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Περίληψη 

Η αντίδραση της καταλυτικής υδρογόνωσης του CO2 έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας παγκοσμίως τόσο ως πιθανή πηγή ανανεώσιμων καυσίμων όσο και ως 

μέσο μείωσης των εκπομπών CO2. Αυτή η αντίδραση μπορεί να προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα, 

όπως η αποτροπή της καλπάζουσας αύξησης του CO2 στην ατμόσφαιρα καθώς και η ταυτόχρονη 

μετατροπή του σε χρήσιμα καύσιμα (π.χ. CH4, CH3OH). Τις τελευταίες δεκαετίες, η πλειονότητα των 

μελετών σχετικά με την καταλυτική υδρογόνωση του CO2 έχει πραγματοποιηθεί σε αντιδραστήρες 

σταθερής κλίνης με χρήση μεταλλικών σωματιδίων όπως Pt, Rh, Ru, Pd, Ni, Ir, και Co, τα οποία είναι 

υποστηριγμένα σε διάφορα οξείδια μετάλλων (όπως TiO2, SiO2, Al2O3, CeO2, ZrO2) [1]. 

Παράλληλα, το φαινόμενο της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης της Κατάλυσης (EPOC) έχει 

εφαρμοστεί στην ίδια καταλυτική αντίδραση σε συμβατικά ηλεκτρολυτικά συστήματα 

εργαστηριακής και ημι-πιλοτικής κλίμακας προκειμένου να βελτιωθεί η καταλυτική δραστηριότητα 

και η εκλεκτικότητα των αγώγιμων καταλυτικών υμενίων που εναποτίθενται σε στερεούς 

ηλεκτρολύτες [2,3]. Κατά την εφαρμογή μιας μεταβολής, ΔUWR, στο ηλεκτρικό δυναμικό, UWR, του 

καταλύτη (ηλεκτρόδιο εργασίας) σε σχέση με ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς, τα προωθητικά είδη που 

εμπεριέχονται στον στερεό ηλεκτρολύτη, συνοδευόμενα από το αντισταθμιστικό τους φορτίο στο 

μέταλλο, μεταναστεύουν στη τριεπιφάνεια αερίου-μετάλλου-στερεού ηλεκτρολύτη, δημιουργώντας 

μια ισοδύναμη ηλεκτροχημική διπλοστοιβάδα. Η διάχυση των προωθητικών ιόντων προκαλεί τη 

μεταβολή του έργου εξόδου του καταλύτη, Φ, κατά ΔΦ=eΔUWR με επακόλουθη μεταβολή της ισχύς 

ρόφησης του χημικού δεσμού των αντιδρώντων και των ενδιάμεσων προϊόντων με την καταλυτική 

αντίδραση. Έτσι, τόσο η καταλυτική ενεργότητα όσο και η εκλεκτικότητα επηρεάζονται με έντονο, 

αναστρέψιμο και, σε κάποιο βαθμό, προβλέψιμο τρόπο [2,4]. Αν και το φαινόμενο EPOC έχει 

εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε πολλά καταλυτικά συστήματα [5,6], ένα από τα κύρια μειονεκτήματα 

σχετίζεται με τις δυσκολίες στο σχεδιασμό των ηλεκτροχημικών συστημάτων λόγω των απαραίτητων 

συνδέσεων μεταξύ των ηλεκτροδίων μέσα στον αντιδραστήρα και της εξωτερικής πηγής ισχύος 

(ποτενσιοστάτη/γαλβανοστάτη). Το τελευταίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί εάν η καταλυτική 

αντίδραση πραγματοποιηθεί σε έναν αντιδραστήρα, ο οποίος ταυτόχρονα θα μπορούσε να 

λειτουργήσει ως γεννήτρια ισχύος. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε έναν νέο σχεδιασμό ενός 

αντιδραστήρα για την εφαρμογή του φαινομένου τύπου κυψέλης καυσίμου στερεού οξειδίου (Solid 

Oxide Fuel Cell, SOFC) χαμηλής θερμοκρασίας όπου η απαιτούμενη ισχύς για την τροποποίηση των 

καταλυτικών ρυθμών των αντιδράσεων (Sabatier και RWGS) σε καταλυτικά υμένια ρουθηνίου (Ru) 

και λευκόχρυσου (Pt) λαμβάνεται άμεσα από την παράλληλη οξείδωση του υδρογόνου [7]. 
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