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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε σύνθεση τριαδικών (ternary) καταλυτών Ce-La-xCu-O 
με διαφορετική περιεκτικότητα σε χαλκό (Cu) μέσω της συμβατικής (MW) και της βελτιωμένης 
μεθόδου μικροκυμάτων (AC), όπου εφαρμόστηκε και μελετήθηκε η ψύξη με αέρα κατά τη διάρκεια 
της θέρμανσης, οι οποίοι μελετήθηκαν για την αντίδραση ατμο-αναμόρφωσης της γλυκερόλης. Ο 
χαρακτηρισμός των καταλυτών πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις τεχνικές XRD, SEM, TEM, 
και H2-TPR, NH3 και CO2-TPD. Οι διαφορετικές μέθοδοι σύνθεσης (MW και AC) επηρεάζουν κυρίως 
το βαθμό ενσωμάτωσης του Cu στο κρυσταλλικό πλέγμα του φθορίτη Ce-La-O, οδηγώντας έτσι 
στον σχηματισμό συστήματος μιας ή δύο φάσεων. Αναφορικά με την καταλυτική δραστικότητα, οι 
MW καταλύτες παρουσίασαν υψηλή μετατροπή σε γλυκερόλη (78-94%), στο μελετούμενο εύρος 

θερμοκρασιών (400-750°C), ενώ η μετατροπή της γλυκερόλης σε αέρια προϊόντα (Xgas) ήταν 90% 
στους 750°C. Επιπλέον, η απόδοση ως προς Η2 σε σχέση με την περιεκτικότητα σε Cu, ακολούθησε 
ένα σχήμα τύπου ηφαιστείου, δηλαδή καταλύτες με 3% και 20% περιεκτικότητα σε Cu κατέδειξαν 
χαμηλότερες τιμές εκλεκτικότητας (SH2) και απόδοσης (YH2) ως προς Η2. Συγκεκριμένα, οι τιμές YH2 

για τους καταλύτες MW κυμάνθηκαν μεταξύ 3,8-5,0 mol/mol γλυκερόλης, ενώ η υψηλότερη τιμή 
επιτεύχθηκε με τον καταλύτη Ce-La-10Cu-O. Ωστόσο, ο αντίστοιχος καταλύτης (Ce-La-10Cu-O) που 
παρασκευάστηκε με τη μέθοδο AC κατέδειξε υψηλότερη μετατροπή γλυκερόλης, μετατροπή σε 
αέρια προϊόντα και υψηλότερη απόδοση σε H2 (5,3mol/mol γλυκερόλης). Η βελτιωμένη επίδοση 
του καταλύτη AC μπορεί να συσχετιστεί με την πιο ομοιογενή ενσωμάτωση του Cu στο μεικτό 
οξείδιο Ce-La-O, σχηματίζοντας έτσι περισσότερο προσβάσιμες ενεργές θέσεις για τα αντιδρώντα 
επηρεάζοντας συνολικά την καταλυτική επίδοση. Τα πειράματα σταθερότητας κατέδειξαν ταχεία 
απενεργοποίηση, ανεξάρτητα από τη μέθοδο σύνθεσης ή την περιεκτικότητα σε Cu, για τις πρώτες 
ώρες αντίδρασης (≈4h) και στη συνέχεια μια μάλλον σταθερή απόδοση. Ωστόσο, ο καταλύτης AC 
και οι μέσης φόρτισης σε Cu (5-10%) καταλύτες MW κατέδειξαν και πάλι βελτιωμένες επιδόσεις 
συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Ως εκ τούτου, τα καταλυτικά αποτελέσματα φανερώνουν την 
σπουδαιότητα της μεθόδου σύνθεσης των καταλυτών για την ενσωμάτωση και την κατανομή των 
καταλυτικά ενεργών συστατικών, καθώς και για την ενίσχυση της καταλυτικής τους επίδοσης. 
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