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Εισαγωγή

H αποτελούμενη από τριγλυκερίδια βιομάζα, όπως τα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη,
θεωρείται μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, καθαρή και φιλική προς το περιβάλλον, ενώ
μπορεί να συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε σημαντικό βαθμό. Οι
αντιδράσεις
υδρογονο-αποξυγόνωσης
(HDO),
αποκαρβοξυλίωσης
(deCO2)
και
αποκαρβονυλίωσης (deCO) αποτελούν καταλυτικές διεργασίες που έχουν αναπτυχθεί για την
παραγωγή βιοκαυσίμων και συγκεκριμένα του ανανεώσιμου ντίζελ ή πράσινου ντίζελ. Η
αποκαρβοξυλίωση/αποκαρβονυλίωση (deCOx), όπου το οξυγόνο απομακρύνεται μέσω
διάσπασης του δεσμού άνθρακα-άνθρακα, απελευθερώνοντας CO2/CO αντίστοιχα, λαμβάνει
χώρα σε χαμηλότερες πιέσεις H2 και δεν απαιτεί τη χρήση θειωμένων καταλυτών. Αντιθέτως,
η HDO, κατά την οποία το οξυγόνο του τριγλυκεριδίου απομακρύνεται με τη μορφή Η2Ο,
απαιτεί μεγάλες ποσότητες υδρογόνου για την αναγωγή των οξυγονωμένων ειδών σε λιπαρά
οξέα, και τη χρήση θειωμένων καταλυτών, όπου υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης του τελικού
προϊόντος με θείο [1,2].
Η μέθοδος παρασκευής αποτελεί μια σημαντική παράμετρο για την σύνθεση εξαιρετικά
δραστικών και σταθερών καταλυτών. Για το σκοπό αυτό, στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η
επίδραση της μεθόδου παρασκευής καταλυτών νικελίου (Ni) στηριζόμενων σε υπόστρωμα
ZrO2, στη διεργασία της εκλεκτικής αποξυγόνωσης του φοινικέλαιου, χρησιμοποιώντας τις
μεθόδους του ξηρού εμποτισμού (IWI) και της ισορροπίας-εναπόθεσης-διήθησης (EDF).

Πειραματικό Μέρος

Ø Παρασκευή καταλυτών Ni (8% κ.β.) στηριζόμενοι σε φορέα ZrO2 (77 m2g-1, Saint Gobain) με
τη μέθοδο του ξηρού εμποτισμού (IWI) και της ισορροπίας-εναπόθεσης-διήθησης (EDF).
Ø Ξήρανση των καταλυτών στους 120oC για 12 h και πύρωση στους 400oC για 4 h. Στο εξής θα
αναφέρονται ως Ni/Zr-IWI και Ni/Zr-EDF.
Ø Οι καταλυτικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε αυλωτό αντιδραστήρα σταθεροποιημένης
κλίνης (BTRS Jr Autoclave Engineers) εξοπλισμένο με αντλία HPLC.
Ø Αναγωγή των καταλυτών υπό ροή Η2 (50 ml/min) για 2 hr στους 400 οC.
Ø Οι καταλυτικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες πειραματικές
συνθήκες: T=300oC, P=30 bar, LHSV=1.2 h-1 and H2/oil=1000 cm3/cm3.
Ø Η ανάλυση των υγρών προϊόντων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση GC-MS (Agilent
7890A/5975C).

Αποτελέσματα & Συζήτηση

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της μεθόδου παρασκευής καταλυτών Ni
στηριζόμενοι σε ZrO2 στην αντίδραση SDO του φοινικέλαιου. Η σύσταση του φοινικέλαιου
που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται κυρίως από ολεϊκό (43.9% κ.β.) και παλμιτικό οξύ (41.6%
κ.β.), ενώ σε μικρότερες συγκεντρώσεις βρίσκονται άλλα λιπαρά οξέα όπως το μυριστικό
(0.9% κ.β.), το στεατικό (2.1% κ.β.), το λινολεϊκό (10.4% κ.β.) και το παλμιτολεϊκό οξύ (0,70%
κ.β.).

Σχήμα 1. Επίδραση της μεθόδου
παρασκευής στην μετατροπή του
φοινικέλαιου για τους καταλύτες Ni/ZrIWI και Ni/Zr-EDF στην 6η ώρα
αντίδρασης.

Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται η μετατροπή του φοινικέλαιου και για τους δύο
καταλύτες. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι ο καταλύτης Ni/Zr-EDF έχει υψηλότερη
μετατροπή σε σύγκριση με τον καταλύτη Ni/Zr-IWI λαμβάνοντας τιμές ίσες με
95 και 76%, αντίστοιχα.
Στο Σχ. 2α παρουσιάζεται η επίδραση της μεθόδου παρασκευής στην απόδοση
των C8-C14, C15, C16, C17 και C18 υδρογονανθράκων, ενώ στο Σχ. 2b
παρουσιάζεται η απόδοση ως προς C15-C18 υδρογονάνθρακες. Ειδικότερα, για
τον Ni/Zr-EDF, οι τιμές C15 και C17 είναι ίσες με 20 και 55 mol%, ενώ για τον
καταλύτη Ni/Zr-IWI 12 και 18 mol%, αντίστοιχα, υποδεικνύοντας ότι ο Ni/ZrEDF ήταν περισσότερο εκλεκτικός στις αντιδράσεις deCOx. Ομοίως, ο
καταλύτης Ni/Zr-EDF οδήγησε σε υψηλότερες τιμές C15-C18 σε σύγκριση με τον
Ni/Zr-IWI, λαμβάνοντας τιμές ίσες με 88 και 57 mol%, αντίστοιχα.

Επομένως, η μέθοδος παρασκευής IWI βρέθηκε να είναι εκλεκτική και
στα τρία μονοπάτια αντιδράσεων (HDO και deCOx), ενώ η μέθοδος
παρασκευής EDF βρέθηκε να είναι περισσότερο εκλεκτική στις
αντιδράσεις deCOx. Επιπλέον, ο σχηματισμός υδρογονανθράκων C8C14, υποδεικνύει ότι η αντίδραση της πυρόλυσης λαμβάνει χώρα κατά
τη διάρκεια της αντίδρασης SDO λόγω της μερικής εκλεκτικότητας των
καταλυτών Ni να διασπούν τον δεσμό C-C.

Σχήμα 3. Επίδραση της μεθόδου παρασκευής στην % συνεισφορά των
αντιδράσεων HDO και deCOx και (b) στη σύσταση των αέριων προϊόντων
για τους καταλύτες Ni/Zr-IWI και Ni/Zr-EDF στην 6η ώρα αντίδρασης.

Η επίδραση της μεθόδου παρασκευής στη σύσταση των αέριων
προϊόντων παρουσιάζεται στο Σχ. 3b. Συγκεκριμένα, για τον καταλύτη
Ni/Zr-EDF, οι τιμές του CO2, CO και CH4 είναι ίσες με 30, 13 και 11
mol%, αντίστοιχα, ενώ για τον καταλύτη Ni/Zr-IWI 15, 7 και 1 mol%,
αντίστοιχα. Επίσης, ο σχηματισμός του CH4 είναι αποτέλεσμα της
αντίδρασης μεθανοποίησης μεταξύ του CO ή του CO2 με το H2.

Συμπεράσματα

Σχήμα 2. Επίδραση της μεθόδου παρασκευής στην απόδοση σε C8-C18 για τους
καταλύτες Ni/Zr-IWI and Ni/Zr-EDF στην 6η ώρα αντίδρασης.
Οι συνεισφορές των αντιδράσεων HDO και deCOx παρουσιάζονται στο Σχ. 3α.
Συγκεκριμένα, για τον καταλύτη Ni/Zr-EDF, οι τιμές deCOx και HDO βρέθηκαν να
είναι ίσες με 76 και 13 mol%. Από την άλλη, για τον καταλύτη Ni/Zr-IWI οι
συνεισφορές των αντιδράσεων deCOx και HDO βρέθηκαν να είναι ίσες με 30
mol% και 28 mol%, αντίστοιχα, υποδεικνύοντας ότι τα τριγλυκερίδια
αποξυγονώθηκαν μέσω των αντιδράσεων deCO, deCO2 και HDO.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο καταλύτης Ni/Zr-EDF παρουσίασε
υψηλότερη μετατροπή και απόδοση σε C15-C18 υδρογονάνθρακες σε
σύγκριση με τον Ni/Zr-IWI. Επίσης, ο Ni/Zr-EDF βρέθηκε να είναι
εκλεκτικός στις αντιδράσεις deCOx, ενώ ο Ni/Zr-IWI βρέθηκε να είναι
εκλεκτικός και στα τρία μονοπάτια αντιδράσεων (HDO και deCOx).
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