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Ζ Τδξνγόλσζε ηνπ Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα έρεη ηξαβήμεη δηεζλώο ην ελδηαθέξνλ 

ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο ηόζν ώο πηζαλή πεγή αλαλεώζηκσλ θαπζίκσλ όζν θαη σο 

κέζν κείσζεο ησλ εθπνκπώλ ηνπ CO2. ηελ παξνύζα κειέηε αλαδεηθλύεηαη απηή ε 

ειπηδνθόξα, αλ θαη ζε πξώηκν ζηάδην, ιύζε γηα ηελ απεπζείαο κεηαηξνπή ηνπ CO2 ζε 

πδξνγνλάλζξαθεο, αμηνπνηώληαο ην θαηλόκελν ηεο Ζιεθηξνρεκηθήο Δλίζρπζεο ηεο 

θαηάιπζεο (EPOC) ή κε- Φαξαληατθή Ζιεθηξνρεκηθή Σξνπνπνίεζε ηεο θαηαιπηηθήο 

ελεξγόηεηαο (θαηλόκελν NEMCA) γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξπζκνύ θαη ηεο εθιεθηηθόηεηαο ηεο 

πδξνγόλσζεο ηνπ CO2 [1]. Σν θαηλόκελν NEMCA έρεη εξεπλεζεί δηεμνδηθά γηα πεξηζζόηεξα 

από 100 θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα. ε κειέηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο ην αγώγηκν 

ειεθηξόδην - θαηαιύηεο είλαη ζε επαθή κε έλαλ ηνληηθό αγσγό θαη εληζρύεηαη ειεθηξνρεκηθά 

κε ηελ επηβνιή ελόο ξεύκαηνο ή δπλακηθνύ κεηαμύ ηνπ θαηαιπηηθνύ θηικ θαη ηνπ 

βνεζεηηθνύ ή ηνπ ειεθηξνδίνπ αλαθνξάο, αληίζηνηρα.  

Ζ θηλεηηθή αιιά θαη ε ειεθηξνρεκηθή ελίζρπζε ηεο πδξνγόλσζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα κειεηήζεθε ζε θαηαιύηεο ξνπζελίνπ (Ru) δηαθνξεηηθήο θόξηηζεο ελαπνηεζεηκέλνπο 

ζε πξσηνληαθήο αγσγηκόηεηαο (BaZr0.85Y0.15O3 + 1% NiO) ζηεξενύο ειεθηξνιύηεο θαη 

ζεξκνθξαζηαθό εύξνο 350-450 
o
C. ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο παξαηεξήζεθε παξαγσγή 

CO θαη CH4. Δπηβνιή ζεηηθνύ δπλακηθνύ, δειαδή απνκάθξπλζε πξσηνλίσλ από ηελ 

θαηαιπηηθή επηθάλεηα, επέθεξε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο εθιεθηηθόηεηαο σο πξνο ην κεζάλην 

(ρήκα 1). Από ηελ άιιε, παξνρή πξσηνλίσλ ζηελ θαηαιπηηθή επηθάλεηα είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ CO θαη ηε κείσζε ηνπ ξπζκνύ κεζαλνπνίεζεο. 

Παξαηεξήζεθαλ ηηκέο ηεο θαηλόκελεο Φαξαληατθήο απόδνζεο, Λ, κεγαιύηεξεο ηεο κνλάδαο 

(έσο θαη 550) ζηελ πεξίπησζε αλνδηθήο πόισζεο. Οη ηηκέο απηέο ήηαλ πςειόηεξεο ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη έληνλα αλαγσγηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. 350 
ν
C, 15 kPa H2, 1 kPa CO2).  

Ζ παξαηεξνύκελε ειεθηξόθνβε ζπκεξηθνξά σο πξνο ην CH4 (∂r/∂UWR>0) θαη 

ειεθηξόθηιε σο πξνο ηελ παξαγσγή ηνπ CO (∂r/∂UWR>0) βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε 

πξνεγνύκελεο κειέηεο ειεθηξνρεκηθήο ελίζρπζεο, ηόζν ζην Ru/YSZ όζν θαη ζην Ru/β''-

Αl2O3 [2, 3] θαη ζπλάδνπλ κε ηνπο θαλόλεο ηεο Υεκηθήο θαη Ζιεθηξνρεκηθήο Δλίζρπζεο [1, 

4].  

Σν πάρνο ηνπ θηικ ηνπ θαηαιύηε βξέζεθε λα επηδξά ζεκαληηθά ζηηο παξακέηξνπο ξ 

θαη Λ αιιά θαη ζηελ εθιεθηηθόηεηα ησλ πξντόλησλ. Καζώο ε θόξηηζε ηνπ θαηαιύηε 

απμάλεηαη (από 1 έσο 6.1 mg), νη ηηκέο ησλ ξCH4  θαη 1/ξCO κεηώλνληαη (ρήκα 2) ελώ ζε 

ζπλζήθεο αλνηρηνύ θπθιώκαηνο απμάλεηαη ε εθιεθηηθόηεηα σο πξνο ην CH4. 

Ζ παξαηεξνύκελε θηλεηηθή θαη ειεθηξνεληζρπκέλε θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά 

ππνδεηθλύνπλ πσο έλα πξνσζεηηθό αληνληθό είδνο ζρεκαηίδεηαη ζηε δηεπηθάλεηα κεηαιινπ/ 

θνξέα (Ru/BZY), θαηά ηελ επηβνιή ζεηηθώλ δπλακηθώλ ή ξεπκάησλ, δειαδή θαηά ηελ 

αθαίξεζε πξσηνλίσλ από ηνλ θαηαιύηε ζηνλ πξσηνληαθήο αγσγηκόηεηαο ΒΕΤ θνξέα. Δίλαη 

πνιύ πηζαλό, απηό ην πξνσζεηηθό αληνληθό είδνο λα είλαη ην θνξκηθό αληόλ, ην νπνίν θαη 



ιακβάλεηαη κέζσ ειεθηξνρεκηθήο απν- πξσηνλίσζεο ηνπ θνξκηθνύ νμένο πνπ ξνθάηαη ζηε 

δηεπηθάλεηα Ru/BZY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 1: Γπλακηθή απόθξηζε ηεο επηβνιήο 

ζεηηθνύ θαη αξλεηηθνύ δπλακηθνύ ζην ξεύκα ηνπ 

θειηνύ θαη ζηνπο ξπζκνύο παξαγσγήο ησλ CH4 

θαη CO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 2: Δπίδξαζε ηεο θόξηηζεο ηνπ 

θαηαιύηε θαη ηνπ δπλακηθνύ ηνπ θαηαιύηε 

ζηνπο ιόγνπο πξνζαύμεζεο, ζηνπο 400 
ν
C 

(αξηζηεξά) θαη 450 
ν
C (δεμηά). 
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