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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Η εμεύξεζε ελαιιαθηηθώλ εθηθηώλ ρξήζεσλ γηα ηελ γιπθεξόιε ζεσξείηαη επηηαθηηθή αλάγθε θαζώο 

ηέηνηνπ είδνπο δηεξγαζίεο δελ ζα επηιύζνπλ κόλν πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ δηάζεζή ηεο, αιιά επίζεο, ε αλαθάιπςε λέσλ θαη θαηλνηόκσλ ρξήζεσλ ζα απμήζεη ζεκαληηθά 

ηελ παγθόζκηα δήηεζή ηεο. Ωο εθ ηνύηνπ, ε αλάπηπμε λέσλ ηξόπσλ αμηνπνίεζεο ηεο γιπθεξόιεο 

απνηειεί αληηθείκελν έληνλνπ εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο.  

Η αηκν-αλακόξθσζε είλαη κηα δηεξγαζία πςειήο ελεξγεηαθήο απόδνζεο, κπνξεί λα δηεμαρζεί ζε 

αηκνζθαηξηθή πίεζε, ελώ έρεη δηεξεπλεζεί ε ρξήζε πνηθίισλ ζηεξηδόκελσλ θαηαιπηώλ (π.ρ. Cu, Ni, 

Rh, Pd, Co, Ir, Ni ζε θνξείο CeO2, CeO2-ZrO2 , CeO2-Al2O3). Τν ληθέιην (Ni) είλαη ην πιένλ επξέσο 

ρξεζηκνπνηνύκελν ελεξγό κέηαιιν γηα ηηο αληηδξάζεηο αηκν-αλακόξθσζεο, θπξίσο εμαηηίαο ηεο 

ηδηόηεηάο ηνπ λα πξνσζεί ηε ζράζε ηνπ δεζκνύ C-C. Ωο απνηέιεζκα, νη ζηεξηδόκελνη θαηαιύηεο 

ληθειίνπ έρνπλ απνδεηρζεί ηδηαίηεξα δξαζηηθνί θαη εθιεθηηθνί σο πξνο ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ κε 

ηζρπξή εμάξηεζε από ηε ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο, εληζρύνληαο ηελ κεηαηξνπή ηεο γιπθεξόιεο ζε 

αέξηα πξντόληα.  

Δπηπιένλ, σο γλσζηόλ ε παξνπζία νμεηδίνπ ηνπ δεκεηξίνπ (CeO2) ζηνπο θαηαιύηεο παξέρεη ηζρπξή 

ρσξεηηθόηεηα απνζήθεπζεο νμπγόλνπ θαη επνκέλσο βειηηώλεη ηελ νμεηδν-αλαγσγηθή ηθαλόηεηα ηεο 

θαηαιπηηθά ελεξγήο θάζεο ηνπ κεηάιινπ. Δπηπξνζζέησο, πξνάγεη ηελ αληίδξαζε κεηαηόπηζεο ηνπ 

ύδαηνο (WGS), ελώ δηεπθνιύλεη ηελ αεξηνπνίεζε ηνπ ελαπνηηζέκελνπ άλζξαθα. Ωο απνηέιεζκα ησλ 

παξαπάλσ ηδηνηήησλ ηνπ, ην νμείδην ηνπ δεκεηξίνπ (CeO2) κε ηελ πξνζζήθε ηνπ σο εληζρπηή ζε 

θνξείο όπσο ε αινπκίλα, δηεπθνιύλεη ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο δηαζπνξάο ηεο ελεξγνύ θάζεο, 

ελώ παξεκπνδίδεη ηελ ζπζζσκάησζε ησλ ζσκαηηδίσλ ηεο. 

Σηελ παξνύζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε ηεο αληίδξαζεο αηκν-αλακόξθσζεο ηεο 

γιπθεξόιεο παξνπζία θαηαιπηώλ Ni ζηεξηδόκελσλ ζε θνξείο Al2Ο3 θαη CeO2-Αl2O3, όζνλ αθνξά 

ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίδξαζεο (i) ζηε κεηαηξνπή γιπθεξόιεο, (ii) ζηελ εθιεθηηθόηεηα 

σο πξνο πδξνγόλν θαη (iii) ζηελ απόδνζε σο πξνο αέξηα θαη πγξά πξντόληα, όπσο απηή θαζνξίδεηαη 

από ηε ζύζηαζή ηνπο (% θ.o.) ζηελ έμνδν ηνπ αληηδξαζηήξα. Γηα ηε ζύλζεζε ησλ θαηαιπηώλ 

Νi/Al2Ο3 θαη Ni/CeO2-Αl2O3 κε θόξηηζε ζε ληθέιην 8% θ.β., όπσο πξνζδηνξίζζεθε κε θαζκαην-

θσηνκεηξία εθπνκπήο επαγσγηθά ζπδεπγκέλνπ πιάζκαηνο (ICP), εθαξκόζζεθε ε κέζνδνο πγξνύ 

εκπνηηζκνύ (wet impregnation). Γείγκαηα ησλ θαηαιπηώλ κεηά από πύξσζε (calcined), αλαγσγή 

(reduced) ή/θαη κεηά από ηελ αληίδξαζε (used) ραξαθηεξίζζεθαλ κε ηερληθέο όπσο (i) πνξνζηκεηξία 

Ν2–πξνζξόθεζε/εθξόθεζε (ΒΔΤ), (ii) πεξίζιαζε αθηίλσλ-Χ (XRD), (iii) ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία 

ζάξσζεο (SEM) θαη (iv) αλάιπζε άλζξαθα (CHN-analyzer). Τα πεηξάκαηα θαηαιπηηθώλ δνθηκώλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη γηα πεξηνρή ζεξκνθξαζηώλ κεηαμύ 400-750
ν
C, 

ρξεζηκνπνηώληαο ζύζηεκα θαηαιπηηθνύ αληηδξαζηήξα ζηαζεξνπνηεκέλεο θιίλεο. Τν πγξό κίγκα 

ηξνθνδνζίαο απνηεινύληαλ από C3H8Ο3 (20% θ.ν.) θαη H2O (ζπλνιηθή παξνρή = 0.12 ml/min), ελώ 

ππό κνξθή αηκνύ αλακηγλπόηαλ κε He (ζπλνιηθή παξνρή= 250 ml/min). Τν ζύζηεκα αλάιπζεο ησλ 

αέξησλ πξντόλησλ πεξηειάκβαλε αέξην ρξσκαηνγξάθν (Agilent 7890A) κε αληρλεπηέο FID θαη TCD, 

ελώ ε αλάιπζε ησλ πγξώλ πξντόλησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε ζπζηήκαηνο ζπλδπαζκέλεο 

αέξηαο ρξσκαηνγξαθίαο - θαζκαηνζθνπίαο κάδαο (GC-MS).  

Παξαηεξήζεθαλ πςειέο ηηκέο κεηαηξνπήο ηεο γιπθεξόιεο (80-95%) γηα όιν ην ζεξκνθξαζηαθό 

εύξνο, ελώ ε πξνζζήθε CeO2 βειηηώλεη ζεκαληηθά ηελ εθιεθηηθόηεηα σο πξνο πδξνγόλν (SH2) 

ηδηαίηεξα ζηηο ρακειέο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο (400-600
 ν

C). Όζνλ αθνξά ηηο ηηκέο ζπγθέληξσζεο ησλ 

αέξησλ πξντόλησλ ζηελ έμνδν ηνπ αληηδξαζηήξα γεληθά απμάλνληαη κε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 



Σπγθεθξηκέλα, ε πεξηεθηηθόηεηα ζε κεζάλην (CCH4) εκθαλίδεη ηδηαίηεξα ρακειέο ηηκέο, ζε όιν ην 

ζεξκνθξαζηαθό εύξνο πνπ κεγηζηνπνηνύληαη ζην 2-3% ζηνπο 750
ν
C. Αληίζηνηρα, ε πεξηεθηηθόηεηα 

ησλ αεξίσλ πξντόλησλ ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CCO2) εκθαλίδεηαη αξθεηά ζηαζεξή θαη απμεκέλε 

γηα ηνλ Ni/CeO2-Αl2O3. Αληηζέησο, ε πεξηεθηηθόηεηα ζε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CCO) εκθαλίδεηαη 

αξθεηά κεησκέλε, ηδηαίηεξα γηα ζεξκνθξαζηαθό εύξνο 500-700
 ν

C. Όζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε ηνπ 

θιάζκαηνο πγξώλ πξντόλησλ γηα πξνζδηνξίζζεθαλ ρεκηθέο ελώζεηο όπσο acetaldehyde, acetone, 

allyl alcohol, acetic acid, acetol, phenol γηα ζεξκνθξαζίεο έσο θαη 600
 ν

C, ελώ ελώζεηο όπσο 

acrolein, propylene glycol ηαπηνπνηήζεθαλ γηα ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Η παξνύζα εξγαζία ρξεκαηνδνηήζεθε από ην Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα ΘΑΛΗΣ 2011-2015 κε ηίηιν 

έξγνπ «Παξαγσγή ελεξγεηαθώλ θνξέσλ από παξαπξντόληα βηνκάδαο. Αλακόξθσζε ηεο γιπθεξίλεο 

γηα παξαγσγή πδξνγόλνπ, πδξνγνλαλζξάθσλ θαη αλώηεξσλ αιθννιώλ». 

 


