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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Κατά την ηλεκτροχημική αναγωγή του CO2 ένα από τα  κύρια προϊόντα  που 

παράγονται είναι το HCOOH με % απόδοση ρεύματος (%CE)  που, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, φθάνει  το  90-100% [1]. Το ΗCOOH έχει αρκετές  χρήσεις  σήμερα, 

αλλά σε περίπτωση βιομηχανικής αξιοποίησης της αναγωγής του CO2
 
θα παράγονται 

τεράστιες ποσότητες, οι οποίες θα ξεπερνούν τη ζήτηση της αγοράς. Για το λόγο αυτό 

η μετατροπή του σε άλλες ενώσεις που έχουν μεγαλύτερο ενεργειακό περιεχόμενο  ή 

μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από το ΗCOOH, όπως αλκοόλες και αλδεΰδες  

μικρού μοριακού βάρους  έχει μεγάλη  τεχνολογική σημασία. 

Η  ηλεκτροχημική αναγωγή του ΗCOOH προς HCHO, η οποία είναι το πρώτο προϊόν 

της αναγωγής του, με βάση τη θερμοδυναμική είναι αρκετά εύκολη εφόσον το 

κανονικό δυναμικό είναι  μόνο 0,056 V. Το αντίστοιχο κανονικό δυναμικό για τη 

μετατροπή της HCHO προς μεθανόλη είναι 0,232 V [2].  Παρόλο που οι αντιδράσεις  

δεν απαιτούν μεγάλη ενέργεια,  εν τούτοις η ενέργεια ενεργοποίησης που απαιτείται 

(υπέρταση) είναι πολύ υψηλή με αποτέλεσμα η μετατροπή αυτή να είναι εξαιρετικά 

δύσκολη. 

Η αναγωγή του HCOOH μελετήθηκε σε ηλεκτρόδιο γραφίτη με την παρουσία των 

αναγωγικών ζευγών Eu
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 στο ηλεκτρολυτικό διάλυμα. 

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασίες από 80°C έως 110°C και η 

διάρκειά τους κυμαίνονταν από 3 έως 24h.  

Τα κύρια προϊόντα της αναγωγής ήταν CH3OH, CO και CO2, ενώ ανιχνεύτηκαν και 

ίχνη HCHO. 
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