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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
H παραγωγή ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθεί να βασίζεται ως επί το πλείστον (>85%) 

στα ορυκτά καύσιμα, συμβάλλοντας τόσο στην επικείμενη εξάντληση των φυσικών πόρων καθώς και 

σε σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση τους. Επομένως, η ανάγκη για 

καθαρές, εναλλακτικές λύσεις παραγωγής ενέργειας, γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, το υδρογόνο, έχει αναγνωριστεί ως ιδανικός ενεργειακός φορέας, ικανός να προωθήσει 

τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ατμο-αναμόρφωση του φυσικού αερίου, αποτελεί την πλέον διαδεδομένη και 

οικονομικά ανταγωνιστική μέθοδο παραγωγής υδρογόνου. Ωστόσο, η διεργασία αυτή συνδέεται με τις 

προαναφερόμενες αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης των ορυκτών καυσίμων. Απεναντίας, η αιθανόλη 

κατατάσσεται μεταξύ των πλέον ελκυστικών πρώτων υλών για την παραγωγή Η2, λόγω του σχετικά 

υψηλού περιεχομένου της σε Η2, της διαθεσιμότητάς της, της μη τοξικότητάς της, καθώς και της 

ευκολίας στο χειρισμό, την αποθήκευση και τη μεταφορά της. Επιπροσθέτως, μπορεί να παραχθεί 

κατά τρόπο ανανεώσιμο, μέσω της βιομάζας (βιοαιθανόλη) [1-3].  

Αρκετοί καταλύτες, κυρίως μέταλλα μετάπτωσης και ευγενή μέταλλα, έχουν εξεταστεί ως προς την 

αντίδραση ατμο-αναμόρφωσης της αιθανόλης. Μεταξύ αυτών, οι καταλύτες Νi, είναι εξαιρετικά 

δραστικοί, λόγω της ικανότητας τους να προωθούν τη διάσπαση των δεσμών C-C και C-H. Ωστόσο, η 

χρήση τους περιορίζεται σημαντικά, λόγω προβλημάτων εναπόθεσης άνθρακα και έντονης 

πυροσυσσωμάτωσης [4]. Από την άλλη μεριά, η CeO2 ως υπόστρωμα, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε 

πολλές καταλυτικές αντιδράσεις, λόγω των εξαιρετικών οξειδοαναγωγικών ιδιοτήτών της. Επιπλέον, 

η αυξημένη κινητικότητα του οξυγόνου στο υπόστρωμα της CeO2, μπορεί να διευκολύνει την 

οξείδωση των επιφανειακών ειδών του άνθρακα, συμβάλλοντας έτσι στην παρεμπόδιση της 

δηλητηρίασης της επιφάνειας του καταλύτη [5]. 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της καταλυτικής ατμο-

αναμόρφωσης της C2H5OH προς παραγωγή Η2 σε καταλύτες Co/CeO2. Διάφορες παράμετροι που 

αφορούν στην επίδραση της θερμοκρασίας (400-800 °C), του λόγου τροφοδοσίας των αντιδρώντων, 

(PEtOH/PH2O=1/12-1) καθώς και της φόρτισης σε μέταλλο (15-30% κ.β. Co), στην καταλυτική 

απόδοση, εκλεκτικότητα και σταθερότητα προς παραγωγή Η2, μελετήθηκαν διεξοδικά. Επιπροσθέτως, 

πραγματοποιήθηκε φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των εν λόγω υλικών με τη βοήθεια των τεχνικών 

ΒΕΤ, XRD, SEM, H2-TPR και XPS. Η βέλτιστη καταλυτική συμπεριφορά επιτεύχθηκε με τον 

καταλύτη 20% κ.β. Co/CeO2, ο οποίος παρουσίασε απόδοση προς παραγωγή Η2 της τάξεως του 65 %. 

Επίσης, βρέθηκε ότι οι εν λόγω καταλύτες, εμφανίζουν εξαιρετική σταθερότητα σε θερμοκρασίες 

μεγαλύτερες από 600 °C, η οποία αποδίδεται αφενός στα εγγενή χαρακτηριστικά του Co και αφετέρου 

στην υψηλή συγκέντρωση των επιφανειακών ειδών οξυγόνου, τα οποία αποτρέπουν την εναπόθεση 

του άνθρακα. Αντιθέτως, σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, παρατηρήθηκε ήπια απενεργοποίηση, 

εξαιτίας της εναπόθεσης άνθρακα.  
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