ΙΣΕ/ΕΙΥΗΜΤΘ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ M.Y.
ΣΕΜΙΝΑΡΙO M.Y.
ΟΜΙΛΗΣΗ: θ. Ισάλλεο Καιακαξάο
Υπεύθσνος Διατριβής: Dr. Βασίλης Γρηγορίοσ
ΘΕΜΑ: ύνθεση και ταρακτηρισμός σοσλυονομένφν αρφματικών
πολσαιθέρφν για τρήση σε κελία καύσιμοσ συηλών
θερμοκρασιών.
Sulfonated aromatic polyethers containing pyridine units
as membranes for high temperature PEM fuel cells.
ΣΟΠΟ: Αίζνπζα εκηλαξίσλ ITE/ΕΙΥΗΜΤΘ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σετάρτη, 17 Νοεμβρίοσ 2010
ΧΡΑ: 12:00

ΠΕΡΙΛΗΦΗ:
Σα θειηά θαπζίκνπ είλαη κία ηερλνινγία παξαγσγήο ελέξγεηαο, πην απνδνηηθή θαη
θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ από ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα.
Μεηαμύ άιισλ, ηα θειηά θαπζίκνπ πνιπκεξηθήο κεκβξάλεο (PEMFC), ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνύλ σο ειεθηξνιύηε έλα πνιπκεξέο, παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ. Τπάξρεη πξννπηηθή γηα εθαξκνγή ζε κέζα κεηαθνξάο θαη ζε
εθαξκνγέο πνπ απαηηνύλ θαζαξή, ήζπρε θαη θνξεηή ηερλνινγία παξαγσγήο
ελέξγεηαο. Έξεπλα βξίζθεηαη ζε εμέιημε γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο
ησλ PEMFC κε ηελ εύξεζε ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνύ γηα ειεθηξνιύηε, ην νπνίν λα
ζπλδπάδεη δηάθνξεο ηδηόηεηεο. Έλαο ηδαληθόο πνιπκεξηθόο ειεθηξνιύηεο ζα
πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθόο, λα έρεη θαιέο κεραληθέο ηδηόηεηεο, πςειή ζεξκηθή
θαη νμεηδσηηθή ζηαζεξόηεηα θαη πςειή ηνληηθή αγσγηκόηεηα, ε νπνία εμαξηάηαη
από ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα εκπνηίδεηαη κε λεξό ή θάπνην άιιν πξσηνληθό αγσγό
όπσο έλα ηζρπξό νμύ.
ηελ παξνύζα εξγαζία, πξαγκαηνπνηήζεθε ζύλζεζε αξσκαηηθώλ πνιπαηζέξσλ
πνπ θέξνπλ πνιηθέο νκάδεο ππξηδίλεο ζηε θύξηα αιπζίδα θαζώο θαη πιεπξηθέο
ζνπιθνλνκάδεο κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία κηαο κεκβξάλεο πνπ ζα είλαη ηθαλή λα
απνξξνθά θσζθνξηθό νμύ αιιά θαη λεξό (ρήκα 1).
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Σχήμα 1: Δομή αρωματικών πολυαιθέρων
Με ηε βνήζεηα ηεο Δπλακηθήο Μεραληθήο Αλάιπζεο (DMA) θαη ηεο
Θεξκνζηαζκηθήο αλάιπζεο (TGA) κειεηήζεθαλ νη ζεξκνκεραληθέο ηδηόηεηεο ησλ
ζπκπνιπκεξώλ. Η κνξθνινγία ησλ κεκβξαλώλ κειεηήζεθε κε Ηιεθηξνληθή
Μηθξνζθνπία Δηαπεξαηόηεηαο (TEM). Αθνινύζεζε πιήξεο ραξαθηεξηζκόο ησλ
κεκβξαλώλ πνπ ειήθζεζαλ γηα λα δηαπηζησζεί ε επίδξαζε ησλ ζνπιθνλνκαδσλ
ζηελ ηθαλόηεηα ηνπο λα εκπνηίδνληαη κε θσζθνξηθό νμύ θαη λεξό θαη
θαη’επεθηαζε ζηελ πξσηνληαθή ηνπο αγσγηκόηεηα. Επηπιένλ, κειεηήζεθε ε
νμεηδσηηθή ζηαζεξόηεηα ησλ κεκβξαλώλ ρξεζηκνπνηώληαο ην Fenton ηεζη θαη
δηαπηζηώζεθε πσο νη κεκβξάλεο παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηα βειηησκέλε
νμεηδσηηθή ζηαζεξόηεηα ζε ζρέζε κε ηηο εκπνξηθέο κεκβξάλεο Nafion θαη
ζνπιθνλσκέλσλ αξσκαηηθώλ πνιπαηζέξσλ SPEEK.

