωτονίων, 

έχουν αναφερθεί πυκνότητες ισχύος παρόμοιες με αυτές του καθαρού H2 (>300 mW/cm2). 

Στις εφαρμογές αυτές, η αμμωνία διασπάται σε πρωτόνια και Ν2 στην άνοδο: 

2ΝΗ3 →Ν2 + 6H+ + 2e- (4) 

και τα H+ οδηγούνται στην κάθοδο, όπου λαμβάνει χώρα η αντίδραση 2 (συμβατική 

λειτουργία με έκθεση της καθόδου σε ατμοσφαιρικό αέρα) ή η αντίδραση 3 (χημική 
συμπαραγωγή μεθανόλης με καθοδική τροφοδοσία CO2). 
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Λειτουργία κυψελών καυσίμου – Σροφοδοσία i-C8H18 και Βιο-Αιθανόλης 

 Μία τρίτη εναλλακτική λύση που πρόκειται να μελετηθεί είναι η τροφοδοσία συμβατικών 

καυσίμων (ισο-οκτάνιο) και βιοκαυσίμων (βιο-αιθανόλη), με γενικό τύπο CXHYOZ, στην άνοδο 

και η παραγωγή υδρογόνου μέσω της εσωτερικής τους αναμόρφωσης: 

Κυψέλη Καυσίμου          άνοδος: CxHy + 2xH2O  (y +2x)H+ + xCO2 + (y+2x)e- 

Τδρογονάνθρακα                κάθοδος: (y+2x)H+ + (y+2x)/4O2 + (y+2x)e-  (y+2x)/2H2O
 

C8H18 + 8H2O → 8CO + 26H+  + 26e- (5) 

C2H5OH + H2O → 2CO + 8H+  + 8e- (6) 

 Οι παραπάνω αντιδράσεις, ανάλογα με τις συνθήκες και το ρυθμό ηλεκτροχημικής 

απομάκρυνσης Η+ μπορούν να οδηγήσουν σε πλήθος παραπροϊόντων, στην προοπτική 

της χημικής συμπαραγωγής. 
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Μεθοδολογία και ερευνητικοί στόχοι 

 Η προτεινόμενη έρευνα απαιτεί άριστη ειδίκευση στα γνωστικά πεδία: 

 

 της επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, για την παρασκευή, τη μορφοποίηση και το 
χαρακτηρισμό των κεραμικών αγωγών πρωτονίων και των ηλεκτροδίων 

 

 της ηλεκτροχημείας στερεάς κατάστασης, για τη διερεύνηση του μηχανισμού 
αγωγιμότητας και των φαινομένων πόλωσης της διεπιφάνειας ηλεκτρολύτη/ηλεκτροδίου 

 

 των χημικών διεργασιών και της ετερογενούς κατάλυσης, για τη διερεύνηση του 
μηχανισμού και της κινητικής των χημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα καθώς και τη 

μελέτη της ενεργότητας των σύνθετων ηλεκτροδίων στις αντιδράσεις αυτές 

 Στόχος είναι η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός ηλεκτροδίων, η κατασκευή πειραματικών 

κυψελών κεραμικών αγωγών πρωτονίων και η εφαρμογή των διατάξεων αυτών σε 

διεργασίες:  

 

 κυψέλης καυσίμου με χρήση Η2, ΝΗ3, υδρογονανθράκων (ισο-οκτάνιο) και βιο-αιθανόλης 
 

 ηλεκτροκαταλυτικού αντιδραστήρα για την ηλεκτροχημική παραγωγή μεθανόλης, από την 
καθοδική ηλεκτρο-υδρογόνωση του CO2, καθώς και φορμαλδεΰδης, C2- 

υδρογονανθράκων ή άλλων προϊόντων, από την ανοδική αφυδρογόνωση ισο-οκανίου και 

βιο-αιθανόλης 

 

 χημικής συμπαραγωγής κατά τη συνδυασμένη λειτουργία κυψέλης καυσίμου και 
ηλεκτροχημικού αντιδραστήρα 
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ΠΕ 1: ύνθεση και Μορφοποίηση των Τλικών – Κατασκευή Πειραματικής Κυψέλης 

1.1: Παρασκευή στερεών ηλεκτρολυτών 

2011 2012 2013 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

1.2: Παρασκευή ηλεκτροδίων 

1.3: Εναπόθεση ηλεκτροδίων στις επιφάνειες κεραμικών ηλεκτρολυτών - κατασκευή διατάξεων μεμβράνης – ηλεκτροδίων 

(Membrane – electrode Assemblies, MEA) και εργαστηριακών κυψελών 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

Δισκία κεραμικών αγωγών πρωτονίων, ΒΖΤ 

Δείγματα ανοδικών και καθοδικών ηλεκτροδίων 

Εργαστηριακές κεραμικές κυψέλες αγωγών πρωτονίων 

ΔΡΑΕΙ 

  

  

  

Πρωτόκολλα σύνθεσης στερών ηλεκτρολυτών, ηλεκτροδίων και ΜΕΑ   

Σεχνική αναφορά για την σύνθεση και μορφοποίηση των Τλικών – Κυψέλης Καυσίμου   
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ΠΕ 2: Φαρακτηρισμός υλικών και ΜΕΑ 

2.1: Υυσικοχημικός χαρακτηρισμός στερεών ηλεκτρολυτών και ηλεκτροδίων 

2011 2012 2013 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

2.2: Ηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός των ΜΕΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

Αποτελέσματα φυσικοχημικών χαρακτηρισμών 

Αποτελέσματα ηλεκτροχημικού χαρακτηρισμού 

ΔΡΑΕΙ 

  

  

Σεχνική αναφορά για τον χαρακτηρισμό των ηλεκτροδίων και Κυψελών Καυσίμου   

Ανακοίνωση σε πρακτικά Εθνικού ή Διεθνούς υνεδρίου σχετική με τον φυσικοχημικό και ηλεκτροχημικό χαρακτηρισμό 

των υλικών και της κυψέλης καυσίμου.   
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ΠΕ 3: Κυψέλη καυσίμου κεραμικών αγωγών Η+ με ανοδική CXHYOZ 

3.1: Μελέτη των αντιδράσεων αναμόρφωσης - 

αφυδρογόνωσης των CxHyOz σε συνθήκες ηλεκτροχημικής 

άντλησης πρωτονίων (λειτουργία ηλεκτροχημικού 

αντιδραστήρα) 

3.2: Μελέτη της απόδοσης της κυψέλης καυσίμου κατά την άμεση τροφοδοσία CxHyOz 

3.3: Μελέτη της απόδοσης της κυψέλης καυσίμου σε συνθήκες χημικής 

συμπαραγωγής κατά την τροφοδοσία CxHyOz 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

Αποτελέσματα από τη μελέτη της αντίδρασης αυτόθερμης αναμόρφωσης του i-C8H18 και της C2H5ΟΗ 

Αποτελέσματα της απόδοσης της κυψέλης καυσίμου σε συμβατική λειτουργία 

Αποτελέσματα της απόδοσης της κυψέλης σε συνθήκες χημικής συμπαραγωγής 

ΔΡΑΕΙ 

2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

  
  

  
Σεχνική αναφορά για την περίπτωση κυψέλης καυσίμου με ανοδική τροφοδοσία i-C8H18 ή C2H5OH   

  
Μία δημοσίευση σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά για την περίπτωση της κυψέλης καυσίμου με ανοδική τροφοδοσία 

C8H18 ή C2H5OH και ταυτόχρονη χημική συμπαραγωγή μεθανόλης 

Μία ανακοίνωση σε πρακτικά Εθνικών ή Διεθνών επιστημονικών συνεδρίων για την περίπτωση της κυψέλης   
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ΠΕ 4 : Κυψέλη καυσίμου κεραμικών αγωγών Η+ με ανοδική τροφοδοσία Η2 

3.1: Καταγραφή και μελέτη των χαρακτηριστικών καμπυλών ρεύματος-δυναμικού και 

ρεύματος-ισχύος των πειραματικών κυψελών καυσίμου πρωτονιακών αγωγών 

2013 2014 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

3.2: Μελέτη της δυνατότητας ηλεκτροχημικής παραγωγής μεθανόλης κατά 

τη λειτουργία των πειραματικών κυψελών ως αντιδραστήρων μεμβράνης 

και μέσω της καθοδικής υδρογόνωσης του CO2 

3.3: Μελέτη της λειτουργίας των πειρατικών κυψελών σε 

συνθήκες χημικής συμπαραγωγής 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

Αποτελέσματα της απόδοσης της κυψέλης σε συμβατική λειτουργία 

Αποτελέσματα της μελέτης της αντίδρασης υδρογόνωσης του CO2 

Αποτελέσματα της απόδοσης της κυψέλης σε συνθήκες χημικής συμπαραγωγής 

ΔΡΑΕΙ 

  

  

  

Σεχνική αναφορά για κυψέλη καυσίμου με ανοδική τροφοδοσία Η2   
Δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό για την περίπτωση της κυψέλης καυσίμου με ανοδική τροφοδοσία Η2 και 

ταυτόχρονη χημική συμπαραγωγή μεθανόλης.   
Ανακοίνωση σε πρακτικά Εθνικού ή Διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου για την περίπτωση της κυψέλης καυσίμου με 

ανοδική τροφοδοσία Η2 και ταυτόχρονη χημική συμπαραγωγή μεθανόλης   
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ΠΕ 5: Κυψέλη καυσίμου κεραμικών αγωγών Η+ με ανοδική τροφοδοσία ΝΗ3 

3.1 Μελέτη της αντίδρασης διάσπασης της αμμωνίας 

2014 2015 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

3.2: Μελέτη της λειτουργίας κυψέλης καυσίμου 

3.3: Μελέτη της λειτουργίας κυψέλης καυσίμου χημικής συμπαραγωγής 

μεθανόλης 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

Αποτελέσματα από τη μελέτη  της αντίδρασης διάσπασης της NH3  

Αποτελέσματα της απόδοσης της κυψέλης καυσίμου σε συμβατική λειτουργία  

 Αποτελέσματα της απόδοσης της κυψέλης σε συνθήκες χημικής συμπαραγωγής 

ΔΡΑΕΙ 

  

  

  

Σεχνική αναφορά για την περίπτωση κυψέλης καυσίμου με ανοδική τροφοδοσία ΝΗ3   
Δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό για την περίπτωση της κυψέλης καυσίμου με ανοδική τροφοδοσία NΗ3 

και ταυτόχρονη χημική συμπαραγωγή μεθανόλης   
Ανακοίνωση σε πρακτικά Εθνικού ή Διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου για την περίπτωση της κυψέλης καυσίμου με 

ανοδική τροφοδοσία NΗ3 και ταυτόχρονη χημική συμπαραγωγή μεθανόλης   
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Καινοτομικότητα της πράξης 

 Η επερχόμενη “οικονομία του υδρογόνου”, αποτελεί το στόχο της ενεργειακής 

επανάστασης. 

 

 Στο πλαίσιο αυτό, η βασική έρευνα θέτει νέες προκλήσεις, μεταξύ των οποίων: 

 η δυνατότητα απευθείας χρήσης συμβατικών μορφών καυσίμου (φυσικό αέριο, υγρά 

ορυκτά καύσιμα καθώς και αέρια και υγρά βιοκαύσιμα) 

η μεγιστοποίηση της χρήσης καυσίμου, η οποία σήμερα δεν υπερβαίνει το 85% 

 

 Τα τελευταία χρόνια, πληθαίνουν οι προσπάθειες απευθείας τροφοδοσίας βιοαερίου, 

αεριοποιημένων στερεών καυσίμων (λιγνίτης, βιομάζα), ατμών βενζίνης, βιο-αιθανόλης και 

βιο-ελαίου (από πυρόλυση βιομάζας).  

 

 Το σύνολο των προσπαθειών αυτών αφορά (κεραμικές) κυψέλες στερών οξειδίων (Solid 

Oxide Fuel Cells) αγωγών οξυγόνου. 

 

 H προτεινόμενη διατριβή καινοτομεί ως προς τη διεύρυνση των δυνατοτήτων απευθείας 

τροφοδοσίας ανώτερων υδρογονανθράκων και αιθανόλης σε SOFC αγωγών πρωτονίων. 

 

 Στα Η+-SOFC, αποφεύγεται η αραίωση του καυσίμου από τα προϊόντα της καύσης του. Η 

δυνατότητα αυτή αναγνωρίζεται ως το καθοριστικό πλεονέκτημά τους έναντι των 

αντίστοιχων κυψελών αγωγών οξυγόνου. 

 

 Μια τρίτη διάσταση καινοτομίας αφορά στη μελέτη της ηλεκτροχημικής συμπαραγωγής 

χημικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε συνθήκες λειτουργίας τόσο ηλεκτροκαταλυτικού 

αντιδραστήρα όσο και χημικής συμπαραγωγής. 
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υνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού και ερευνητικά κέντρα της χώρας 

 Οι ερευνητικές ομάδες που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου, είναι: 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 

 Τμήμα Χημείας , Πανεπιστήμιο του  Όσλο, Καθηγητής Truls Norby 

 Τμήμα Χημείας , Πανεπιστήμιο του St Andrews, Καθηγητής John Irvine 

 Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών, Ινστιτούτο  

    Χημικών Διεργασιών  & Ενεργειακών Πόρων, Εθνικό Κέντρο Έρευνας &  

    Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ερευνητής Α’  Σπύρος Βουτετάκης  

 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ, Καθηγητής Μιχάλης  Στουκίδης 

 Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών, Γενικό Τμήμα,  

    Πολυτεχνείο Κρήτης, Καθηγητής Ιωάννης Γεντεκάκης 

 Eργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών, Γενικό Τμήμα Θετικών  

    Επιστημών, ΤΕΙ Χαλκίδας, Καθ. Βασίλειος Σταθόπουλος 

 Membrane Research and Implementation research group, SHELL Solutions BV,  

    Καθηγητής Arian Nijmeijer 

 Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων (ΕΚΕΠΥ ΑΕ) 
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Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 
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ύνθεση και Φαρακτηρισμός Τλικών 

 Μια σειρά καταλυτικών συστημάτων Cu υποστηριγμένων σε μικτά οξείδια Ce - Sm (20% 

Cu/Ce1-XSmXOZ: X= 0.0, 0.25, 0.5, 0.75 και 1.0) παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο.  

 Μέθοδος: Υγρού Εμποτισμού 

Πρόδρομα άλατα: Cu(NO3)2* 3H2O, Ce(No3)3* 6H2O, Sm(No3)3* 6H2O 

 Σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιήθηκε αρχικά η σύνθεση του υποστρώματος και στην 

συνέχεια ο εμποτισμός του Cu. Και στα δύο στάδια σύνθεσης, τα δείγματα ξηράνθηκαν για 

16 h στους 120 οC και στην συνέχεια πυρώθηκαν στους 550 οC για 2 h (5oC/min) 

Εμποτισμός Cu Τπόστρωμα Μικτού Οξειδίου 

 Καταλύτες Cu υποστηριγμένοι σε REOs (20%Cu/Ce1-XLnXOδ (Ln: Sm, Pr, Nd, La, Gd και X= 0, 

0.25, 0.5, 0.75, 1) παρασκευάστηκαν επίσης στο εργαστήριο με την ίδια μέθοδο. 



Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 

Φαρακτηρισμός των καταλυτών (BET) 

 Οι καταλύτες που έχουν υποστηριχτεί σε δημητρία παρουσιάζουν μεγαλύτερη ειδική 

επιφάνεια σε σχέση με τους αντίστοιχους που έχουν υποστηριχτεί σε σαμάρια. 

 Η υποκατάσταση με Sm μειώνει την ειδική επιφάνεια (ΒΕΤ) καθώς και τον όγκο των 

πόρων, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει το μέγεθος της μέσης διαμέτρου των πόρων. 

Sample 
SBET 

(m
2
/gr) 

BJH desorption 

cumulative 

volume of pores 

(cm
3
/gr) 

BJH 

desorption 

average pore 

diameter 

(4V/A) (nm) 

Total 

pore 

volume 

(cm
3
/gr) 

 

Average 

pore 

diameter 

(nm) 

20%Cu/CeO2 44.63 0.15 10.05 0.15 13.11 

20%Cu/Ce0.75Sm0.25O1.875 19.74 0.08 11.37 0.08 15.56 

20%Cu/Ce0.5Sm0.5O1.75 18.72 0.08 12.67 0.08 16.87 

20%Cu/Ce0.25Sm0.75O1.625 6.13 0.04 15.97 0.04 23.67 

20%Cu/Sm2O3 13.26 0.06 11.81 0.06 17.04 

20%Cu/Nd2O3 6.47 0.03 10.70 0.03 16.29 

20%Cu/Gd2O3 20.86 0.10 16.09 0.10 19.82 

20%Cu/Pr2O3 15.00 0.08 15.84 0.08 22.66 

20%Cu/La2O3 11.26 0.06 17.70 0.06 23.50 
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Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 

Φαρακτηρισμός των καταλυτών (XRD) 

Sm2CuO4 

Οι καταλύτες με τη ταμηλότερη 

ειδική επιφάνεια (ΒΕΤ) εμφανίζοσν 

τη δομή Sm2CuO4 

Cu/SmO1.5 

Cu/Ce0.75Sm0.25O1.875 

Cu/Ce0.5Sm0.5O1.75 

Cu/CeO2 

Cu/Ce0.25Sm0.75O1.625 
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Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 
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 Η συγκέντρωση των Cu στην επιφάνεια του καταλύτη είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με 

τη θεωρητικά υπολογιζόμενη, γεγονός το οποίο ίσως οφείλεται στην σχετικά υψηλή 

φόρτιση σε Cu (20%) και στην επακόλουθη συσσωμάτωση των σωματιδίων του. 

Φαρακτηρισμός των καταλυτών (XPS) 

 Οι επιφανειακές ατομικές αναλογίες Sm/Ce, όπως προέκυψαν από τη μέθοδο XPS, είναι 

πάντα υψηλότερες από τις αντίστοιχες στην κύρια μάζα του καταλύτη, γεγονός που 

υποδεικνύει τον εμπλουτισμό της επιφάνειας του καταλύτη με Sm. 

 

Sample 

XPSa Bulkb 

Cu Ce Ln O Cu Ce Ln O 

Cu(20%wt/Sm2O3) 7,58 - 36,1 56,32 21,53 0 31,39 47,08 

Cu(20%wt/Ce0,25Sm0,75O1,625) 3,22 - 35,84 60,94 20,66 7,55 22,66 49,13 

Cu(20%wt/Ce0,5Sm0,5O1,75) 5,83 15,77 24,76 53,64 19,86 14,57 14,57 51,0 

Cu(20%wt/Ce0,75Sm0,25O1,875) 4,90 18,18 20,55 56,37 19,11 21,10 7,03 52,76 

Cu(20%wt/CeO2) 8,16 34,01 - 57,83 18,41 27,19 0 54,40 

Cu(20%wt/Pr2O3) 2,77 0 34,60 62,63 20,60 0 31,76 47,63 

Cu(20%wt/Nd2O3) 7,52 0 31,35 61,13 20,93 0 31,63 47,44 

Cu(20%wt/La2O3) 11,21 0 22,42 66,37 20,40 0 31,84 47,76 

Cu(20%wt/Gd2O3) 8,34 0 32,05 59,61 22,19 0 31,12 46,68 
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Φαρακτηρισμός των καταλυτών (XPS) 
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H ενσωμάτωση Sm σε υποστρώματα Ce, 

σε σχετικά υψηλές ατομικές αναλογίες 

(Sm/Ce = 1/3), έχει ως αποτέλεσμα την 

περαιτέρω μείωση των ειδών χαλκού, σε 

αντίθεση με τα καθαρά Sm2O3 και 

ιδιαίτερα τα πλούσια σε CeO2 

υποστρώματα, στα οποία ο Cu βρίσκεται 

κατά κύριο λόγο σαν CuO.  

Επιπλέον, στην περίπτωση των Cu/CeO2 

και Cu/Ce0.75Sm0.25O1.875 η πλειονότητα 

των ειδών Cu βρίσκεται σε οξειδωμένη 

κατάσταση και κυρίως υπό τη μορφή 

CuO. 



Κοζάνη, 2008 

Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 

Επιλογή του ηλεκτροδίου της καθόδου  

 Απαιτήσεις – Προδιαγραφές 

 Ηλεκτροκαταλυτική ενεργότητα ως προς την παραγωγή Η2 και το σχηματισμό νερού 

 Ηλεκτρονιακή και πρωτονιακή αγωγιμότητα 

 Ικανοποιητική προσκόλληση στη στερεή επιφάνεια ηλεκτρολυτών 

 Εκτεταμένη tpb ζώνη 
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Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 

Ανάπτυξη – ύνθεση του LSCF 

 Ονομαστική Σύνθεση: La0,6Sr0,4Co0,2 Fe0,8O3*  

Κιτρική Μέθοδος* *  

*Chem et al./ The Royal Society Chemistry (2010) 6218-6225 

**Pecchi et al./ Catalysis Today (2008) 420-427 

*** Yang et al./ Journal of Power Sources (2010) 471-474 

 Ανάμειξη των πρόδρομων υλικών La(NO3)3*6H2O, Sr(NO3)2, Co(NO3)2*6H20, Fe(NO3)c*9H2O 

και του κιτρικού οξέος (Aldrich). 

 Ξήρανση σε αέρα στους110 oC για 1h και στη συνέχεια στους 250 oC για 12 hrs. 

 Ξηρή άλεση σε σφαιρόμυλο για 40 hrs (χρήση σφαιρών ZrO2, με d= 7mm, w= 55,5gr). 

 Πύρωση σε αέρα στους 1100 oC για 6 hrs (Τελικό Υλικό). 

 Χαρακτηρισμός του υλικού με τη μέθοδο XRD 

 PSD υγρή ανάλυση (μέτρηση με μέσο ανάδευσης και ταυτόχρονη χρήση υπερήχων) 

 Παρασκευή του υλικού της καθόδου (LSCF/BZY), αναλογία βάρους 3:7*** 
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Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 

Ανάπτυξη – Φαρακτηρισμός του LSCF 



Κοζάνη, 2008 

Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 

Ανάπτυξη – Φαρακτηρισμός του LSCF 

1.Θερμοκρασίες Πύρωσης < 1100 oC  Οι φάσεις που δημιουργήθηκαν ήταν ελλειπείς 

 

2.Φωρίς ball milling  Προέκυψαν πολλαπλά οξείδια, κυρίως οξείδια του λανθανίου 

 

3.1100 oC (καλύτερη θερμοκρασία) + 20 hrs ball milling  Τα οξείδια του λανθανίου 

συνεχίζουν να υπάρχουν, παρόλο που η ποσότητά τους μειώθηκε 

 

4. 1100 oC + 40 hrs ball milling  Οι οξίες ανακλάσεις που εμφανίστηκαν στις αναμενόμενες 

τιμές 2θ επιβεβαίωσαν ότι η δομή του περοβσκίτη που σχηματίστηκε αλλά και οι φάσεις που  

δημιουργήθηκαν ήταν τα επιθυμητά, χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε επιβλαβούς 

οξειδίου. 



Κοζάνη, 2008 

Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 

Ανάπτυξη – Φαρακτηρισμός του LSCF 

+ 20 hrs ball milling 
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Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 

Επιλογή του στερεού ηλεκτρολύτη 

 Απαιτήσεις – Προδιαγραφές 

 Καθαρή πρωτονιακή αγωγιμότητα (10 mS/cm) 

 Χημική σταθερότητα υπό συνθήκες αντίδρασης 

 Μηχανική αντοχή 

 Θερμική και χημική συμβατότητα με όλα τα άλλα σχετικά υλικά (ανόδου, καθόδου, 

μεταλλικά  υποστρώματα)  

 Ενδεικτικά υλικά 

 Υλικά που έχουν ήδη δοκιμαστεί: BaCe0,85-XZrXY0,15O3-δ  (Χ= 0, 0.3, 0.5 και 0.85).  

 Καλύτερη ανοχή για X= 0,851 σε T= 450 -700 oC, CH2S= 5000 ppm 

 Μέθοδος Παρασκευής: Αντίδραση Στερεάς Κατάστασης ή Υγρές Χημικές Μέθοδοι 

 Χαρακτηρισμοί: SEM, XRD 
1Li et al., Electrochimica Acta, 53 (2008) 3701-3707. 
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Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 

Ανάπτυξη – Φαρακτηρισμός του ΒΖΤ 

 Ονομαστική Σύνθεση: BaZr0,85Y0,15O3 ± δ 

Μέθοδος αντίδρασης στερεά κατάστασης*:  

 Ανάμειξη των πρόδρομων υλικών: BaCO3, CeO2 & Y2O3 (Aldrich), ZrO2 (Tosoh). 

 Άλεση σε σφαιρόμυλο σε ισοπροπανόλη (IPA) για 24 h (χρήση σφαιρών ZrO2 ). 

 Εξάτμιση του οργανικού μέσου (IPA). 

 Οι αποξηραμένες σκόνες αλέθονται σε γουδί. 

 Πύρωση σε αέρα στους 1450 ◦C για 10 h (Τελικό Υλικό BZY-1). 

 Χαρακτηρισμός του υλικού με τη μέθοδο XRD Particle size analysis of raw materials 

 Ανάλυση μεγέθους σωματιδίων των πρόδρομων υλικών 

* J. Li et al. / Electrochimica Acta 53 (2008) 3701–3707 
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Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 

Ανάπτυξη – Φαρακτηρισμός του ΒΖΤ 

Δε σχηματίστηκε υλικό  μιας καθαρής φάσης 

 Δεν προέκυψε καθαρός περοβσκίτης  

 Παρουσιάστηκαν ίχνη CaCO3 πιθανότατα λόγω της εξαέρωσης του BaO 

 Το θέμα της καθαρότητας της φάσης βρίσκετε υπό έρευνα 



Κοζάνη, 2008 

Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

 Η μελέτη της καταλυτικής ατμο-αναμόρφωσης του i-C8H18 προς παραγωγή Η2 σε 

καταλύτες Cu υποστηριγμένους σε καθαρά ή μικτά οξείδια σπανίων γαιών, για εφαρμογή 

σε SOFC άμεσης τροφοδοσίας ισο-οκτανίου. 

 Η εξέταση διαφόρων παραμέτρων που αφορούν στην επίδραση της ροής, του λόγου 

Η2Ο/C, της φόρτισης σε Cu, καθώς και της φύσης του φορέα (Ce1-XLnXOδ, Ln: Sm, Pr, Nd, 

La, Gd) στην καταλυτική απόδοση και εκλεκτικότητα προς Η2. 

Αναμόρφωση ισο-οκτανίου με Η2Ο προς παραγωγή υδρογόνου σε καταλύτες Cu 

υποστηριγμένους σε οξείδια σπάνιων γαιών 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 

τόχοι της εργασίας 



Πανεπιζηήμιο 

Δυηικής 

Μακεδονίας 

 

Σμήμα 

Μηχανολόγων 

Μηχανικών 

Κοζάνη, 2008 

Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

χηματική απεικόνιση της πειραματικής διάταξης 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 



Κοζάνη, 2008 

Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

Επίδραση της θερμοκρασίας στο ρυθμό παραγωγής προϊόντων σε Cu/CeO2. 

Πειραματικά αποτελέσματα αναμόρφωσης i-C8H18 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 



Κοζάνη, 2008 

Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

Επίδραση της φόρτισης Cu στην απόδοση 

των προϊόντων. Τ=700 οC, FT=150 cm3/min. 

Επίδραση του H2O/C στην απόδοση των 

προϊόντων. Τ=700 οC, FT=150 cm3/min. 

 Το ποσοστό του μετάλλου δεν επηρεάζει σημαντικά τις απόλυτες αποδόσεις και την 

κατανομή των κυριοτέρων προϊόντων. 

 

 Υπό συνθήκες περίσσειας Η2Ο η απόδοση σε Η2 είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε σύγκριση 

με το στοιχειομετρικό μίγμα, όπου ευνοείται σημαντικά η απόδοση σε CH4 και ανώτερους 

υδρογονάνθρακες. 

Πειραματικά αποτελέσματα αναμόρφωσης i-C8H18 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 



Κοζάνη, 2008 

Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

Πειραματικά αποτελέσματα αναμόρφωσης i-C8H18 

Επίδραση του φορέα στην απόδοση των 

προϊόντων. Τ=700 οC, FT=150 cm3/min. 

Επίδραση του ποσοστού υποκατάστασης 

του Ce από Sm στην απόδοση των 

προϊόντων. Τ=700 οC, FT=150 cm3/min.  

 Η σειρά κατάταξης των διαφορετικών υποστρωμάτων ήταν ως εξής: CeO2 >> Nd2O3 > 

Gd2O3 > Sm2O3 ≈ Pr2O3 ≈ La2O3. 

 

 Αύξηση του ποσοστού υποκατάστασης οδηγεί σε μονότονη μείωση της απόδοσης σε Η2. 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 
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Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

Πειραματικά αποτελέσματα σταθερότητας κατά την ατμο-αναμόρφωση του i-C8H18 (700 οC) 

 O καταλύτης Cu/CeO2 δεν παρουσίασε ικανοποιητική σταθερότητα 

 Κατά την αντικατάσταση του Cu από Co, επιτεύχθηκε υψηλή σταθερότητα, η οποία 

επιβεβαιώθηκε από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του καταλύτη που διατηρηθήκαν 

αναλλοίωτα μετά την παρατεταμένη χρήση του. 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 



Κοζάνη, 2008 

Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

Υωτογραφία SEM (μεγέθυνση στα 1k) – Υρέσκος καταλύτης: Cu 20%wt/CeO2 (700 οC)  

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 

 Το μέγεθος των 

σωματιδίων 

κυμαίνεται από 2 

έως 50 μm 

 Τα περισσότερα 

σωματίδια έχουν 

μέγεθος μεταξύ 2 

και 10 μm 

 Η κατανομή του 

Cu και του Ce 

είναι ομοιόμορφη 



Κοζάνη, 2008 

Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 

Υωτογραφία SEM (μεγέθυνση στα 600) – Γηρασμένος καταλύτης: Cu 20%wt/CeO2 (700 οC), 

εκτεθειμένος για 24 ώρες σε αντιδρών μίγμα  

 Το μέγεθος των σωματιδίων 

είναι περίπου 100 μm  

 Τα σωματίδια έχουν υποστεί 

έντονη πυροσυσσωμάτωση 

 Η ποσότητα του 

εναποτεθειμένου C είναι πολύ 

μεγάλη 

 Η εναπόθεση C φαίνεται να 

ευνοείται σε σωματίδια τα οποία 

έχουν αναλογικά λιγότερη 

ποσότητα Ce 



Κοζάνη, 2008 

Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 

Υωτογραφία SEM (μεγέθυνση στα 5k) – Υρέσκος καταλύτης: Cο 20%wt/CeO2 (700 οC)  

 Το μέγεθος των 

σωματιδίων 

κυμαίνεται από 0,5 

έως 7 μm 

 Τα σωματίδια είναι 

σαφώς μικρότερα 

σε σχέση με τον 

καταλύτη Cu 

20%wt/CeO2  

 Η κατανομή του 

Co και του Ce είναι 

επίσης ομοιόμορφη 



Κοζάνη, 2008 

Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

„‟ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ: ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕΨ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ‟‟ 

Υωτογραφία SEM (μεγέθυνση στα 1k) – Γηρασμένος καταλύτης: Co 20%wt/CeO2 (700 οC), 

εκτεθειμένος για 24 ώρες σε αντιδρών μίγμα  

 Το μέγεθος των σωματιδίων έχει 

ελαφρώς αυξηθεί, χωρίς όμως 

τα σωματίδια να έχουν υποστεί 

έντονη πυροσυσσωμάτωση 

 Υπάρχει εναπόθεση C, σαφώς 

μικρότερη σε σχέση με τον 

καταλύτη Cu 20%wt/CeO2 

 Φαίνεται ότι η εναπόθεση του C 

ευνοείται στα μεγάλα σωματίδια 



Αναφορά στο φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε 

υμπεράσματα πειραματικής εργασίας 

 Σε όλες τις περιπτώσεις παρήχθησαν μίγματα πλούσια σε Η2, CH4, CO2, και CO καθώς και 

μικρότερες ποσότητες ανώτερων ακόρεστων υδρογονανθράκων (C2-C6). 

 

 Σημαντικός ήταν ο ρόλος των αντιδράσεων WGS και μεθανίωσης, στην κατανομή των 

προϊόντων ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας. 

 

 Τη μέγιστη απόδοση προς παραγωγή Η2 (~60%) παρουσίασε ο καταλύτης 20wt% 

Cu/CeO2. 

 

 Η ανωτερότητα του καταλύτη 20wt% Cu/CeO2 αποδόθηκε στις εξαιρετικές 

οξειδοαναγωγικές ιδιότητες του CeO2, και συνεπώς στην αυξημένη κινητικότητα του 

οξυγόνου, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα καθαρά και μικτά οξείδια που χρησιμοποιήθηκαν ως 

υποστρώματα. 

 

 O καταλύτης Cu/CeO2 δεν ήταν σταθερός, όμως κατά την αντικαστασή του Cu από Co 

επιτεύχθηκε υψηλή σταθερότητα, η οποία επιβεβαιώθηκε από τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά του καταλύτη τα οποία παρέμειναν σχεδόν αναλοίωτα μετά την 

παρατεταμένη χρήση του. 
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