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Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η πειραµατική µελέτη της αναµόρφωσης της γλυκερόλης σε υδατική 

φάση [1] παρουσία εµπορικού καταλύτη 5%Pt/Al2O3, για την παραγωγή υδρογόνου σε Αντιδραστήρα 
∆ιαλείποντος Έργου. Εξετάστηκε η επίδραση, του χρόνου και της θερµοκρασίας αντίδρασης, της 
συγκέντρωσης του καταλύτη και της γλυκερόλης, στην εκλεκτικότητα (αέριων και υγρών προϊόντων), στη 
συνολική µετατροπή της γλυκερόλης και στην απόδοση κυρίως σε υδρογόνο. Στην αέρια φάση ανιχνεύτηκαν 
κυρίως H2, CO, CH4 και CO2, ενώ στην υγρή ακεταλδεύδη, ακετόνη, µεθανόλη, αιθανόλη, 1-προπανόλη, 
ακετόλη, γαλακτικό οξύ, προπυλενογλυκόλη και αιθυλενογλυκόλη. Βρέθηκε ότι η µετατροπή προς αέρια και 
υγρά προϊόντα αυξάνεται µε τον χρόνο αντίδρασης και την αύξηση της θερµοκρασίας [2], ενώ η εκλεκτικότητα 
ως προς υδρογόνο µειώνεται, υποδηλώνοντας ότι στις υπό µελέτη συνθήκες, εκτός της αναµόρφωσης, 
πραγµατοποιούνται παράλληλα και άλλες αντιδράσεις µε κυριότερες αυτές της µεθανοποίησης και της 
υδρογονόλυσης [3]. Παρατηρήθηκε ότι η αύξηση της συγκέντρωσης του καταλύτη (0,5-1gr) οδηγεί σε αύξηση 
της ολικής µετατροπής (για σταθερή ποσότητα γλυκερόλης), ενώ περαιτέρω αύξηση (1-2,5gr) ευνοεί µόνο το 
σχηµατισµό αέριων προϊόντων. Η αύξηση της συγκέντρωσης της γλυκερόλης (για σταθερή ποσότητα 
καταλύτη) δεν επηρεάζει την εκλεκτικότητα των προϊόντων αλλά µειώνει κατά πολύ τη µετατροπή της 
γλυκερόλης προς αέρια προϊόντα. Αυτό οφείλεται στη µείωση του λόγου καταλύτη προς γλυκερόλη. Παρόλα 
αυτά η απόδοση του καταλύτη εκφρασµένη σε γραµµοµόρια H2 ανά γραµµάριο µετάλλου καταλύτη δεν 
επηρεάζεται. Οι βέλτιστες συνθήκες βρέθηκε να είναι 1 γραµµάριο καταλύτη, 1 κ.β.% διάλυµα γλυκερόλης, 
240oC για 4 ώρες αντίδρασης για τις οποίες προκύπτει: συνολική µετατροπή της γλυκερόλης ίση µε 84% (40% 
προς αέρια και 38% προς υγρά προϊόντα), απόδοση Η2 14,1%, απόδοση CH4 3,1% και απόδοση ως προς το 
κυριότερο υγρό προϊόν (προπυλενογλυκόλη) 25%. Τέλος, για 2,5 γραµµάρια καταλύτη, 1 κ.β.% διάλυµα 
γλυκερόλης, 240oC για 4 ώρες αντίδρασης, η ολική µετατροπή της γλυκερόλης µετρήθηκε ίση µε 69% (45% 
προς αέρια και 17% προς υγρά προϊόντα), η απόδοση Η2 ίση µε 16,5%, η απόδοση CH4 ίση µε 7,4% και η 
απόδοση προς προπυλενογλυκόλη ίση µε 8,1%. Από τις παραπάνω τιµές, µπορεί να συµπεράνει κανείς ότι 
στην πρώτη περίπτωση ευνοείται περισσότερο ο σχηµατισµός υγρών προϊόντων ενώ στη δεύτερη ευνοείται ο 
σχηµατισµός αέριων προϊόντων. 
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