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Περίληψη: Στην παρούσα εργασία, οι υποστηριζόμενοι σε άνθρακα Vulcan XC-72 PtMe (Me = Ir ή Pd)
ηλεκτροκαταλύτες, διαφορετικών ατομικών αναλογιών (Pt/Me (20 wt.%) = 3:1, 1:1, 1:3), παρασκευάστηκαν
με την τροποποιημένη, με παλμικά μικροκύματα μέθοδο της πολυόλης και εξετάστηκαν ως προς την ανοχή
τους στο CO και την σταθερότητά τους ως προς την ORR. Για τον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό των
καταλυτών εφαρμόστηκε η ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (TEM) και η περίθλαση ακτίνων Χ (XRD).
Για τον ηλεκτροχημικό τους χαρακτηρισμό έγινε χρήση των μεθόδων της ηλεκτροχημικής φασματοσκοπίας
εμπέδησης (EIS), της κυκλικής βολταμμετρίας (CV), της βολταμμετρίας γραμμικής σάρωσης (LSV) καθώς και
της τεχνικής του ηλεκτροδίου περιστρεφόμενου δίσκου (RDE).

Ανοχή ως προς το CO για την HOR
(b)

Φυσικοχημικοί Χαρακτηρισμοί

Σχήμα 3: Διαγράμματα Tafel από HOR LSVs (0.1 M HClO4, 1600 rpm, 5 mV/s) πριν και μετά από 3, 6 και 9 ώρες
δηλητηρίασης με CO για (a) PtxPdy/C και (b) PtxIry/C

Σχήμα 1: Εικόνες ΤΕΜ των Ir/C (a), Pd/C (b), Pt/C (c), Σχήμα 2: Διαγράμματα XRD των PtxPdy/C (a) και
PtIr/C (d), PtΙr3/C (e), Pt3Ir/C (f), PtPd3/C (g), PtPd/C PtxIry/C (b), και XPS φάσματα των PtxPdy/C (c) και
PtxIry/C (d)
(h) and Pt3Pd/C (i).

Σταθερότητα ως προς ORR

Συμπεράσματα: Tην υψηλότερη απόδοση ως προς την HOR, τόσο σε απουσία όσο και παρουσία CO, την
εμφανίζει ο PtPd3/C. Συγκεκριμένα, ακόμα και μετά από δηλητηρίαση 400 ppm CO για 9 ώρες αποδεικνύει
εξαιρετική ανοχή παρουσιάζοντας μόλις 3 mV/dec μείωση στη κλίση Tafel. Επιπλέον σημειώνεται πως
υψηλότερη ανοχή στο CO από τον Pt/C εμφανίζουν o Pd/C και Pt3Ir/C αλλά με σημαντική μείωση της
απόδοσης τους για χρόνους δηλητηρίασης μεγαλύτερους των 6 ωρών. Τέλος, την υψηλότερη απόδοση ως
προς την ORR την παρουσιάζουν οι PtPd3/C και PtPd/C, με ηλεκτρο-ενεργότητες ανά μάζα Pt 4 και 5 φορές
μεγαλύτερες από του Pt/C (339.4 και 410 mA/mgPt στα 0.9 V, αντίστοιχα), ενώ την μεγαλύτερη σταθερότητα
έπειτα από τεστ 5000 κύκλων την εμφανίζουν οι PtPd/C και PtIr/C.
Ευχαριστίες: Η παρούσα εργασία έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς
πόρους μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΄΄Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία΄΄
υπό την δράση εθνικής εμβέλειας ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02442)

Σχήμα 4: ORR LSVs πριν και μετά από τεστ αντοχής 5000 κύκλων (0.1 M HClO4, 1600 rpm, 20 mV/s)

