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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το αιθυλένιο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες χημικές ενώσεις στον κλάδο της πετροχημικής 
βιομηχανίας. Σήμερα, η παραγωγή του αιθυλενίου πραγματοποιείται κυρίως μέσω της 
ατμοπυρόλυσης κλασμάτων πετρελαίου, μία διεργασία που λαμβάνει χώρα σε υψηλές 
θερμοκρασίες, και είναι ως εκ τούτου ενεργοβόρα. Μία εναλλακτική μέθοδος, με χαμηλότερες 
ενεργειακές απαιτήσεις, είναι η καταλυτική οξειδωτική αφυδρογόνωση του αιθανίου προς 
παραγωγή αιθυλενίου. Μία καινοτόμος πρόταση, είναι η δέσμευση και χρήση του CO2, ένα 
επιβλαβές για το περιβάλλον αέριο. Το CO2 μέσω της ταυτόχρονης μετατροπής του σε CO δρα ως 
ήπιο οξειδωτικό για την αφυδρογόνωση του αιθανίου (CO2-EDH, Eq. 1), ενώ παράλληλα μειώνει 
την εναπόθεση άνθρακα [Εq.2] [1,2]. 
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Η αντίδραση της οξειδωτικής αφυδρογόνωσης απαιτεί την παρουσία καταλύτη ώστε να 
πραγματοποιηθεί σε ήπιες συνθήκες. Για τον σκοπό αυτό , συντέθηκε καταλύτης σιδήρου (5wt% 
Fe oxide-based catalyst), στηριζόμενος σε υπόστρωμα μεικτών οξειδίων (NiO-MgO-ZrO2). Η 
σύνθεση του καταλύτη πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια: a) σύνθεση του υποστρώματος με την 
μέθοδο αυτανάφλεξης λύματος – πηκτής και b) σύνθεση του καταλύτη με την μέθοδο του υγρού 
εμποτισμού. Η προσθήκη του NiO στο υπόστρωμα ενισχύει την ενεργότητα του καταλύτη, αλλά και 
την εκλεκτικότητά του προς αιθυλένιο [1,3]. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων σταθερότητάς του 
στους 600oC όμως έδειξαν ότι μειώνεται η εκλεκτικότητά του σε αιθυλένιο μετά από 12 ώρες (από 
71% στο 17%, για μετατροπή αιθανίου ~22%), λόγω της εκτεταμένης  διάσπασης των δεσμών C-C 
προς παραγωγή αερίου σύνθεσης (ξηρή αναμόρφωση αιθανίου). Το παραπάνω οφείλεται στη 
μερική αναγωγή των οξειδίων σιδήρου και νικελίου και συνεπώς στη δημιουργία μεταλλικής 
φάσης που ευνοεί τη σχάση των δεσμών C-C [4,5]. Για τη βελτιστοποίηση του πρωτοκόλλου 
σύνθεσης και τον περιορισμό της αναγωγής των οξειδίων κατά τη διάρκεια της CO2-EDH, 
εξετάστηκε η επίδραση των συνθηκών της πύρωσης στην απόδοση του καταλύτη. Η μεταβολή της 
διάρκειας (από 3 σε 5 ώρες) και της θερμοκρασίας (από 600 σε 700⁰C), σε δείγματα με τον ίδιο 
γραμμομοριακό λόγο Ni/Fe και Mg/Zr, είχε ευνοϊκή επίδραση στο καταλυτικό σύστημα, 
επιτυγχάνοντας μεγάλη σταθερότητα και υψηλή εκλεκτικότητα προς το επιθυμητό προϊόν 
(Εκλεκτικότητα αιθυλενίου ~98% για μετατροπή αιθανίου~14%).  
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