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Περίληψη 

 

 Στην παρούσα διατριβή µελετάται η ανάπτυξη υποστηριγµένων καταλυτών Pt 

και  καταλυτών (σύνθετων και απλών) µεταλλικών οξειδίων υποστηριγµένων σε γ-

Al2O3 για την αντίδραση της οξείδωσης του τολουολίου σε χαµηλές θερµοκρασίες 

καθώς και η κινητική της εν λόγω αντίδρασης. Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν 

στην θερµοκρασιακή περιοχή 100-500oC µε τροφοδοσία αποτελούµενη από µίγµα 

0.1% C7H8 σε αέρα.  

Η  καταλυτική ενεργότητα των καταλυτών Pt/MxOy εξαρτάται από την φύση 

του φορέα (CeO2, TiO2, SiO2, Al2O3, La2O3, κ.λ.) µε το Pt/CeO2 να παρουσιάζει την 

µεγαλύτερη ενεργότητα σε χαµηλές θερµοκρασίες. H αύξηση της ποσότητας του Pt 

από 0.5% έως 5.0% οδηγεί σε σηµαντική µετατόπιση της καµπύλης µετατροπής του 

τολουολίου προς χαµηλότερες θερµοκρασίες, ενώ η συχνότητας αναστροφής του 

τολουολίου (TOF) δεν εξαρτάται από τη φόρτιση σε µέταλλο, τουλάχιστον για 

καταλύτες Pt. Τα αναγώγιµα µεταλλικά οξείδια, όπως η δηµήτρια, είναι ενεργά για 

την οξείδωση του τολουολίου και η καταλυτική τους ενεργότητα αυξάνεται µε 

αύξηση της ειδικής επιφάνειας. Ωστόσο, ο εγγενής ρυθµός  ανά m2 επιφάνειας 

καταλύτη παραµένει ο ίδιος για όλα τα δείγµατα που δοκιµάστηκαν.  

Μελετήθηκε η καταλυτική συµπεριφορά διάφορων µεταλλικών οξειδίων 

υποστηριγµένων σε γ-Al2O3 (MxOy/Al2O3). Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η 

διασπορά των MxOy σε αδρανή φορέα υψηλής επιφάνειας, όπως γ-Al2O3, οδηγεί σε 

καταλύτες που χαρακτηρίζονται από σχετικά µεγάλη καταλυτική δραστικότητα, η 

οποία είναι σηµαντικά υψηλότερη για τα αναγώγιµα από ότι για τα µη-αναγώγιµα. Η 

καταλυτική συµπεριφορά µπορεί να βελτιωθεί µε την κατάλληλη επιλογή της 

ποσότητας φόρτισης σε MxOy. Καλύτερη απόδοση σε αυτή την σειρά καταλυτών 

παρουσιάζουν οι καταλύτες 60%MnOx, 90%CeO2 και 5%CuO υποστηριγµένοι σε 

Al2O3, οι οποίοι, κάτω από τις παρούσες συνθήκες αντίδρασης, είναι ικανοί να 

επιτυγχάνουν ολική µετατροπή τολουολίου σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από 350oC. 

Η προσθήκη του Pt σε MxOy/Al2O3 βελτιώνει σηµαντικά την καταλυτική 

συµπεριφορά των µη-αναγώγιµων MxOy, αλλά δεν µεταβάλλει, ουσιαστικά, την 

ενεργότητα των αναγώγιµων MxOy. 

Προκειµένου να βελτιωθεί περαιτέρω η καταλυτική συµπεριφορά µελετήθηκε 

η καταλυτική ενεργότητα σύνθετων οξειδίων µετάλλων (MxOy = CuO, CeO2, MnOx) 
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διεσπαρµένων σε γ-Al2O3 για την αντίδραση της οξείδωση του τολουολίου. Τα 

αποτελέσµατα των πειραµάτων που πραγµατοποιήθηκαν στη θερµοκρασιακή περιοχή 

150-450οC έδειξαν ότι η ενεργότητα των σύνθετων καταλυτών εξαρτάται σηµαντικά 

από τη φύση, τη φόρτιση και την αναγωγιµότητα των επιµέρους οξειδίων. Βέλτιστη 

καταλυτική συµπεριφορά παρατηρήθηκε για µικτά οξείδια 10%CuO-60%MnOx, 

15%CuO-75%CeO2 και 30%MnOx-50%CeO2 σε γ-Al2O3, η ενεργότητα των οποίων 

είναι συγκρίσιµη µε τους καταλύτες διασπαρµένων ευγενών µετάλλων. Η 

συµπεριφορά των βέλτιστων σύνθετων καταλυτών σε σύγκριση µε τα επιµέρους απλά 

µεταλλικά οξείδια υποστηριγµένα στον ίδιο φορέα (γ-Al2O3) µελετήθηκε περαιτέρω. 

Μετρήσεις του εγγενούς ρυθµού που πραγµατοποιήθηκαν σε διαφορικές συνθήκες 

αντίδρασης έδειξαν ότι η ενεργότητα αυτών των υλικών είναι περισσότερο από µία 

τάξη µεγέθους υψηλότερη από αυτή των αντίστοιχων απλών οξειδίων, 

υποδεικνύοντας την ύπαρξη φαινοµένων συνέργειας. Τα αποτελέσµατα πειραµάτων 

XRD που ελήφθησαν από τους σύνθετους καταλύτες δεν έδειξαν το σχηµατισµό 

κάποιας καινούργιας φάσης σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα απλά οξείδια. Οι 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ενεργών φάσεων και του φορέα εξετάστηκαν µέσω 

τεχνικών TPD και TPO. Στα πειράµατα TPD παρατηρήθηκε ότι οι πιο ενεργοί 

καταλύτες είναι αυτοί που εκροφούν µεγαλύτερες ποσότητες τολουολίου και 

παραγάγουν περισσότερο CO2 ή/και σε χαµηλότερη θερµοκρασία. Τα πειράµατα 

TPO έδειξαν ότι οι βέλτιστοι καταλύτες παράγουν µικρότερες ποσότητες CO2.  

      Η επίδραση της παρουσίας δεύτερου VOC (προπανίου) ή υδρατµών στην 

τροφοδοσία µελετήθηκε στους βέλτιστους σύνθετους καταλύτες. Τα αποτελέσµατα 

δείχνουν ότι η παρουσία του νερού ή του προπανίου επιδρά παρεµποδιστικά στην 

καύση του τολουολίου, η παρουσία του οποίου, γενικά, δεν επηρεάζει σηµαντικά την 

οξείδωση του προπανίου στους τρεις βέλτιστους καταλύτες.  

Η επίδραση της µερικής πίεσης του τολουολίου στον εγγενή ρυθµό της 

αντίδρασης µελετήθηκε µε χρήση των τριών βέλτιστων σύνθετων καταλυτών στην 

θερµοκρασιακή περιοχή 270-320oC. Η χρησιµοποιούµενη τροφοδοσία αποτελείται 

από 0.036– 0.341 (% κ.ο.) C7H8 και σταθερή συγκέντρωση οξυγόνου (20.9 κ.ο % O2). 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο ρυθµός της αντίδρασης αυξάνεται, άλλα όχι πολύ 

σηµαντικά, µε αύξηση της µερικής πίεσης του τολουολίου. Τα κινητικά 

αποτελέσµατα προσαρµόστηκαν σε εµπειρική εκθετική εξίσωση (Power Law), από 

την οποία προέκυψαν οι τάξεις των αντιδρώντων, η φαινόµενη ενέργεια 

ενεργοποίησης της αντίδρασης καθώς και η αντίστοιχη εξίσωση ρυθµού. 
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Συµπεραίνεται ότι κατάλληλος συνδυασµός οξειδίων µετάλλων διεσπαρµένων 

σε γ-Al2O3 µπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη καταλυτών µε ενεργότητα συγκρίσιµη 

µε αυτή των υποστηριγµένων καταλυτών ευγενών µετάλλων.  
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Abstract 

 

Volatile organic compounds (VOCs) present at low concentrations in industrial 

waste streams are considered as significant air pollutants due to their toxic and 

malodorous nature, as well as their contribution to the formation of photochemical 

smog. Catalytic combustion over supported noble metal catalysts provides an 

effective method for the elimination of VOCs in exhaust gases and this technology 

seems to be able to satisfy strict emission standards. Efforts in this field are currently 

directed toward the development of cheaper, noble metal-free catalytic materials 

characterized by high activity at low temperatures and long-term stability under 

reaction conditions. 

In the present thesis, oxidation of toluene has been investigated over supported 

platinum catalysts as well as over single and mixed metal oxide (MxOy) catalysts 

dispersed on high surface γ-Al2O3. Catalysts were characterized with respect to their 

specific surface area (BET), metal dispersion (selective chemisorption of CO), phase 

composition and MxOy crystallite size (XRD) and reducibility (H2-TPR, CO-TPR). 

Catalytic performance for the title reaction was investigated in the temperature range 

of 100-500oC, using a feed composition consisting of 0.1% toluene in air. For 

Pt/MxOy catalysts, it has been found that catalytic performance depends on the nature 

of the support, with Pt/CeO2 being the most active catalyst at low temperatures. The 

intrinsic reaction rate per surface platinum atom does not depend on Pt loading (0.5-5 

wt.%), at least for Pt/Al2O3 catalyst, but the global reaction rate increases with 

increase of exposed metallic surface area. Reducible metal oxides, such as ceria, are 

active for the title reaction and catalytic performance is improved significantly with 

increase of specific surface area (SSA). However, the intrinsic reaction rate per unit 

surface area is the same regardless of SSA. Dispersion of MxOy on high surface inert 

supports, such as Al2O3, results in materials with relatively high catalytic activity, 

which is considerably higher for reducible, compared to irreducible metal oxides. 

Catalytic performance of MxOy/Al2O3 catalysts can be optimized by proper selection 

of MxOy loading. Best performing catalysts of this series include 60%MnOx, 

90%CeO2 and 5%CuO on Al2O3 which, under the present experimental conditions, 

are able to completely convert toluene toward CO2 at temperatures lower than 350oC. 

Dispersion of Pt on MxOy/Al2O3 catalysts improves significantly the catalytic 
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performance of irreducible MxOy but does not alter appreciably activity of reducible 

MxOy/Al2O3 catalysts.  

The catalytic oxidation of toluene has been investigated also over single and 

composite metal oxide catalysts supported on γ-Al2O3. Catalysts were synthesized 

with the impregnation method and were characterized with respect to their specific 

surface area (BET method), crystalline mode and mean crystallite size (XRD 

technique), as well as with respect to their reducibility (temperature programmed 

reduction with H2 or CO). The effects of the nature, loading and composition of 

catalytic materials on their performance for VOC combustion has been investigated. 

Optimal results were obtained over Al2O3-supported CuO, CeO2, MnO2 catalysts and 

their mixtures. For certain metal oxide combinations, e.g., 10%CuO-60%MnOx, 

15%CuO-75%CeO2 and 30%MnOx-50%CeO2, activity was found to be comparable 

to that of supported noble metal catalysts. Measurements of reaction rates under 

differential reaction conditions showed that specific activity of these materials was up 

to one order of magnitude higher, compared to that of the corresponding single metal 

oxides, implying that synergistic effects are operable. Results of XRD experiments 

did not show formation of new phases, but mixed oxide catalysts were found to 

exhibit a higher reducibility compared to catalysts consisting of the corresponding 

single metal oxides. The synergic effect of metal oxides interaction on the oxidation 

reaction was studied employing TPD and TPO techniques. The more active catalyst, 

the higher the amount of desorbed toluene and the higher the amount of CO2 

production in the in the TPD experiments. The TPO experiments indicate that the 

optimized composite catalysts produce lower amounts of CO2 at lower temperature, 

compared to the corresponding single metal oxides. The influence of the presence of a 

second VOC (propane) or of water on the oxidation of toluene was also investigated. 

Results showed that the presence of water or propane in the feed results in a decrease 

of catalytic activity, while the presence of toluene doesn’t have any influence in the 

catalytic oxidation of propane over the optimized composite catalysts. 

The effect of partial pressure of toluene on the kinetic reaction rate has been 

investigated over the optimum composite catalysts in the 270–320oC range using a 

feed stream consisting of 0.036– 0.341 vol%C7H8 and a constant concentration of 

oxygen (20.9 vol% O2). Result showed that increasing the partial pressure of toluene 

leads to an increase of the reaction rate.  
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The orders of the reaction with respect to reactants for the optimized catalysts were 

determined by fitting the experimental data to an empirical power-law rate expression 

according to which the reaction rate is given by the following relationships: 

2.
a b

tol Or kP p=     (1) 

  .
0.

aE
R Tk k e=     (2) 

Results of the present study show that the catalytic performance of certain 

Al2O3-supported composite metal oxide catalysts is comparable to that of 

conventional supported noble metal catalysts. These materials could provide the basis 

for the development of cost-effective catalysts for combustion of VOCs present in 

waste gas streams. 
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1.1 Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, η ατµοσφαιρική ρύπανση έχει προκαλέσει την προσοχή της 

κοινής γνώµης, των πολιτών, και των επιστηµόνων. Η επιδείνωση της ποιότητας της 

ατµόσφαιρας στα µεγάλα αστικά κέντρα, τα φαινόµενα της ‘‘όξινης βροχής’’, της 

‘‘τρύπας του όζοντος’’ και το ‘‘ φαινόµενο του θερµοκηπίου’’, έχουν οδηγήσει σε βίαιες 

κλιµατολογικές και περιβαλλοντικές αλλαγές λόγω της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.   

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις (Volatile Organic Compounds, VOC) αποτελούν 

µια σηµαντική πηγή ατµοσφαιρικής ρύπανσης λόγω της τοξικότητας και δυσοσµίας τους, 

καθώς και της συµµετοχής τους στο σχηµατισµό του φωτοχηµικού νέφους (δηµιουργία 

του τροποσφαιρικού όζοντος). Περιλαµβάνουν ένα ευρύ σύνολο ειδών όπως 
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υδρογονάνθρακες, αλογονοανθρακες και οξυγονούχες ενώσεις. Το κύριο χαρακτηριστικό 

τους είναι ότι όλες είναι οργανικές ενώσεις µε επαρκή πτητικότητα, ώστε να υπάρχουν 

ως ατµοί στην ατµόσφαιρα. Μία σηµαντική ένωση που περιλαµβάνεται στα VOC είναι 

το µεθάνιο, το οποίο συµβάλει στην αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη (φαινοµένου 

του θερµοκηπίου) και στην παραγωγή όζοντος στην ατµόσφαιρα. Οι περισσότερες 

µετρήσεις των VOC αναφέρονται στο συνολικό άνθρακα που περιέχουν, χωρίς ανάλυση 

των ενώσεων που τα απαρτίζουν. Το φυσικό επίπεδο των περισσότερων πτητικών 

ενώσεων δεν ξεπερνά τα µερικά ppb (το µεθάνιο 1,6 ppm). Στα αστικά κέντρα οι 

συγκεντρώσεις των VOC είναι µερικές εκατοντάδες ppb (χωρίς το µεθάνιο). 

Οι VOC εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα είτε από φυσικές πηγές, είτε από 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Στην πρώτη κατηγορία εµπίπτουν εκποµπές από φυτά, 

δέντρα, φωτιές δασών και διάφορες αναερόβιες διεργασίες. Στην δεύτερη κατηγορία, 

περίπου το 40% των εκποµπών VOC προέρχονται από κινητές πηγές (µεταφορικά µέσα) 

ενώ το 60% από ακίνητες πηγές (βιοµηχανικές µονάδες). 

∆ιάφορες τεχνολογίες κατεργασίας VOC έχουν αναπτυχθεί µε σκοπό την µείωση 

των εκποµπών τους, όπως η θερµική καύση, η καταλυτική καύση, τεχνικές απορρόφησης 

και προσρόφησης κ.ά. Η καταστροφή των VOC µέσω της διεργασίας της καταλυτικής 

καύσης αποτελεί τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο για τη µείωση των εκποµπών VOC, 

δεδοµένου ότι η αντίδραση πραγµατοποιείται σε πολύ χαµηλότερες θερµοκρασίες σε 

σύγκριση µε αυτές που απαιτούνται για τη θερµική καύση. Οι καταλύτες που 

χρησιµοποιούνται για την οξείδωση VOCs µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις 

κατηγορίες: υποστηριγµένα ευγενή µέταλλα (κυρίως Pt και Pd), µεταλλικά οξείδια και 

µίγµατα ευγενών µετάλλων και οξειδίων [1,2] 

 

1.2 Ατµοσφαιρική Ρύπανση 

Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, ως ατµοσφαιρική ρύπανση 

ορίζεται η ύπαρξη στην ατµόσφαιρα ουσιών (ρύπων) για αρκετό χρονικό διάστηµα και 

σε τέτοια συγκέντρωση, ώστε να είναι δυνατόν να είναι βλαβερές για τους ζωντανούς 

οργανισµούς (ανθρώπους, ζώα, φυτά), τις υλικές κατασκευές, ή ακόµα να επηρεάζουν 

δυσµενώς τις συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπου.  
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∆υστυχώς, η ατµοσφαιρική ρύπανση είναι συνυφασµένη µε το σύγχρονο τρόπο 

ζωής: είναι απόρροια του τρόπου µε τον οποίο παράγονται τα αγαθά, χτίζονται οι πόλεις, 

µεταφέρονται οι άνθρωποι και τα αγαθά, και του τρόπου µε τον οποίο παράγεται η 

ενέργεια. Συνεπώς, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ούτως ώστε να διατηρηθεί η ποιότητα 

ζωής και ταυτόχρονα να διατηρηθεί ή ακόµα να βελτιωθεί η ποιότητα του 

περιβάλλοντος. Αυτό είναι τεχνολογικά εφικτό αλλά οικονοµικά ενέχει κόστος που 

πρέπει να είµαστε διατιθέµενοι να καταβάλλουµε.   

Η ρύπανση του περιβάλλοντος δεν αποτελεί φαινόµενο µόνο της σύγχρονης 

εποχής. Ο άνθρωπος µε τις δραστηριότητες που αναπτύσσει από της εµφάνισης του στον 

πλανήτη µολύνει το περιβάλλον. Η ανακάλυψη της φωτιάς είναι η πρώτη ίσως 

ανθρωπογενής δραστηριότητα µε την οποία ο άνθρωπος είχε την πιο ουσιαστική 

παρέµβαση στην ρύπανση του πλανήτη. Εν τούτοις, η ολοκληρωτική και πλέον εµφανής 

παρέµβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον φαίνεται να αρχίζει τον 19ο αιώνα µε την 

βιοµηχανική επανάσταση και την καύση του κάρβουνου κυρίως αλλά και του πετρελαίου 

αργότερα οπότε φαίνονται τα αποτελέσµατα της ρύπανσης. Από τότε η αυξανόµενη 

συνεχώς παραγωγή αποβλήτων που ξεπερνούσε την δυνατότητα του πλανήτη να 

εξουδετερώνει µε φυσικό τρόπο τους παραγόµενους ρύπους, άρχισε να κάνει εµφανές το 

πρόβληµα της ρύπανση. 

Οι κυριότεροι ατµοσφαιρικοί ρύποι χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες, 

πρωτογενείς και δευτερογενείς  :  

I. Πρωτογενείς ονοµάζονται οι ρύποι που σχηµατίζονται στις πηγές ρύπανσης. Τέτοιοι 

είναι κυρίως: το διοξείδιο του θείου, το υδρόθειο, υδρογονάνθρακες, οξείδια του 

αζώτου, µονοξείδιο του άνθρακα, µόλυβδος, αµίαντος, αιωρούµενα σωµατίδια, 

καπνός.  

II. ∆ευτερογενείς καλούνται οι ρύποι που σχηµατίζονται στην ατµόσφαιρα από τους 

πρωτογενείς, µε χηµικές αντιδράσεις. Παράγονται από πολύπλοκες αντιδράσεις 

µεταξύ οξειδίων του αζώτου, οξυγόνου και υδρογονανθράκων µε την επίδραση του 

ηλιακού φωτός και είναι το όζον, οξείδια του αζώτου, διάφορες αλδεΰδες και 

κετόνες, πολύπλοκα προϊόντα γνωστά ως PAN (νιτρικά υπεροξυακετύλια).  

Η ιδέα της ελαχιστοποίησης αποβλήτων προβλήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 

΄80 από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA, Environmental 
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Protection Agency). Η ελαχιστοποίηση αποβλήτων περιλαµβάνει την µείωσή τους στην 

πηγή µέσω τροποποίησης των πρώτων υλών, των διεργασιών και των προϊόντων, καθώς 

και µε την εφαρµογή πρακτικών καλής λειτουργίας.  

Για τον έλεγχο των ατµοσφαιρικών ρύπων έχουν θεσµοθετηθεί, από εθνικούς και 

διεθνείς οργανισµούς όρια εκποµπής και όρια ανοχής, τα οποία συνήθως αναφέρονται σε 

µέσες ωριαίες, ηµερήσιες ή ετήσιες τιµές. Η διεθνή τάσης είναι να µειωθούν τα όρια 

αυτά, καθώς αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο οι επιβλαβείς συνέπειες των 

ατµοσφαιρικών ρύπων στην ποιότητα ζωής. 

Σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος µε τίτλο «Το 

περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα τέλη του 20ού αιώνα» αναφέρεται ότι, «παρά 

τα 25 χρόνια ύπαρξης κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα του περιβάλλοντος, η ποιότητα 

του περιβάλλοντος στην ΕΕ δεν έχει βελτιωθεί σηµαντικά ενώ σε ορισµένες περιοχές 

επιδεινώνεται». 

Το παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζει την µείωση των αερίων ρύπων SO2, NOx, 

VOC, NH3 and PM2.5 όπως δόθηκαν σαν αποτελέσµατα του ευρωπαϊκού προγράµµατος  

«Baseline projections of European air quality up to 2020» [3]. 
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Σχήµα 1.1: Εκποµπές των αερίων ρύπων SO2, NOx, VOC, NH3 and PM2.5 στην EU-25  “With 
climate measures” projection, relative to year 2000 [= 100%] 
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1.3 Πτητικές οργανικές ενώσεις VOC (υδρογονάνθρακες)  

1.3.1 Ορισµός των VOC 

Ο όρος «VOC» χρησιµοποιείται ευρέως σε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον 

και την υγεία σε εργασιακές συνθήκες, αλλά γενικά δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή χρήση 

του συγκεκριµένου όρου. Ορισµένες γνωστές περιγραφές αναφέρονται στα VOC ως 

«όλοι οι οργανικοί διαλύτες» (και συν-διαλύτες, cosolvents), ή χρησιµοποιούν τον όρο 

VOC για να περιγράψουν τις ενώσεις µε µια συγκεκριµένη τάση ατµών, σηµείο βρασµού 

ή τιµή POCP (δυναµικό σχηµατισµού φωτοχηµικών οξειδωτικών). 

Τέσσερις κοινοί ορισµοί του VOC σε χρήση, όπως δόθηκαν στην οδηγία 

42/2004/EC (Απόφ. ΑΧΣ 437/05), είναι οι εξής: 

1) VOC είναι όλες οι οργανικές ενώσεις µε τάση ατµών πάνω από 10 Pa σε 20οC. 

2) VOC είναι όλες οι οργανικές ενώσεις µε αρχικό σηµείο βρασµού κάτω από 250οC σε 

1 atm. 

3) VOC είναι όλες οι οργανικές ενώσεις µε κάποια τιµή POCP (δυναµικό σχηµατισµού 

φωτοχηµικών οξειδωτικών). 

4) VOC είναι όλες οι οργανικές ενώσεις που χρησιµοποιούνται ως διαλύτες ή συν-

διαλύτες [4]. 

Οι ορισµοί αυτοί δεν είναι ισοδύναµοι, δηλ. µία ένωση µπορεί να είναι VOC σύµφωνα 

µε κάποιον ορισµό και να µην είναι µε κάποιον άλλο. 

Ένας απλός ορισµός που µπορεί να χρησιµοποιηθεί είναι ο παρακάτω :  

«Οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) είναι οργανικές ενώσεις µε υψηλή τάση ατµών, 

οι οποίες οφείλονται στις ασθενείς ενδοµοριακές (εσωτερικές) δυνάµεις µεταξύ των µη 

πολικών µορίων, και έτσι εξατµίζονται σε θερµοκρασία δωµατίου».  

Τα VOCs µπορούν να ταξινοµηθούν ανάλογα µε την µοριακή δοµή τους σε    

υδρογονάνθρακες (αλκάνια, αλκένια, αρωµατικές ενώσεις κ.α.), οξειδωµένους 

υδρογονάνθρακες και αλογονοµένους υδρογονάνθρακες. Υπάρχουν στην ατµόσφαιρα σε 

µεγάλο εύρος συγκεντρώσεων, από µερικά ppb έως <1 ppt. 

 

1.3.2 Συµβολή των VOCs στο φαινόµενο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης  

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις (Volatile Organic Compounds, VOC), οι οποίες 

περιέχονται ως επί το πλείστον στα αέρια απόβλητα βιοµηχανικών µονάδων σε πολύ 
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µικρές συγκεντρώσεις (10-10,000 ppm) , αποτελούν µια σηµαντική πηγή ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης, άµεσα λόγω της τοξικότητας και δυσοσµίας τους και έµµεσα λόγω της 

συνεισφοράς τους στη δηµιουργία του όζοντος στο χαµηλό στρώµα της ατµόσφαιρας 

(τροπόσφαιρα).  

Η κύρια διεργασία φυσικής αποµάκρυνσης των VOCs στην ατµόσφαιρα είναι 

φωτοχηµική οξείδωση και ακολουθεί η εναπόθεση. Στις περισσότερες φορές, αρχικά 

οξειδώνεται η ρίζα του υδροξυλίου (-ΟΗ), από την οποία εξαρτάται ο χρόνος ζωής 

σχεδόν όλων των VOCs στην ατµόσφαιρα. Ακολουθούν διαδοχικές αλυσιδωτές 

αντιδράσεις, όπου τα VOC µετατρέπονται στα προϊόντα τους, τα οποία στη συνέχεια 

υποβάλλονται σε περαιτέρω αλυσιδωτή οξείδωση ή εναποτίθενται σε επιφάνειες από 

αεροζόλ, σε σταγόνες νερού ή στην επιφάνεια της γης. Ένα σηµαντικό µέρος τους 

οξειδώνεται πλήρως σε CO2. 

 

 

 
 

Σχήµα 1.2: VOCs : Το ‘‘καύσιµο’’ της ατµόσφαιρας 

 

 

Η ατµόσφαιρα είναι οξειδωτική λόγω της µεγάλης περιεκτικότητας της σε 

οξυγόνο. Τα VOC και CO είναι οι κύριες πηγές των αναγόµενων ενώσεων και η 
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παγκόσµια εκποµπή τους είναι της τάξης των 1015 g/y για VOC (χωρίς µεθάνιο ), 

0.5x1015 g / y για το µεθάνιο, και 1.5x1015 g / y για το CO.  

VOCs + NO- + sunlight                           O3  + HNO3 + organic compounds →→
 

1.3.3 Επιπτώσεις των VOCs στη υγεία  

Τα άµεσα συµπτώµατα που µπορούν  να προκαλούν κάποιοι VOCs είναι: 

• Ερεθισµός στα µάτια , την µύτη και το λαιµό [5] 

• πονοκέφαλος, ζαλάδες, οπτικές ταραχές [6] 

• εξασθένηση µνήµης [7] 

 

1.3.4 Κύριες πηγές των πτητικών οργανικών ενώσεων  

Η κύρια φυσική πηγή των πτητικών οργανικών ενώσεων είναι η χλωρίδα και 

κυρίως τα δέντρα, ενώ µόνο το 15% των εκποµπών προέρχονται από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες.   

Οι κύριες πηγές εκποµπών VOCs από ανθρώπινες δραστηριότητες είναι:  

1. Κινητές πηγές (µεταφορικά µέσα) 

2. ∆ιάφορες βιοµηχανικές διεργασίες, ειδικά αυτές που περιλαµβάνουν διαλύµατα 

όπως βαφές, εκτυπώσεις και πετροχηµικές διεργασίες  

3. Καύση ορυκτών καυσίµων  

4. Υλικά κατασκευής κτιρίων και επίπλων, εξοπλισµού γραφείου (εκτυπωτές, 

φωτοτυπικά κ.α.). 

 

 

Οι κυριότερος πηγές εκποµπών των VOCs στην HΠΑ το 2002 παρουσιάζονται 

στο Σχήµα 1.3 όπως δόθηκαν από το «U.S. Environmental Protection Agency, Office of 

Air and Radiation». 
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Σχήµα 1.3: Εκποµπές των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) 2002 στην HΠΑ 

 

Στο Σχήµα 1.4 παρουσιάζονται οι κυριότερος πηγές εκποµπών των VOCs στα 25 

κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση (EU-25) το 2000 και η προβλεπόµενη µεταβολή τους 

έως το 2020 όπως δόθηκαν σαν αποτελέσµατα του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Baseline 

projections of European air quality up to 2020» 
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Σχήµα 1.4: Προβλεπόµενη µεταβολή των πηγών εκποµπών των VOC από 2000 έως του 2020 
στα 25 κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση (EU-25) 
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1.3.5 Νοµοθεσίες και Οδηγίες για περιορισµό εκποµπών των VOCs στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ελλάδα) και στις ΗΠΑ 

 

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις αποτελούν µία σηµαντική κατηγορία 

ατµοσφαιρικών ρύπων µε σηµαντικές επιβλαβείς συνέπειες στο περιβάλλον, µε   

αποκορύφωµα η συµµετοχή τους στη δηµιουργία του τροποσφαιρικού όζοντος. Ο 

έλεγχος του όζοντος είναι δύσκολος γιατί δεν εκπέµπεται άµεσα στην ατµόσφαιρα αλλά 

σχηµατίζεται µε φωτοχηµικές διεργασίες, στις οποίες VOCs στον αέρα αντιδρούν µε τα 

οξείδια του αζώτου και  το ηλιακό φως δηµιουργώντας το όζον. Για αυτό το λόγο, ο 

έλεγχος των VOCs είναι µία αποτελεσµατική µέθοδος για την ελαχιστοποίηση του 

όζοντος στον τροπόσφαιρα και όλων των υπολοίπων επιπτώσεων τους στο περιβάλλον 

και στην ανθρώπινη υγεία.  

Η πρώτη οδηγία σχετικά µε τις εκποµπές VOCs εξεδόθη από τον EPA το 1971, 

όπου προειδοποιούσε για µείωση των εκποµπών ώστε να ελεγχθεί το επίπεδο όζοντος 

στις αστικές περιοχές των ΗΠΑ [8]. Ακολούθως, ο οργανισµός τόνιζε συνεχώς την 

ανάγκη µείωσης των εκποµπών VOCs, αλλά επέτρεπε τη υποκατάσταση εκποµπών 

ισχυρά δραστικών ενώσεων, στο σχηµατισµό Ο3, µε λιγότερο δραστικές. 

Το 1990 στις ΗΠΑ (Clean Air Act of 1990) καθιερώθηκαν αυστηρά όρια για τις 

εκποµπές VOCs τόσο από οχήµατα όσο και από ακίνητες πηγές [9]. Ένα σύνολο 189 

πτητικών ενώσεων που χαρακτηρίστηκαν ως τοξικές, 70% των οποίων είναι VOCs θα 

έπρεπε να µειωθούν οι εκποµπές τους κατά 90% (µε βάση 1990) µέχρι το τέλος του 1999 

[10].  

Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις στην Ευρώπη σχετικά µε τις εκποµπές VOCs ποικίλουν 

από χώρα σε χώρα [11]. Από τις αρχές της δεκαετίας ‘ 90 στη Γερµανία, έχει επιβληθεί 

στις βιοµηχανικές µονάδες ανώτατο όριο εκποµπών VOCs 120 ppm, όµως ιδιαίτερα για 

τοξικά συστατικά, όπως το βενζόλιο, το όριο µειώνεται στα 5 ppm [12]. Στην Βρετανία 

το ανώτατο όριο είναι 40 ppm VOCs, ενώ στη Σουηδία έχει προταθεί το πολύ αυστηρό 

όριο των 15 ppm [13]. 

Η περιβαλλοντική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει την εφαρµογή 

αυστηρότερων ορίων στις εκποµπές VOCs απ’ ότι στις ΗΠΑ [14]. Το 1991, µε 

πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε απ’ όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ και τον 
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Καναδά συµφωνήθηκε η µείωση των εκποµπών VOCs κατά 30% µέχρι το τέλος του 

1999, βασιζόµενοι στα επίπεδα εκποµπών του 1988 [15]. 

Η Οδηγία EC/13/1999 περιλαµβάνει εκποµπές από βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 

µόνο και το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα είναι µείωση 49% στις συνολικές εκποµπές VOC 

που προκαλούνται από τον άνθρωπο [16]. 

Το 1999 στο Γκέτεµποργκ, Τα 15 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συµφωνήσαν σε ανώτατα επίπεδα εκποµπών που πρέπει να επιτευχθούν µέχρι το 2010, 

Πινάκας 1.1, [17].  

Η δεύτερη οδηγία (EC/81/2001) έχει συνταχθεί επειδή απαιτούνται πρόσθετες 

µειώσεις µέχρι 60% για να αποτραπούν οι πιο πάνω δυσµενείς επιπτώσεις, Σχ. 1.5, [18]. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: «ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ»  Εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για τα VOCs (σε 
χιλιάδες τόνων), που πρέπει να επιτευχθούν µέχρι το 2010 
 

Χώρα VOC 
Κιλοτόνοι  (kton) 

Αυστρία 159 
Βέλγιο 144 
Γαλλία 1100 
Γερµανία 995 
∆ανία 85 
Ελλάδα 261 

Ην. Βασίλειο 1200 
Ιρλανδία 55 
Ισπανία 669 
Ιταλία 1159 

Λουξεµβούργο 9 
Ολλανδία 191 
Πορτογαλία 202 
Σουηδία 241 
Φινλανδία 130 

EC 15 6600 
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Σχήµα 1.5: οι εκποµπές των VOC από1990 έως του 2001 στα 15 κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκή 
Ένωση (EU-15) και τα ανώτατα όρια εκποµπής για το 2010 [19] 

 
 

Η EC/42/2004 για πρώτη φορά θέτει περιορισµούς στη σύσταση, δηλαδή 

ποιοτικές προδιαγραφές σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως τα χρώµατα και 

βερνίκια διακόσµησης µε σκοπό την υλοποίηση περιβαλλοντικών στόχων [4]. 

 

 

1.3.6 Όρια εκποµπής VOCs 

 

Το ανώτερο επιτρεπόµενο όριο για τα VOCs είναι 1 mg/m3 (8h) όπως ορίστηκε 

από το ECA (European Concerted Action). Στο πίνακα 1.2 παρουσιάζονται οι επιπτώσεις 

των  VOCs στην ανθρώπινη υγεία συναρτήσει της συγκέντρωσης τους (mg/m3) στην 

ατµόσφαιρα [20] .  
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Πίνακας 1.2: Επιπτώσεις των VOCs στην ανθρώπινη υγεία συναρτήσει της συγκέντρωσης τους 
(mg/m3) στην ατµόσφαιρα. 
 

Ολική 

Συγκέντρωση 

∆υσφορία και Εµφάνιση Ερεθισµών Κλίµακα Έκθεσης 

<0,2 mg/m³ Κανένας ερεθισµός ή δυσφορία Κλίµακα Άνεσης 

0,2-3,0 mg/m³ Πιθανός ερεθισµός ή δυσφορία ανάλογα µε την 

αλληλεπίδραση µε τους άλλους παράγοντες 

Κλίµακα Έκθεσης σε   

πολλούς παράγοντες 

3,0-25 mg/m³ Εµφάνιση συµπτωµάτων – Πιθανή εµφάνιση 

πονοκεφάλου ανάλογα µε την επίδραση άλλων 

παραγόντων 

Κλίµακα ∆υσφορίας 

>25 mg/m³ Επιπρόσθετες νευροτοξικές συνέπειες εκτός 

από τον  πονοκέφαλο είναι δυνατό να 

εµφανιστούν 

Κλίµακα Τοξικής 

Έκθεσης 

 
 

1.4 Τεχνολογίες µείωσης εκποµπών των VOCs 

 Η σηµαντική συνεισφορά των VOCs στην ατµοσφαιρική ρύπανση, καθώς και  οι 

σηµαντικές επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία έχουν οδηγήσει, τα τελευταία χρόνια, 

σε σηµαντικές προσπάθειες για την µείωση των εκποµπών των VOCs. Ο καλύτερος 

τρόπος για να επιτευχθεί αυτή η µείωση θα ήταν ο περιορισµός της παραγωγής τους κατά 

την διάρκεια της διεργασίας, ένα πράγµα που απαιτεί την βελτίωση ή, πολλές  φορές, τον 

επανασχεδιασµό της διεργασίας. Πρακτικά, όµως είναι πολύ δύσκολο να γίνει 

επανασχεδιασµός  της διεργασία (για οικονοµικούς λόγους) και δεν είναι πάντοτε εύκολο 

να περιοριστεί ο σχηµατισµός των ρύπων. Για αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι 

για την επεξεργασία τους στην έξοδο των διάφορων διεργασιών (µετά από την  

παραγωγή τους). 

Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται πρακτικά για την µείωση των   εκποµπών 

VOCs µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 

Α)  αυτές που οδηγούν στην επανάκτηση των ρυπαντών  

Β)  και αυτές που οδηγούν στην  καταστροφή τους. 
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1.4.1 Τεχνολογίες ανάκτησης VOC 

Οι κυριότερες τεχνικές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι  

1. Συµπύκνωση 

2. Προσρόφηση σε κατάλληλο προσροφητικό υλικό καθώς  

3. Τεχνικές απορρόφησης.    

 

1.4.1.1 Συµπύκνωση  

Επιτυγχάνεται µε ψύξη ή/ και συµπίεση του απαερίου. Χρησιµοποιείται για 

µεγάλες συγκεντρώσεις (>5000 ppm) και υψηλούς ρυθµούς ροής µε αποδόσεις 90 µε 

99% ανάλογα µε τις τάσεις ατµών των οργανικών [21,22] 

 

1.4.1.2 Προσρόφηση 

Χρησιµοποιείται σε 2 περιπτώσεις  

1.4 Σε απαέριο που περιέχει 1-3 οργανικά και συµφέρει οικονοµικά η ανάκτηση και 

επαναχρησιµοποίηση τους. 

1.5 Σε απαέριο που περιέχει µεγάλο αριθµό οργανικών και είναι σηµαντική η     προ-

συγκέντρωση τους πριν την καύση  

Το απαέριο ψύχεται πριν µπει στο σύστηµα προσρόφησης επειδή η προσρόφηση 

βελτιώνεται σε χαµηλές θερµοκρασίες. Ως προσροφητικό υλικό χρησιµοποιείται 

συνήθως ο ενεργός άνθρακας ή οι ζεόλιθοι στην επιφάνεια των οποίων λαµβάνει χώρα 

ασθενής απορρόφηση των οργανικών ενώσεων. Όταν το προσροφητικό υλικό πλησιάζει 

τον κορεσµό σε οργανικό αέριο, το υπόστρωµα (κλίνη) αποµονώνεται για να γίνει η 

εκρόφηση  των οργανικών. Χρησιµοποιείται  ατµός χαµηλής πίεσης ή ζεστό αέριο άζωτο 

για την αποµάκρυνση των οργανικών και στην συνέχεια τα οργανικά ανακτούνται. 

Η χρήση των συστηµάτων προσρόφησης περιορίζεται από το µοριακό βάρος των 

οργανικών ενώσεων (50-200). Συγκεκριµένα, οι οργανικές ενώσεις µε µικρό µοριακό 

βάρος δεν απορροφούνται, ενώ αυτές µε µεγάλο µοριακό βάρος απορροφούνται πολύ 

ισχυρά ώστε να είναι δύσκολη η αποµάκρυνση τους από το  προσροφητικό υλικό κατά το 

κύκλο εκρόφησης. Τα πλεονεκτήµατα της τεχνικής είναι το χαµηλό κόστος λειτουργίας 

γιατί δε χρησιµοποιείται καύσιµο [23]. Το προσροφητικό σύστηµα µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την ανάκτηση των VOCs µε απόδοση από 95% µέχρι 98% ακόµα και 
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99% σε περιοχή συγκεντρώσεων VOCs µικρότερη από 10 ppm µέχρι περίπου 10,000 

ppm.  

 

 

 
 

Σχήµα 1.6: Σύστηµα Προσρόφησης  «proconcentrator type» 

 

 

1.4.1.3 Απορρόφηση 

 Η τεχνική απορρόφησης λειτουργεί αποτελεσµατικά στην ανάκτηση VOCs 

παρόλο πού είναι περισσότερο διαδεδοµένη για την ανάκτηση ανόργανων ενώσεων 

(HCl, SO2, CO2, κ.α). Το απαέριο διοχετεύεται µέσα από ένα κατάλληλο διαλύτη στην 

υγρή φάση οδηγώντας στη µεταφορά οποιουδήποτε διαλυτού VOC στη φάση αυτή 

(scrubbing). Αυτή η µεταφορά ευνοείται από την αύξηση της επιφάνειας επαφής αερίου-

υγρού και του χρόνου επαφής. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται πύργοι απορρόφησης 

µε πληρωτικό υλικό και χρόνους επαφής µεγαλύτερος από 10 sec, επιτυγχάνοντας 

ποσοστά ανάκτησης VOC µέχρι 98%. Η απαίτηση όµως σε οργανικούς διαλυτές αλλά 

και η έλλειψη δεδοµένων ισορροπίας αερίου-υγρού καθιστά δύσκολο το σχεδιασµό και 

την εφαρµοσιµότητα της τεχνικής αυτής [21].    

 Είναι φανερό ότι οι τεχνολογίες ανάκτησης VOC µεταθέτουν το πρόβληµα της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης στη διάθεση. Η πιο σύγχρονη άποψη θέτει τον συνδυασµό τους 

µε τεχνολογίες καταστροφής όπως έχει ήδη πραγµατοποιηθεί µε την τεχνική της 
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ρόφησης  σε ενεργό άνθρακα για την προσυγκέντρωση των οργανικών που στέλνονται 

για καύση [10].   

 

1.4.2 Τεχνολογίες καταστροφής VOC 

Οι κυριότερες τεχνικές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι η θερµική 

καύση, η καταλυτική καύση και η βιολογική οξείδωση. 

 

1.4.2.1 Θερµική Καύση 

Σε ένα θερµικό καυστήρα, το απαέριο που περιέχει VOC προθερµαίνεται σε 

θερµοκρασία < 350 oC. Οι θερµικοί καυστήρες επιτυγχάνουν 95%-99% καταστροφή 

VOCs µε τυπικούς χρόνους παραµονής 0,5- 2  sec, ενώ η θερµοκρασία των καυσαερίων 

στο θάλαµο καύσης (περικλείεται από σειρές πυρίµαχου ) είναι συνήθως 550 έως 1100 

°C.  

Λόγω της µεγάλης απαίτησης σε καύσιµο (για θέρµανση του απαέριο) 

χρησιµοποιείται εναλλάκτης θερµότητας για να ανακτηθεί ένα µέρος από την 

απαιτούµενη θερµότητα (30-60%). Οι θερµικοί καυστήρες έχουν την ευρύτερη 

εφαρµοσιµότητα εν συγκρίσει µε τις υπόλοιπες τεχνολογίες. Χρησιµοποιούνται σχεδόν 

για όλα τα VOCs και για µεγάλη περιοχή συγκεντρώσεων 10 – 30000 ppm. 

 

 

         

 
Σχήµα 1.7: θερµικός καυστήρας 
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Σε υψηλές συγκεντρώσεις VOC (>10000 ppm) όπου κατά την καύση τους 

εκλύονται µεγάλα ποσά θερµότητας, η θερµική καύση είναι πλεονεκτικότερη όλων των 

άλλων τεχνικών.    

 

1.4.2.2 Καταλυτική Οξείδωση 

Είναι µία διεργασία που προκαλεί καταστροφή των VOC µε ένα τρόπο ανάλογο 

µε εκείνο των συστηµάτων θερµικής καύσης. Η κύρια διαφορά είναι ότι λαµβάνει χώρα 

σε σηµαντικά χαµηλότερη θερµοκρασία από την θερµική καύση [21]. Η παρουσία των 

καταλυτών µειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις έτσι ώστε η οξείδωση να 

πραγµατοποιείται στη θερµοκρασιακή περιοχή 260- 540oC. Οι καταλύτες που 

χρησιµοποιούνται συνήθως περιλαµβάνουν ευγενή µέταλλα (πλατίνα και παλλάδιο) και 

κεραµικά υλικά (µεταλλικά οξείδια). Το ποσοστό καταστροφής VOCs σε καταλυτικούς 

καυστήρες φτάνουν 95% και συχνά έως και 99%. Ο καταλυτικός καυστήρας 

χρησιµοποιείται σε µεγάλη κλίµακα ειδικά για µεγάλες συγκεντρώσεις VOCs 10,000 – 

20,000 ppm 

Ένα επιπλέον πλεονέκτηµα σε σχέση µε τον θερµικό καυστήρα είναι ότι δεν 

χρειάζονται πυρίµαχα υλικά στο θάλαµο καύσης, µιας που η θερµοκρασία των αερίων 

είναι  σχετικά χαµηλή. Αυτό µειώνει το συνολικό βάρος του καταλυτικού καυστήρα 

πάρα πολύ σε σχέση µε το θερµικό. Τυπικοί χρόνοι επαφής των αντιδρώντων στον 

καταλύτη είναι της τάξης του 0,1 sec, κάτι που επιτρέπει τη χρήση µικρότερου µεγέθους 

αντιδραστήρων σε σχέση µε τους αντίστοιχους στην περίπτωση της θερµικής καύσης 

[24,25].      

 Τα µόνο µειονεκτήµατα της καταλυτικής καύσης είναι η διάρκεια ζωής του 

καταλύτη, όπου το κόστος της αντικατάστασής του αντισταθµίζει το µειωµένο 

λειτουργικό κόστος. Τα προβλήµατα που επηρεάζουν την λειτουργία του καταλύτη είναι  

• Εναπόθεση άνθρακα ή σωµατιδίων στην καταλυτική επιφάνεια τα οποία φράζουν 

τα ενεργά της κέντρα.  

• ∆ηλητηρίαση του καταλύτη από ενώσεις που περιέχουν µικρές ποσότητες από 

φώσφορο, κασσίτερο ή ψευδάργυρο.  

• Συσσωµάτωση των καταλυτικών σωµατιδίων εάν η θερµοκρασία υπερβεί κάποιο 

όριο.  
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Εκτιµάται ότι, ενώ το λειτουργικό κόστος µιας καταλυτικής καύσης είναι 

χαµηλότερο από το αντίστοιχο της θερµικής καύσης λόγω µειωµένης κατανάλωσης 

καυσίµου, το κόστος εξοπλισµού της είναι γενικώς υψηλότερο λόγω του κόστους αγοράς 

του καταλύτη [25] 

 

 

 
 

Σχήµα 1.8: Καταλυτικός καυστήρας 

 

 

1.4.2.3 Βιολογική Οξείδωση  

Τα βιολογικά συστήµατα είναι σχετικά πρόσφατα συστήµατα έλεγχου 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Τα VOCs διαλύονται ή απορροφούνται σε ένα υδατικό 

διάλυµα (ή υγρό µέσο). Το σύστηµα έλεγχου αποτελείται συνήθως από µία στερεά κλίνη 

από µικροοργανισµούς, οι οποίοι µετατρέπουν τα VOCs (διαλυµένες / απορροφόµενες 

οργανικές ενώσεις) σε CO2, H2O και ανόργανα άλατα. Η θερµοκρασία του απαέριου 

διατηρείται σε θερµοκρασία χαµηλότερη από 40°C που είναι κατά πολύ κατώτερη της 

καταλυτικής και θερµικής καύσης [26,27]. Χρησιµοποιείται για πολύ µικρές 

συγκεντρώσεις VOCs στο απαέριο < 500 ppm και µερικές φορές <100 ppm. Η ολική 

αποτελεσµατικότητα καταστροφής των VOCs είναι συνήθως υψηλότερη από 95%. Τα 

βιολογικά συστήµατα οξείδωσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την καταστροφή 
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πολλών οργανικών ενώσεων,  αν και κάποιες ενώσεις είναι τοξικές για τους 

οργανισµούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται άλλη µέθοδος .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  
 

 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ VOCs 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Εισαγωγή - Καταλυτική Οξείδωση VOCs 

 Γενικά, η καταλυτική οξείδωση είναι ευρέως γνωστή ως µία από τις 

σηµαντικότερες βιοµηχανικές διεργασίες. Μερικές σπουδαίες εφαρµογές της είναι στην 

µερική οξείδωση του αιθυλενίου και του προπυλενίου, στην παραγωγή θεϊκού οξέος και 

στην πλήρη οξείδωση των υδρογονανθράκων στους καταλύτες των αυτοκινήτων. Η 

πλήρης οξείδωση των VOCs προς CO2 και H2O λαµβάνει χώρα στην πράξη µε 

συµµετοχή περισσότερων του ενός VOC σε χαµηλές συγκεντρώσεις στον αέρα (συνήθως 

<1000 ppm), µε πολύ µεγάλη περίσσεια Ο2 και σε θερµοκρασίες <400 oC. Τυπικές 

συνθήκες που χρησιµοποιούνται σε καταλυτικές οξειδώσεις VOCs, παρατίθενται στον 

Πίνακα 2.1 [1] 
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Πίνακα 2.1: Συνθήκες καταλυτικές οξειδώσεις VOCs 

 

Θερµοκρασία       25-400 oC                

Πίεση       1 atm 

Ταχύτητα χώρου αντιδραστήρα (S.V)  103-105 h-1

Συγκέντρωση VOC     102-103 ppm 

Οξειδωτικό      O2 σε αέρα 

Συγκέντρωση οξειδωτικού    21% κ.ο. 

 

Στο σχήµα 2.1, παρουσιάζεται ο ρυθµός ετερογενούς καταλυτικής οξείδωσης σα 

συνάρτηση της θερµοκρασίας, ο οποίος όπως φαίνεται ακολουθεί σιγµοειδή καµπύλη 

[2]. Σε χαµηλές θερµοκρασίες η αντίδραση λαµβάνει χώρα στην καταλυτική επιφάνεια. 

Με ανύψωση της θερµοκρασίας ο αυξανόµενος ολικός ρυθµός παρουσιάζει ΄΄κάµψη΄΄ 

λόγω του ότι επεισέρχονται περιορισµοί στην µεταφορά των αντιδρώντων από την αέρια 

φάση στους πόρους του καταλύτη. Αντιθέτως µε περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας 

λαµβάνουν χώρα οµογενείς αντιδράσεις που οδηγούν σε δραµατική αύξηση του 

παρατηρούµενου ρυθµού.       

 
Σχήµα 2.1: Ρυθµός ετερογενούς καταλυτικής οξείδωσης συναρτήσει της θερµοκρασίας  
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 Για τα περισσότερα VOCs, Τα προϊόντα της πλήρους οξείδωσης είναι CO2 και 

H2O, όµως υπάρχούν κάποια VOCs που η πλήρους οξείδωσης τους οδηγεί και σε 

επιπλέον προϊόντα (HCl, SOx, NOx) όπως : 

 
VOC   Χηµικός τύπος   Προϊόντα πλήρους οξείδωσης  
Μερκαπτάνες    R-SH    SOx + CO2 + H2O 

Αµίνες    R-NH2    NOx + CO2 + H2O 

Χλωριοµένοι διαλυτές  R-Clx    HCl + CO2 + H2O 

Αζωτούχοι δακτύλιοι   N     NOx + CO2 + H2O  
 
 

Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία του απαερίου, όπως η 

αναγωγή των NOx ή απορρόφηση των SOx και HCl (Scrubbing) 

Γενικά, η απόδοση των καταλυτών εξαρτάται σηµαντικά από το είδος του VOC. 

Στην πράξη, τα απαέρια αποτελούνται από µίγµατα οργανικών ενώσεων (VOCs) και 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η συµπεριφορά του καταλύτη δεν µπορεί 

προβλεφθεί. Σύµφωνα µε τους Tichenor et al [3] η γενικώς παρατηρούµενη σειρά 

καύσης VOCs από διαφορετικές κατηγορίες ενώσεων σε καταλύτη ευγενών µετάλλων 

Pt-Pd, είναι η ακόλουθη (Πίν. 2.2) :   

 

Πίνακας 2.2: Παρατηρούµενη σειρά καύσης VOCs 
 

Κατηγορία        Επίτευξη εξάλειψης 

 

Αλκοόλες          Υψηλή   

Cellosolves/∆ιοξάνη        

Αλδεΰδες    

Αρωµατικά      

Κετόνες       

Εστέρες 

Αλκάνια 

Χλωριωµένοι υδρογονάνθρακες       Χαµηλή 
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Για τις οξειδώσεις VOCs, απαιτείται ένας υψηλής ενεργότητας µη εκλεκτικός 

καταλύτης που διατηρεί τις φυσικοχηµικές του ιδιότητες σ’ ένα µεγάλο θερµοκρασιακό 

εύρος και αντέχει σε δηλητηριάσεις από ενώσεις που περιέχουν As, P, S, αλογόνα ή 

βαρέα µέταλλα. Αυτός ο καταλύτης θα πρέπει να είναι ενεργός στην οξείδωση 

διαφορετικών κατηγοριών VOC χωρίς να έχει υψηλό κόστος. 

  

2.2 Καταλύτες  

 Η εµπορικοί καταλύτες που χρησιµοποιούνται για την καύση µη αλογονωµένων 

VOC µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες : 

 υποστηριγµένοι καταλύτες ευγενών µετάλλων (κυρίως Pt και Pd). 

 µεταλλικά οξείδια (υποστηριγµένα ή µη). 

 µίγµατά των παραπάνω. 

 

Οι τυπικοί καταλύτες που χρησιµοποιούνται για την οξείδωση των VOC 

αποτελούνται από ευγενή µέταλλα υποστηριγµένα σε κεραµικά οξείδια. Οι πιο 

χρησιµοποιηµένοι εµπορικοί καταλύτες ανήκουν στην πρώτη κατηγορία και είναι  Pt ή 

Pd υποστηριγµένα σε γ-Al2O3. Οι καταλύτες που διατίθενται εµπορικά έχουν τη µορφή 

είτε πελλετών είτε κεραµικού µονόλιθου.  

 

2.2.1 ευγενή µέταλλα 

Οι υποστηριγµένοι καταλύτες ευγενών µετάλλων (όπως Pt και Pd) παρουσιάζουν  

αρκετά υψηλή ενεργότητα για την οξείδωση διάφορων VOC σε σχετικά χαµηλές 

θερµοκρασίες και δείχνουν µεγάλη αντίσταση στην απενεργοποίηση όπως αναφέρεται σε 

διάφορες µελέτες [4-11]. Στην οξείδωση των µη αλογονωµένων VOC, οι υποστηριγµένοι 

καταλύτες ευγενών µετάλλων (κυρίως Pt και Pd) παρουσιάζουν µεγαλύτερη ενεργότητα 

από τα µεταλλικά οξείδια[12-16]. Οι µεταλλικοί καταλύτες Pt ή Pd ή και ο συνδυασµός 

τους [17] έχουν επιδείξει υψηλότερη ενεργότητα από µεταλλικά οξείδια καταλυτών στην 

καύση άκυκλων υδρογονανθράκων µε C2-C8 [18]. Σύµφωνα µε τους Skoglundh et al. 

[19], σε διµεταλλικό καταλύτη Pt - Pd µε ατοµική αναλογία 20-80 αντίστοιχα, 

επιτυγχάνεται ενεργότητα κατά την οξείδωση του ξυλολίου σχεδόν παρόµοια µε αυτή 

του µονοµεταλλικού καταλύτη Pt.  
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 Η υψηλού πορώδους γ-Al2O3 αποτελεί τον πλέον τυπικό φορέα µεταλλικών 

καταλυτών, πάνω στον οποίο επιτυγχάνεται πλήρης διασπορά του µέταλλου αλλά και η 

αποφυγή συσσωµάτωσης των µεταλλικών κρυσταλλιτών. Ένα άλλο πλεονέκτηµα της γ-

Al2O3 είναι η επαρκής θερµική σταθερότητά της στις θερµοκρασίες που 

πραγµατοποιείται η καταλυτική οξείδωση των VOC (Τ <500 οC). Η θερµική 

σταθερότητα της γ-Al2O3 µπορεί να αυξηθεί µε ενίσχυση µε µεγάλα κατιόντα όπως, π.χ. 

το λανθάνιο [20]. Παρασκευή φορέων από γ-Al2O3 ή SiO2 µε υδροθερµική επεξεργασία 

έχει οδηγήσει σε µεγαλύτερα µεγέθη πόρων των υλικών αυτών αλλά και µεγαλύτερες 

ενεργότητες καταλυτών Pt και Pd  στην οξείδωση του ξυλολίου [21-23].  

  Ευγενές µέταλλο και φορέας, µε συγκέντρωση του µετάλλου στο φορέα τις 

περισσότερες φορές να κυµαίνεται από 0.1 έως 1% κ.β., συνήθως τοποθετούνται στις 

κυψελίδες ενός κεραµικού ή µεταλλικού µονόλιθου αλλά συναντώνται και µε τη µορφή 

πελλετών. Η επίτευξη µικρότερης πτώσης πίεσης στο µονόλιθο επιτρέπει τη χρήση 

υψηλότερων ταχυτήτων χώρου αντιδραστήρα (µικρότεροι χρόνοι επαφής απαερίου και 

καταλύτη) απ’ ότι στην περίπτωση των πελλετών. Επιπλέον, οι µονόλιθοι παρουσιάζουν 

µεγάλες αντιστάσεις σαν φορείς των ευγενών µετάλλων. Σε περίπτωση ρευστοστερεάς 

κλίνης, η συνεχής κίνηση των σωµατιδίων µεταξύ τους επιφέρει καθαρισµό των 

επιφανειών τους από εναποθέσεις που θα οδηγούσαν σε απενεργοποίηση του καταλύτη. 

Παρασκευή των πελλετών µε τρόπο έτσι ώστε το µέταλλο να ευρίσκεται σε απόσταση 

από τη επιφάνεια µπορεί να οδηγήσει σε αποφυγή δηλητηριάσεων, κατά την διάρκεια 

ζωής του καταλύτη [24].     

Ο Burgos et al. [25] χρησιµοποίησε εµποτισµένο Pd σε µεταλλικό µονόλιθο για 

την πλήρη οξείδωση διάφορων VOCs (2-προπανόλη, τολουόλιο, µεθιλ-εθιλ-κετόνη, 

ακετόνη και τα µείγµατα τους). Η οξείδωση του βενζολίου µπορεί να επιτευχθεί στην 

θερµοκρασιακή περιοχή 230–330 ◦C σε Pt/Al2O3 [26]  και σε υποστηριγµένο Pd [27], 

αλλά και σε καταλύτες χωρίς ευγενή µέταλλα όπως, Co/Al2O3 [28].  

 Η καταλυτική ενεργότητα Pd υποστηριγµένου σε διάφορους φορείς, CeO2, La2O3 

[29], ZrO2, TiO2 και ZrO2-TiO2 [30]για την οξείδωση των VOC αναφέρθηκε στην 

βιβλιογραφία. 

Καταλυτική οξείδωση του τολουολίου σε ευγενή µέταλλα αναφέρεται σε αρκετές 

µελέτες στην διεθνή βιβλιογραφία [31-33]. Ο καταλύτης Pd/CeO2-Y2O3 δείχνει µεγάλη 
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ενεργότητα στην οξείδωση του τολουολίου [34]. Οι  Okumura et al. [35] µελέτησαν την 

επίδραση της φύσεως των φορέων (MgO, Al2O3, SiO2, SnO2, Nb2O5,WO3, ZrO2) στην 

καταλυτική συµπεριφορά των Pd υποστηριγµένων καταλυτών και την αλληλεπίδραση 

µεταξύ του µέταλλου και του φορέα  καταλήγοντας πως ο ZrO2 είναι ο καταλληλότερος 

φορέας για καταλύτες Pd. Ο Tidahy et al. [36] σύγκρινε την καταλυτική ενεργότητα των  

0.5 wt.% Pd και 5 wt.% Cu στην οξείδωση του τολουολίου χρησιµοποιώντας σαν φορέα 

ζεόλιθο και ZrO2. Χρησιµοποιήθηκαν και άλλα υποστηριγµένα ευγενή µέταλλα όπως 

Rh, Au και Ag [37-39] για την οξείδωση των VOC.   

 

2.2.2 Μεταλλικά Οξείδια  

Οι καταλύτες των µεταλλικών οξειδίων είναι γενικώς λιγότερο ενεργοί από τους 

καταλύτες ευγενών µετάλλων αλλά εµφανίζουν µεγαλύτερη αντοχή σε δηλητηριάσεις 

από ενώσεις που περιέχουν αλογόνα, As, Pb και P, γεγονός που αυξάνει το χρόνο ζωής 

του καταλύτη. Η αντοχή αυτή πιθανόν οφείλεται στην υψηλότερη ενεργή επιφάνεια που 

διαθέτουν σε σχέση µε τους µεταλλικούς καταλύτες. Οι καταλύτες των µεταλλικών 

οξειδίων εµφανίζουν χαµηλότερο κόστος, που µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η 

χρησιµοποίηση µεγαλύτερων ποσοτήτων της δραστικής φάσης. Οι καταλύτες των 

µεταλλικών οξειδίων µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 

I. Καταλύτες απλών µεταλλικών οξειδίων  (single metal-oxides) : περιέχουν µόνο 

ένα οξείδιο       

II. Καταλύτες σύνθετων (µικτών) µεταλλικών οξειδίων (composite (mixed) metal-

oxides) 

Οι καταλύτες των µεταλλικών οξειδίων µπορεί να είναι υποστηριγµένοι σε φορέα 

ή µη υποστηριγµένοι. 

Τα µεταλλικά οξείδια ως καταλύτες αντιδράσεων οξείδωσης διακρίνονται σε 

κατηγορίες ανάλογα µε την σταθερότητα του οξειδίου [18]. Οι πιο σταθεροί καταλύτες 

µεταλλικών οξειδίων, έχουν 298H ο∆  >  65 kcal/mole Ο, είναι τα οξείδια των Sc, Ti, V, Cr, 

Mn καθώς και τα οξείδια των Ge, In, Sn, Zn, Al. Τα οξείδια µε ενδιάµεση σταθερότητα 

( 298H ο∆  = 40- 65 kcal/mole Ο) είναι αυτά των Fe, Co, Ni, Cd, Sb. Μη σταθερά οξείδια 

( 298H ο∆ < 40 kcal/mole Ο) περιλαµβάνουν αυτά των ευγενών µετάλλων Ru, Rh, Pd, Pt, Ir 
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και του Au. Συνεπώς, κατά την διάρκεια αντιδράσεως οξείδωσης των VOC, µέταλλα που 

δε σχηµατίζουν σταθερά οξείδια, προφανώς παραµένουν εν µέρει στην ανηγµένη τους 

κατάσταση ακολουθώντας σ’ ένα ποσοστό το µηχανισµό των µεταλλικών καταλυτών. 

Κατηγοριοποίηση των µεταλλικών οξειδίων πραγµατοποιείται και µε βάση την 

ηλεκτρική αγωγιµότητά τους, η οποία σχετίζεται µε τις καταλυτικές τους ιδιότητες σε 

αντιδράσεις οξείδωσης. ∆ιακρίνονται έτσι σε ηµιαγωγούς n-τύπου και p-τύπου καθώς 

και µονωτές. 

Σε n-τύπου µεταλλικά οξείδια, η ηλεκτρική αγωγιµότητα οφείλεται στην ύπαρξη 

ηµιελευθέρων ηλεκτρονίων λόγω της περίσσειας στοιχειοµετρικού αριθµού 

µεταλλοκατιόντων στο πλέγµα του οξειδίου. Γενικά n-τύπου µεταλλικά οξείδια δεν είναι 

ενεργοί σαν οξειδωτικοί καταλύτες, µε εξαίρεση το V2O5. Σε p-τύπου µεταλλικά οξείδια 

η ηλεκτρική αγωγιµότητα πραγµατοποιείται µέσω θετικών οπών, επειδή παρουσιάζεται 

ανεπάρκεια ηλεκτρονίων στο πλέγµα τους. Τα οξείδια αυτά αποτελούν γενικώς ενεργούς 

καταλύτες στις αντιδράσεις οξείδωσης. Οι µονωτές έχουν πολύ χαµηλή ηλεκτρική 

αγωγιµότητα εξαιτίας της αυστηρά στοιχειοµετρικής αναλογίας µετάλλου-οξυγόνου στο 

πλέγµα τους και γενικώς δεν αποτελούν ενεργούς καταλύτες. Συνήθως, 

χρησιµοποιούνται ως φορείς µεταλλικών καταλυτικών και καταλυτικών µεταλλικών 

οξειδίων (π.χ. Al2O3, SiO2). 

Σύµφωνα µε τους Fierro και de le Banda [40] η ρόφηση του οξυγόνου προτιµάται 

σε p-τύπου οξείδια µιας και ηλεκτρόνια µπορούν εύκολα ν’ αποσπασθούν από κατιόντα 

µετάλλων σχηµατίζοντας επιφανειακά ανιόντα Ο-. Σε n-τύπου µεταλλικά οξείδια, 

ρόφηση του οξυγόνου πραγµατοποιείται µόνο σε ανηγµένες επιφάνειες αντικαθιστώντας 

ιόντα οξυγόνου που αποσπάσθηκαν µε την αναγωγή. Πλεγµατικό οξυγόνο καθώς 

οξυγόνο από την αέρια φάση θεωρείται ότι λαµβάνουν µέρος στις οξειδώσεις.    

 Οξείδια των V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni και Cu έχουν µελετηθεί ως καταλύτες 

µεταλλικών οξειδίων σε αντιδράσεις VOC [41,49]. Καταλύτες απλών µεταλλικών 

οξειδίων που αποτελούνται από οξείδιο του χαλκού, του κοβαλτίου, του µαγγανίου, του 

δηµήτριου και του χρωµίου, έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία να είναι αρκετά 

δραστικοί στην οξείδωση διάφορων VOC [49-58]. Ο Kim [58] µελέτησε την οξείδωση 

του βενζολίου, του τολουολίου και του ξυλένιου σε µία σειρά από µεταλλικά οξείδια 

υποστηριγµένα σε γ-Al2O3 και παρατήρησε πως ο καταλύτης Cu/γ-Al2O3 έχει την 
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µεγαλύτερη ενεργότητα. Τα οξείδια του Mn και του Co έχουν αναφερθεί στην 

βιβλιογραφία ως πολύ ενεργοί καταλύτες απλών µεταλλικών οξειδίων για την πλήρη 

οξείδωση των VOCs [59-60]. Οι Heyes et al. [55] βρήκαν πως η ενεργότητα του CuO 

πλησιάζει εκείνη του Pt και ξεπερνά την αντίστοιχη των οξειδίων του βαναδίου και του 

κοβαλτίου για την οξείδωση των  n-βουτανάλης (C4H8O) και µεθυλ-µερκαπτάνης (C-H4-

S). Οι García et al. [56] µελέτησαν την οξείδωση της ναφθαλίνης σε διάφορα µεταλλικά 

οξείδια και κατάληξαν πως η δηµήτρια έχει την βέλτιστη καταλυτική συµπεριφορά.  

Ειδική περίπτωση αποτελεί το υποστηριγµένο οξειδίου του µαγγανίου που 

παρουσιάζει υψηλή ενεργότητα στην οξείδωση οξυγονωµένων υδρογονανθράκων  

(hydrocarbons oxygenated compounds) µε µεγάλη εκλεκτικότητα σε CO2 [41-42] και 

είναι ανθεκτικός σε δηλητηρίαση, π.χ. µε Cl [43]. Το οξείδιο του µαγγανίου 

υποστηριγµένο είτε σε αλούµινα [61] είτε σε µονόλιθους [62] είτε σε τιτάνια [63], όπως 

και τα οξείδια MnO2 [64], Mn2O3 [65] και Mn3O4 [66] έχουν προταθεί σαν φθηνοί, 

φιλικοί προς του περιβάλλον και ενεργοί καταλύτες για την πλήρη οξείδωση των VOCs 

και του µεθανίου. Το οξείδιο του χρωµίου είναι αρκετά ενεργό [43,67] αλλά η µεγάλη 

τοξικότητά του περιορίζει την χρήση του.     

Τα οξείδια αυτά διατίθενται σε αρκετές περιπτώσεις υποστηριγµένα σε µεγάλες 

συγκεντρώσεις συνήθως σε κάποιο κεραµικό µονόλιθο ή σε κεραµικούς δακτύλιους 

(ceramic beads). Οι µονόλιθοι επιτρέπουν υψηλές ταχύτητες αερίων και έτσι 

προτιµώνται σε περιπτώσεις απαερίων µε υψηλές ροές ή όταν τα απαέρια περιέχουν 

σωµατίδια σκόνης. Οι δακτύλιοι όµως φορτώνονται µε µεγαλύτερες ποσότητες 

µεταλλικού οξειδίου από τους µονόλιθους και έτσι παρουσιάζουν µεγαλύτερες αντοχές 

σε φαινόµενα δηλητηρίασης. 

Οι προσπάθειες για την παρασκευή καταλυτών µε υψηλές ενεργότητες και χωρίς 

την χρήση των ευγενών µετάλλων οδήγησαν στη µελέτη καταλυτών που 

παρασκευάστηκαν µε διαφορετικές µεθόδους παρασκευής [45-48].          

Μίγµατα οξειδίων έχουν επίσης αναπτυχθεί ως καταλύτες σε εφαρµογές µερικής 

και πλήρους οξείδωσης µε στόχο τη συνεργιστική δράση των οξειδίων στις αντιδράσεις 

[59]. Το αξιοσηµείωτο είναι η παρατηρούµενη υψηλή ενεργότητα, η οποία πιθανόν να 

συνδέεται µε τις διαθέσιµες πολλαπλές ενεργειακές στάθµες των µετάλλων καθώς και 

την υψηλότερη συγκέντρωση ανιόντων οξυγόνου τα οποία είναι δυνατόν να αντιδράσουν 
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µε οργανικά µόρια. Επίσης είναι πιθανά δυνατή, µεγαλύτερη ευκινησία του ροφηµένου 

οξυγόνου ή των ενεργοποιηµένων συµπλόκων καθώς και η µεταφορά ηλεκτρονίων µέσω 

του πλέγµατος. Τα πιο ευρέως διαδεδοµένα µίγµατα µεταλλικών οξειδίων στις 

οξειδώσεις VOCs αποτελούν: MnO2/CuO (hopcalite), Cr2O3/CuO, MnO2/CoO και 

MoO3/CoO [68].  

Ο µηχανισµός της οξείδωσης σε τέτοια p-τύπου οξείδια θεωρείται γενικώς ότι 

ακολουθεί ισχυρή ρόφηση του οργανικού µορίου σε µία θέση ανιόντος οξυγόνου 

οδηγώντας στο σχηµατισµό ενός ενεργοποιηµένου συµπλόκου. Το σύµπλοκο αυτό 

δύναται ν’ αντιδράσει περαιτέρω για το σχηµατισµό προϊόντων πλήρους καύσης.  

Η παρασκευή καταλυτών µικτών οξειδίων µπορεί να οδηγήσει σε υλικά 

διάφορων δοµών όπως περοβσκίτες της µορφής ABO3 [69],  σπινέλια της µορφής AxB3-

xO4 [70] ή σε πιο σύνθετες δοµές όπου παρατηρείται ο σχηµατισµός στερεού διαλύµατος 

[71,72]. Καταλύτες σύνθετων µεταλλικών οξειδίων που έχουν αναφερθεί στην 

βιβλιογραφία για την οξείδωση των VOC είναι Cu-Zn, Mn-Cu, Mn-Ce, Mn-Ce-Zr, Cu-

Ce και Mn-Cu [73-78].  

Οι D. Delimaris et al. [75] µελέτησαν την καταλυτική ενεργότητα των µικτών 

οξειδίων CuO-CeO2 και MnOx-CeO2 (παρασκευασµένα µε δύο διαφορετικές  µεθόδους: 

την µέθοδο της καύσης και του κιτρικού οξέος) για την οξείδωση της αιθανόλης, του 

αιθυλεστέρα και του τολουολίου. Οι Li et al. [79] εξέτασαν την καταλυτική ενεργότητα 

µίας σειράς από σύνθετα µεταλλικά οξείδια µαγγανίου τα οποία παρασκευάστηκαν µε 

την µέθοδο αντίστροφου µικρο-γαλακτώµατος (reverse microemulsion) και συµπέραναν 

ότι ο καταλύτης Cu-Mn παρουσιάζει την µεγαλύτερη ενεργότητα στην αντίδραση 

οξείδωσης του τολουολίου. Οι Wyrwalski et al. [80,81] παρατήρησαν ότι η τροποποίηση 

της ZrO2 µε υττέρβιο και του κοβαλτίου µε αιθυλενοδιαµίνη οδηγεί στην παρασκευή 

ενεργού  καταλύτη µικτών οξειδίων Co/ZrO2, ο οποίος χαρακτηρίζεται από µεγάλη 

ποσότητα σωµατιδίων κοβαλτίου που ανάγονται σε χαµηλές θερµοκρασίες, µε 

αποτέλεσµα την µεγάλη ενεργότητα του καταλύτη για την οξείδωση του τολουολίου.     

Οι περοβσκίτες ανήκουν στην κατηγορία των µικτών οξειδίων και η γενική µορφή 

τους είναι ABO3, όπου το Α αντιπροσωπεύει στοιχείο των λανθανιδίων (γενικά La, αλλά 

και Ce, Pr ή Nd) και Β είναι ιόν µετάλλου µετάπτωσης (κυρίως Co και Mn, αλλά και Fe, 

Cr, Cu και V). Το κύριο τους πλεονέκτηµα είναι θερµική σταθερότητα και το χαµηλό 
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κόστος τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, η καταλυτική ενεργότητα των περοβσκιτών 

πλησιάζει εκείνη των υποστηριγµένων καταλυτών Pt [82,83]. Ωστόσο, και παρόλο που 

έχουν αρκετά καλή ενεργότητα, η χρήση των περοβσκιτών περιορίζεται εξαιτίας της 

χαµηλής ειδικής επιφάνειας τους. Σηµαντικές προσπάθειες έχουν γίνει για την 

παρασκευή ενεργών περοβσκιτών για την καταλυτική οξείδωση των VOCs [84-96].Ο 

Irusta και οι συνεργάτες του [87] βρήκαν την καταλυτική συµπεριφορά των La-Co και 

La-Mn να είναι αρκετά σηµαντική για την καταλυτική οξείδωση του τολουολίου σε 

χαµηλές θερµοκρασίες.  

Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί ερευνητές µελέτησαν την καταλυτική συµπεριφορά 

νανοδοµηµένων µεσοπορωδών οξειδίων (nanostructured mesoporous oxides) µε 

ελπιδοφόρα αποτελέσµατα στην οξείδωση των VOC [88-92]. Για την οξείδωση του 

τολουολίου σε µεσοπορώδη υλικά (mesoporous materials), οι Sinha et al. [93] 

αναφέρθηκαν στην υψηλή ενεργότητα του πορώδους οξειδίου του χρωµίου. Εκτός 

αυτού, οι Tidahy et al. [94] παρασκεύασαν σταθερές πορώδεις δοµές (mesoporous 

structures)  των  ZrO2, TiO2 και ZrO2-TiO2 µε µεγάλες επιφάνειες και εξέτασαν την 

ενεργότητα καταλυτών Pd υποστηριγµένων σε αυτούς τους πορώδες φορείς. Οι 

συγγραφείς σηµείωσαν την πολύ υψηλή ενεργότητα αυτών των καταλυτών για την 

πλήρη οξείδωση του τολουολίου.   

 

2.2.3 Μίγµατα ευγενών µετάλλων και  µεταλλικών οξειδίων 

 Η ανάπτυξη καταλυτών στους οποίους συνδυάζονται οι ιδιότητες µεταλλικών και 

οξειδικών καταλυτών έχει ως στόχο την απόκτηση πιο ενεργών υλικών απ’ ότι στην 

περίπτωση των µεµονωµένων καταλυτών. Μελέτες των Vassileva et al. [95] σε καταλύτη 

αποτελούµενο από 0.5% Pd και 30% V2O5 για την καύση του βενζολίου απέδειξαν 

συνεργιστική δράση του µετάλλου µε το οξειδίου. Παρατηρήθηκε ότι µετά από 7 ώρες 

αντίδρασης σε θερµοκρασία 400oC, ενώ το µίγµα επιτυγχάνει σταθερά 95% µετατροπή 

του βενζολίου, το µεµονωµένο V2O5 στις αντίστοιχες συνθήκες έχει απενεργοποιηθεί σε 

40% µετατροπή και το Pd επιτυγχάνει πολύ χαµηλές µετατροπές, πλησίον του 8%. 

Σύµφωνα µε τους ίδιους ερευνητές το φαινόµενο αυτό οφείλεται σε οξείδωση του Pd0 

προς  Pd2+ στους 400oC, το οποίο καλύπτει τον οξειδοαναγωγικό κύκλο στο V2O5 
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συµµετέχοντας στην οξείδωση V4+ προς  V5+. Ο µηχανισµός που προτείνεται 

περιγράφεται ως εξής [95] 

 

 
 

Στην βιβλιογραφία, αρκετοί ερευνητές εξέτασαν την βελτίωση των καταλυτών 

απλών µεταλλικών οξειδίων µε την φόρτισή τους µε ευγενής µέταλλο. Η ενεργότητα του 

καταλύτη Pd-Mn υποστηριγµένου σε αλούµινα βρέθηκε να είναι σηµαντικά µεγαλύτερη 

από εκείνη του καταλύτη Mn/Al2O3 από την ερευνητική οµάδα του Álvarez et al. [96,97] 

για την καύση του φορµαλδεΰδη και του µίγµατος της µε µεθανόλη. Οι Ferreira et al. 

[98] βρήκαν πως ο καταλύτης Pd/V2O5/Al2O3 είναι πιο ενεργός από τους καταλύτες 

V2O5/Al2O3 και Pd/Al2O3 για την αντίδραση οξείδωσης του βενζολίου. Οι Centeno et al. 

[99] µελέτησαν την καταλυτική ενεργότητα διάφορων VOCs στους καταλύτες Au/Ce-

O2/Al2O3 και CeO2/Al2O3 και κατάληξαν στο συµπέρασµα πως η δηµήτρια βελτιώνει την 

καταλυτική συµπεριφορά του χρυσού. Ο Scirè και οι συνεργάτες του [100] βρήκαν πως ο 

χρυσός ενισχύει την καταλυτική ενεργότητα της δηµήτριας για την οξείδωση του 

τολουολίου καθώς και άλλων VOC και προτάθηκε πως ο χρυσός αποδυναµώνει τους 

επιφανειακούς δεσµούς Ce-O και, κατά συνέπεια, ενισχύεται η ικανότητα να καλυφθεί η 

επιφάνεια της δηµήτριας µε το οξυγόνο που συµµετέχει στην αντίδραση που ακολουθεί 

µηχανισµό Mars-van Krevelen.   

 Ένας εµπορικά διαθέσιµος καταλύτης (Allied-Signal), ο οποίος αποτελείται από 

Pt και ένα µίγµα οξειδίων, έχει χρησιµοποιηθεί στην οξείδωση του βενζολίου[101]. Στον 

πίνακα 2.3 παρουσιάζεται η επίδραση της σύνθεσης του καταλύτη στην οξειδωτική του 

ενεργότητα. Το κυρίως συστατικό είναι TiO2 µε προσθήκη V2 O5 , WO3 και SnO2. Όπως 

φαίνεται στον πίνακα 2.3 η επιπλέον προσθήκη 0.1% Pt ελαττώνει κατά 40oC τη 

θερµοκρασία στην οποία επιτυγχάνεται 99% µετατροπή του βενζολίου. Προφανής 

συνέργεια µεταξύ των χρησιµοποιηµένων οξειδίων αυξάνει σηµαντικά την ενεργότητα 

του καταλύτη ενώ από τα οξείδια, το V2 O5, που έχει την πιο αυξηµένη δράση, θεωρείται 

ότι εµφανίζει φαινόµενο συνέργειας µε το Pt.           
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Πίνακα 2.3: Επίδραση της σύνθεσης καταλύτη στην οξείδωση του βενζολίου (Τροφοδοσία: 
300ppm βενζολίου και 1.5% H2O σε αέρα) [101]. 
 

Μετατροπή Βενζολίου 
∆είγµα 

Τ-99% Τ-90% Τ-50% 

TiO2 - 575 390 

TiO2/V2O5 404 355 355 

TiO2/ WO3 - 475 292 

TiO2/V2O5/WO3/SnO2 355 316 270 

TiO2/V2O5/WO3/SnO2/ Pt 305 268 235 

 

 

2.3 Προτεινόµενοι µηχανισµοί  

Πολλές προσπάθειες έχουν πραγµατοποιηθεί για τη διερεύνηση του µηχανισµού 

των καταλυτικών οξειδώσεων των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs). Οι 

σηµαντικότεροί µηχανισµοί περιγράφονται παρακάτω ανάλογα µε του τύπου του 

καταλύτη.  

 

2.3.1 Ευγενή µέταλλα  

 Οι οξειδώσεις VOCs παρουσία ευγενών µετάλλων θεωρείται ότι ακολουθούν είτε 

µηχανισµό τύπου Langmuir-Hinshelwood (αντίδραση µεταξύ ροφηµένου οξυγόνου και 

ροφηµένου οργανικού) είτε µηχανισµό τύπου Eley-Rideal (αντίδραση µεταξύ ροφηµένου 

οξυγόνου και οργανικού από την αέρια φάση). Στην περίπτωση νουκλεόφιλων µορίων 

(π.χ. ολεφίνες) τόσο το οξυγόνο όσο και το οργανικό µόριο ροφούνται και αντιδρούν 

στην µεταλλική επιφάνεια [1]. Ο γενικός µηχανισµός της οξείδωσης σε µέταλλα όπως Pt 

ή Pd θεωρείται ότι ακολουθεί τα εξής βήµατα : 

Α)  ∆ιασπαστική χηµορόφηση του οξυγόνου στο µέταλλο :   

 
2 2  [  ]  [ ]  2[ ]O O έ Oταχ ως+ →

 όπου [  ] αντιπροσωπεύει µία θέση ρόφησης στη µεταλλική επιφάνεια 

Β) 

• Αντίδραση µεταξύ VOC και ροφηµένου ατοµικού οξυγόνου (i)  

• ή ασθενής ρόφηση του VOC αρχικά (ii) και ύστερα η αντίδραση (iii).  
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Στην βιβλιογραφία προτείνεται ότι και οι δύο µηχανισµοί ακολουθούνται παράλληλα 

στις περισσότερες περιπτώσεις [18,102]   

 

 i 

ii iii
2 2VOC  [Ο]  [ ... ]  CO  + H O  VOC O+ ⎯⎯→ ⎯⎯→

 

 

 

2.3.2 Μεταλλικά Οξείδια 

Οι περισσότερες προσπάθειες που έχουν πραγµατοποιηθεί για τη διερεύνηση του 

µηχανισµού χρησιµοποιούν ένα οξειδοαναγωγικό κύκλο στην επιφάνεια του οξειδίου, µε 

τα ιόντα του οξυγόνου (χηµοροφηµένα ή πλεγµατικά) ν’ αντιδρούν µε οργανικά µόρια 

(χηµοροφηµένα ή από την αέρια φάση). Ο πιο διαδεδοµένος ‘‘redox’’ µηχανισµός έχει 

διατυπωθεί από τους Mars και Van Krevelen [103] και περιλαµβάνει οξυγόνο από την 

αέρια φάση και το πλέγµα του οξειδίου:      

(1)   MeO R RO Me+ → +                                       

(2)   22 2Me O MeO+ →      

όπου Me είναι ένα κατιόν µεταλλικού και R ένας υδρογονάνθρακας   

Η ενεργότητα των καταλυτών µεταλλικών οξειδίων θεωρείται ότι έχει άµεση 

σχέση µε το είδος του οξυγόνου που συµµετέχει στην οξείδωση. Μελέτη της 

αλληλεπίδρασης αερίου Ο2 µε την επιφάνεια οξειδίου σε χαµηλές θερµοκρασίες απέδειξε 

τα εξής βήµατα [104]: 

(1)     
2( ) 2gO e O−+ → −

−

−

(2)                               2 2O e O− −+ →  

(3)                                 2O e O− −+ →

όπου το ανιόν Ο2-
 ενσωµατώνεται άµεσα στο πλέγµα του οξειδίου (βήµα 2 στο 

µηχανισµό Mars και Van Krevelen). Η ύπαρξη των πιο ευκίνητων  και 2O− O−στην 

επιφάνεια του οξειδίου πιθανόν να επιταχύνει την πλήρη οξείδωση. Έτσι, µεταλλικά 

οξείδια p-τύπου που ροφούν οξυγόνο θα πρέπει να είναι πιο ενεργοί καταλύτες από τα n-

τύπου µεταλλικά οξείδια στα οποία συµµετέχει µόνο πλεγµατικό οξυγόνου (Ο2-) [105]  
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2.4 Το φαινόµενο συνέργειας (synergic effect) 

Η αλληλεπίδραση δύο διαφορετικών οξειδίων που αποτελούν ένα καταλύτη 

εξαρτάται από: 

• τη διασπορά και τη σταθεροποίηση της δοµής των σωµατιδίων, 

• την ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων µεταξύ µετάλλου φορέα και 

• τη πιθανότητα δηµιουργίας χηµικού δεσµού µεταξύ των στοιχείων που θα 

οδηγήσει στην δηµιουργία στερεού διαλύµατος. 

Αυτές οι αλληλεπιδράσεις που οδηγούν στη βελτίωση των καταλυτικών ιδιοτήτων 

ονοµάζονται φαινόµενο συνέργειας (synergic effect). 

 Ένα παράδειγµα για το φαινόµενο συνέργειας αποτελούν οι καταλύτες 

µεταλλικών οξειδίων CuO-CeO2, MnO2-CeO2 και CuO-MnO2.  

 

2.4.1 Καταλύτες CuO-CeO2 

 Η δηµήτρια χαρακτηρίζεται από πολύ σηµαντικές καταλυτικές ιδιότητες που 

βελτιώνεται µε την βελτίωση των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων της, κάτι που επιτυγχάνεται 

µε την εισαγωγή κάποιου κατιόντος στοιχείου µεταπτώσεως, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργούνται µικτά οξείδια ή στερεά διαλύµατα [106-108].    

Στην περίπτωση του καταλύτη CuO-CeO2, η προσθήκη ιόντων Cu2+ στη δηµήτρια, έστω 

µε µικρές ποσότητες [109,110], οδηγεί σε τοπικές αλλαγές στον κρύσταλλο και στη 

µείωση του δυναµικού αναγωγής των ειδών Cu2+, τα οποία αλληλεπιδρούν µε τη  

δηµήτρια [76]. Σύµφωνα µε τους Zafiris et al. [111], η ενίσχυση της δηµήτριας µε 

µέταλλο µετάπτωσης αυξάνει την ικανότητα της για αποθήκευση οξυγόνου εξαιτίας του 

σχηµατισµού στερεών διαλυµάτων µε ανιονικές ατέλειες. Κατά την αναγωγή του 

διαλύµατος, τα ανηγµένα είδη χαλκού (Cu1+ και  Cu0) επανοξειδώνονται µε αναγωγή των 

γειτονικών ιόντων Ce4+ σύµφωνα µε την οξειδοαναγωγική ισορροπία  Ce4+ + Cu1+ ↔  

Ce3+ + Cu2+  [112,113]. Η ισορροπία αυτή σταθεροποιεί τα κατιονικά είδη χαλκού στην 

συνολική δοµή, σε έντονα αναγωγικές ατµόσφαιρες. Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι 

η λειτουργία ενός καταλύτη CuΟ-CeO2 επηρεάζεται από την παρουσία του χαλκού και 

της δηµήτριας µιας και συµµετέχουν σε ένα οξειδοαναγωγικό µηχανισµό. Πάντως, η 

σηµαντική αύξηση της καταλυτικής ενεργότητα µπορεί να συσχετισθεί µε την συνέργεια 

των οξειδοαναγωγικών ιδιοτήτων του συστήµατος, που δηµιουργείται από τις ισχυρές 
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αλληλεπιδράσεις χαλκού-δηµήτριας, µιας που τα δύο συστατικά οξειδώνονται ή 

ανάγονται πιο εύκολα όταν σχηµατίζουν ένα σύνθετο καταλύτη παρά όταν είναι µόνα 

τους σαν ένα απλό µεταλλικό οξείδιο [114-116]. Ένας σηµαντικός παράγοντας είναι ο 

σχηµατισµός νανοσωµατιδίων χαλκού και η πολύ καλή διασπορά τους.   

           

2.4.2 Καταλύτες MnOx-CeO2

Όπως και στην περίπτωση του CuO, οι πολύ σηµαντικές καταλυτικές ιδιότητες 

που εµφανίζει η δηµήτρια βελτιώνονται µε την προσθήκη του µαγγανίου. Το Mn έχει την 

δυνατότητα να δηµιουργεί ιόντα µε διαφορετικό αριθµό οξείδωσης. Αυτή η δυνατότητα, 

σε συνδυασµό µε την δηµιουργία του οξειδοαναγωγικού Ζεύγους Mn-Ce, κάνει τα µικτά 

οξείδια MnO2-CeO2 πολύ δραστικούς καταλύτες σε αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής.   

Η προσθήκη του µαγγανίου στη δηµήτρια οδηγεί στην δηµιουργία στερεού 

διαλύµατος Mn2O3-CeO2 εξαιτίας της οµοιότητας που παρουσιάζουν τα Mn3+ και Ce4+, 

µε αποτέλεσµα το Mn3+ να αντικαθιστά το Ce4+στο κρυσταλλικό πλέγµα [117-119]. Οι 

Chen et. al. [120] µελέτησαν την αλληλεπίδραση µεταξύ Mn και Ce και αναφέρουν πως 

τα ενεργά κέντρα ενός καταλύτη MnOx-CeO2 µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: 

Η πρώτη σχετίζεται µε ιόντα Mn τα οποία βρίσκονται στην υψηλότερη οξειδωτική τους 

βαθµίδα, ενώ η δεύτερη µε ιόντα Mn σε χαµηλότερη οξειδωτική βαθµίδα αλλά µε το 

Ce4+ να παίζει καθοριστικό ρόλο στη δραστικότητα [120]. H προσθήκη του µαγγανίου 

στην δηµήτρια, επίσης οδηγεί σε αύξηση της συγκέντρωσης των ιόντων Ce4+ και µείωση 

συγκέντρωσης των Ce3+ και τα ηλεκτρόνια από την χαµηλότερη οξειδωτική κατάσταση 

της δηµήτριας µεταφέρονται στα ιόντα του Mn [120-121]. Στην βιβλιογραφία [122] 

αναφέρεται πως η ενεργότητα ενός φυσικού µίγµατος Mn2O3-CeO2 είναι χαµηλότερη 

από αυτή του καταλύτη Mn2O3-CeO2 που παρασκευάσθηκε µε συγκαταβύθιση. Αυτό 

οδηγεί στο συµπέρασµα ύπαρξης ενός µηχανισµού συνέργειας µεταξύ του µαγγανίου και 

του δηµητρίου. Οι Ding et al. [123] προσπάθησαν να βρουν αυτό το µηχανισµό 

προτείνοντας την εξής σειρά αντιδράσεων  

2 MnO2  →   Mn2O3 + O 

Mn2O3 + 2CeO2 →  2 MnO2 + Ce2O3      

Ce2O3+ 1/2 O2 →  2CeO2   
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Κατάληξαν πως η συνύπαρξη των MnO2 και Mn2O3 είναι πιθανότητα ο λόγος που οδηγεί 

στην αύξηση της καταλυτική ενεργότητας. 

 

2.4.3 Καταλύτες CuO-MnOx

 Γενικά, στους καταλύτες CuO-MnOx διακρίνεται αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο 

οξειδίων (CuO και MnOx). Ο Gong-Xin και οι συνεργάτες του [125] παρατήρησαν ότι η 

καταλυτική ενεργότητα του Cu-Mn/γ-Al2O3 αυξάνεται µε την αύξηση της επιφάνειας του 

µεταλλικού χαλκού, όµως η σχέση δεν είναι γραµµική, γεγονός που αποδεικνύει την 

εξάρτηση της καταλυτικής ενεργότητας από ένα επιπλέον παράγοντα, εκτός από την 

επιφάνεια του µεταλλικού χαλκού, που είναι η ισχυρή συνέργεια µεταξύ του χαλκού και 

του οξειδίου του µαγγανίου. Οι ίδιοι συγγραφείς [125], ανάφεραν πως η πρόσθεση του 

µαγγανίου επαυξάνει την διασπορά του CuO και παράλληλα η ύπαρξη του χαλκού 

αυξάνει  την διασπορά του MnO2, γεγονός που φανερώνει την αλληλεπίδραση µεταξύ 

των οξειδίων του χαλκού και του µαγγανίου. Ο Wollner και Ο Lange [124] ανάφεραν 

πως η παρουσία του χαλκού σε ένα σύστηµα CuO-MnO2 ενισχύει την αναγωγιµότητα 

του οξειδίου του µαγγανίου εξαιτίας της υδρογόνωσης spillover (hydrogenation 

spillover). Η αλληλεπίδραση µεταξύ του χαλκού και του οξειδίου του µαγγανίου οδηγεί 

σε µετατόπιση των TPR κορυφών του σύνθετου καταλύτη CuO-MnO2 σε διαφορετικές 

θερµοκρασίες από εκείνες των επιµέρους απλών οξειδίων [125]. Στον καταλύτη Cu-

Mn/γ-Al2O3, τα κατιόντα Cu+ βρίσκονται στην ενεργή επιφάνεια του, ενώ στην 

περίπτωση του Cu-Mn/γ-Al2O3, διακρίνεται η ύπαρξη του Cu. Αυτό δείχνει ότι τη 

καταλυτική ενεργότητα προωθείται από τα κατιόντα του χαλκού Cu+. Οι Porta et. al 

[126] µελέτησαν το καταλύτη µικτών οξειδίων Cu-Mn και ανάφεραν πως ο µεταλλικός 

χαλκός διασπείρεται στην επιφάνεια του MnO, γεγονός που αποδεικνύει την ύπαρξη 

αλληλεπίδρασης στη διεπιφάνεια µεταξύ των Cu και MnO. Γενικά, τα κατιόντα Cu+ και 

Mn4 σχηµατίζονται µε βάση την ισορροπία οξειδοαναγωγής Cu2+ + Mn3+ = Cu+ + Mn4+ 

[126-128]. Οι P. Porta et al. [128], ανάφεραν πως η ισορροπία οξειδοαναγωγής στην 

στέρεα κατάσταση (solid state redox equilibrium) µπορεί να εξηγήσει την ενεργότητα 

των µικτών οξειδίων χαλκού-µαγγανίου στις οξειδωτικές αντιδράσεις. Η υψηλή 

ενεργότητα των µικτών οξειδίων Cu-Mn πιθανόν οφείλεται στην προσρόφηση ιόντων 

Cu2+ στην επιφάνεια του MnO κατά την παρασκευή του καταλύτη [129].  
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2.5 Ιδιότητες τολουολίου και αντίδραση οξείδωσής του   

Για την ανάπτυξη κατάλληλων καταλυτικών συστηµάτων για την αντίδραση 

οξείδωσης των VOCs, επιλέχτηκε το τολουολίου σαν αντιπροσωπευτική πτητική 

οργανική ένωση.  

  Το τολουόλιο είναι µία οργανική χηµική ένωση, η οποία ανήκει στις αρωµατικές 

ενώσεις και γενικότερα στις υδρογονάνθρακες. Ο χηµικός τύπος της είναι C7H8 και οι 

συνήθεις ονοµασίες του τολουολίου είναι Βενζοικό µεθύλιο και µεθυλοφαινύλιο. 

 

 
Το µόριο του τολουολίου 

 

Το τολουόλιο είναι το δεύτερο µέλος της σειράς των αρωµατικών 

υδρογονανθράκων του βενζόλιου και είναι άχρωµο υγρό (σηµείου βρασµού 110.8 °C, 

πυκνότητας 861.7 kg/m3, σε κανονικές συνθήκες) µε χαρακτηριστική οσµή. Στη 

βιοµηχανία παράγεται από τη λιθανθρακόπισσα ή από το πετρέλαιο. Το τολουόλιο 

συνήθως χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία ως οργανικός διαλύτης και ως πρώτη ύλη στην 

παραγωγή βενζολίου, άλλων χηµικών ουσιών (π.χ. βενζοϊκό οξύ, νιτροτολουόλια, 

διισοκυανικά τολύλια, καθώς και χρωστικές ουσίες, φαρµακευτικά προϊόντα, πρόσθετες 

ύλες τροφίµων, πλαστικά κ.λπ.). Χρησιµοποιείται επίσης ως διαλύτης σε βαφές νυχιών. 

Το τολουόλιο είναι τοξική ουσία, η οποία προκαλεί σοβαρές βλάβες στην υγεία κατόπιν 

παρατεταµένης εισπνοής, πιθανή βλάβη σε αγέννητο βρέφος. Μπορεί να προκαλέσει 

βλάβες στον πνεύµονα αν καταποθεί [130,131].   

Η τοξικότητα του τολουολίου µπορεί να εξηγηθεί από το µεταβολισµό του. Το 

τολουόλιο δεν διαλύεται στο νερό και άρα αν εισέλθει στον ανθρώπινο οργανισµό, δεν 

µπορεί να εξέλθει από τις συνηθισµένες οδούς (ιδρώτας, ούρα κλπ). Κατά κύριο λόγο, ο 

µεταβολισµός του τολουολίου γίνεται στο κυτόχρωµα µε οξείδωση της µεθυλοµάδας 

προς βενζυλική αλκοόλη (95% µετατροπή) αλλά και δυο ακόµα ιδιαίτερα τοξικούς 
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µεταβολίτες. Οι τοξικοί µεταβολίτες οξειδώνονται σε βενζαλδεϋδη και κρεσόλες. Τα 

τοξικά προϊόντα δεσµεύονται από την γλουταθειόνη ωστόσο υπάρχει ποσοστό τοξικών 

ουσιών που παραµένει ελεύθερο µε αποτέλεσµα να προκαλέι σοβαρές βλάβες στα 

ανθρώπινα κύτταρα [130]. Κάποιοι από τους µεταβολίτες του τολουολίου οδηγούν σε 

καταστροφή του DNA και καρκινογένεση [132]. 

Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, το τολουόλιο µπορεί να οξειδωθεί είτε µερικώς σε 

βενζαλδεΰδης ή βενζοϊκού οξέος ή πλήρως προς διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Η 

αντίδραση πλήρους οξείδωσης του τολουόλιο µπορεί να περιγραφεί ποιοτικά ως εξής:  

     →7 8 2 2 2C H + 9.5 O 7 CO + 4 Η Ο   (2.1) 

 

2.6 Σκοπός της εργασίας 

 Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν έως τώρα είναι φανερό ότι οι πτητικές 

οργανικές ενώσεις αποτελούν ένα σηµαντικό πρόβληµα καθώς συµβάλλουν σηµαντικά 

στην ατµοσφαιρική ρύπανση και η καταλυτική οξείδωση τους είναι µία εφικτή µέθοδος 

για την καταστροφή τους. Εξαιτίας του σχετικά πρόσφατου ενδιαφέροντος που έχει 

εκφραστεί για αυτό το πρόβληµα, αλλά λόγω του µεγάλου αριθµού των VOCs και των 

διαφόρων κατηγοριών τους,  δεν έχει αναπτυχθεί προς το παρόν ένα καταλυτικό σχήµα 

το οποίο να επιτυγχάνει το συνδυασµό κατάλληλης απόδοσης, κόστους και 

σταθερότητας µε το χρόνο χρήσης. Ειδικά για τους καταλύτες µικτών µεταλλικών 

οξειδίων, δεν υπάρχουν αρκετές εργασίες στην βιβλιογραφία. Ο σκοπός, λοιπόν, της 

παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη νέων βελτιωµένων καταλυτών µε χαρακτηριστικά 

όπως η υψηλή ενεργότητα και η θερµική σταθερότητα σε συνθήκες αντίδρασης, ικανών 

να λειτουργούν αποδοτικά σε θερµοκρασίες µικρότερες από 250οC. Για τον λόγο αυτό 

µελετήθηκε η αντίδραση οξείδωσης του τολουολίου παρουσία περίσσειας οξυγόνου σε 

υποστηριγµένους καταλύτες Pt και καταλύτες απλών και µικτών µεταλλικών οξειδίων 

υποστηριγµένων σε γ-Al2O3 µεγάλης ειδικής επιφάνειας. Παράλληλα, µελετήθηκε η 

επίδραση της προσθήκης λευκοχρύσου στα εξεταζόµενα υποστηριγµένα µεταλλικά 

οξείδια. Η ενεργότητα των βέλτιστων σύνθετων καταλυτών µεταλλικών οξειδίων 

(10%CuO-60%MnO2/γ-Al2O3, 15%CuO-75%CeO2/γ-Al2O3 και 30%MnO2-50%CeO2/γ-

Al2O3) µελετήθηκε περαιτέρω, µε σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης της µερικής 

πίεσης του τολουολίου, της αναγωγιµότητας και της παρουσίας δεύτερου VOC 
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(προπανίου) ή υδρατµών στην τροφοδοσία. Ο εγγενής ρυθµός της αντίδρασης µετρήθηκε 

υπό διαφορικές συνθήκες αντίδρασης ως συνάρτηση της θερµοκρασίας και των µερικών 

πιέσεων του τολουολίου και τα πειραµατικά δεδοµένα προσαρµόστηκαν σε εµπειρική 

εκθετική εξίσωση (power law), από την οποία προέκυψαν οι τάξεις των αντιδρώντων, η 

φαινόµενη ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης καθώς και η αντίστοιχη εξίσωση 

ρυθµού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο   
 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

Στην παρούσα διατριβή µελετήθηκε η αντίδραση οξείδωσης  πτητικών 

οργανικών ενώσεων (τολουολίου) παρουσία οξυγόνου µε χρήση υποστηριγµένων 

καταλυτών Pt και µικτών οξειδίων µετάλλων υποστηριγµένων σε γ-Al2O3, για την 

παρασκευή των οποίων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος υγρού εµποτισµού. Στο 

κεφάλαιο αυτό αναφέρονται τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό και 

περιγράφονται οι µέθοδοι παρασκευής των καταλυτών που εξετάστηκαν. Επιπλέον, 

παρουσιάζονται οι τεχνικές που εφαρµόστηκαν για το χαρακτηρισµό των φορέων και 

των καταλυτών, καθώς και η πειραµατική διάταξη και διαδικασία που 

χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των πειραµάτων. 
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3.2 Παρασκευή καταλυτών 

3.2.1 Μέθοδοι παρασκευής φορέων 

Οι φορείς που χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή των καταλυτών ήταν 

είτε οξείδια µετάλλων τα οποία προµηθεύτηκαν από το εµπόριο είτε οξείδια που 

παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο, µε χρήση διάφορων µεθόδων που περιγράφονται 

παρακάτω. Οι εµπορικοί φορείς που χρησιµοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον πίνακα 

3.1 

 

Πίνακα 3.1 Εµπορικοί φορείς που χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή των καταλυτών 
 

Εµπορικοί φορείς  Προµηθευτής  
CeO2 Alfa Products 
YSZ Tosoh 8Y-SZ 

γ-Al2O3 Alfa Products ή Engelhard 
SiO2 Alfa Products 

La2O3 Alfa Products 
ZrO2 Alfa Products 
MgO  Alfa Products  
MnO Alfa Products 
TiO2 Degussa 

         *Al2O3 (Alfa Products) : SBET =90m2/g 

                    **Al2O3 (Engelhard): SBET = 190 m2/g

                    ***TiO2: P-25,Degussa 80% Anatase-20% Rutile, SBET =50m2/g 

 

• Η γ-Al2O3 Engelhard χρησιµοποιήθηκε σαν φορέας των µεταλλικών οξειδίων. 

 

Παρασκευή ενισχυµένου φορέα TiO2   

 Για την παρασκευή του φορέα TiO2(W6+) µε περιεκτικότητα σε ενισχυτή 0.45 

at.% W6+, χρησιµοποιήθηκε η πρόδροµη ένωση (NH4)10W12O41.5H2O (Alfa 

Products). Κατάλληλη ποσότητα νερού προστίθεται σε προζυγισµένη ποσότητα TiO2  

υπό ανάδευση. Ένα υδατικό διάλυµα µε την επιθυµητή ποσότητα του ενισχυτή 

αναµιγνύεται µε το µίγµα νερού-TiO2. Ακολουθεί εξάτµιση του νερού µε θέρµανση 

στους 70oC, ξήρανση στους 110oC για 24h και πύρωση στους 900oC για 5h.       

 

3.2.2 Παρασκευή καταλυτών CeΟ2 

 Παρασκευάστηκαν καταλύτες οξειδίου του δηµητρίου χρησιµοποιώντας τη 

µέθοδο των αλκοξειδίων [1]. Για την εφαρµογή αυτής της µεθόδου χρησιµοποιήθηκε 
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Ce(NO3)3·6H2O σαν πρόδροµη ένωση, (C2H5)2ΝΗ σαν αντιδραστήριο καταβύθισης 

και αιθανόλη ή βουτανόλη σαν διαλύτης.       

 Η διαδικασία παρασκευής περιλαµβάνει τα εξής βήµατα: 

i. Προζυγισµένες ποσότητες Ce(NO3)3·6H2O και (C2H5)2ΝΗ διαλύονται στην 

ίδια αλκοόλη και παρασκευάζονται δύο διαλύµατα µε συγκεντρώσεις 0,1Μ 

και 1Μ, αντίστοιχα. 

ii. Το διάλυµα του Ce(NO3)3·6H2O διοχετεύεσαι µέσω µίας προχοϊδας µε 

ταχύτητα 5 ml/min στο διάλυµα της (C2H5)2ΝΗ το οποίο βρίσκεται υπό 

µέτρια ανάδευση.  

iii. Το αιώρηµα που προκύπτει αναδεύεται για 30 min και στη συνέχεια 

φιλτράρεται 

iv. Το στερεό µίγµα εκπλένεται µε την αλκοόλη που χρησιµοποιήθηκε σαν 

διαλύτης, µε σκοπό την αποµάκρυνση του (C2H5)2ΝΗ2NO3 (παραπροϊόν που 

περιέχεται στη πρόδροµη ένωση), το οποίο µπορεί να παραχθεί κατά τη 

διάρκεια της καταβύθισης. 

v. ξήρανση του υλικού στους 110oC για 24 ώρες και 

vi. πύρωση στους 450oC και 600oC για 3h 

      Tο τελικό αποτέλεσµα είναι η παρασκευή υλικών µε ειδική επιφάνεια που 

κυµαίνεται από 24 έως 57 m2/g και µέγεθος κρυσταλλιτών του CeΟ2 από 10 έως 21 

nm.  

 

3.2.3 Παρασκευή µεταλλικών οξειδίων υποστηριγµένων σε γ-Al2O3  

 Η καταλυτική συµπεριφορά µεταλλικών οξειδίων υποστηριγµένων σε γ-Al2O3 

(190 m2/g, Engelhard) εξετάστηκε µε τη χρήση τους είτε ως  καταλυτών είτε ως 

φορέων. Τα υποστηριγµένα µεταλλικά οξείδια (απλά και σύνθετα) παρασκευάστηκαν 

µε την µέθοδο του υγρού εµποτισµού η οποία περιλαµβάνει τα εξής βήµατα:  

i. προσθήκη κατάλληλης ποσότητας φορέα (γ-Al2O3) σε συγκεκριµένες 

αναλογίες του υδατικού διαλύµατος της πρόδροµης ένωσης (Πίνακα 3.2), 

προκειµένου να επιτευχθεί η επιθυµητή σύσταση του µεταλλοξειδίου στο 

τελικό προϊόν, υπό συνεχή ανάδευση.  

ii. εξάτµιση του νερού µε θέρµανση στους 70oC υπό συνεχή ανάδευση.  

iii. ξήρανση του υλικού στους 110oC για 24 ώρες. 

iv. άλεσµα του προκύπτοντος ξηρού υλικού και 

v. πύρωση στους 450oC παρουσία αέρα.  
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Πίνακα 3.2 Πρόδροµες ενώσεις που χρησιµοποιήθηκαν για την Παρασκευή µεταλλικών 
οξειδίων 
 

Μεταλλικό  Πρόδροµη ένωση       Μεταλλικό  Πρόδροµη ένωση 

 οξείδιο               οξείδιο    

CuΟ    Cu(NO3)2·3H2O  Cr2O3  Cr(NO3)3·9H2O

MnΟ2  Mn(NO3)2·xH2O   Nd2O3  Nd(NO3)3·6H2O 

CeΟ2   Ce(NO3)3·6H2O  ZrO2  ZrO(NO3)2·6H2O 

MgΟ   MgN2O6·6H2O  CsO  CsNO3 

V2O5   NH4VO3 

 

 Για την παρασκευή του 10%V2O5/γ-Al2O3 χρησιµοποιήθηκε οξαλικό οξύ ως 

διαλυτικό µέσο. 

 Σε όλες τις περιπτώσεις των καταλυτών µεταλλικών οξειδίων, ο φορέας 

ήταν γ-Al2O3 (Engelhard).  

 Στην περίπτωση των καταλυτών σύνθετων µεταλλικών οξειδίων, η 

προσθήκη των 2 πρόδροµων ενώσεων στο νερό έγινε ταυτόχρονα.   

 

3.2.4 Μέθοδοι εναπόθεσης ευγενών µετάλλων (Pt) 

Για την παρασκευη των υποστηριγµένων καταλυτών ευγενούς µετάλλου Pt 

ακολουθήθηκε η µέθοδος του υγρού εµποτισµού χρησιµοποιώντας σαν πρόδροµη 

ενώση άλας του µετάλλου, (NH3)2Pt(NO3)2 (από την Alfa products), και τους φορείς 

που αναφέρθηκαν παραπάνω. Κατά τη διάρκεια του υγρού εµποτισµού, ο κυρίαρχος 

µηχανισµός εναπόθεσης του δραστικού στοιχείου στην επιφάνεια του υλικού 

υποστήριξης είναι η µη ελεγχόµενη καθίζηση µέσα στους πόρους του υλικού 

υποστήριξης κατά την ξήρανση. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής:  

vi. προσθήκη κατάλληλης ποσότητας φορέα σε συγκεκριµένες αναλογίες του 

υδατικού διαλύµατος της πρόδροµης ένωσης του Pt, προκειµένου να 

επιτευχθεί η επιθυµητή σύσταση του µετάλλου στο τελικό προϊόν, υπό συνεχή 

ανάδευση.  

vii. αποµάκρυνση του νερού µε θέρµανση στους 70oC υπό συνεχή ανάδευση. 

viii. ξήρανση του υλικού στους 110oC για 24 ώρες. 

ix. άλεσµα του προκύπτοντος ξηρού υλικού και 

x. αναγωγή υπό ροή καθαρού Η2 στους 300oC.  
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Για την αναγωγή των καταλυτών χρησιµοποιήθηκε αντιδραστήρας από quartz 

µε εσωτερική διάµετρο 12 mm. Η διαδικασία της αναγωγής περιλαµβάνει θέρµανση 

του δείγµατος υπό ροή αζώτου (50-60cc/min) µε ρυθµό περίπου 10οC/min µέχρι τους 

300 οC (ή 400οC για τους καταλύτες Ru), παραµονή σε αυτή τη θερµοκρασία για 30 

min και κατόπιν αλλαγή της τροφοδοσίας σε 100% Η2 (50 cc/min). Η αναγωγή του 

καταλύτη διαρκεί 2h. Μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής, τα διεσπαρµένα 

σωµατίδια του ευγενούς µετάλλου βρίσκονται στην µεταλλική τους µορφή. Η 

αντίδραση αναγωγής µπορεί να περιγραφεί ποιοτικά ως εξής:  

→ ↑x+ 0

3 x 2 3M (NO ) /Φορέας +Η Μ /Φορέας +ΗΝΟ   (3.1) 

Ακολουθεί αλλαγή της τροφοδοσίας σε άζωτο και ψύξη του δείγµατος σε 

θερµοκρασία δωµατίου 

  

3.3 Τεχνικές χαρακτηρισµού φορέων και καταλυτών 

Τα υλικά που παρασκευάστηκαν χαρακτηρίστηκαν µε τεχνικές περίθλασης 

ακτινών X (XRD), φυσικής ρόφησης σε θερµοκρασία υγρού N2, και εκλεκτικής 

χηµειορόφησης µε CO, µε σκοπό να προσδιοριστεί η ειδική τους επιφάνεια, το µέσο 

µέγεθος των κρυσταλλιτών των φορέων και η διασπορά του µετάλλου, αντίστοιχα. 

Πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης τολουολίου (TPD), οξείδωσης 

(TPO) και αναγωγής µε H2 και CO (TPR) έγιναν µε σκοπό την µελέτη του τρόπου µε 

τον οποίο οι ιδιότητες του φορέα ή του µεταλλικού οξειδίου επηρεάζουν την 

αντίδραση.  

 

3.3.1 Μέτρηση της ολικής ειδικής επιφάνειας  

Ο προσδιορισµός της ολικής ειδικής επιφάνειας των φορέων και των 

καταλυτών έγινε µε φυσική ρόφηση Ν2 σε θερµοκρασία υγρού αζώτου (-196ΟC), µε 

τη µέθοδο B.E.T. (Brunauer, Emmet, Teller). Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε η 

συσκευή (Quantachrome Corporation, 440-C BET apparatus), η οποία είναι 

συνδεδεµένη απευθείας µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα βασικά µέρη της συσκευής 

παρουσιάζονται στο Σχ. 4.1. Για τη µέτρηση της ειδικής επιφάνειας η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε περιγράφεται παρακάτω: Το προς ανάλυση δείγµα ξηραίνεται στους 

110 ΟC για περίπου 1h. Ποσότητα αυτού (~0.2-0.3g) ζυγίζεται και τοποθετείται στο 

ένα από τα δύο δοχεία, τα οποία πωµατίζονται ώστε να µην έρθουν σε επαφή µε 

υγρασία. Τα δύο γυάλινα δοχεία, το ένα κενό και το άλλο που περιέχει το δείγµα, 
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προσαρµόζονται στις αντίστοιχες θύρες. Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή εισάγονται οι 

διάφορες παράµετροι (π.χ. το βάρος του δείγµατος, η πίεση κορεσµού (760 mm Hg), 

κ.α.) για τη συλλογή των δεδοµένων. Επίσης, δίνεται εντολή µέτρησης του κενού 

όγκου, δηλαδή του όγκου στο δοχείο που περιέχει το δείγµα, µε αέριο ήλιο. Στη 

συνέχεια, τίθεται σε λειτουργία η αντλία κενού, ανοίγονται οι παροχές των αερίων 

και ξεκινάει η µέτρηση, η οποία ελέγχεται µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα δοχεία 

βυθίζονται σε λουτρό υγρού αζώτου και το αέριο ανάλυσης (άζωτο) εισέρχεται στο 

εσωτερικό τους µε ελεγχόµενη ροή. Η διαφορά πίεσης µεταξύ των δυο δοχείων 

οφείλεται στη ρόφηση του αζώτου στο δείγµα. Οι µετρήσεις της σχετικής πίεσης 

συναρτήσει του όγκου του αερίου που ροφάται καταγράφονται στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Τα δεδοµένα αυτά χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της ειδικής 

επιφάνειάς. 

 

 

 
Σχήµα 3.1: Σχηµατική διάταξη συσκευής µέτρησης ειδικών επιφανειών. 

 

 

Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων γίνεται µε χρήση της εξίσωσης των 

τελείων αερίων και ενός διορθωτικού παράγοντα, λόγω απόκλισης από τη ιδανική 

συµπεριφορά. Με αυτό τον τρόπο υπολογίζονται για τις διάφορες τιµές των πιέσεων 

ισορροπίας, P, του  Ν2, οι αντίστοιχες τιµές των όγκων, V, του ροφηµένου Ν2. Τα 

αποτελέσµατα αυτά αντικαθίστανται στην εξίσωση B.E.T [2]: 
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0 m m

P 1 (C -1)
= +

V (P - P) V C V C P0

P⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
          (3.2) 

όπου:  

  P: η πίεση ισορροπίας του Ν2, 

  P0: η πίεση κορεσµού του Ν2 στη θερµοκρασία του πειράµατος, 

  V: ο όγκος του ροφηµένου αερίου στην πίεση P, 

Vm: ο ροφηµένος όγκος του αερίου που αντιστοιχεί σε µονοστιβαδική κάλυψη 

και    

C: σταθερά που εξαρτάται από τις θερµότητες ρόφησης, Q1, και υγροποίησης, 

Q2, του αερίου   (C=exp(Q1- Q2)/RT). 

 Όταν η εξίσωση Β.Ε.Τ. ικανοποιείται, το διάγραµµα του P/V(P0-P) 

συναρτήσει του P/P0 παρέχει µια ευθεία µε κλίση Α=(C-1)/VmC και αποτέµνουσα 

Β=1/VmC. Συνδυάζοντας τις δύο αυτές σχέσεις µπορεί να υπολογιστεί ο ροφηµένος 

όγκος Vm: 

3

m

1
V = (cm / g)

A + B
     (3.3) 

και µε τη βοήθεια της Εξίσωσης 3.2 υπολογίζεται η ειδική επιφάνεια του υλικού από 

τη σχέση:  

4 2

g mS = 4.36 10 V (cm / g)⋅ ⋅     (3.4) 

3.3.2 Τεχνική περίθλασης ακτινών Χ (XRD) 

3.3.2.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

Τα µήκη κύµατος των ακτίνων Χ είναι της ίδιας τάξης µεγέθους µε τις 

αποστάσεις των ατόµων στα κρυσταλλικά υλικά, µε αποτέλεσµα οι κρύσταλλοι να 

δρουν σα φράγµατα περίθλασης για τις ακτίνες Χ. Στο Σχήµα 3.2, η δέσµη των 

ακτίνων Χ προσκρούει στην κρυσταλλική επιφάνεια και σκεδάζεται µερικώς από τα 

άτοµα στο πρώτο επιφανειακό στρώµα. Ένα άλλο µέρος σκεδάζεται από το δεύτερο 

και συνεχίζεται η διαδικασία, µε αποτέλεσµα να λαµβάνουν χώρα φαινόµενα 

συµβολής [3]. Η απαίτηση για να έχουµε συµβολή εκφράστηκε πρώτα από το W.L. 

Bragg : 

Α P + P C = n λ
Α P = P C = d ηµθ                                           
n λ = 2 d ηµθ           

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅                                      
 (3.5) 
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όπου: n ένας ακέραιος που καθορίζει την τάξη της περιθλώµενης ακτινοβολίας, λ το 

µήκος κύµατος της προσπίπτουσας δέσµης ακτίνων Χ, d η απόσταση των επιπέδων 

στην εξεταζόµενη κρυσταλλογραφική διεύθυνση και θ η γωνία ανάµεσα στην 

προσπίπτουσα δέσµη και στο αντανακλαστικό κρυσταλλικό επίπεδο (γωνία Bragg).  

 

 

 

Σχήµα 3.2: Περίθλαση των ακτίνων Χ από έναν κρύσταλλο [4]. 
 

 

Από την εξίσωση του Bragg (3.5) είναι φανερό ότι η γωνία περίθλασης 

εξαρτάται από την απόσταση των δικτυωτών επιπέδων για την αντίστοιχη 

κρυσταλλογραφική διεύθυνση . ∆ιαφορετικές οµάδες επιπέδων σε ένα πλέγµα έχουν 

διαφορετικές τιµές της µεταξύ τους απόστασης. Η απόσταση dhkl µεταξύ δύο  

επιπέδων, µετρηµένη σε ορθή γωνία µε τα επίπεδα, εξαρτάται από τους δείκτες Miller 

(h k l) του επιπέδου και τις σταθερές πλέγµατος (Α, Β, C). Η ακριβής σχέση εξαρτάται  

από το κρυσταλλικό σύστηµα. 

 

3.3.2.2 Πειραµατική διαδικασία 

Η τεχνική της περίθλασης ακτίνων Χ (X-Ray Diffraction, XRD) 

χρησιµοποιήθηκε για την ποιοτική και ποσοτική ανίχνευση των φάσεων και του 

σχετικού βαθµού κρυσταλλικότητας των φορέων καθώς επίσης και για τον 

υπολογισµό του µέσου µεγέθους των κρυσταλλιτών τους.  

Τα φάσµατα XRD ελήφθησαν µε χρήση περιθλασίµετρου Sienmens D5000 

εξοπλισµένου µε λάµπα Cu και φίλτρο Ni (ώστε να παρέχεται η ακτινοβολία Κa του 

Cu, λ=1.54056 Å). Η λάµπα λειτουργούσε στα 40 kV και 30 mA. Το περιθλασίµετρο 

παριστάνεται σχηµατικά στο σχήµα 3.3 και η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη 

λήψη των φασµάτων XRD περιγράφεται ακολούθως: 
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Το δείγµα σε µορφή σκόνης τοποθετείται σε ειδικό υποδοχέα από αλουµίνιο 

και πιέζεται µε γυάλινη πλάκα για τη δηµιουργία επίπεδης επιφάνειας. Στη συνέχεια, 

ο υποδοχέας µε το δείγµα τοποθετείται µε κατάλληλο προσανατολισµό στην υποδοχή 

ενός ειδικού θαλάµου που κλείνει ερµητικά. Με τη χρήση υπολογιστή ρυθµίζεται η 

επιθυµητή περιοχή των γωνιών σάρωσης (2θ=20-80ο), καθώς και η ταχύτητα 

σάρωσης (0.010ο/s). Μια θυρίδα µέσα στο θάλαµο επιτρέπει την πρόσπτωση της 

ευθυγραµµισµένης ακτινοβολίας στο δείγµα. Το δείγµα περιστρέφεται µε τη βοήθεια 

γωνιοµέτρου δηµιουργώντας κάθε φορά διαφορετική γωνία πρόσπτωσης. Η 

περιθλώµενη ακτινοβολία περνά από ένα διάφραγµα διάχυσης, από τη δευτερεύουσα 

διάταξη ευθυγράµµισης, και καταλήγει σε έναν ανιχνευτή. Τα δεδοµένα συλλέγονται 

µε κατάλληλο λογισµικό και δίνουν το φάσµα του υπό εξέταση δείγµατος. 

 

 

 
Σχήµα 3.3: Σχηµατική απεικόνιση της διάταξης περιθλασίµετρου ακτίνων Χ. 

 

 

Η δοµή της κρυσταλλικής ένωσης µπορεί να προσδιοριστεί µετά από 

σύγκριση µε δεδοµένα που παρέχονται από τη βιβλιογραφία. Για την εύρεση της 

περιεκτικότητας, xA, σε anatase (%) στα δείγµατα TiO2 χρησιµοποιήθηκε η σχέση [5]: 

                   A
R

A

1
x = 100θ

I
1+1.26

I
⋅

⋅        (3.6) 

όπου: IΑ και IR οι εντάσεις των πιο ισχυρών κορυφών της anatase (101) και της rutile 

(110) µορφής αντίστοιχα. 
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 Το µέσο µέγεθος των κρυσταλλιτών των οξειδίων υπολογίστηκε µε χρήση της 

εξίσωση Scherrer [6-9]: 

                       0.9 λ
d =

Β cosθ
⋅

⋅
                                                  (3.7) 

όπου: d η µέση διάµετρος των κρυσταλλιτών του οξειδίου (Å), λ το µήκος κύµατος 

της προσπίπτουσας ακτινοβολίας (λCuKa=1.54056 Å), B το πλάτος της κορυφής 

περίθλασης στο ήµισυ του ύψους της (2θ, rad) και θ η γωνία Bragg. 

 

3.3.3 Προσδιορισµός της εκτιθέµενης µεταλλικής επιφάνειας 

Η εκτιθέµενη µεταλλική επιφάνεια των καταλυτών καθώς και το µέσο 

µέγεθος των κρυσταλλιτών του µετάλλου υπολογίστηκε µε εκλεκτική  χηµειορόφηση 

Η2 και CO στους 25 οC για τους καταλύτες Pt. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε η 

συσκευή Sorptomatic 1900 (Fisons), σχηµατικό διάγραµµα της οποίας φαίνεται στο 

Σχήµα 3.4. Τα βασικά µέρη της συσκευής είναι:  

i. Το σύστηµα κενού, το οποίο αποτελείται από µια µηχανική αντλία, και µια αντλία 

διάχυσης. Με το σύστηµα αντλιών επιτυγχάνεται θεωρητικά πίεση έως 10-8 mbar.  

ii. Το σύστηµα µέτρησης της πίεσης, το οποίο αποτελείται από δυο διαφορετικούς 

µετρητές πίεσης (0-10 Torr και 0-1000 Torr), ηλεκτρονικό κύκλωµα και ψηφιακή 

ένδειξη. 

iii. Το σύστηµα ελέγχου, το οποίο αποτελείται από έναν προσωπικό υπολογιστή, ο 

οποίος επιτρέπει την πλήρη αυτοµατοποίηση των µετρήσεων.  

iv. Το σύστηµα ρύθµισης θερµοκρασιών, το οποίο χρησιµοποιείται για την προ-

κατεργασία των δειγµάτων σε υψηλές θερµοκρασίες (έως 450οC). 

Σε ένα τυπικό πείραµα χηµικής ρόφησης στη συσκευή Sorptomatic το δείγµα αρχικά 

ζυγίζεται (~ 1g) και τοποθετείται σε καθαρό γυάλινο φιαλίδιο. Ακολουθεί προ-

κατεργασία του δείγµατος, η οποία περιλαµβάνει θέρµανση υπό κενό µε σταδιακή 

αύξηση της θερµοκρασίας έως τους 250 οC για εκρόφηση όλων των ροφηµένων 

ειδών, αναγωγή στους 250 οC για 1h µε στατική πίεση Η2 (1bar), εκκένωση στους 250 

οC για 30 min και ψύξη υπό κενό σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Στη συνέχεια το 

δείγµα τοποθετείται στο χώρο µετρήσεων, εκκενώνεται για 15 min και ξεκινάει η 

λήψη των µετρήσεων. Το προς ρόφηση αέριο εισάγεται σε σύστηµα σωληνώσεων 

γνωστού όγκου, , και σταθερής θερµοκρασίας, total piston deadV = V +V pistonT , σε πίεση . Ο pistonP
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µηχανικός όγκος του εµβόλου, , και η πίεση του αερίου στο έµβολο επιλέγονται 

από τον χρήστη.  

pistonV

 

 

 
Σχήµα 3.4: Σχηµατικό διάγραµµα της συσκευής που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα 
εκλεκτικής χηµειορόφησης. 
 

 

Προσδιορισµός εκτιθέµενης µεταλλικής επιφάνειας 

Η γνώση της ποσότητας του αερίου που απαιτείται για µονοστρωµατική 

κάλυψη, επιτρέπει τον προσδιορισµό της εκτιθέµενης µεταλλικής επιφάνειας, µε 

χρήση της εξίσωσης:  

-20m
sp AV s t

mol,STP

V
S = N F S 10

V
⋅ ⋅ ⋅ ⋅                 (3.8) 

όπου  

spS : η ειδική επιφάνεια του µετάλλου ( ) 2

metm /g

mV  : ο όγκος του αερίου που αντιστοιχεί σε µονοστρωµατική κάλυψη ( , STP) 3cm

AVN : ο αριθµός Avogadro (  µόρια/mol) ⋅ 236.023 10

sF  : ο στοιχειοµετρικός συντελεστής της ρόφησης (άτοµα µετάλλου ανά ροφηµένο 

µόριο αερίου) 

tS  : η επιφάνεια που καταλαµβάνει ένα άτοµο µετάλλου ( 2Å /άτοµο µετάλλου) 

mol,STPV : ο µοριακός όγκος του αερίου σε STP ( ) 322414 cm /mol
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-2010 : συντελεστής µετατροπής µονάδων 
2

2

m

Å
 

 

Προσδιορισµός της διασποράς του µετάλλου 

Η διασπορά του µετάλλου στο φορέα υπολογίζεται από την εξίσωση: 

sp

-20
t AV

S ABsurface atoms
D = =

total atoms S N 10

⋅
⋅ ⋅

                 (3.9) 

όπου : το ατοµικό βάρος του µετάλλου ( ) AB g/mol

 

Μέση διάµετρος κρυσταλλιτών του µετάλλου 

Εάν η ειδική επιφάνεια και η πυκνότητα του µετάλλου είναι γνωστά, µπορεί 

να υπολογιστεί η µέση διάµετρος των σωµατιδίων του µετάλλου, υποθέτοντας 

σφαιρικό σχήµα: 

4

met sp

6
d = 10

ρ S⋅
⋅                           (3.10) 

όπου : η µέση διάµετρος των (σφαιρικών) σωµατιδίων (d Å ) 

ρ : η πυκνότητα του µετάλλου ( ), και  3g/cm

410 : συντελεστής µετατροπής µονάδων 
2

3

m Å
cm
⋅⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 

3.3.4 ∆υναµικά πειράµατα σε φασµατογράφο µάζας 

Με σκοπό να µελετηθεί ο τρόπος µε τον οποίο οι φυσικοχηµικές ιδιότητες του 

φορέα και της ενεργού φάσης επηρεάζουν την έκταση και την ισχύ ρόφησης των 

αντιδρώντων, κυρίως του τολουολίου, καθώς και να προσδιοριστεί ο βαθµός 

αναγωγής του καταλυτικού δείγµατος πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD) και αναγωγής (TPR) µε Η2 και CO. Ο 

υπολογισµός και ο χαρακτηρισµός της ποσότητας του άνθρακα που εναποτίθεται 

στην επιφάνεια του καταλύτη προσδιορίζεται µε την θερµοπρογραµµατιζόµενη 

οξείδωση (TPO). Όλα τα θερµοπρογραµµατιζόµενα πειράµατα έλαβαν χώρα µε 

χρήση φασµατογράφου µάζας [10]. 

 

3.3.4.1 Πειραµατική συσκευή  
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Τα πειράµατα  πραγµατοποιήθηκαν µε χρήση κατάλληλα σχεδιασµένης 

συσκευής (Σχήµα 3.5) η οποία περιλαµβάνει σύστηµα ροής αερίων, αντιδραστήρα 

και σύστηµα ανάλυσης. Το σύστηµα ροής αερίων αποτελείται από ρυθµιστές πίεσης, 

µετρητές ροής µάζας και βαλβίδες για τη ρύθµιση, τη µέτρηση  και τον έλεγχο της 

ροής των εισερχόµενων αερίων.  Ο αντιδραστήρας αποτελείται από ένα σωλήνα από 

quartz µήκους 30cm και εξωτερικής διαµέτρου 6 mm. Στο κεντρικό τµήµα του 

σωλήνα υπάρχει διεύρυνση 8mm,  µε σκοπό την καλύτερη τοποθέτηση του 

υαλοβάµβακα, πάνω στον οποίο στηρίζεται η καταλυτική κλίνη. Ο αντιδραστήρας 

είναι τοποθετηµένος µέσα σε ένα ηλεκτρικό φούρνο, η θερµοκρασία του οποίου 

ελέγχεται χρησιµοποιώντας ένα θερµοστοιχείο τύπου Κ τοποθετηµένο ανάµεσα στον 

αντιδραστήρα   και    τα   τοιχώµατα  του  φούρνου.   Η  θερµοκρασία  του  δείγµατος  

 

1. Βαλβίδα                          7. Αντιδραστήρας 
2. Ρυθµιστής πίεσης            8. Παράκαµψη 
3. Ροόµετρο                        9. Προγρ. Θερµοκρασίας 
4. Τετράπορτη βαλβίδα    10. Φασµατογράφος 
5. Ροόµετρο φυσαλίδας    11. Υπολογιστής 
6. Εξάπορτη βαλβίδα 

Σχήµα 3.5: Σχηµατικό διάγραµµα της συσκευής όπου πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα 
θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD) ), οξείδωσης(TPO)  και αναγωγής (TPR) 
µε Η2 και CO. 

 
 

 

 

µετριέται στο µέσο της καταλυτικής κλίνης µέσω ενός δεύτερου θερµοστοιχείου 

τύπου Κ το οποίο τοποθετείται σε σωλήνα από quartz διαµέτρου 3mm και διατρέχει 

την καταλυτική κλίνη. Ο φούρνος είναι συνδεδεµένος µε προγραµµατιζόµενο 
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ρυθµιστή θερµοκρασίας (Omega CN 2010) µε δυνατότητα γραµµικής ανύψωσης της 

θερµοκρασίας. Η συσκευή είναι εφοδιασµένη µε κατάλληλες βαλβίδες (electric 

actuators) για την απότοµη αλλαγή της τροφοδοσίας του αντιδραστήρα από ένα µίγµα 

σε ένα άλλο. Με κατάλληλη ρύθµιση των βαλβίδων είναι δυνατόν να αποφευχθεί η 

πτώση πίεσης στον αντιδραστήρα κατά τη διάρκεια µιας τέτοιας αλλαγής. 

Το σύστηµα ανάλυσης αποτελείται από ένα τετραπολικό φασµατογράφο 

µάζας (Fisons, SXP Elite 300H), ο οποίος είναι συνδεδεµένος µε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή για τη καταγραφή και ανάλυση των αποτελεσµάτων.  

 

3.3.4.2 Πειραµατική διαδικασία 

Θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση (TPD) τολουολίου 

Σε ένα τυπικό πείραµα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD), 

κατάλληλη µάζα καταλύτη (0.18 < d < 0.25mm), ώστε να έχουµε την ίδια ολική 

επιφάνεια για όλα τα δείγµατα, τοποθετούνται στον αντιδραστήρα και θερµαίνονται 

στους 500οC υπό ροή He (περίπου 40cc/min)  για 15min. Ακολουθεί ψύξη στους 

300οC και υπό ροή 3%Ο2/He (περίπου 40cc/min) για 30 min. Ο καταλύτης στη 

συνέχεια θερµαίνεται στους 500oC µε He και παραµένει σε αυτή τη θερµοκρασία για 

15 min. Ακολουθεί ψύξη υπό ροή He και όταν η θερµοκρασία φτάσει τους 25οC η 

τροφοδοσία αλλάζει στο προς ρόφηση αέριο (τολουόλιο), 0.2% C6H5CH3/He (~40 

cc/min) για 30 min.  Κατόπιν, η τροφοδοσία αλλάζει σε He και ύστερα από 30 min 

ξεκινάει η θέρµανση του καταλύτη µέχρι τους 700οC µε ρυθµό 300C/min. Οι 

συγκεντρώσεις του ροφηµένου αερίου καθώς και των άλλων αερίων που εκροφούνται 

καταγράφονται συνεχώς καθώς αυξάνεται γραµµικά η θερµοκρασία του δείγµατος.  

 

Θερµοπρογραµµατιζόµενη οξείδωση (TPO) 

Η ποσότητα του άνθρακα που εναποτίθεται στην επιφάνεια του καταλύτη 

κατά τη διάρκεια της αντίδρασης υπολογίζεται µε πειράµατα 

θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης (TPO). Τα πειράµατα TPO 

πραγµατοποιήθηκαν µετά από τα πειράµατα TPD. Μετά από καθαρισµό µε He για 

15min και ψύξη σε θερµοκρασία δωµατίου, η τροφοδοσία αλλάζει σε 3%Ο2/He 

(40cm3/min), το δείγµα παραµένει στους 250C για 10 min και στη συνέχεια ξεκινάει η 

θέρµοπρογραµµατιζόµενη οξείδωση του καταλύτη. Η θερµοκρασία αυξάνεται 

γραµµικά (β=300C/min) µέχρι τους 750οC, ενώ, ταυτόχρονα, καταγράφονται συνεχώς 

οι συγκεντρώσεις των O2, CO και CO2.  
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Θερµοπρογραµµατιζόµενη αναγωγή µε H2 ή CO (TPR) 

Σε ένα τυπικό πείραµα θερµοπρογραµµατιζόµενης αναγωγής (TPR), 30 ή 200 

mg καταλύτη (0.18 < d < 0.25mm) τοποθετούνται στον αντιδραστήρα και 

θερµαίνονται στους 500οC µε He για 15min. Ακολουθεί ψύξη στους 300 οC και 

οξείδωση υπό ροή 3%Ο2/He (περίπου 40cc/min) για 30 min. Ο καταλύτης στη 

συνέχεια θερµαίνεται στους 500oC µε He για 15 min και ψύχεται σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Κατόπιν, η τροφοδοσία αλλάζει σε 2%H2/He ή 1%CO/He (40cm3/min), το 

δείγµα παραµένει στους 250C για 10 min και στη συνέχεια ξεκινάει η 

θέρµοπρογραµµατιζόµενη αναγωγή του καταλύτη. Η θερµοκρασία αυξάνεται 

γραµµικά (β=300C/min) µέχρι τους 800οC, ενώ, ταυτόχρονα, καταγράφονται συνεχώς 

οι συγκεντρώσεις του αναγωγικού αερίου και των προϊόντων της αντίδρασης.  

 

 Η βαθµονόµηση των σηµάτων του ανιχνευτή πραγµατοποιήθηκε µε χρήση 

αερίων µιγµάτων γνωστής σύστασης των υπό µελέτη ενώσεων.   
 
 

3.4 Πειράµατα καταλυτικής ενεργότητας 

3.4.1 Πειραµατική συσκευή  

Η συσκευή που χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των πειραµάτων 

καταλυτικής ενεργότητας απεικονίζεται στο Σχήµα 3.6. Η συσκευή αποτελείται από 

το σύστηµα ροής αερίων, τον αντιδραστήρα σταθερής κλίνης (fixed bed reactor) και 

το σύστηµα ανάλυσης.    

Το σύστηµα ροής αερίων αποτελείται από 4 ρυθµιστές ροής µάζας (MKS 

Instrument 247C), οι οποίοι προσφέρουν ακριβή και σταθερή ρύθµιση της ροής. Η 

συσκευή είναι εφοδιασµένη µε ενδεικτικό πίεσης για έλεγχο της πτώσης πίεσης στην 

κλίνη. Ένα σύστηµα βαλβίδων επιτρέπει τον καθορισµό της κατεύθυνση της ροής, 

µέσα ή έξω (by pass) από τον αντιδραστήρα. Τα αέρια που χρησιµοποιήθηκαν για την 

προκατεργασία του καταλύτη (He, H2 και αέρας) τροφοδοτούνται από κυλίνδρους 

υψηλής πίεσης. Τα αντιδρώντα ήταν αέρας (από κυλίνδρους υψηλής πίεσης) και το 

τολουόλιο, το οποίο περιέχεται σε υγρή µορφή σε κορεστές που διαρρέονται από 

αέρα, ο οποίος παρασύρει τους ατµούς του VOC. Οι επιθυµητές συγκεντρώσεις του 

τολουολίου λαµβάνονται µε κατάλληλη αραίωση του εξερχόµενου µίγµατος µε αέρα. 

Οι κορεστές βρισκόταν σε υδατόλουτρο, το οποίο διατηρεί την θερµοκρασία του 
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σταθερή (28 oC). Οι γραµµές θερµαινόταν στους 80oC ώστε να αποφευχθεί 

συµπύκνωση του τολουολίου. 

  

 
 

Σχήµα 3.6: Σχηµατικό διάγραµµα της συσκευής όπου πραγµατοποι
καταλυτικής ενεργότητας    
 
 
 

Ο αντιδραστήρας που παρουσιάζεται στο Σχήµα 3.

σωλήνα από quartz µήκους 30cm και εξωτερικής διαµέτρο

τµήµα του σωλήνα υπάρχει διεύρυνση 8mm,  µε σκοπό την

του υαλοβάµβακα, πάνω στον οποίο στηρίζεται η 

αντιδραστήρας είναι τοποθετηµένος µέσα σε ένα κατακόρυ

που αποτελείται από δύο οµοκέντρους κεραµικούς σωλ

θερµοκρασίας του  φούρνου γίνεται µε τη χρήση ενός θε

τοποθετηµένο ανάµεσα στον αντιδραστήρα και τα τοιχώ

θερµοκρασία του δείγµατος µετριέται στο µέσο της καταλυτ

δεύτερου θερµοστοιχείου τύπου Κ το οποίο τοποθετείται 

διαµέτρου 3mm και βυθίζεται µέσα στην καταλυτική κλ

συνδεδεµένος µε προγραµµατιζόµενο ρυθµιστή θερµοκρασία

δυνατότητα γραµµικής ανύψωσης της θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 3.7 Αντιδραστήρας σταθερής κλίνης 

 

Το σύστηµα ανάλυσης αποτελείται από έναν αέριο χρωµατογράφο (Varian 

CP-3800) συνδεδεµένο µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο χρωµατογράφος είναι 

εξοπλισµένος µε δύο στήλες (CP-Molecular Sieve 5A για τον διαχωρισµό CO2, 

silicate 5CB για τον διαχωρισµό του τολουολίου) και δύο ανιχνευτές TCD 

(ανιχνευτής  θερµικής αγωγιµότητας) και FID (ανιχνευτής ιονισµού φλόγας). O 

αέριος χρωµατογράφος λειτουργεί χρησιµοποιώντας σαν φέρον αέριο He (Εβοξα) 

υψηλής καθαρότητας. Η εισαγωγή του µίγµατος αερίων στην επιθυµητή στήλη 

επιτυγχάνεται µέσω 2 εξάπορτων βαλβίδων θερµαινόµενων στους 120-150οC. Η 

θερµοκρασία του φούρνου του TCD είναι πάντα 130oC και το ρεύµα 63 mA. Η 

θερµοκρασία του φούρνου του FID είναι πάντα 130oC. Ο αέριος χρωµατογράφος 

συνδέεται µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, για την αυτόµατη δειγµατοληψία του 

παραγόµενου αερίου από τον φωτοαντιδραστήρα, σε προκαθορισµένους χρόνους, 

µέσω της ηλεκτρικής βαλβίδας. Για την βαθµονόµηση των δύο συσκευών, 

χρωµατογράφου και αναλυτή, χρησιµοποιήθηκε µίγµα C6H5CH3 -CO2/He γνωστής 

συγκέντρωσης. 
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3.4.2 Πειραµατική διαδικασία  

Σ’ ένα τυπικό πείραµα, προζυγισµένη ποσότητα σκόνης καταλύτη (60mg) µε 

κατάλληλη κοκκοµετρία (0.18 < d < 0.25mm) τοποθετείται τον αντιδραστήρα και 

θερµαίνεται στους 300oC υπό ροή He. Στη συνέχεια, ο καταλύτης θερµαίνεται στους 

450oC υπό ροή αέρα και παραµένει σε αυτή την θερµοκρασία για 30 min. Ακολουθεί 

ψύξη στους 300oC υπό ροή He. Το δείγµα στη συνέχεια ανάγεται µε Η2 υψηλής 

καθαρότητας (100%) για 1 h. Τέλος ο καταλύτης ψύχεται υπό ρόη He στην 

επιθυµητή θερµοκρασία αντίδρασης (120-250 oC ανάλογα µε τον καταλύτη) και σε 

ατµοσφαιρική πίεση και εισάγεται στο σύστηµα το µίγµα της αντίδρασης, το οποίο 

αποτελείται από 1000 ppm τολουόλιο σε αέρα. Η συνολική ροή της τροφοδοσίας 

είναι 200 cc/min (W/F=0.018 g.s.cm-3). Η καταλυτική ενεργότητα µελετήθηκε στη 

θερµοκρασιακή περιοχή 120-550οC. Οι µετρήσεις λαµβάνονται αυξάνοντας σταδιακά 

την θερµοκρασία (τουλάχιστον µία µέτρηση ανά 20-40οC). Οι συγκεντρώσεις των 

αντιδρώντων και των προϊόντων υπολογίστηκαν χρησιµοποιώντας το σύστηµα 

ανάλυσης που περιγράφηκε προηγουµένως. Η µετρήσεις  Η µετατροπή του 

τολουολίου (Xtol) υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση:     

in out
tol

in

C CX
C
−

=     (3.11) 

Όπου Cin και Cout είναι η συγκέντρωση του τολουολίου στην είσοδο και έξοδο του 

αντιδραστήρα, αντίστοιχα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το CO2 ήταν το µόνο προϊόν στις 

συνθήκες που χρησιµοποιήθηκαν. 

 Ο εγγενής ρυθµός της αντίδρασης οξείδωσης του τολουολίου µετρήθηκε σε 

ξεχωριστά πειράµατα, τα οποία πραγµατοποιήθηκαν σε διαφορικές συνθήκες 

αντίδρασης, όπου η µετατροπή του τολουολίου (Xtol) ήταν µικρότερη από 15%, ώστε 

να ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις των φαινοµένων µεταφοράς µάζας και 

θερµότητας. Ο ρυθµός µετατροπής του τολουολίου ανά γραµµάριο καταλύτη 

υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση: 

( )in outC C F
r

W
−

=     (3.12)   

    

Όπου r είναι ο ρυθµός µετατροπής του τολουολίου (mol s-1 g-1),  η συνολική ροή 

στη τροφοδοσία (mol s

F
-1) και W  η µάζα του καταλύτη (g). Τα αποτελέσµατα αυτά σε 

συνδυασµό µε τις µετρήσεις της διασποράς από πειράµατα εκλεκτικής 

χηµειορόφησης χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της συχνότητας αναστροφής 
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(TOF) του τολουολίου εκφρασµένη σε mole τολουολίου που µετατρέπονται στην 

µονάδα του χρόνου ανά επιφανειακό άτοµου µετάλλου (s-1):       

..
.

tol M

M

r ABTOF
D X

=     (3.13) 

Όπου ΑΒΜ είναι το µοριακό βάρος του µετάλλου Μ, ΧΜ η ρόφηση του καταλύτη σε 

µέταλλο (gmet./gcat.) και D η διασπορά. 

Η κινητική µελέτη της αντίδρασης οξείδωσης του τολουολίου 

πραγµατοποιήθηκε σε θερµοκρασιακή περιοχή 270-320oC, µε µάζα καταλύτη 10mg, 

συνολική ροή 200 ή 400 cc/min και σύσταση τροφοδοσίας αποτελούµενη από 0.036-

0.341% τολουολίου και 21% Ο2. Όλες οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε 

διαφορετικές συνθήκες αντίδρασης.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο   
 

 

Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΛΟΥΟΛΙΟΥ ΣΕ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Pt ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΞΕΙ∆ΙΩΝ   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Εισαγωγή  

Οι υποστηριγµένοι καταλύτες ευγενών µετάλλων και µεταλλικών οξειδίων 

παρουσιάζουν υψηλή ενεργότητα στην αντίδραση οξείδωσης των πτητικών 

οργανικών ενώσεων. Η υποστηριγµένοι καταλύτες ευγενών µετάλλων (κυρίως Pt και 

Pd) δείχνουν µεγάλη ενεργότητα στην αντίδραση οξείδωσης των VOCs, 

συµπεριλαµβάνοντας του τολουολίου [1-3], σε σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες και 

µεγάλες αντιστάσεις στην απενεργοποίηση [4-13]. Ανάµεσα στα ευγενή µέταλλα που 

έχουν χρησιµοποιηθεί στην αντίδραση, οι καταλύτες Pt έχουν υψηλή ενεργότητα για 

την οξείδωση των VOCs σε χαµηλές θερµοκρασίες. Η αντίδραση οξείδωσης των 

VOCs έχει µελετηθεί σε καταλύτες Pt υποστηριγµένου σε διάφορους φορείς, όπως γ- 
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Al2O3 [2,6,10,11], TiO2(W6+) [4,6], SiO2 [6], TiO2 [6,11,13] και επίσης σε καταλύτες 

Pd υποστηριγµένου σε φορείς γ- Al2O3 [5,8,11], Nb2O5 [5,9], TiO2 [11], CeO2 [8], 

SnO2, ZrO2 [5,8], MgO, SiO2, WO3 [5]. Από τα αποτελέσµατα των µελετών αυτών 

φαίνεται  ότι η φύση του φορέα παίζει σηµαντικό ρόλο στη καταλυτική συµπεριφορά 

των υποστηριγµένων ευγενών µετάλλων. Η ειδική επιφάνεια, οι όξινες ιδιότητες [4], 

η αναγωγιµότητα του φορέα και η διασπορά του µετάλλου [14-16] παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην συµπεριφορά του καταλύτη. O Papaefthimiou et. al [14] 

µελέτησαν την επίδραση της διασποράς στην ενεργότητα καταλυτών Pt και Pd στην 

οξείδωση του βενζολίου και του αιθυλεστέρα  καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι η 

διασπορά του µετάλλου επηρεάζει την ενεργότητα των καταλυτών Pt σε αντίθεση µε 

εκείνη των καταλυτών Pd. 

Οι καταλύτες των απλών [17,18] ή σύνθετων (µικτών) [19] µεταλλικών 

οξειδίων έχουν δείξει µεγάλη ενεργότητα στην αντίδραση οξείδωσης των VOCs, η 

οποία, σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι συγκρίσιµη µε εκείνη των διασπαρµένων 

µετάλλων [17,18]. Μεγάλο πλεονέκτηµα της χρήσης µεταλλικών οξειδίων αποτελεί 

το γεγονός ότι είναι φθηνότεροι και θερµικά πιο σταθεροί σε σύγκριση µε εκείνους 

των ευγενών µετάλλων.     

Ανάµεσα στους καταλύτες οξειδίων µετάλλων µετάπτωσης που έχουν 

εξεταστεί για την καταστροφή των VOCs, τα οξείδια του µαγγανίου, του δηµητρίου, 

του χρωµίου, του χαλκού και του κοβαλτίου έχουν αναφερθεί να παρουσιάζουν την 

µεγαλύτερη καταλυτική ενεργότητα [17-23]. Οι Wang et al.[18] ανάφεραν ότι η 

δηµήτρια που παρασκευάστηκε µέσω οξειδοαναγωγικής αντίδρασης σε H2O2 είναι η 

πιο ενεργή ανάµεσα σε άλλες δηµήτριες που παρασκευάστηκαν µε διαφορετικές 

µεθόδους.   

Η επίδραση της προσθήκης οξειδίων µέταλλων µετάπτωσης στην καταλυτική 

ενεργότητα των καταλυτών ευγενών µετάλλων έχει ερευνηθεί από µερικούς 

ερευνητές [16,24-26] και, σε ορισµένες περιπτώσεις, αναφέρθηκε ότι αυτή η 

προσθήκη επιδρά θετικά. Οι Ferreira et al. [27] βρήκαν πως ο καταλύτης 

Pd/V2O5/Al2O3 είναι πιο ενεργός από τους καταλύτες V2O5/Al2O3 και Pd/Al2O3 για 

την αντίδραση οξείδωσης του βενζολίου, ενώ οι Centeno et al. [28] κατάληξαν στο 

συµπέρασµα ότι η προσθήκη της δηµήτριας βελτιώνει την καταλυτική συµπεριφορά 

των υποστηριγµένων καταλυτών χρυσού. 

Στο κεφάλαιο αυτό, µελετήθηκε η αντίδραση οξείδωσης του τολουολίου 

παρουσία περίσσειας οξυγόνου σε υποστηριγµένους καταλύτες Pt και καταλύτες 
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απλών µεταλλικών οξειδίων υποστηριγµένων σε γ-Al2O3 µεγάλης επιφάνειας. 

Παράλληλα, µελετήθηκε η επίδραση της προσθήκης του Pt στα εξεταζόµενα 

υποστηριγµένα µεταλλικά οξείδια. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα 

Θερµοπρογραµµατιζόµενης αναγωγής (TPR) µε H2 ή CO για το προσδιορισµό της 

αναγωγιµότητας των καταλυτικών δειγµάτων.  

 

4.2 Οµογενής αντίδραση και ενεργότητα του φορέα γ-Al2O3  

Αρχικά, µελετήθηκε η δυνατότητα πραγµατοποίησης της αντίδρασης απουσία 

καταλύτη, µε σκοπό την εύρεση της συνεισφοράς των οµογενών αντιδράσεων. Οι 

οµογενείς αντιδράσεις πραγµατοποιούνται σε υψηλές θερµοκρασίες, όπου ευνοούνται 

θερµοδυναµικά. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε πείραµα οµογενούς 

αντίδρασης σε άδειο αντιδραστήρα υπό συνθήκες ίδιες µε αυτές στις οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν τα πειράµατα καταλυτικής ενεργότητας. Βρέθηκε ότι το 

τολουόλιο οξειδώνεται προς CO2 χωρίς ενδιάµεσα προϊόντα σε συµφωνία µε τη 

βιβλιογραφία [29]. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.1, όπου 

παρατηρείται ότι η οµογενής ενεργότητα γίνεται σηµαντική για θερµοκρασίες 

µεγαλύτερες από 300oC. 

Υπό παρόµοιες συνθήκες πραγµατοποιήθηκαν τα πειράµατα καταλυτικής 

ενεργότητας παρουσία εµπορικού φορέα γ-Al2O3 (Engelhard). Τα αποτελέσµατα που 

ελήφθησαν παρουσιάζονται επίσης στο Σχήµα 4.1 για να συγκριθούν µε την οµογενή 

αντίδραση. Όπως φαίνεται, η αντίδραση ξεκινά στην ίδια θερµοκρασιακή περιοχή της 

οµογενούς αντίδραση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η καµπύλη µετατροπής τολουολίου 

παρουσία του φορέα µετατοπίζεται προς υψηλότερες θερµοκρασίες σε σύγκριση µε 

εκείνη της οµογενούς αντίδρασης, υποδεικνύοντας ότι η γ-Al2O3 δρα παρεµποδιστικά 

(quencher) στην αντίδραση οξείδωσης του τολουολίου. Αυτό σηµαίνει ότι αν κάποια 

αντίδραση πραγµατοποιείται οµογενώς, δηλαδή υπάρχουν συγκρούσεις µεταξύ των 

µορίων των αντιδρώντων, η προσθήκη  επιφάνειας στον αντιδραστήρα (γ-Al2O3) 

οδηγεί στην µείωση των συγκρούσεων αυτών, αφού πλέον παρεµβαίνει και η 

επιφάνεια του φορέα, και άρα η αντίδραση πραγµατοποιείται σε µικρότερο βαθµό.    
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Σχήµα 4.1: Οξείδωση του τολουολίου σε οµογενή αντίδραση και παρουσία φορέα γ-Al2O3 

 

 

4.3 Καταλύτες Pt διεσπαρµένοι σε οξείδια µετάλλων (εµπορικούς φορείς)   

4.3.1 Επίδραση της φύσης του φορέα  

Η επίδραση της φύσης του φορέα στην καταλυτική ενεργότητα µελετήθηκε σε 

καταλύτες Pt (0.5 wt.%) διεσπαρµένου σε διαφορετικούς φορείς,  που µπορούν να 

διακριθούν σε δύο κατηγορίες: τα αναγώγιµα οξείδια µετάλλων όπως TiO2, CeO2, 

YSZ, La2O3, MnO, TiO2(W6+) και µη-αναγώγιµα οξείδια µετάλλων όπως  MgO, 

SiO2, Al2O3. Οι παραπάνω φορείς χαρακτηρίστηκαν ως προς την ειδική τους 

επιφάνεια µε την χρήση της τεχνικής ΒΕΤ. Οι καταλύτες που χρησιµοποιήθηκαν, 

χαρακτηρίστηκαν ως προς τη διασπορά της ενεργού φάσης, το µέγεθος των 

κρυσταλλιτών και την εκτιθέµενη µεταλλική επιφάνεια µε χρήση της µεθόδου της 

εκλεκτικής χηµειορόφησης CO , στους 25oC. Η χηµειορόφηση πραγµατοποιήθηκε µε 

την χρήση του CO για την αποφυγή του φαινόµενου spillover που παρατηρείται 

συνήθως στο φορέα CeO2. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τις τεχνικές και τη 

µεθοδολογία χαρακτηρισµού παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 3 (3.3.1-3.3.3). Τα 

αποτελέσµατα του χαρακτηρισµού που ελήφθησαν παρουσιάζονται αναλυτικά στον 

Πίνακα 4.1. Παρατηρείται ότι η ειδική επιφάνεια των φορέων κυµαίνεται από 0.4 m2 
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g-1 για το MnO έως 144 m2 g-1 για το SiO2 (Πίνακας 4.1). Παρατηρείται, επίσης, ότι η 

τιµή της ειδικής επιφάνειας του ενισχυµένου φορέα TiO2 µε ιόντα W6+ (15 m2 g-1) 

είναι µικρότερη από εκείνη του µη-ενισχυµένου (44 m2 g-1), λόγω της θερµικής 

κατεργασίας (900oC) στην οποία υποβλήθηκε ο πρώτος. Σαν αποτέλεσµα των 

διαφορών στην φύση και στην ειδική επιφάνεια των φορέων, η διασπορά των Pt 

ποικίλει επίσης σηµαντικά από  3% για το MgO έως 70% για το TiO2 και, αντίστοιχα, 

το µέγεθος των κρυσταλλιτών από 35 έως 1.5 nm (Πίνακας 4.2).        

 

 

Πίνακας 4.1: Μετρήσεις ειδικής επιφάνειας των φορέων. 
 

Φορέας Ειδική επιφάνεια 
SSA (m2 g-1 ) Φορέας Ειδική επιφάνεια 

SSA (m2 g-1 ) 
SiO2 144 YSZ 12 

Al2O3 83 La2O3 7 

TiO2 44 ZrO2 4 

MgO 22 CeO2 3 

TiO2(W6+) 15 MnO 0.4 

 

 

Πίνακας 4.2: Μετρήσεις διασποράς και µέσου µεγέθους κρυσταλλιτών καταλυτών Pt (0.5 
wt.%) και οι ενέργειες ενεργοποίησης τους για την αντίδραση οξείδωσης τολουολίου.   
 

0.5 wt.% Pt/MxOy
∆ιασπορά 
 (D) (%) 

Μέγεθος 
κρυσταλλιτών 

dPt (nm) 

Ενέργεια 
ενεργοποίησης 

(kcal/mol) 
SiO2 53 1.9 53.1 

Al2O3 62 1.7 85.2 

TiO2 70 1.5 28.9 

MgO 3 35 52 

La2O3 11 8.9 27.4 

ZrO2 30 3.3 51.6 

CeO2 41 2.5 34.3 

MnO 9 11.5 42.6 

TiO2(W6+) 25.7 4 43.3 

YSZ 22.9 4.4 138.5 
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Τα πειράµατα καταλυτικής ενεργότητας πραγµατοποιήθηκαν στη 

θερµοκρασιακή περιοχή 120-550οC, µε τροφοδοσία αποτελούµενη από 1000 ppm 

τολουολίου σε αέρα, µάζα καταλύτη 60 mg και συνολική ροή 200 cc/min. Τα 

πειράµατα έγιναν στη συσκευή που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 (3.4.1), ενώ η 

µεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιγράφεται στο ίδιο Κεφάλαιο (3.4.3). Τα 

αποτελέσµατα που ελήφθησαν για τους καταλύτες Pt/MxOy, οι οποίοι έχουν την ίδια 

µεταλλική φόρτιση (0.5 wt.%Pt), παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.2, όπου 

παρουσιάζεται η µετατροπή του τολουολίου (Χtol.) προς CO2 (µοναδικό προϊόν της 

αντίδρασης στις εξεταζόµενες πειραµατικές συνθήκες) σα συνάρτηση της 

θερµοκρασίας για κάθε καταλύτη. Παρατηρείται ότι βέλτιστη συµπεριφορά 

παρουσιάζει ο καταλύτης Pt/CeO2, ο οποίος είναι ενεργός σε θερµοκρασίες 

µεγαλύτερες από 120οC. Η µετατροπή του τολουολίου αυξάνεται µε την αύξηση της 

θερµοκρασίας και φτάνει σε 100% σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 240οC. Οι 

καταλύτες Pt διασπαρµένου σε YSZ, TiO2(W6+) και SiO2, οι οποίοι παρουσιάζουν 

παραπλήσια δραστικότητα, και καθίστανται ενεργοί στη θερµοκρασιακή περιοχή 

150-160 οC, ενώ πλήρης µετατροπή επιτυγχάνεται στη θερµοκρασιακή περιοχή 240-

260 οC. Ακολουθούν οι καταλύτες Pt υποστηριγµένου σε Al2O3, ZrO2 και MgO, οι 

οποίοι παρουσιάζουν παραπλήσια ενεργότητα φτάνοντας σε πλήρη µετατροπή στους 

280οC (Σχήµα 4.2). Οι καταλύτες υποστηριγµένοι σε TiO2 και La2O3 ενεργοποιούνται 

σε ακόµα υψηλότερες θερµοκρασίες (185 και 200oC, αντίστοιχα) και επιτυγχάνουν 

µετατροπή 100% σε θερµοκρασίες 300 και 330οC, αντίστοιχα.  Τέλος, ο καταλύτης 

Pt/MnO παρουσίασε την χαµηλότερη καταλυτική ενεργότητα ανάµεσα στα 

εξεταζόµενα δείγµατα, µε τη µετατροπή του τολουολίου να ξεκινά από τους 220oC 

και να γίνεται πλήρης σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από τους 460oC. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι καταλύτες Pt διασπαρµένου σε αδρανή ή µη-

αναγώγιµα οξείδια µετάλλων (π.χ. SiO2, Al2O3, ZrO2, MgO) γενικά παρουσιάζουν 

παραπλήσια καταλυτική ενεργότητα, η οποία είναι σαφώς υψηλότερη από εκείνη των 

καταλυτών Pt διασπαρµένου σε αναγώγιµα οξείδια µετάλλων (TiO2, La2O3, MnO). 

Αξιοσηµείωτη εξαίρεση αποτελεί ο καταλύτης Pt/CeO2, ο οποίος είναι ο πιο ενεργός 

καταλύτης παρόλο που χαρακτηρίζεται από πολύ χαµηλή ειδική επιφάνεια SBET (3 m2 

g-1).  
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Σχήµα 4.2: Επίδραση της φύσης του φορέα στην ενεργότητα των διεσπαρµένων καταλυτών 
Pt (0.5 wt.%). 
 

 

Ο εγγενής ρυθµός της αντίδρασης στους καταλύτες Pt/MxOy µετρήθηκε σε 

ξεχωριστά πειράµατα, τα οποία πραγµατοποιήθηκαν σε διαφορικές συνθήκες 

αντίδρασης (Xtol <15%). Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στο διάγραµµα τύπου 

Arrhenius του Σχήµατος 4.3, όπου ο ρυθµός εκφράζεται σε mol τολουολίου που 

µετατρέπονται στην µονάδα του χρόνου ανά γραµµάριο καταλύτη. Η σειρά 

ενεργότητας είναι αντίστοιχη µε αυτή που είδαµε προηγουµένως, µε το Pt/CeO2 να 

παρουσιάζει την υψηλότερη ενεργότητα. 

 Η συχνότητας αναστροφής (Turn Over Frequency, TOF) του τολουολίου 

υπολογίστηκε για κάθε καταλύτη χρησιµοποιώντας τις τιµές της διασποράς του 

µετάλλου (Πίνακας 4.2). Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στο διάγραµµα τύπου 

Arrhenius του Σχήµατος 4.4, όπου ο ρυθµός εκφράζεται σε mol τολουολίου που 

µετατρέπονται στην µονάδα του χρόνου ανά επιφανειακό άτοµο Pt. Παρατηρείται 

πως η συχνότητα αναστροφής του τολουολίου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη 

φύση του φορέα. Ο βέλτιστος καταλύτης είναι Pt/CeO2 και παρουσιάζει ενεργότητα 

κατά 1-2 τάξεις µεγέθους µεγαλύτερη από τους υπόλοιπους εξεταζόµενους καταλύτες 

Pt/MxOy. Πρακτικά, Pt υποστηριγµένο σε αδρανή οξείδια µετάλλων (SiO2, Al2O3, 

MgO) παρουσιάζει την ίδια καταλυτική ενεργότητα, υποδεικνύοντας ότι ο ρυθµός της  
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Σχήµα 4.3: ∆ιαγράµµατα Arrhenius  του ρυθµού µετατροπής του τολουολίου ανά γραµµάριο 
καταλύτη σε καταλύτες 0.5 % Pt/MxOy
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Σχήµα 4.4: ∆ιαγράµµατα Arrhenius της συχνότητας αναστροφής (TOF) του τολουολίου  σε 
καταλύτες 0.5 % Pt/MxOy
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αντίδρασης σε αυτούς τους καταλύτες είναι ανεξάρτητος από τη φύση του φορέα. 

Αντίθετα, η ενεργότητα του υποστηριγµένου Pt σε αναγώγιµα οξείδια µετάλλων 

επηρεάζεται σηµαντικά από τη φύση του φορέα και µειώνεται ακολουθώντας την 

σειρά Pt/CeO2 > Pt/TiO2 > Pt/La2O3 > Pt/MnO. Όσον αφορά τον καταλύτη Pt/ZrO2, η 

καταλυτική του συµπεριφορά είναι παρόµοια µε εκείνη των καταλυτών Pt 

υποστηριγµένων σε µη-αναγώγιµα οξείδια µετάλλων (Σχήµα 4.4), αν και το ZrO2, 

όπως είναι γνωστό, παρουσιάζει κάποια οξειδαναγωγικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει 

να σηµειωθεί ότι η διασπορά του µέταλλου στους καταλύτες Pt/MxOy ποικίλει από 

καταλύτη σε άλλο σηµαντικά, εποµένως, δεν αποκλείεται η πιθανότητα να υπάρχει 

επίδραση από το µέγεθος σωµατιδίων στο TOF.  

Από τις κλίσεις των ευθειών του Σχήµατος 4.4 υπολογίστηκαν οι ενέργειες 

ενεργοποίησης της αντίδρασης (Πίνακας 4.2). Βρέθηκε ότι η φαινόµενη ενέργεια 

ενεργοποίησης της αντίδρασης επηρεάζεται σηµαντικά από την φύση του φορέα. 

Από τα αποτελέσµατα των Σχηµάτων 4.2, 4.3 και 4.4 φτάνουµε στο 

συµπέρασµα ότι ο εγγενής ρυθµός της αντίδρασης επηρεάζεται σηµαντικά από τη 

φύση του φορέα. Ένας σηµαντικός παράγοντας που παίζει σηµαντικό ρόλο είναι η 

αναγωγιµότητα, αφού οι καταλύτες Pt διασπαρµένου σε αδρανή ή µη-αναγώγιµα 

οξείδια µετάλλων (π.χ. SiO2, Al2O3, ZrO2, MgO) γενικά παρουσιάζουν παραπλήσια 

καταλυτική ενεργότητα, η οποία είναι υψηλότερη από εκείνη των καταλυτών Pt που 

διασπείρεται σε αναγώγιµα οξείδια µετάλλων (π.χ.TiO2, La2O3, MnO). Αξιοσηµείωτη 

εξαίρεση αποτελεί ο καταλύτης Pt/CeO2 ο οποίος είναι ο πιο ενεργος καταλύτης 

παρόλο που χαρακτηρίζονται από πολύ χαµηλές ειδικές επιφάνειες SBET (3 m2.g-1 

αντίστοιχα). Η υψηλή ενεργότητα του καταλύτη Pt/TiO2(W6+) σε σύγκριση µε αυτή 

του Pt/TiO2 στην οξείδωση των VOCs παρατηρήθηκε επίσης από τους Π. 

Παπαευθυµίου [4]. Οι συγγραφείς έχουν αποδώσει αυτή τη συµπεριφορά του 

ενισχυµένου φορέα TiO2(W6+) στις αυξηµένες όξινες θέσεις της επιφάνειας, στις 

οποίες χηµοροφούνται τα VOCs.  

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την καταλυτική ενεργότητα αποτελούν η 

ειδική επιφάνεια SBET και η διασπορά του µετάλλου.  Ο καταλύτης Pt/CeO2, ο οποίος 

παρουσιάζει τη βέλτιστη συµπεριφορά, χαρακτηρίζεται από µεγάλη διασπορά 41% 

και µικρό µέγεθος κρυσταλλιτών 2.5 nm, ενώ η διασπορά του Pt στην περίπτωση των 

καταλυτών Pt/La2O3 και Pt/MnO, που παρουσιάζουν τις χαµηλότερες ενεργότητες 

αυτής της σειράς, κυµαίνεται σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές (11 και 9%, αντίστοιχα), 

καθώς και η ειδική τους επιφάνεια SBET παίρνει πολύ χαµηλές τιµές (7 και 0.4 m2.g-1
,
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αντίστοιχα). Στην βιβλιογραφία, αρκετές µελέτες [14-16] αναφέρουν την εξάρτηση 

της ενεργότητας των Pt καταλυτών από τη διασπορά µετάλλου. O Papaefthimiou et. 

al [14] µελέτησαν την επίδραση της διασποράς στην καταλυτική ενεργότητα των Pt 

και Pd στην οξείδωση του βενζολίου και του αιθυλεστέρα και  κατάληξαν στο 

συµπέρασµα ότι η διασπορά του µετάλλου επηρεάζει την ενεργότητα των καταλυτών 

Pt σε αντίθεση µε εκείνη των καταλυτών Pd. 

Η καταλυτική ενεργότητα Pt καταλυτών επηρεάζεται σηµαντικά από τη φύση 

του φορέα. Η ειδική επιφάνεια, οι όξινες ιδιότητες [4]  και η αναγωγιµότητα του 

φορέα [14-16] παίζουν σηµαντικό ρόλο όπως και η διασπορά του µετάλλου. Είναι 

λοιπόν φανερό ότι είναι δύσκολο να προταθεί µία άµεση συσχέτιση µεταξύ 

καταλυτικής ενεργότητας και των επιδράσεων του φορέα και της διασποράς του 

µετάλλου.   

 

4.3.2 Επίδραση της φόρτισης σε µέταλλο (Pt) 

 Παρόµοια πειράµατα καταλυτικής συµπεριφοράς πραγµατοποιήθηκαν 

προκειµένου να µελετηθεί η επίδραση της φόρτισης σε µέταλλο στην ενεργότητα 

καταλυτών µε διαφορετική φόρτιση σε πλατίνα (0.5-5.0 wt. %Pt) υποστηριγµένη σε 

Al2O3 (SBET = 90m2/g, Alfa Products). Η αλούµινα χρησιµοποιήθηκε σαν φορέας 

επειδή είναι πρακτικά ανενεργή σε θερµοκρασιακή περιοχή που λαµβάνει χώρα η 

αντίδραση.  

Οι καταλύτες που εξετάστηκαν, χαρακτηρίστηκαν ως προς τη διασπορά της 

ενεργού φάσης, το µέγεθος των κρυσταλλιτών και την εκτιθέµενη µεταλλική 

επιφάνεια µε χρήση της µεθόδου της εκλεκτικής χηµειορόφησης CO , στους 25oC, 

για περισσότερες λεπτοµέρειες (Κεφάλαιο 3 (3.3.3)). Τα αποτελέσµατα του 

χαρακτηρισµού που ελήφθησαν παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 4.3. Η 

διασπορά των καταλυτών Pt/Al2O3 είναι πρακτικά η ίδια (62% - 78%) ενώ  το 

µέγεθος των κρυσταλλιτών δεν µεταβάλλεται σηµαντικά (από 1.3 έως 1.7 nm), 

(Πίνακας 4.3).        
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Πίνακας 4.3: Μετρήσεις διασποράς και µέσου µεγέθους κρυσταλλιτών για τους καταλύτες Pt 
(0.5-5 wt.%)/Al2O3. 
 

wt.% Pt/ Al2O3
∆ιασπορά 
 (D) (%) 

Μέγεθος 
κρυσταλλιτών 

dPt (nm) 
0.5  62 1.7 

1 74 1.4 

2 78 1.3 

5 75 1.4 

 

 

 

Τα αποτελέσµατα της καταλυτικής συµπεριφοράς των Pt/Al2O3  φαίνονται 

στο Σχήµα 4.5, όπου παρουσιάζεται η µετατροπή του τολουολίου (Χtol.) σε CO2 σαν 

συνάρτηση της θερµοκρασίας για κάθε καταλύτη. Παρατηρείται ότι η αύξηση της 

ποσότητας του  Pt από 0.5% έως 5.0% οδηγεί σε σηµαντική µετατόπιση της 

καµπύλης µετατροπής του τολουολίου προς χαµηλότερες θερµοκρασίες. Πιο 

συγκεκριµένα, η καµπύλη µετατροπής του τολουολίου µετατοπίζεται κατά 

περισσότερο από 50oC προς χαµηλότερες θερµοκρασίες. Ο καταλύτης Pt(5 wt.%) 

/Al2O3 είναι ενεργός σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 100οC και πετυχαίνει 100% 

µετατροπή τολουολίου στους 170οC.  

Πραγµατοποιήθηκαν κινητικά πειράµατα στους καταλύτες (0.5-5.0 wt. 

%Pt)/Al2O3  σε διαφορικές συνθήκες αντίδρασης (Xtol <15%,). Υπολογίστηκε η 

συχνότητας αναστροφής του τολουολίου για κάθε καταλύτη χρησιµοποιώντας τις 

τιµές διασποράς του µετάλλου (Πίνακας 4.3). Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στο 

διάγραµµα τύπου Arrhenius του Σχήµατος 4.6 όπου ο ρυθµός εκφράζεται σε mol 

τολουολίου που µετατρέπονται στην µονάδα του χρόνου ανά επιφανειακό άτοµο Pt. 

Παρατηρείται ότι όλα τα πειραµατικά σηµεία πέφτουν στην ίδια ευθεία, 

υποδεικνύοντας ότι η συχνότητας αναστροφής του τολουολίου δεν εξαρτάται ούτε 

από τη φόρτιση σε µέταλλο ούτε από το µέγεθος κρυσταλλικών του Pt, αν και το 

τελευταίο δεν κυµαίνεται σηµαντικά (1.3-1.7 nm)  για αυτό το σετ καταλυτών 

(Πίνακας 4.3). Συνεπώς, οι διαφορές που παρατηρούνται στις καµπύλες µετατροπής 

του Σχήµατος 4.5 µπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στη διαφορετική ποσότητα 

της  εκτιθέµενης επιφάνειας του µέταλλου (Pt).         
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Σχήµα 4.5: Επίδραση της µεταλλικής φόρτισης (0.5-5%) στην ενεργότητα των καταλυτών 
Pt/Al2O3.  
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Σχήµα 4.6: ∆ιαγράµµατα Arrhenius της συχνότητας αναστροφής (TOF) του τολουολίου  σε 
καταλύτες Pt/Al2O3 διαφορετικής µεταλλικής φόρτισης (0.5-5%) 
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4.4 Καταλύτες απλών µεταλλικών οξειδίων (χωρίς πλατίνα)  

Η επίδραση της ειδικής επιφάνειας στην καταλυτική ενεργότητα απλών 

µεταλλικών οξειδίων µελετήθηκε σε καταλύτες CeO2 που χαρακτηρίζονται από 

διαφορετικές ειδικές επιφάνειες ΒΕΤ (3-55 m2/g).  Χρησιµοποιήθηκαν 4 διαφορετικά 

είδη CeO2, εκ των οποίων το ένα ήταν εµπορικό (commerical) και τα υπόλοιπα (Α1, 

Α2, Α3) παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο µε τη µέθοδο των αλκοξειδίων [30], η 

οποία περιγράφεται στο κεφάλαιο 3 (3.2.2). Η ειδική επιφάνεια µετρήθηκε µε τη 

µέθοδο ΒΕΤ και µεταβάλλεται από 3 m2/g (commerical) έως 55 m2/g (Πίνακας 4.4).  

 

 

Πίνακας 4.4: Μετρήσεις ειδικής επιφάνειας των φορέων. 
 

Φορέας Ειδική επιφάνεια 
SSA (m2 g-1 ) 

commercial 3 

Α1  28 

Α2 32 

Α3 55 

 

 

Η δηµήτρια επιλέχθηκε σαν αντιπροσωπευτικός αναγώγιµος καταλύτης απλού 

οξειδίου µετάλλου, που παρουσιάζει σηµαντική ενεργότητα κάτω από τις παρούσες 

συνθήκες αντίδρασης. Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων καταλυτικής συµπεριφοράς 

των δειγµάτων CeO2  φαίνονται στο Σχήµα 4.7, όπου παρουσιάζεται η µετατροπή του 

τολουολίου (Χtol.) σε CO2 σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας αντίδρασης. 

Παρατηρείται ότι η εµπορική δηµήτιρα χαµηλής επιφάνειας (3 m2/g) παρουσιάζει 

µετρήσιµη ενεργότητα στους 300oC. Η µετατροπή  του τολουολίου αυξάνεται µε την 

αύξηση της θερµοκρασίας και φτάνει 80% στους 500οC. η αύξηση της ειδικής 

επιφάνειας του CeO2 σε 28-32 m2/g οδηγεί σε σηµαντική µετατόπιση της καµπύλης 

µετατροπής προς χαµηλότερες θερµοκρασίες κατά 150 οC. Περαιτέρω αύξηση της 

ειδικής επιφάνειας σε 55 m2/g οδηγεί σε επιπλέον, αλλά µικρότερη, βελτίωση της 

καταλυτικής συµπεριφοράς. Ο καταλύτης µε την ψηλότερη ειδική επιφάνεια 

ενεργοποιείται στους 200οC και επιτυγχάνει την ολική  µετατροπή τολουολίου σε 

CO2 στους 370 οC (Σχήµα 4.7).  
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Τα αποτελέσµατα αυτά βρίσκονται σε συµφωνία µε τις παρατηρήσεις του 

Wang και των συνεργατών του [18], οι οποίοι µελέτησαν την ενεργότητα καταλυτών 

CeO2 που παρασκευάστηκαν µε διαφορετικές µεθόδους ώστε να έχουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά (όπως η ειδική επιφάνεια ΒΕΤ και το µέγεθος των κρυσταλλιτών). Οι 

ερευνητές βρήκαν πως  η καταλυτική ενεργότητα αυξάνεται µε την αύξηση της 

ειδικής επιφάνειας. 
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Σχήµα 4.7: Επίδραση της ειδικής επιφάνεια στην καταλυτική ενεργότητα των CeO2 
καταλυτών.  
 

 

Ο εγγενής ρυθµός της αντίδρασης στους καταλύτες CeO2 µετρήθηκε σε 

ξεχωριστά πειράµατα υπό διαφορικές συνθήκες αντίδρασης (Xtol <15%). Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο διάγραµµα τύπου Arrhenius του Σχήµατος 4.8 

όπου ο ρυθµός εκφράζεται σε mol τολουολίου που µετατρέπονται στην µονάδα του 

χρόνου ανά γραµµάριο καταλύτη. Η σειρά ενεργότητας είναι αντίστοιχη µε αυτή που 

είδαµε προηγουµένως, δηλαδή, η ενεργότητα των καταλυτών CeO2 αυξάνεται µε την 

αύξηση της ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ.  
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Σχήµα 4.8: ∆ιάγραµµα Arrhenius  του ρυθµού µετατροπής του τολουολίου ανά γραµµάριο 
καταλύτη CeO2. 
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Σχήµα 4.9: ∆ιάγραµµα Arrhenius του ρυθµού µετατροπής του τολουολίου ανά µονάδα 
επιφάνειας καταλύτη CeO2.  
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Από τα προηγούµενα αποτελέσµατα των κινητικών πειραµάτων που 

πραγµατοποιήθηκαν σε αυτή την οµάδα καταλυτών και παίρνοντας υπόψη την ειδική 

επιφάνεια των δειγµάτων CeO2 (Πίνακας 4.4), υπολογίστηκε ο εγγενής ρυθµός της 

αντίδρασης  εκφραζόµενος σε mol τολουολίου που µετατρέπονται στην µονάδα του 

χρόνου  ανά  επιφάνεια  καταλύτη.  Τα  αποτελέσµατα  συνοψίζονται  στο  διάγραµµα 

τύπου Arrhenius του Σχήµατος 4.9. Παρατηρείται ότι όλα τα σηµεία πέφτουν στην 

ίδια ευθεία. Συνεπώς, αν και ο ρυθµός ανά γραµµάριο καταλύτη εξαρτάται ισχυρά 

από την ειδική επιφάνεια του CeO2, ο ρυθµός ανά m2 επιφάνειας καταλύτη παραµένει 

ο ίδιος για όλα τα δείγµατα που δοκιµάστηκαν. 

Σύγκριση των αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.7 µε εκείνα 

του Σχήµατος 4.2 φανερώνει τα εξής: 

I. Το CeO2 χαµηλής ειδικής επιφάνειας που χρησιµοποιήθηκε στην παρασκευή 

του καταλύτη Pt/CeO2 συνεισφέρει πολύ λίγο στην ολική ενεργότητα του 

καταλύτη. Αυτό φανερώνεται από το γεγονός ότι ο καταλύτης CeO2 

παρουσιάζει ενεργότητα σε θερµοκρασίες υψηλότερες από 300oC (Σχήµα 4.7), 

ενώ ο καταλύτης Pt/CeO2 πετυχαίνει πλήρη οξείδωση τολουολίου στους 260oC 

(Σχήµα 4.2). Είναι πιθανόν, βέβαια, η παρουσία του Pt να µπορεί να ενεργοποιεί 

το CeO2 σε χαµηλές θερµοκρασίες. Αυτή η ενεργοποίηση µπορεί να γίνει µε 

διαφορετικούς τρόπους, π.χ. διασπαστική ρόφηση του οξυγόνου και spill-over 

των ροφηµένων ειδών οξυγόνου στην επιφάνεια του CeO2, ειδικά στην 

διεπιφάνεια µετάλλου-φορέα του Pt/CeO2.  

II. Σε χαµηλές θερµοκρασίες, οι καταλύτες CeO2 που χαρακτηρίζονται από υψηλές 

ειδικές επιφάνειες παρουσιάζουν καταλυτική ενεργότητα που είναι συγκρίσιµη 

µε εκείνη των διασπαρµένων καταλυτών (Pt/MxOy). Αυτό αποδεικνύει την 

δυνατότητα ανάπτυξης δραστικών καταλυτών, ευγενών µετάλλων–µεταλλικών 

οξειδίων, εάν χρησιµοποιείται µεταλλικό οξείδιο (MxOy) υψηλής ειδικής 

επιφάνειας. 

Η παρασκευή µεταλλικού οξειδίου που χαρακτηρίζεται από µεγάλη ειδική 

επιφάνεια και θερµική σταθερότητα δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Ένας 

εναλλακτικός τρόπος παρασκευής υλικών µε τα επιθυµητά χαρακτηριστικά είναι η 

διασπορά του µεταλλικού οξειδίου σε φορέα υψηλής επιφάνειας, όπως SiO2 και 
Al2O3. Η µέθοδος έχει χρησιµοποιηθεί επιτυχώς για τη βελτίωση της ενεργότητας, 

εκλεκτικότητας και/ή σταθερότητας ορισµένων καταλυτικών αντιδράσεων [31-33].           
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 Στη παρούσα εργασία, παρασκευάστηκαν διάφορα απλά και σύνθετα 

µεταλλικά οξείδια (MxOy) διεσπαρµένα σε γ-Al2O3 µεγάλης επιφάνειας  (Engelhard, 

180 m2/g) και εξετάστηκε η ενεργότητα τους στην αντίδραση οξείδωσης τολουολίου. 

 

4.5 Καταλύτες υποστηριγµένων µεταλλικών οξειδίων (10%MxOy/Al2O3) 

Για την διερεύνηση της καταλυτική ενεργότητα µεταλλικών οξειδίων 

(MxOy/Al2O3), µελετήθηκε η συµπεριφορά υποστηριγµένων καταλυτών διάφορων 

µεταλλικών οξειδίων σε φορέα γ-Al2O3. Η φόρτιση σε οξείδιο σε όλα τα δείγµατα 

ήταν 10 wt.% MexOy όπου (MxOy: MgO, CuO, CeO2, MnOx, Nd2O3, CsO, ZrO2 V2O5 

και Cr2O3). Ο φορέας που χρησιµοποιήθηκε είναι γ-Al2O3 µεγάλης επιφάνειας  

(Engelhard, 183 m2/g) ώστε οι ειδικές επιφάνειες όλων των µεταλλικών οξειδίων να 

είναι παρόµοιες, αλλά και µεγάλες. Όλα τα δείγµατα παρασκευάστηκαν στο 

εργαστήριο µε τη µέθοδο υγρού εµποτισµού.  

 

4.5.1 Χαρακτηρισµός των καταλυτών 

Οι καταλύτες µεταλλικών οξειδίων διεσπαρµένων σε γ-Al2O3  

χαρακτηρίστηκαν ως προς την ειδική τους επιφάνεια µε την χρήση της τεχνικής ΒΕΤ. 

Τα αποτελέσµατα του χαρακτηρισµού που ελήφθησαν παρουσιάζονται στον πίνακα 

4.5. Παρατηρείται, γενικά, ότι όλοι οι καταλύτες έχουν αρκετά µεγάλη ειδική 

επιφάνεια (142-190 m2.g-1), όµως η  ειδική επιφάνεια των περισσότερων µεταλλικών 

οξειδίων είναι χαµηλότερη από εκείνη του φορέα γ-Al2O3, αφού η ειδική τους 

επιφάνεια κυµαίνεται από 142 m2 g-1 για το MgO/γ-Al2O3 έως 163 m2 g-1 για το 

MnOx/γ-Al2O3 (Πίνακας 4.5). Εξαίρεση αποτελούν οι καταλύτες οξειδίων καισίου και 

ζιρκονίου οι επιφάνειες των οποίων είναι 190 και 179 m2.g-1, αντίστοιχα.  

Οι καταλύτες 10%MxOy/Al2O3 χαρακτηρίστηκαν επίσης µε τη τεχνική της 

περίθλασης ακτίνων Χ (XRD). Τα φάσµατα που ελήφθησαν παρουσιάζονται στο 

Σχήµα 4.10. Σε όλα τα φάσµατα εµφανίζονται κορυφές περίθλασης σε τιµές του 2θ 

ίσες µε 37.1, 45.77 και 66.7, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές του φορέα (Al2O3). Στα 

περισσότερα φάσµατα, όµως, οι κορυφές περίθλασης που εµφανίζονται είναι µόνο 

του φορέα (Al2O3), υποδεικνύοντας ότι τα οξείδια MxOy χαρακτηρίζονται από 

χαµηλή κρυσταλλικότητα και/ή µεγάλη διασπορά (µικρό µέγεθος κρυσταλλιτών). 

Ωστόσο, στην περίπτωση κάποιων καταλυτών MxOy/Al2O3 (Μ= Ce, Mg, Mn), 

επιπλέον κορυφές διακρίνονται υποδηλώνοντας την παρουσία των αντίστοιχων 

κρυσταλλιτών MxOy. Για αυτά τα δείγµατα, το µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών των MxOy 
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υπολογίστηκε από το πλάτος των κορυφών περίθλασης στο ήµισυ του ύψους τους 

(Εξίσωση Sherrer) και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο πίνακα 4.5.   

 

 

Πίνακας 4.5: Μετρήσεις ειδικής επιφάνειας και µέγεθος κρυσταλλιτών των καταλυτών 
10%MxOy/Al2O3  (Μ = V, Cu, Cr, Cs, Nd, Zr, Ce, Mg, Mn).   
 

10% MxOy/ 
Al2O3

Ειδική 
επιφάνεια 

SSA (m2 g-1 ) 

Μέγεθος 
κρυσταλλιτών 
d(MxOy)(nm) 

None (Al2O3) 183 - 

CsO 190 n.d. 

ZrO2 179 n.d. 

MnOx 163 8 

CeO2 161 6 

Nd2O3 153 n.d. 

Cr2O3 152 n.d. 

CuO 152 n.d. 

V2O5 151 n.d. 

MgO 142 n.d. 

• n.d.: δεν εµφανίζονται  κορυφές XRD  
 

 

4.5.2 Πειράµατα καταλυτικής ενεργότητας  

Η καταλυτική ενεργότητα µικτών οξειδίων MxOy/Al2O3 µελετήθηκε σε 

δείγµατα µε φόρτιση 10 wt.% σε οξείδιο (MxOy). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

στο Σχήµα 4.11 όπου παρατηρείται ότι ο καταλύτης CuO/Al2O3 είναι ο πιο ενεργός 

καταλύτης σε αυτό το σετ µε µεγάλη διαφορά σε σύγκρίση µε τους υπόλοιπους. Ο 

καταλύτης αυτός παρουσιάζει µετρήσιµη µετατροπή τολουολίου σε θερµοκρασίες 

µεγαλύτερες από 200οC και φτάνει σε 90% µετατροπή τολουολίου στους 320οC. 

Ακολουθούν οι υποστηριγµένοι καταλύτες MnOx, V2O5 και Cr2O3, οι οποίοι 

παρουσιάζουν παραπλήσια δραστικότητα, ενεργοποιούνται σε ακόµα υψηλότερες 

θερµοκρασίες (Τ>260οC) και οδηγούν σε πλήρη καύση τολουολίου στους 400οC. Ο 

καταλύτης CeO2/Al2O3 είναι ενεργός σε σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες, άλλα η 

οξείδωση του τολουολίου αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας σχετικά αργά. 
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Τέλος, οι καταλύτες MgO, Nd2O3, Cs2O και  ZrO2 υποστηριγµένων σε γ-Al2O3 είναι 

πρακτικά ανενεργοί στις παρούσες συνθήκες του πειράµατος.  

      Ο Wang [34] και ο Kim [35] παρατήρησαν µεγαλύτερες τιµές ενεργότητας 

για δείγµατα CuO/Al2O3 φόρτισης 5 wt.% σε Cu, στην αντίδραση οξείδωσης 

τολουολίου, αλλά και για άλλα VOCs, ανάµεσα σε µία σειρά οξειδίων µετάλλων 

µεταπτώσεως εναποτιθέµενων σε γ-Al2O3 , τις οποίες απέδωσαν στην υψηλή 

διασπορά του οξειδίου. 
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Σχήµα 4.10: Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) των καταλυτών 10%MxOy/Al2O3  (Μ = 
V, Cu, Cr, Cs, Nd, Zr, Ce, Mg, Mn).   
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Σχήµα 4.11: Μετατροπή τολουολίου σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας στους καταλύτες 
10%MxOy/Al2O3  (Μ = V, Cu, Cr, Cs, Nd, Zr, Ce, Mg, Mn).   
 
 

 

4.5.3 Αναγωγιµότητα των καταλυτών (10% MxOy/Al2O3) 

Τα πειράµατα Θερµοπρογραµµατιζόµενης αναγωγής µε H2 ή CO (H2-TPR ή 

CO-TPR) είναι ένας από τους πιο ενδεδειγµένους τρόπους για διερεύνηση της 

αναγωγιµότητας τόσο του οξειδίου του µετάλλου όσο του φορέα.  

 

4.5.3.1 Πειράµατα Θερµοπρογραµµατιζόµενης αναγωγής (TPR) µε H2. 

Τα πειράµατα H2-TPR, της παρούσας εργασίας πραγµατοποιήθηκαν σε 

προοξειδωµένους καταλύτες 10% MxOy/Al2O3 στη θερµοκρασιακή περιοχή 25-750oC 

(β=30oC/min) µε 0.5% H2/He (40 cm3/min), χρησιµοποιώντας την πειραµατική 

διάταξη και διαδικασία που περιγράφοντα στο κεφάλαιο 3 (3.3.4.1-2). Τα 

αποτελέσµατα που ελήφθησαν από τους καταλύτες υποστηριγµένων απλών 

µεταλλικών οξειδίων (10%MxOy/Al2O3) παρουσιάζόνται στο Σχήµα 4.12. Λόγω της 

πολύ µεγάλης κατανάλωσης υδρογόνου στην περίπτωση των µεταλλικών µε MxOy: 

CuO, Cr2O3 και V2O5 (Σχήµα 4.12A), τα φάσµατα TPR τους ελήφθησαν µε την 

χρήση µόνο 30 mg (0.18<d<0.25) σκόνη καταλύτη και 170 mg α-Al2O3 (ως αδρανής), 
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ενώ µία ποσότητα 200 mg ίδιας κοκκοµετρίας χρησιµοποιήθηκε για τα υπόλοιπα 

δείγµατα που εξετάστηκαν (Σχήµα 4.12Β).  
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Σχήµα 4.12 Κατανάλωση H2 κατά τη διάρκεια πειραµάτων TPR σε προοξειδωµένους 
καταλύτες 10%MxOy/Al2O3. 

 

 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα, οι καταλύτες οξειδίων µετάλλων 10%MxOy (Μ = 

Cu, Mn, Cr, V) υποστηριγµένων σε γ-Al2O3 χαρακτηρίζονται από µεγάλη 

αναγωγιµότητα, η οποία υποδεικνύεται από έντονες ή/και χαµηλής θερµοκρασίας 

κορυφές κατανάλωσης υδρογόνου (Σχήµα 4.12). Πιο αναλυτικά, το φάσµα TPR του 

καταλύτη 10%CuO/Al2O3, χαρακτηρίζεται από έντονη και χαµηλής θερµοκρασίας 
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(LT) κορυφή [34], η οποία έχει µέγιστο στους 320oC. Η αναγωγή του καταλύτη 

V2O5/Al2O3 ξεκινά σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από 250oC και το φάσµατα TPR 

αποτελείται από µία έντονη και υψηλής θερµοκρασίας (HT) κορυφή, εντοπίζεται 

στους 690oC. Το δείγµα οξειδίου του µαγγανίου παρουσιάζει παρόµοια κορυφή, µε το 

µέγιστο να εντοπίζεται στους 600oC. Όσον αφορά του καταλύτη Cr2O3/Al2O3, το 

φάσµα TPR αποτελείται από δύο  ευρείες κορυφές που εµφανίζονται στους 240oC και 

460oC. Ο καταλύτης CeO2/Al2O3, ο οποίος είναι λιγότερο ενεργός από τους 

προηγούµενους (Σχήµα 4.12), παρουσιάζει µία κορυφή χαµηλής έντασης στους 

200oC και άλλες 2 εντονότερες κορυφές σε θερµοκρασίες υψηλότερες από 500oC. 

Ακολουθεί ο καταλύτης Nd2O3/Al2O3, ο οποίος χαρακτηρίζεται από παρόµοιο φάσµα 

TPR. Τέλος, οι καταλύτες MgO, CsO και  ZrO2 υποστηριγµένων σε γ-Al2O3 είναι 

πρακτικά µη-αναγώγιµοι στην θερµοκρασιακή περιοχή που µελετήθηκε.   

 

4.5.3.2 Πειράµατα Θερµοπρογραµµατιζόµενης αναγωγής (TPR) µε CO. 

Εκτός από τα πειράµατα H2-TPR, πραγµατοποιήθηκαν και πειράµατα TPR µε 

αναγωγικό µέσο CO. Η συνθήκες αυτών των πειραµάτων είναι ίδιες µε εκείνων των 

πειραµάτων H2-TPR εκτός από το αναγωγικό µέσο που ήταν 0.25% CO/He. Τα 

αποτελέσµατα που ελήφθησαν συνοψίζονται στο Σχήµα 4.13, στο οποίο 

παρουσιάζεται η κατανάλωση του CO συναρτήσει της θερµοκρασίας. Παρατηρείται 

ότι η σειρά της αναγωγιµότητας είναι ίδια µε εκείνη στην περίπτωση των πειραµάτων 

H2-TPR. Παρατηρείται, επίσης, ότι οι καταλύτες οξειδίων µετάλλων 10%MxOy/γ-

Al2O3 (Μ = Cu, Mn, Cr, V)  χαρακτηρίζονται από µεγάλη αναγωγιµότητα (Σχήµα 

4.13). Ο καταλύτη CuO/Al2O3 είναι ο πιο αναγώγιµος και το φάσµα TPR του 

καταλύτη CuO/Al2O3 χαρακτηρίζεται από µία ευρεία κορυφή, η αναγωγή του 

καταλύτη ξεκινά σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από 120oC και έχει µέγιστο στους 

420oC. Ο καταλύτης CeO2/Al2O3, που είναι λιγότερο αναγώγιµος από τους 

προηγούµενους (Σχήµα 4.13) παρουσιάζει 2 ευρείες κορυφές στους 360oC και 640oC. 

Ακολουθεί ο καταλύτης Nd2O3/Al2O3, ο οποίος παρουσιάζει ελάχιστη κατανάλωση 

CO. Τέλος, οι καταλύτες MgO, CsO και  ZrO2 υποστηριγµένοι σε γ-Al2O3 είναι 

πρακτικά µη-αναγώγιµοι στη θερµοκρασιακή περιοχή που µελετήθηκε.  
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Σχήµα 4.13 Κατανάλωση CO κατά τη διάρκεια πειραµάτων TPR σε προοξειδωµένους 
καταλύτες 10%MxOy/Al2O3. 
 
 

Σύγκριση των καµπύλων µετατροπής του τολουολίου (Σχήµα 4.11) µε τα 

φάσµατα TPR (Σχήµατα 4.12, 4.13) δείχνει ότι υπάρχει µία σχέση ανάµεσα στην 

αναγωγιµότητα των καταλυτών MxOy/γ-Al2O3 και στην καταλυτική ενεργότητα που 

παρουσιάζουν. Πιο συγκεκριµένα, η καταλυτική ενεργότητα αυξάνεται µε την 

αύξηση της αναγωγιµότητας των διασπαρµένων µεταλλικών οξειδίων. Εποµένως, η 

ενεργότητα αυτής της οµάδας καταλυτών φαίνεται να εξαρτάται από τα 

οξειδαναγωγικά χαρακτηριστικά των MxOy. Σε ανάλογα αποτελέσµατα κατάληξαν 

αρκετοί ερευνητές. Για παράδειγµα, οι Labaki et al. [36] συµπέραναν ότι η 

ενεργότητα των καταλυτών µεταλλικών οξειδίων σε αντιδράσεις πλήρους οξείδωσης 
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εξαρτάται κυρίως από την αναγωγιµότητα των ενεργών ειδών. Οι Tidahy et al. [37] 

µελέτησαν την οξείδωση του τολουολίου σε καταλύτη 5%Cu/ZrO2 και ανάφεραν ότι 

η καταλυτική ενεργότητα του µπορεί να αποδοθεί στην αναγωγή του χαλκού. Ο 

Wang και οι συνεργάτες του [18], µελέτησαν την οξείδωση του τολουολίου σε 

διάφορα µεταλλικά οξείδια και συµπέραναν πως η ενεργότητα των µεταλλικών 

οξειδίων εξαρτάται από τα οξειδαναγωγικά χαρακτηριστικά των ενεργών φάσεων. 

 

4.5.4 Επίδραση της προσθήκης Pt στην καταλυτική συµπεριφορά 

Εξετάστηκε η επίδραση της προσθήκης Pt (0.5 wt.%) σε καταλύτες 

υποστηριγµένων µεταλλικών οξειδίων (10%MxOy/Al2O3) στην καταλυτική 

ενεργότητα. Οι καταλύτες που χρησιµοποιήθηκαν, χαρακτηρίστηκαν ως προς το 

µέγεθος των κρυσταλλιτών και την εκτιθέµενη µεταλλική επιφάνεια µε χρήση της 

µεθόδου της εκλεκτικής χηµειορόφησης CO, στους 25oC. Τα αποτελέσµατα του 

χαρακτηρισµού συνοψίζονται στον Πίνακα 4.6. Σαν αποτέλεσµα των διαφορών στην 

φύση και στην ειδική επιφάνεια των φορέων, ο λόγος CO/Pt ποικίλει σηµαντικά από  

0.17 για το Nd2O3/Al2O3 έως 1.8 για το CuO/Al2O3 και, αντίστοιχα, το µέγεθος των 

κρυσταλλιτών από 0.57 έως 5.9 nm (Πίνακας 4.6).  

Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται  στο Σχήµα 4.14. Παρατηρείται ότι η 

παρουσία του Pt οδηγεί, γενικά, στη µετατόπιση της καµπύλης µετατροπής 

τολουολίου προς χαµηλότερες θερµοκρασίες, σε σύγκριση µε τους αντιστοίχους 

καταλύτες που δεν περιέχουν µέταλλο, Pt, (Σχήµα 4.11). Αυτή η µετατόπιση είναι 

σηµαντικά εντονότερη στην περίπτωση των µη-αναγώγιµων καταλυτών MxOy (π.χ. M 

= Zr, Mg, Cs), οι οποίοι ήταν, πρακτικά, ανενεργοί απουσία του διασπαρµένου Pt. Τα 

περισσότερα δείγµατα (M = Mn, Ce, Cs, Mg, Nd, Zr), που παρουσιάζονται στο 

Σχήµα 4.14, παρουσιάζουν παραπλήσια συµπεριφορά, φτάνοντας 100% µετατροπή σε 

Τ>210οC, γεγονός που υποδεικνύει ότι η καταλυτική ενεργότητα καθορίζεται από το 

υποστηριγµένο µέταλλο και όχι από την φύση του µεταλλικού οξειδίου (MxOy). 

Σύγκριση των αποτελεσµάτων των Σχηµάτων 4.11 και 4.14 φανερώνει ότι η 

συσχέτιση της καταλυτικής ενεργότητας µε την αναγωγιµότητα αντιστρέφεται 

παρουσία του διασπαρµένου Pt. Πιο συγκεκριµένα, οι Pt καταλύτες των αναγώγιµων 

µεταλλικών οξειδίων (π.χ., M = Cr, Cu, V) είναι, γενικά, λιγότερα ενεργοί από 

εκείνους που περιέχουν µη-αναγώγιµα µεταλλικά οξείδια. Η ίδια τάση παρατηρήθηκε 

και στην περίπτωση των καταλυτών Pt/ MxOy (Σχήµα 4.2). 
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Πίνακας 4.6: Αποτελέσµατα µετρήσεων εκλεκτικής χηµειορόφησης καταλυτών Pt (0.5 
wt.%) υποστηριγµένων σε 10%MxOy/Al2O3 και οι ενέργειες ενεργοποίησης τους για την 
αντίδραση οξείδωσης του τολουολίου.   
 

MxOy
CO/Pt 

 

Μέγεθος 
κρυσταλλιτών 

dPt (nm) 

Ενέργεια 
ενεργοποίησης 

(kcal/mol) 
CuO 1.8 0.57 24 

CeO2 1.04 1.0 63.2 

ZrO2 0.64 1.6 13.6 

Cr2O3 0.58 1.8 18.1 

MgO 0.52 2.0 104.7 

MnOx 0.21 4.9 30.4 

CsO 0.38 2.8 41.9 

V2O5 0.18 5.5 - 

Nd2O3 0.17 5.9 20.1 

 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συµπεριφορά του καταλύτη Pt/(MnOx/Al2O3), ο 

οποίος εµφανίζει υψηλότερη ενεργότητα σε σύγκριση µε τον καταλύτη Pt/MnOx 

(Σχήµατα 4.14 και 4.2). Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι η παρουσία του φορέα 

Al2O3 επιδρά στην ενίσχυση της καταλυτικής συµπεριφοράς λόγω της αύξησης της 

διασποράς του Pt στην επιφάνεια, και πιθανότατα στην καλύτερη διασπορά του 

οξειδίου του µαγγανίου. Η παρουσία του φορέα Al2O3 οδηγεί στην αύξηση της 

διασποράς του Pt από 9% στην περίπτωση του φορέα MnOx σε 49% για το φορέα 

MnOx/Al2O3  (πίνακες 4.2 και 4.6) και στην αύξηση της επιφάνειας από 0.4 σε 164 

m2/g (πίνακες 4.1 και 4.5). Οι Bertinchamps et al. [38] ισχυρίζονται ότι η υψηλή 

ενεργότητα του MnO2 στην οξείδωση αρωµατικών ενώσεων σχετίζεται άµεσα µε την 

ειδική επιφάνεια.  

Γενικά, όµως, τα αποτελέσµατα των Σχηµάτων 4.11 και 4.14 δείχνουν ότι η 

απόδοση των υποστηριγµένων καταλυτών αναγώγιµων µεταλλικών οξειδίων δεν 

βελτιώνεται σηµαντικά µε την προσθήκη του µετάλλου. Αυτό είναι φανερό στην 

περίπτωση του βέλτιστου καταλύτη CuO/Al2O3, του οποίου η καµπύλη µετατροπής 

πρακτικά δεν αλλάζει µετά από την προσθήκη της πλατίνας (Σχήµατα 4.11 και 4.14). 

Το αντίθετο ισχύει στην περίπτωση των µην-αναγώγιµων µεταλλικών οξειδίων, όπως 

συζητήθηκε προηγουµένως. 
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Σχήµα 4.14: Μετατροπή τολουολίου σα συνάρτηση της θερµοκρασίας στους καταλύτες Pt 
(0.5 wt.%)/10%(MxOy/Al2O3)  (Μ = V, Cu, Cr, Cs, Nd, Zr, Ce, Mg, Mn). 
 

 

Πραγµατοποιήθηκαν κινητικά πειράµατα στους καταλύτες (0.5wt. %Pt)/ 10% 

MxOy/Al2O3  σε διαφορικές συνθήκες αντίδρασης (Xtol <15%,), στα οποία  µετρήθηκε 

ο εγγενής ρυθµός της αντίδρασης. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο διάγραµµα 

τύπου Arrhenius του Σχήµατος 4.15, όπου ο ρυθµός  εκφράζεται σε mol τολουολίου 

που µετατρέπονται στην µονάδα του χρόνου ανά γραµµάριο καταλύτη. Η σειρά 

ενεργότητας είναι αντίστοιχη µε αυτή που είδαµε προηγουµένως.  
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Σχήµα 4.15: ∆ιαγράµµατα Arrhenius του ρυθµού µετατροπής του τολουολίου ανά 
γραµµάριο καταλύτη σε καταλύτες Pt (0.5 wt.%)/10%(MxOy/Al2O3)  (Μ = V, Cu, Cr, Cs, Nd, 
Zr, Ce, Mg, Mn). 
 

 

Ένας καλύτερος τρόπος σύγκρισης της καταλυτικής ενεργότητας 

διαφορετικών καταλυτών, είναι µέσω συχνότητας αναστροφής (TOF), η οποία 

ουσιαστικά εκφράζει το ρυθµό σε mol τολουολίου που µετατρέπονται στην µονάδα 

του χρόνου ανά επιφανειακό άτοµο Pt. Υπολογίστηκε η συχνότητας αναστροφής του 

τολουολίου για κάθε καταλύτη χρησιµοποιώντας τις τιµές της διασποράς του 

µετάλλου (Πίνακας 4.6). Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στο Σχήµα 4.16. 

Παρατηρείται ότι η σειρά ενεργότητας είναι αντίστοιχη µε αυτή που είδαµε 

προηγουµένως. Παρατηρείται επίσης ότι οι καταλύτες Pt υποστηρισµένου σε 

αναγώγιµα µεταλλικά οξείδια (π.χ., M = Cr, Cu) παρουσιάζουν, γενικά, µικρότερη 

συχνότητα αναστροφής από εκείνους που περιέχουν µη-αναγώγιµα µεταλλικά οξείδια 

(π.χ., M = Cs, Mg). Οι συχνότητες αναστροφής των δειγµάτων (M = Mn, Ce, Cs, Mg) 

έχουν  παραπλήσιες τιµές (Σχήµα 4.16), όπως είδαµε προηγουµένως. Είναι σηµαντικό 

να σηµειωθεί ότι η διασπορά του Pt καταλύτες Pt/MxOy(10 wt. %) διαφέρει 

σηµαντικά, εποµένως, δεν αποκλείεται η πιθανότητα να υπάρχει επίδραση από το 

µέγεθος σωµατιδίων στο TOF. 
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Από τις κλίσεις των ευθειών του Σχήµατος 4.16 υπολογίστηκαν οι ενέργειες 

ενεργοποίησης της αντίδρασης (Πίνακας 4.6). Βρέθηκε ότι η φαινόµενη ενέργεια 

ενεργοποίησης της αντίδρασης επηρεάζεται σηµαντικά από την φύση του 

διασπαρµένου µεταλλικό οξειδίου. 
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Σχήµα 4.16: ∆ιαγράµµατα Arrhenius της συχνότητας αναστροφής (TOF) του τολουολίου σε 
καταλύτες Pt (0.5 wt.%)/10%(MxOy/Al2O3)  (Μ = V, Cu, Cr, Cs, Nd, Zr, Ce, Mg, Mn). 
 

 

 

4.6 Επίδραση της φόρτισης σε µεταλλικό οξειδίου MxOy (M = Mn, Ce, Cu, Mg) 

σε υποστηριγµένους καταλύτες MxOy/Al2O3   

  Τα αποτελέσµατα (Σχήµα 4.11) δείχνουν πως τα αναγώγιµα µεταλλικά 

οξείδια CuO, CeO2, MnOx υποστηριγµένα σε γ- Al2O3 είναι ανάµεσα στα πιο ενεργά 

δείγµατα 10%MxOy/Al2O3 που εξετάστηκαν. Η συµπεριφορά  των καταλυτών αυτών 

µελετήθηκε περαιτέρω µέσω µελέτης της επίδρασης της φόρτισης σε µεταλλικό 

οξείδιο MxOy στην καταλυτική συµπεριφορά. Επιλέχτηκα για τον ίδιο σκοπό το MgO, 

ως αντιπροσωπευτικό των µη- αναγώγιµων οξειδίων.   
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4.6.1 Χαρακτηρισµός των καταλυτών 

 Ο χαρακτηρισµός των διάφορων καταλυτικών υλικών έγινε µε τεχνικές που 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3. Η ειδική επιφάνεια των δειγµάτων µετρήθηκε µε 

χρήση της τεχνικής ΒΕΤ, ενώ το µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών των MxOy 

υπολογίστηκε µε πειράµατα περίθλασης ακτίνων Χ  (Πίνακα 4.7).  

Όπως αναµενόταν, η ειδική επιφάνεια του γ-Al2O3 µειώνεται µε την προσθήκη 

ποσοτήτων CuO, CeO2, MnOx και MgO, και προφανώς τόσο περισσότερο όσο 

µεγαλύτερη είναι η ποσότητα που προστίθεται. Για παράδειγµα, η αύξηση της 

ποσότητας του MnOx  από 10% σε 40% και 70% οδηγεί σε µείωση της ειδικής 

επιφάνειας από 163 σε 104 και 58 m2 g-1, αντίστοιχα. Παρόµοια αποτελέσµατα 

παρατηρούνται στην περίπτωση των καταλυτών CeO2/Al2O3 (Πίνακας 4.7). Αυτή η 

µείωση της ειδικής επιφάνειας, πιθανότατα, προκαλείται από το φράξιµο των πόρων 

του φορέα Al2O3 από τους κρυσταλλίτες των  διασπαρµένων οξειδίων. Αξίζει να 

σηµειωθεί, γενικά, ότι η ειδική επιφάνεια των MxOy/Al2O3 (Πίνακας 4.7) είναι σαφώς 

µεγαλύτερη από εκείνη των εµπορικών φορέων MxOy που φαίνονται στον Πίνακα 4.1.   

Tα φάσµατα XRD των καταλυτών MxOy/Al2O3 (M = Mn, Ce, Cu) 

διαφορετικής περιεκτικότητας σε MxOy παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.17. 

Παρατηρείται ότι η αύξηση της φόρτισης των δειγµάτων σε MxOy οδηγεί, 

προοδευτικά, στην ανάπτυξη και αύξηση της έντασης των χαρακτηριστικών κορυφών 

XRD των MxOy κρυσταλλιτών. Όσον αφορά τους καταλύτες µαγγανίου (Σχήµα 

4.17Α), οι χαρακτηριστικές κορυφές του MnO2 µπορούν να διακριθούν ακόµα και 

όταν η ποσότητα του πρόσθετου µεταλλικού οξειδίου είναι µικρή (5%) και η ένταση 

τους αυξάνεται µε την προσθήκη επιπλέον ποσότητας οξειδίου. Αυτό συνοδεύεται µε 

την προοδευτική αύξηση των τιµών του µέσου µεγέθους κρυσταλλιτών d(MxOy) από 

µικρότερό από 7 σε 16 nm (Πίνακας 4.7). Η φάση MnO2 κυριαρχεί σε όλα τα 

δείγµατα αυτού του σετ, αν και, όταν η φόρτιση φτάνει ή/και ξεπερνά το 40%, 

εµφανίζονται κορυφές που χαρακτηρίζουν τις φάσεις  Mn2O3 και MnO (Σχήµα 

4.17Α). Αντίστοιχα, παρόµοια συµπεριφορά παρατηρείται στην περίπτωση των 

καταλυτών δηµήτριου CeO2/Al2O3 (Σχήµα 4.17Β), όπου η µόνη φάση οξειδίου που 

εµφανίζεται είναι το CeO2. Στην περίπτωση των καταλυτών CuO (Σχήµα 4.17C), δεν 

διακρίνονται χαρακτηριστικές κορυφές του CuO σε δείγµατα µε χαµηλή φόρτιση σε 

οξείδιο του χαλκού (10%), όµως η αύξηση της ποσότητας του σε τουλάχιστον 15% 

προκαλεί την εµφάνιση έντονων χαρακτηριστικών κορυφών της φάσης CuO. 
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Πίνακας 4.7: Ειδική επιφάνεια και µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών των καταλυτών MxOy/Al2O3  
(Μ = Cu, Mn, Ce, Mg).   
 
 

MxOy

Μέταλλο 

 (M) 

Φόρτιση MxOy

(% κ.β.) 

Ειδική 

επιφάνεια SSA 

(m2 g-1) 

Μέγεθος 

κρυσταλλιτών 

d(MxOy)(nm) 

None (Al2O3) - 183 - 

5 - n.d. 

10 152 n.d 

15 151 33 

Cu 

20 - 31 

5 - <7 

10 163 8 

20 - 10 

30 122 9 

40 104 14 

Mn 

70 58 16 

5 - 6 

10 161 7 

20 - 9 

30 - 8 

50 104 8 

70 82 9 

Ce 

90 - 10 

Mg 10 142 n.d. 
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Σχήµα 4.17: Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) των υποστηριγµένων σε γ-Al2O3 
καταλυτών (Α) MnOx; (Β) CeO2; (C) CuO µε διαφορετική φόρτιση MxOy. 
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4.6.2 Πειράµατα καταλυτικής ενεργότητας  

Παρόµοια πειράµατα καταλυτικής ενεργότητας πραγµατοποιήθηκαν 

προκειµένου να εξεταστεί η επίδραση της (φόρτισης) περιεκτικότητας σε οξείδιο 

MxOy (MxOy: MnOx, CuO, CeO2, MgO) στην καταλυτική συµπεριφορά των 

MxO/Al2O3. Τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν συνοψίζονται στο Σχήµα 4.18. Για 

τους καταλύτες  MnOx/Al2O3, παρατηρείται  ότι η αύξηση της φόρτισης σε MnOx από 

5 σε 60% οδηγεί σε προοδευτική µετατόπιση της καµπύλης µετατροπής του 

τολουολίου σε χαµηλότερες θερµοκρασίες (Σχήµα 4.18Α). Περαιτέρω αύξηση της 

ποσότητας του MnOx σε 70% οδηγεί σε µετατόπιση της καµπύλης του Χtol προς την 

αντίθετη κατεύθυνση.  

Σε ανάλογα αποτελέσµατα κατέληξαν οι Li et al. [39], οι οποίοι µελέτησαν 

την αντίδραση σε µικτά οξείδια Mn-Zr που είχαν παρασκευαστεί σύµφωνα µε τη 

µέθοδο του ανάστροφου µικρογαλακτώµατος και παρατήρησαν σταδιακή βελτίωση 

της καταλυτικής συµπεριφοράς µε αύξηση της φόρτισης σε Mn µέχρι και 50 wt.%. Οι 

Ding et al. [40] κατάληξαν πως η συνύπαρξης των MnO2 και Mn2O3 πιθανότατα να 

είναι ο λόγος που οδηγεί στην αύξηση της καταλυτική ενεργότητας. Αυτή η 

συνύπαρξη των MnO2 και Mn2O3 παρατηρείται στα φάσµατα XRD των καταλυτών 

MnOx/Al2O3 που περιέχουν 40%-70% οξείδιο του µαγγανίου (Σχήµα 4.17Α). 

Όσον αφορά τα δείγµατα CeO2/Al2O3, η καταλυτική συµπεριφορά 

βελτιώνεται µονοτονικά µε την αύξηση της φόρτισης σε CeO2 από 5% έως 90%. 

Αυτή η βελτίωση υποδεικνύεται από την σηµαντική µετατόπιση του Χtol προς 

χαµηλότερες θερµοκρασίες κατά 200oC περίπου  (Σχήµα 4.18Β, ).  

Η καταλυτική ενεργότητα των διασπαρµένων καταλυτών CuO/Al2O3 δε 

βελτιώνεται µε την αύξηση της φόρτισης σε οξείδιο από 5 σε 20 % κ.β. και έτσι ο 

καταλύτης 5% CuO/Al2O3 παρουσιάζει την µεγαλύτερη ενεργότητα (Σχήµα 4.19A). 

Σε ανάλογα αποτελέσµατα κατάληξαν αρκετοί ερευνητές [34,35,41-43], οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι για την αντίδραση οξείδωσης του τολουολίου, η βέλτιστη 

περιεκτικότητα σε CuO υποστηριγµένου σε γ-Al2O3 είναι 5% και ότι η µεγάλη αυτή 

ενεργότητα αποδίδεται στην καλή διασπορά του χαλκού όταν βρίσκεται σε µικρή 

ποσότητα (5%). 

Τέλος, οι καταλύτες MgO/Al2O3 (Σχήµα 4.19B) παραµένουν πρακτικά 

ανενεργοί ενώ η αύξηση της φόρτισης σε MgO επιδρά παρεµποδιστικά. Αυτό 

επιβεβαιώνει τη συσχέτιση της ενεργότητας των µεταλλικών οξειδίων µε τη 

αναγωγιµότητα µιας που το οξείδιο του µαγνησίου είναι µη-αναγώγιµο αντίθετα µε 
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τα υπόλοιπα µεταλλικά οξείδια της σειράς που χαρακτηρίζονται από σηµαντική 

αναγωγιµότητα.  

 

100 200 300 400 500
0

20

40

60

80

100
(A)

MnOx loading
    (wt.%)
     5
   20
   40
   60
   70

 Temperature (oC)

To
lu

en
e 

C
on

ve
rs

io
n 

(%
)

 

100 200 300 400 500
0

20

40

60

80

100
(B)

CeO2 loading
     (wt.%)
     5
   10
   30
   50
   70
   90

 Temperature (oC)

To
lu

en
e 

C
on

ve
rs

io
n 

(%
)

 
Σχήµα 4.18: Μετατροπή τολουολίου σα συνάρτηση της θερµοκρασίας στους καταλύτες 
διαφορετικής φόρτισης MxOy: (A) MnOx; (B) CeO2 υποστηρισµένων σε Al2O3 µεγάλης 
επιφάνειας.  
 

 99



 

100 200 300 400 500
0

20

40

60

80

100
(A)

CuO loading
    (wt.%)
    5 
  10  
  15 
  20

 Temperature (oC)

To
lu

en
e 

C
on

ve
rs

io
n 

(%
)

 

100 200 300 400 500
0

20

40

60

80

100

MgO loading
    (wt.%)
    5 
  10   
  20

(B)

 Temperature (oC)

To
lu

en
e 

C
on

ve
rs

io
n 

(%
)

 
 
Σχήµα 4.19: Μετατροπή τολουολίου σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας στους καταλύτες 
διαφορετικής φόρτισης MxOy: (A) CuO; (B) MgO υποστηρισµένων σε Al2O3 µεγάλης 
επιφάνειας.  
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Από τα παραπάνω αποτελέσµατα προκύπτει ότι Βέλτιστη συµπεριφορά 

παρουσιάζουν οι καταλύτες 60%MnOx, 90%CeO2 και 5%CuO υποστηριγµένοι σε γ-

Al2O3, οι οποίοι, κάτω από τις συνθήκες της αντίδρασης, µπορούν να πετυχαίνουν 

πλήρης µετατροπή τολουολίου σε CO2 στους 350oC, περίπου (Σχήµατα 4.18, 4.19). 

Τα αποτελέσµατα των Σχηµάτων 4.18 και 4.19Α µπορούν να εξηγηθούν 

λαµβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις της φόρτισης σε MxOy και του µεγέθους των 

κρυσταλλιτών στην καταλυτική ενεργότητα. Πειράµατα XRD (Σχήµα 4.17, Πίνακας 

4.7) δείχνουν ότι για όλους τους αναγώγιµους καταλύτες MxOy /Al2O3 (M = Mn, Cu, 

Ce) που µελετήθηκαν, τα είδη MxOy είναι, γενικά, πολύ καλά (πλήρως) διασπαρµένα 

και χαρακτηρίζονται από µέγεθος κρυσταλλιτών µικρότερο από 15nm. Υπολογισµοί 

των Cordatos et. αl. [44] έχουν δείξει ότι η αναγωγιµότητα των κρυσταλλιτών 

οξειδίων αυξάνεται µε την µείωση του µεγέθους τους, όπως και βρέθηκε, για 

παράδειγµα, στις περιπτώσεις της δηµήτριας [44,45], λανθάνας [46] και τιτάνιας [47]. 

Εποµένως, µπορεί να υποτεθεί ότι η συγκριτικά µεγάλη ενεργότητα των καταλυτών 

MxOy/Al2O3 προέρχεται από το µικρό µέγεθος κρυσταλλιτών και, συνεπώς, την 

υψηλότερη αναγωγιµότητα των διασπαρµένων σωµατιδίων MxOy. Άρα, η ενεργότητα 

των καταλυτών MxOy/Al2O3 χαµηλής φόρτισης σε µεταλλικό οξείδιο θα έπρεπε να 

είναι ανώτερη από εκείνη των καταλυτών µεγαλύτερης περιεκτικότητας σε MxOy, 

µιας που παρουσιάζουν, συγκριτικά, µικρότερο µέγεθος κρυσταλλιτών. Απ’ την 

άλλη, όµως, η αύξηση της φόρτισης σε MxOy οδηγεί στην αύξηση της ποσότητας της 

καταλυτικά ενεργής φάσης. Η επίδραση της ταυτόχρονης και αντίθετης δράσης   

αυτών των δύο παραγόντων µπορεί να εξηγήσει την παρατήρηση ότι η ενεργότητα 

περνάει από µέγιστο µε την αύξηση της περιεκτικότητας σε MxOy, π.χ. 60% για τους 

καταλύτες  MnOx (Σχήµα 4.18a) και 5% για τους καταλύτες  CuO (Σχήµα 4.19a).              

Οδηγούµαστε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι η θετική επίδραση της αύξησης της 

φόρτισης σε MxOy αντισταθµίζεται από την αντίθετη επίδραση της αύξησης του 

µεγέθους κρυσταλλιτών. Η απουσία τέτοιου µέγιστου στην περίπτωση των 

καταλυτών CeO2/Al2O3 (Σχήµα 4.18b), µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι, οι 

διεσπαρµένοι κρυσταλλίτες είναι πολύ µικροί ακόµα και για δείγµατα µε φόρτιση 

90% CeO2 (Πίνακας 4.7). Παρόµοια αποτελέσµατα για την επίδραση της ειδικής 

επιφάνειας ΒΕΤ (και, συνεπώς, το µέγεθος κρυσταλλιτών) έχουν αναφερθεί για καλά  

διασπαρµένους καταλύτες MnO2 [34] και CuO [38]. 

 

 

 101



4.6.3 Επίδραση της προσθήκης Pt στην καταλυτική συµπεριφορά 

Εξετάστηκε η επίδραση της προσθήκης Pt (0.5 wt.%) σε καταλύτες 

MxOy/Al2O3 µε διαφορετική φόρτιση σε MxOy στην καταλυτική ενεργότητα. Οι 

καταλύτες που χρησιµοποιήθηκαν, χαρακτηρίστηκαν ως προς το λόγο CO/Pt, το 

µέγεθος των κρυσταλλιτών και την εκτιθέµενη µεταλλική επιφάνεια µε χρήση της 

µεθόδου της εκλεκτικής χηµειορόφησης CO, στους 25oC. Τα αποτελέσµατα του 

χαρακτηρισµού συνοψίζονται στον Πίνακα 4.8. Παρατηρείται ότι ο λόγος Pt/CO και 

το µέγεθος των κρυσταλλιτών µεταβάλλονται ανάλογα µε την ποσότητα του MxOy. 

Τα περισσότερα δείγµατα χαρακτηρίζονται από µικρό µέγεθος κρυσταλλιτών dPt 

(0.57 - 2 nm ) και µεγάλο λόγο Pt/CO (0.48-2.05). Εξαίρεση αποτελούν οι καταλύτες 

5, 10%  MnOx και 20% MgO που έχουν µεγαλύτερο dPt (3.2 – 4.9 nm ) και µικρότερο 

λόγο Pt/CO (0.21-0.32).  

 

Πίνακας 4.8: Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των καταλυτών MxOy/Al2O3 (Μ = Cu, Mn, Ce, 
Mg).   
 

MxOy

Μέταλλο 

 (M) 

Φόρτιση MxOy

(% κ.β.) 

CO/Pt ratio Μέγεθος 

κρυσταλλιτών 

d(MxOy)(nm) 

5 0.32 3.2 

10 0.21 4.9 
20 0.50 2 

Mn 

30 0.48 2.1 
5 2.05 0.5 
10 1.04 1.0 
20 0.73 1.4 

Ce 

30 0.99 1.3 
5 1.68 0.61 

10 1.8 0.57 

Cu 

20 1.59 0.64 

5 1.01 1.0 

10 0.52 2.0 

Mg 

20 0.31 3.3 
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Τα αποτελέσµατα των καταλυτικών πειραµάτων συνοψίζονται  στα Σχήµατα 

4.20 και 4.21. Παρατηρείται ότι η παρουσία του Pt οδηγεί, γενικά, στη µετατόπιση 

της καµπύλης µετατροπής τολουολίου προς χαµηλότερες θερµοκρασίες, σε σύγκριση 

µε τους αντιστοίχους καταλύτες που δεν περιέχουν µέταλλο (Σχήµατα 4.18 και 4.19). 

Γενικά, τα δείγµατα αυτού του σετ παρουσιάζουν παραπλήσια συµπεριφορά, 

φτάνοντας σε 100% µετατροπή στη θερµοκρασιακή περιοχή 240-260οC στην 

περίπτωση των καταλυτών µαγγανίου (Σχήµα 4.20Α), δηµήτριου (Σχήµα 4.20Β)  και 

µαγνησίου (Σχήµα 4.21Β), ενώ στην περίπτωση καταλυτών χαλκού η πλήρης 

µετατροπή επιτυγχάνεται σε υψηλότερες θερµοκρασίες (Τ>290 οC).     

Τα αποτελέσµατα των Σχηµάτων 4.20-4.21 φανερώνει ότι η καταλυτική 

ενεργότητα των καταλυτών Pt/MxOy/Al2O3 (M = Mn, Ce, Cu, Mg), πρακτικά, δεν 

εξαρτάται από το µέγεθος κρυσταλλιτών, την φύση του MxOy ούτε από την ποσότητα 

του, γεγονός που υποδηλώνει ότι η καταλυτική ενεργότητα καθορίζεται κυρίως από 

το διασπαρµένο µέταλλο, Pt. 

Αρκετοί ερευνητές µελέτησαν την επίδραση της προσθήκης µετάλλου σε 

υποστηριγµένα µεταλλικά οξείδια. Η ενεργότητα του καταλύτη Pd-Mn 

υποστηριγµένου σε αλούµινα βρέθηκε να είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από εκείνη 

του καταλύτη Mn/Al2O3 από την ερευνητική οµάδα του Álvarez et al. [48,49]. Οι 

Centeno et al. [28] µελέτησαν την καταλυτική ενεργότητα διάφορων VOCs στους 

καταλύτες Au/CeO2/Al2O3 και CeO2/Al2O3 και κατάληξαν στο συµπέρασµα πως η 

δηµήτρια βελτιώνει την καταλυτική συµπεριφορά του χρυσού. Ο Scirè και οι 

συνεργάτες του [7] βρήκαν πως ο χρυσός ενισχύει την καταλυτική ενεργότητα της 

δηµήτριας για την οξείδωση του τολουολίου καθώς και άλλων VOC και προτάθηκε 

πως ο χρυσός αποδυναµώνει τους επιφανειακούς δεσµούς Ce-O, και κατά συνέπεια 

ενισχύεται η ικανότητα να καλυφθεί η επιφάνεια της δηµήτριας µε το οξυγόνο που 

συµµετέχει στην αντίδραση που ακολουθεί του µηχανισµού του Mars-van Krevelen. 
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Σχήµα 4.20: Μετατροπή τολουολίου σα συνάρτηση της θερµοκρασίας στους καταλύτες Pt 
(0.5 wt.%)/(MxOy/Al2O3) διαφορετικής φόρτισης MxOy: (A) MnOx; (B) CeO2. 
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Σχήµα 4.21: Μετατροπή τολουολίου σα συνάρτηση της θερµοκρασίας στους καταλύτες Pt 
(0.5 wt.%)/(MxOy/Al2O3) διαφορετικής φόρτισης MxOy: (Α) CuO; (B) MgO. 
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4.7 Συµπεράσµατα  

 Από τη µελέτη και συζήτηση των αποτελεσµάτων του παρόντος κεφαλαίου, 

µπορούν εξαχθούν τα ακόλουθα συµπεράσµατα για τους καταλύτες Pt και τους 

καταλύτες των µεταλλικών οξειδίων στην αντίδραση οξείδωσης του τολουολίου. 

 

• Η καταλυτική συµπεριφορά του Pt επηρεάζεται σηµαντικά από τη φύση του 

φορέα στον οποίο διασπείρεται. Η καταλυτική ενεργότητα εµφανίζεται 

υψηλότερη όταν το Pt διασπείρεται σε αδρανή ή µη-αναγώγιµα οξείδια 

µετάλλων, π.χ. SiO2, Al2O3, ZrO2, MgO, σε σχέση µε την περίπτωση που 

διασπείρεται σε αναγώγιµα οξείδια µετάλλων (TiO2, La2O3, MnO). 

Αξιοσηµείωτη εξαίρεση αποτελεί ο καταλύτης Pt/CeO2, ο οποίος είναι ο πιο 

ενεργός καταλύτη παρόλο που χαρακτηρίζεται από πολύ χαµηλή ειδική 

επιφάνεια SBET (3 m2 g-1). 

• Η αύξηση του ποσοστού της φόρτισης σε ενεργή φάση (Pt) από 0.5% έως 

5.0% κ.β. οδηγεί σε σηµαντική µετατόπιση της καµπύλης µετατροπής του 

τολουολίου προς χαµηλότερες θερµοκρασίες. Για παράδειγµα, η καµπύλη 

µετατροπής του τολουολίου σε καταλύτη Pt/Al2O3 µετατοπίζεται κατά 

περισσότερα από 50oC προς χαµηλότερες θερµοκρασίες και η πλήρης 

µετατροπή τολουολίου επιτυγχάνεται στους 170οC.  

• Η ενεργότητα των καταλυτών απλών µεταλλικών οξειδίων (π.χ. CeO2) 

αυξάνεται µε αύξηση της ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ. Οι καταλύτες CeO2 που 

χαρακτηρίζονται από υψηλές ειδικές επιφάνειες παρουσιάζουν καταλυτική 

ενεργότητα που είναι συγκρίσιµη µε εκείνη των διασπαρµένων καταλυτών 

(Pt/MxOy). Αν και ο ρυθµός ανά γραµµάριο καταλύτη εξαρτάται έντονα από 

την ειδική επιφάνεια του καταλύτη, ο ρυθµός ανά µονάδα επιφάνειας 

καταλύτη παραµένει ο ίδιος. 

• Η καταλυτική ενεργότητα των καταλυτών 10%MxOy/γ-Al2O3 αυξάνεται µε 

την αύξηση της αναγωγιµότητας των διασπαρµένων µεταλλικών οξειδίων. 

Εποµένως, η ενεργότητα καταλυτών οξειδίων µετάλλων φαίνεται να 

συσχετίζεται κυρίως από τα οξειδαναγωγικά χαρακτηριστικά των MxOy.      

• Η προσθήκη Pt στους καταλύτες 10%MxOy/γ-Al2O3 οδηγεί, γενικά, στη 

µετατόπιση της καµπύλης µετατροπής τολουολίου προς χαµηλότερες 

θερµοκρασίες. Αυτή η µετατόπιση είναι σηµαντικά εντονότερη στην 
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περίπτωση των µη-αναγώγιµων MxOy καταλυτών (π.χ. M = Zr, Mg, Cs), οι 

οποίοι ήταν, πρακτικά, ανενεργοί απουσία διασπαρµένου Pt. 

• Γενικά, η απόδοση των υποστηριγµένων καταλυτών αναγώγιµων µεταλλικών 

οξειδίων δεν βελτιώνεται σηµαντικά µε την προσθήκη του µετάλλου. Αυτό 

είναι φανερό στην περίπτωση του βέλτιστου καταλύτη CuO/Al2O3, του 

οποίου η καµπύλη µετατροπής πρακτικά δεν αλλάζει µετά από την προσθήκη 

της πλατίνας. 

• Η εξάρτηση της καταλυτικής ενεργότητας από την αναγωγιµότητα 

αντιστρέφεται παρουσία διασπαρµένου Pt. Πιο συγκεκριµένα, οι Pt καταλύτες 

των αναγώγιµων µεταλλικών οξειδίων (π.χ., M = Cr, Cu, V) είναι, γενικά, 

λιγότερο ενεργοί από εκείνους που περιέχουν µη-αναγώγιµα µεταλλικά 

οξείδια. Η ίδια τάση παρατηρήθηκε και στην περίπτωση των καταλυτών 

Pt/MxOy. 

• Η καταλυτική ενεργότητα των αναγώγιµων καταλυτών MxOy/Al2O3 εξαρτάται 

κυρίως από την περιεκτικότητα σε µεταλλικό οξείδιο και από το µέγεθος των 

κρυσταλλιτών. Βέλτιστη συµπεριφορά παρουσιάζουν οι καταλύτες 60% 

MnOx, 90% CeO2 και 5% CuO υποστηριγµένοι σε Al2O3, οι οποίοι, κάτω από 

τις συνθήκες της αντίδρασης, µπορούν να πετυχαίνουν πλήρη µετατροπή 

τολουολίου σε CO2 στους 350oC. 

• Η προσθήκη Pt σε καταλύτες MxOy/Al2O3 οδηγεί στην βελτίωση της 

καταλυτικής ενεργότητας στην περίπτωση των καταλυτών MxOy/Al2O3 (M = 

Mn, Ce, Mg) ώστε η πλήρης µετατροπή τολουολίου να επιτυγχάνεται στη 

θερµοκρασιακή περιοχή 240-260οC. Αντίθετα στην περίπτωση καταλυτών 

χαλκού η καταλυτική ενεργότητα ουσιαστικά δεν βελτιώνεται.   

• Η καταλυτική ενεργότητα των καταλυτών Pt/MxOy/Al2O3 (M = Mn, Ce, Cu, 

Mg), πρακτικά, δεν εξαρτάται από το µέγεθος κρυσταλλιτών, την φύση του 

MxOy ούτε από την ποσότητα του, γεγονός που υποδηλώνει ότι στα υλικά 

αυτά η καταλυτική ενεργότητα ελέγχεται κυρίως από το διασπαρµένο 

µέταλλο, Pt. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο   
 

 

Η ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΛΟΥΟΛΙΟΥ ΣΕ ΜΙΚΤΑ ΟΞΕΙ∆ΙΑ 

ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ γ-Al2O3

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Εισαγωγή  

Τα τελευταία χρόνια, τα µικτά οξείδια µετάλλων αποκτούν όλο και 

µεγαλύτερη σηµασία στις καταλυτικές αντιδράσεις λόγω της ενεργότητας τους, της 

θερµικής τους σταθερότητας και του µικρού τους κόστους σε σύγκριση µε εκείνων 

των καταλυτών ευγενών µετάλλων. Οι καταλύτες σύνθετων (µικτών) µεταλλικών 

οξειδίων έχουν δείξει µεγάλη ενεργότητα στην αντίδραση οξείδωσης των VOCs, η 

οποία, σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι συγκρίσιµη µε εκείνη των διασπαρµένων 

µετάλλων [1-3].  

Στο κεφάλαιο αυτό, µελετήθηκε η αντίδραση οξείδωσης του τολουολίου 

παρουσία περίσσειας οξυγόνου σε σύνθετους καταλύτες µεταλλικών οξειδίων 

υποστηριγµένων σε γ-Al2O3 µεγάλης επιφάνειας. Εξετάστηκε η καταλυτική 

ενεργότητα διαφόρων συνδυασµών οξειδίων CuO, CeO2 και MnOx υποστηριγµένων 

 
 

111



σε γ-Al2O3 στην αντίδραση οξείδωσης του τολουολίου. Πραγµατοποιήθηκε µελέτη 

για την αντίδραση οξείδωσης του τολουολίου στους βέλτιστους σύνθετους 

καταλύτες, και τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε τα αντίστοιχα που ελήφθησαν από 

υποστηριγµένα απλά µεταλλικά οξείδια. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης TPD και αναγωγής TPR µε H2 και CO, µε 

σκοπό να µελετηθεί ο τρόπος µε τον οποίο η φύση του φορέα αλλά και των 

µεταλλικών οξειδίων επηρεάζει την ισχύ ρόφησης του τολουολίου, καθώς και για τον 

προσδιορισµό της αναγωγιµότητας των καταλυτικών δειγµάτων. 

 

5.2 Επίδραση της σύστασης και της φόρτισης δυαδικών οξειδίων µετάλλων 

MxOy (M=Mn, Ce, Cu) υποστηριγµένων σε γ-Al2O3 στην καταλυτική ενεργότητα. 

Μελετήθηκε η καταλυτική ενεργότητα διαφόρων συνδυασµών οξειδίων CuO, 

CeO2 και MnOx υποστηριγµένων σε γ-Al2O3 στην αντίδραση οξείδωσης του 

τολουολίου. Ο φορέας που χρησιµοποιήθηκε είναι γ-Al2O3 µεγάλης ειδικής 

επιφάνειας  (Engelhard, 180 m2/g) ώστε όλα τα δείγµατα να έχουν αρκετά µεγάλη 

διασπορά των ενεργών φάσεων. Όλα τα δείγµατα παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο 

µε τη µέθοδο του υγρού εµποτισµού.  

 

5.2.1 Καταλύτες CuO-MnOx/γ-Al2O3

Η επίδραση της φόρτισης MnOx (16.4-60% κ.β.) και CuO (5-15% κ.β.) στην 

καταλυτική ενεργότητα µελετήθηκε σε καταλύτες µικτών οξειδίων χαλκού και 

µαγγανίου διασπαρµένων σε γ-Al2O3. Στο Κεφάλαιο 4 (4.5.2), βρέθηκε ότι για τους 

καταλύτες MnOx/Al2O3, η βέλτιστη ποσότητα φόρτισης σε MnOx είναι 60% και για 

αυτό οι τρεις από τους τέσσαρες καταλύτες περιέχουν 60% MnOx. Για τους 

καταλύτες CuO/Al2O3, η βέλτιστη ποσότητα φόρτισης σε CuO βρέθηκε να 

κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα (5-15 % κ.β.) και ο καταλύτης 5% CuO/ Al2O3 είναι ο 

πιο ενεργός (Κεφάλαιο 4). Ο καταλύτης 15% CuO-16.4%MnOx/γ-Al2O3 

παρασκευάστηκε σε αυτή την αναλογία ώστε ο ατοµικός λόγος του χαλκού και του 

µαγγανίου να είναι µονάδα (Cu : Mn = 1).   
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Σχήµα 5.1: Μετατροπή τολουολίου σα συνάρτηση της θερµοκρασίας σε καταλύτες  5-15% 
CuO και 16.4-60% MnOx υποστηριγµένων σε Al2O3 µεγάλης ειδικής επιφάνειας.  

 

 

Τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν συνοψίζονται στο Σχήµα 5.1, όπου 

παρουσιάζεται η µετατροπή του τολουολίου (Χtol.) συναρτήσει της θερµοκρασίας για 

κάθε καταλύτη. Παρατηρείται ότι, κάτω από τις συνθήκες της αντίδρασης, ο πιο 

ενεργός καταλύτης σε αυτό το σετ είναι ο 10%CuO-60%MnOx/γ-Al2O3, ο οποίος 

παρουσιάζει µετρήσιµη µετατροπή τολουολίου (Xtol) στους 200oC. Η καταλυτική του 

ενεργότητα αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας και φτάνει σε πλήρη 

µετατροπή σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 320οC. Ακολουθεί ο καταλύτης 

15%CuO–60%MnOx, ο οποίος ενεργοποιείται σε λίγο µεγαλύτερες θερµοκρασίες 

(Τ>220οC) και η απαιτούµενη θερµοκρασία για να επιτευχθεί 98% καύση τολουολίου 

(T98) είναι 320οC. Ο καταλύτης µε περιεκτικότητα 5% σε CuO παρουσιάζει παρόµοια 

καµπύλη µετατροπής µε εκείνη του προηγούµενου δείγµατος, είναι ενεργός σε 

θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 220οC και επιτυγχάνει 85% οξείδωση τολουολίου 

(T85) στους 300οC. Σε υψηλότερες θερµοκρασίες (Τ>300οC), όµως, η µετατροπή του 

τολουολίου αυξάνεται σχετικά αργά µε την αύξηση της θερµοκρασίας, σε σύγκριση 

µε τα προηγούµενα δείγµατα, ώστε για επιπλέον µετατροπή τολουολίου κατά 10% να 

απαιτείται αύξηση της θερµοκρασίας κατά 60οC. Τέλος, ο καταλύτης 15% CuO-
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16.4%MnOx/γ-Al2O3 παρουσιάζει σχετική µικρότερη ενεργότητα καθώς η καµπύλη 

µετατροπής είναι µετατοπισµένη προς υψηλότερες θερµοκρασίες. Γενικά, όµως, η 

διαφορές στην ενεργότητα των καταλυτών της οµάδας αυτής είναι µικρές µιας που η 

διαφορά στη ενεργότητα ανάµεσα στο ενεργότερο καταλύτη και το λιγότερό ενεργό 

οδηγεί σε µετατοπισµένη της καµπύλη µετατροπής µόνο κατά 40oC.    

Τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 5.1 µπορούν να εξηγηθούν από την ερµηνεία 

των επιδράσεων της φόρτισης σε MxOy και της διασποράς (ή του µεγέθους των 

κρυσταλλιτών) των ενεργών φάσεων. Τα πειράµατα XRD (Σχήµα 4.16c), που 

παρουσιάστηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο έδειξαν ότι η φόρτιση σε χαλκό µέχρι 

10% οδηγεί στη δηµιουργία µεταλλικών οξειδίων που χαρακτηρίζονται από µεγάλη 

διασπορά του οξειδίου του χαλκού ώστε να µην εντοπίζεται καµία χαρακτηριστική 

του κορυφή. Η αύξηση της ποσότητας του σε 15% ή περισσότερο προκαλεί την 

εµφάνιση έντονων χαρακτηριστικών κορυφών της φάσης CuO και σαφώς µικρότερη 

διασπορά. Έτσι, η βέλτιστη περιεκτικότητα σε CuO είναι 10% και η µεγάλη αυτή 

ενεργότητα αποδίδεται στην καλή διασπορά του χαλκού όταν βρίσκεται σε µικρή 

ποσότητα (5-10%), γεγονός που δεν ισχύει για τον καταλύτη µε τη φόρτιση σε 15%. 

Επίσης, αν συγκρίνουµε µε το καταλύτη που περιέχει 5%CuO, ο οποίος 

χαρακτηρίζεται επίσης από µικρή διασπορά, η αύξηση της φόρτισης σε ενεργή φάση, 

από 5 σε 10%, είναι ο παράγοντας που οδηγεί στην υψηλότερη καταλυτική 

ενεργότητα. Η µεγάλη διασπορά του CuO στον καταλύτη διαπιστώνεται στα 

φάσµατα XRD του Σχήµατος 5.4Α που παρουσιάζεται παρακάτω. Οδηγούµαστε 

λοιπόν στο συµπέρασµα ότι η βέλτιστη ποσότητα του CuO και η συµµετοχή της 

άλλης ενεργής φάσης (MnOx) είναι οι παράγοντες που οδηγούν στη σηµαντική 

ενεργότητα του καταλύτη 10%CuO-60% MnOx/γ-Al2O3.  

Τα συµπέρασµα αυτό βρίσκεται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα των Li et 

al. [4], οι οποίοι εξέτασαν την καταλυτική ενεργότητα µίας σειράς από µικτά 

µεταλλικά οξείδια µαγγανίου, τα οποία παρασκευάστηκαν µε την µέθοδο 

αντίστροφου µικρο-γαλακτώµατος (reverse microemulsion), και συµπέραναν ότι ο 

καταλύτης Cu-Mn παρουσιάζει την µεγαλύτερη ενεργότητα στην αντίδραση 

οξείδωσης του τολουολίου. Οι Vu et al. [5] ανάφεραν πως ο καταλύτης 

MnCuOx/TiO2, ο οποίος παρασκευάστηκε µε την µεθόδου υγρού εµποτισµού,  

παρουσιάζει µεγάλη ενεργότητα στην οξείδωση του χλωροβενζολίου 

(chlorobenzene).  Οι Palacio et. al [6] παρασκεύασαν καταλύτες χαλκού-βαναδίου, οι 

οποίοι κατεργάστηκαν θερµικά σε διαφορετικές θερµοκρασίες παίρνοντας έτσι 
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καταλύτες µε διαφορετικές κρυσταλλικές φάσεις, και µελέτησαν την δραστικότητα 

τους στην καύση του τολουολίου. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η αύξηση της 

θερµοκρασίας κατεργασίας των δειγµάτων οδηγεί σε µείωση της καταλυτικής 

ενεργότητας. Αξίζει να σηµειωθεί πως στα λιγότερο ενεργά δείγµατα παρατηρήθηκε 

η παρουσία ποσότητας CO στα προϊόντα, κάτι που δε συµβαίνει στα πειράµατα που 

παρουσιάζονται εδώ.   

 

5.2.2 Καταλύτες MnOx-CeO2/Al2O3. 

Η επίδραση της φόρτισης διαφορετικών ποσοτήτων MnOx και CeO2 στην 

καταλυτική ενεργότητα µελετήθηκε σε καταλύτες µικτών οξειδίων µαγγανίου και 

δηµητρίου υποστηριγµένων σε γ-Al2O3. Με βάση τα αποτελέσµατα που 

παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4 (4.5.2) παρασκευάστηκαν δείγµατα που 

αποτελούνται από 20-50% MnOx και 30-60 % CeO2 κ.β, ώστε να είναι η φόρτιση σε 

CeO2 µεγαλύτερη από την περιεκτικότητα σε MnOx στα περισσότερα δείγµατα. Τα 

αποτελέσµατα που ελήφθησαν από σύνθετους καταλύτες οξειδίων του µαγγανίου και 

του δηµήτριου συνοψίζονται στο Σχήµα 5.2, όπου παρουσιάζεται το Χtol. συναρτήσει 

της θερµοκρασίας. Παρατηρείται ότι ο πιο ενεργός καταλύτης σε αυτό το σετ είναι ο 

30%MnOx-50%CeO2/γ-Al2O3, ο οποίος παρουσιάζει µετρήσιµη µετατροπή 

τολουολίου (Xtol) στους 200oC. Η καταλυτική του ενεργότητα αυξάνεται µε αύξηση 

της θερµοκρασίας και φτάνει σε 98% µετατροπή τολουολίου στους 280οC. Οι 

υπόλοιποι καταλύτες, µε εξαίρεση τον 50%MnOx-30%CeO2 παρουσιάζουν 

παραπλήσιες καµπύλες µετατροπής, ενεργοποιούνται στη θερµοκρασιακή περιοχή 

220-240oC και πετυχαίνουν την πλήρη µετατροπή στην θερµοκρασιακή περιοχή των 

340-360oC. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο καταλύτης 50%MnOx-30%CeO2 (Σχήµα 5.2), 

που παρουσιάζει την χαµηλότερη ενεργότητα, είναι το µοναδικό δείγµα του σετ που  

χαρακτηρίζεται από ποσότητα φόρτισης σε οξείδιο του µαγγανίου µεγαλύτερη από 

εκείνη του οξειδίου του δηµήτριου.  

Σε ανάλογα αποτελέσµατα κατάληξαν ο Delimaris και ο Ioannides  [2], οι 

οποίοι  παρασκεύασαν καταλύτες µικτών οξειδίων ΜnO2-CeO2 µε τη µέθοδο της 

καύσης και ερεύνησαν την καταλυτική συµπεριφορά τους στην οξείδωση του 

τολουολίου και άλλων VOC. Οι ερευνητές βρήκαν ότι οι καταλύτες Mn0.5Ce0.5 

παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη ενεργότητα και απέδωσαν την υψηλή δραστικότητα 

των καταλυτών Mn-Ce στην αλληλεπίδραση µεταξύ των οξειδίων MnOx και CeO2, 

αλλά και στην µεγάλη τους επιφάνεια. Οι Chen et. al. [7] ανάφεραν πως ο καταλύτης 
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µε την υψηλότερη δραστικότητα για την υγρή οξείδωση της φαινόλης είναι αυτός µε 

λόγο Mn/Ce περίπου ίσο µε τη µονάδα.  
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Σχήµα 5.2: Μετατροπή τολουολίου σα συνάρτηση της θερµοκρασίας σε καταλύτες 
διαφορετικής φόρτισης MnOx- CeO2 υποστηριγµένων σε Al2O3 µεγάλης ειδικής επιφάνειας.  

 

 

Σύγκριση των αποτελεσµάτων των σύνθετων καταλυτών MnOx-CeO2/Al2O3 

(Σχήµα 5.2) µε εκείνα των απλών καταλυτών MnOx/Al2O3 και CeO2/Al2O3 (Σχήµα 

4.17) οδηγεί στο συµπέρασµα ότι, πιθανότατα, ο ρόλος του οξειδίου του δηµητρίου, 

στο σύνθετο καταλύτη, είναι να αρχίζει την αντίδραση σε χαµηλές θερµοκρασίες ενώ 

το οξείδιο του µαγγανίου επιταχύνει την καταλυτική δράση ώστε να επιτυγχάνεται η 

πλήρης οξείδωση σε χαµηλές θερµοκρασίες.   

5.2.3 Καταλύτες CuO-CeO2/Al2O3. 

Η επίδραση της φόρτισης CuO και CeO2 στην καταλυτική ενεργότητα 

µελετήθηκε σε καταλύτες µικτών οξειδίων χαλκού και δηµητρίου διασπαρµένων σε γ-

Al2O3. Αποτελέσµατα από το Κεφάλαιο 4 (4.5.2) δείχνουν ότι η βέλτιστη 

συµπεριφορά καταλυτών χαλκού παρουσιάζεται όταν ο χαλκός βρίσκεται σε µικρή 

 
 

116



ποσότητα (Σχήµα 4.18Α), ενώ στην περίπτωση οξειδίων του δηµητρίου  η φόρτιση 

του θα πρέπει να είναι όσο δυνατόν µεγαλύτερη µιας που η ενεργότητα του 

CeO2/Al2O3 βελτιώνεται µονοτονικά από 5% έως 90% (Σχήµα 4.17Β). Με βάση αυτά 

τα αποτελέσµατα παρασκευάστηκαν δείγµατα που αποτελούνται από 5-20%CuO και 

50-95 %CeO2 κ.β. Τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν συνοψίζονται στο Σχήµα 5.3, 

όπου παρουσιάζεται το Χtol. συναρτήσει της θερµοκρασίας. Παρατηρείται ότι 

βέλτιστη συµπεριφορά παρουσιάζει ο καταλύτης 15%CuO-75%CeO2, ο οποίος 

ενεργοποιείται στους 220oC και φτάνει σε πλήρη  µετατροπή τολουολίου στους 

320oC. Ακολουθούν οι καταλύτες  20%CuO-70%CeO2 και 10%CuO-80%CeO2 ,  οι 

οποίοι παρουσιάζουν παραπλήσιες καµπύλες µετατροπής, ενεργοποιούνται σε 

θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 220oC και πετυχαίνουν την πλήρη µετατροπή στην 

θερµοκρασιακή περιοχή των 340-360oC. Ο καταλύτης 5%CuO-80%CeO2 

παρουσιάζει παρόµοια ενεργότητα µε τα προηγούµενα δείγµατα. Σε υψηλότερες 

θερµοκρασίες (Τ>320οC), όµως, η µετατροπή του τολουολίου αυξάνεται πιο αργά µε 

αύξηση της θερµοκρασίας και η πλήρης µετατροπή επιτυγχάνεται στους 400oC. 

Τέλος, οι καταλύτες µε περιεκτικότητα  5% σε CuO και 50%, 95% σε CeO2 

παρουσιάζουν τη χαµηλότερη ενεργότητα σε αυτή τη σειρά και η καµπύλες 

µετατροπής τους είναι µετατοπισµένες προς υψηλότερες θερµοκρασίες κατά 

περισσότερο από 100 oC σε σύγκριση µε τον βέλτιστο καταλύτη. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι ο καταλύτης 5%CuO/CeO2 (Σχήµα 5.3), που παρουσιάζει την χειρότερη 

ενεργότητα, είναι το µοναδικό δείγµα του σετ που δεν περιέχει γ-Al2O3, αφού το CuO 

είναι υποστηριγµένο σε CeO2 (εµπορικός φορέας), γεγονός που υποδεικνύει το 

σηµαντικό ρόλο που παίζει ο αδρανής φορέας (γ-Al2O3) και η µεγάλη ειδική 

επιφάνεια που εξασφαλίζεται από την παρουσία του.  

Σε ανάλογα αποτελέσµατα κατάληξαν οι Delimaris et. al [8], οι οποίοι  

µελέτησαν την καταλυτική συµπεριφορά των µικτών οξειδίων CuO-CeO2, που 

παρασκευάστηκαν µε τη µέθοδο της καύσης, στην οξείδωση του τολουολίου και 

βρήκαν ότι οι καταλύτες Cu0.15Ce0.85 και Cu0.25Ce0.75  παρουσιάζουν την µεγαλύτερη 

ενεργότητα. Ο Wang και οι συνεργάτες του [9] µελέτησαν την οξείδωση του 

τολουολίου σε καταλύτες CuO (5% κ.β.) υποστηριγµένους σε διαφορετικούς φορείς, 

CeO2, TiO2, γ-Al2O3 και V2O5, οι οποίοι παρασκευάστηκαν µε την µεθόδου 

εµποτισµού. Οι συγγραφείς βρήκαν πως ο καταλύτης CuO-CeO2 παρουσιάζει τη 

βέλτιστη συµπεριφορά και απέδωσαν την υψηλή δραστικότητά του στην καλύτερη 

διασπορά του σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα δείγµατα και στην αυξηµένη ικανότητά 
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του προς απορρόφηση του Ο2 και του τολουολίου, αν και δεν έχει την µεγαλύτερη 

ειδική επιφάνεια .  
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Σχήµα 5.3: Μετατροπή τολουολίου σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας σε καταλύτες 
διαφορετικής φόρτισης CuO-CeO2 υποστηριγµένους σε Al2O3 µεγάλης ειδικής επιφάνειας.  
 

 

5.3 Καταλυτική συµπεριφορά των βέλτιστων σύνθετων καταλυτών και σύγκριση 

τους µε τα αντίστοιχα απλά µεταλλικά οξείδια 

Τα αποτελέσµατα των Σχηµάτων 5.1, 5.2 και 5.3 δείχνουν ότι οι καταλύτες 

των µικτών οξειδίων 10%CuO-60%MnOx, 30%MnOx-50%CeO2 και 15%CuO-

75%CeO2 υποστηριγµένοι σε γ-Al2O3 παρουσιάζουν την βέλτιστη ενεργότητα. Η 

συµπεριφορά των καταλυτών αυτών, σε σύγκριση µε αυτή των αντίστοιχων απλών 

οξειδίων, µελετήθηκε περαιτέρω. Οι καταλύτες παρασκευάστηκαν µε τη µέθοδο του 

υγρού εµποτισµού και χαρακτηρίστηκαν µε τεχνικές περίθλασης ακτίνων-Χ (XRD), 

φυσικής ρόφησης N2 (ΒΕΤ). Μελετήθηκε η καταλυτική ενεργότητα και 

υπολογίστηκε ο εγγενής ρυθµός της αντίδρασης. Επιπλέον, έγιναν πειράµατα 

θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης TPD και αναγωγής TPR µε H2 και CO. 
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∆ιερευνήθηκε η επίδραση της µερικής πίεσης του τολουολίου και της παρουσίας 

δεύτερου VOC (προπανίου) ή υδρατµών στην τροφοδοσία. Τα αποτελέσµατα των 

κινητικών πειραµάτων προσαρµόστηκαν σε εµπειρική εκθετική εξίσωση (Power  

Law), από την οποία προέκυψαν οι τάξεις των αντιδρώντων, η φαινόµενη ενέργεια 

ενεργοποίησης της αντίδρασης καθώς και η αντίστοιχη εξίσωση ρυθµού. 

 

5.3.1 Χαρακτηρισµός των καταλυτών 

Οι καταλύτες µικτών και απλών µεταλλικών οξειδίων υποστηριγµένων σε γ-

Al2O3 χαρακτηρίστηκαν ως προς την ειδική τους επιφάνεια µε χρήση της τεχνικής 

ΒΕΤ. Τα αποτελέσµατα του χαρακτηρισµού που ελήφθησαν συνοψίζονται στον 

Πίνακα 5.1. Παρατηρείται, ότι η  ειδική επιφάνεια διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των 

καταλυτών. Αυτή η διαφορά εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε µεταλλικό οξείδιο 

(MxOy), αφού η προσθήκη µικρής ποσότητας µεταλλικού οξειδίου, οδηγεί σε σχετικά 

µικρή µείωση στην ειδική επιφάνεια σε σύγκριση µε το φορέα (γ-Al2O3 Engelhard, 

183 m2/g). Πιο συγκριµένα, η ειδική επιφάνεια των καταλυτών που περιέχουν 10-

30% κ.β. µεταλλικού οξειδίου κυµαίνεται από 122 έως 152 m2/g. Περαιτέρω αύξηση 

της φόρτισης σε MxOy, οδηγεί σε µεγαλύτερη µείωση της επιφάνειας. Αυτή η µείωση 

της ειδικής επιφάνειας, πιθανότατα, προκαλείται από το φράξιµο των πόρων του 

φορέα Al2O3 από τους κρυσταλλίτες των  διασπαρµένων οξειδίων µετάλλων. Οι 

καταλύτες που έχουν µεγάλη περιεκτικότητα σε µεταλλικό οξείδιο, χαρακτηρίζονται 

από µεγάλη µείωση της επιφάνειας τους, η οποία κυµαίνεται από 21 m2/g για τον 

καταλύτη 15%CuO-75%CeO2 έως 84 m2/g για το 50%CeO2/Al2O3 (Πίνακας 5.1).  

Οι καταλύτες µεταλλικών οξειδίων χαρακτηρίστηκαν επίσης µε την τεχνική της 

περίθλασης ακτίνων Χ (XRD). Τα φάσµατα που ελήφθησαν από τα υποστηριγµένα 

σύνθετα και τα αντίστοιχα απλά µεταλλικά οξείδια παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.4. 

Το µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών των MxOy υπολογίστηκε από το πλάτος των κορυφών 

περίθλασης στο ήµισυ του ύψους τους (Εξίσωση Sherrer) και τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στο Πίνακα 5.1. Παρατηρείται ότι οι καταλύτες σύνθετων 

µεταλλικών οξειδίων χαρακτηρίζονται από µικρό µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών, το 

οποίο κυµαίνεται από 4.1 nm για τον καταλύτη 15%CuO-75%CeO2 έως 7.5 nm για 

τους καταλύτες 10%CuO-60%MnOx και 30%MnOx-50%CeO2. Τα αντίστοιχα απλά 

µεταλλικά οξείδια που αποτελούνται από υποστηριγµένο CeO2 ή 10%CuO 

χαρακτηρίζονται επίσης από µικρό µέγεθος κρυσταλλιτών (8.13-12.3 nm), αλλά 

µεγαλύτερο από εκείνο των σύνθετων καταλυτών. Αντίθετα, το µέσο µέγεθος 
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κρυσταλλιτών των καταλυτών απλών οξειδίων µαγγανίου και 15%CuO λαµβάνει 

µεγάλες τιµές (19.7-33.9 nm) 

 

 
Πίνακας 5.1: Μετρήσεις ειδικής επιφάνειας και µέγεθος κρυσταλλιτών των καταλυτών 
σύνθετων και των αντίστοιχων απλών µεταλλικών οξειδίων 
 

Καταλύτης 
Ειδική 

επιφάνεια 
SSA (m2 g-1 ) 

Φάση  
Μέγεθος 

κρυσταλλιτών 
d(MxOy)(nm) 

γ-Al2O3 (Engelhard) 183 Al2O3 5.1 

10%CuO-60%MnOx/Al2O3 49.5 MnOx 7.5 

10%CuO/Al2O3 152 Al2O3 12.3 

60%MnOx/Al2O3 53 MnOx 19.7 

15%CuO-75%CeO2/Al2O3 21 CeO2 4.1 

15%CuO/Al2O3 151 CuO 33.9 

 75%CeO2/Al2O3 89.6 CeO2 8.5 

30%MnOx-50%CeO2/Al2O3 79 CeO2 7.5 

30%MnOx/Al2O3 122 MnOx 33.7 

50%CeO2/Al2O3 83.6 CeO2 8.3 

 

 

Τα φάσµατα XRD του καταλύτη 10%CuO-60%MnOx και των επιµέρους 

απλών µεταλλικών οξειδίων παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.4Α. Στην περίπτωση του 

10%CuO, παρατηρείται ότι εµφανίζονται κορυφές περίθλασης που ανήκουν µόνο 

στον φορέα (Al2O3), γεγονός που υποδεικνύει την µεγάλη διασπορά του CuO και την 

µικρή κρυσταλλικότητα. Ωστόσο, ο καταλύτης 10%CuO-60%MnOx και ο επιµέρους 

καταλύτης µαγγανίου δείχνουν επιπλέον κορυφές, οι οποίες αντιστοιχούν σε οξείδια 

του   µαγγανίου   (MnO2,  MnO  και  Mn2O3).  Αξίζει  να  σηµειωθεί  ότι  ο  σύνθετος 

καταλύτης έχει µεγάλη διασπορά ως προς το χαλκό µιας που δεν διακρίνεται καµία 

κορυφή του όπως στην περίπτωση του απλού καταλύτης χαλκού. Οι χαρακτηριστικές 

κορυφές των οξειδίων του µαγγανίου που παρουσιάζει ο καταλύτης Mn-Cu 

χαρακτηρίζονται από πολύ µικρότερη ένταση σε σύγκριση µε τον καταλύτη 

µαγγανίου, γεγονός που φανερώνει ότι η παρουσία του χαλκού στο σύνθετο καταλύτη 

οδηγεί σε καλύτερη διασπορά ως προς το µαγγάνιο. 
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Σχήµα 5.4: Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) των σύνθετων καταλύτων (Α) CuO-
MnOx, (Β) MnOx-CeO2 και (C) CuO-CeO2 υποστηριγµένων σε γ-Al2O3, και σύγκριση µε τα 
αντίστοιχα υποστηριγµένα απλά οξείδια. 
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Tα φάσµατα XRD του σύνθετου καταλύτη 30%MnOx-50%CeO2 και των 

αντίστοιχων υποστηριγµένων απλών µεταλλικών οξειδίων, παρουσιάζονται στο 

Σχήµα 5.4Β. Παρατηρείται ότι στα φάσµατα του καταλύτη 30%MnOx διακρίνονται 

κορυφές που χαρακτηρίζουν 3 τύπους οξειδίου του µαγγανίου, οι οποίοι είναι MnO2, 

MnO και Mn2O3. Το MnO2 είναι η κύρια φάση µιας που οι περισσότερες κορυφές 

(σχεδόν όλες) είναι χαρακτηριστικές του και είναι πολύ πιο έντονες σε σύγκριση µε 

τις κορυφές των άλλων τύπων MnOx. Όσον αφορά το υποστηρισµένο οξείδιο του 

δηµητρίου (50%CeO2), οι κορυφές που εµφανίζονται ανήκουν σε γ-Al2O3 και CeO2, 

η οποία κυριαρχεί και είναι η µόνη µορφή οξειδίου του δηµήτριου που σχηµατίζεται 

(Σχήµα 5.4Β). Στο φάσµα XRD του σύνθετου καταλύτη 30%MnOx-50%CeO2, 

εντοπίζονται µόνο δύο χαρακτηριστικές κορυφές του MnO2 ενώ όλες οι υπόλοιπες 

κορυφές ανήκουν στο CeO2. Από το φάσµα του σύνθετου καταλύτη παρατηρείται ότι 

δεν σχηµατίζεται καµία καινούρια φάση.    

Η απουσία κορυφών οξειδίου του µαγγανίου σε δείγµατα µε µεγάλη 

περιεκτικότητα σε δηµήτριο, έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία τόσο σε καταλύτες 

που παρασκευάστηκαν µε συγκαταβύθιση [7,10-12], όσο και σε άλλους που 

παρασκευάστηκαν µε την µέθοδο της καύσης [2,13] και αποδίδεται στην δηµιουργία 

στερεού διαλύµατος µεταξύ του Mn2O3 και του CeO2 λόγω της οµοιότητας στη δοµή 

τους. Οι Kang  et. al [14] υποστηρίζουν ότι το όριο διαλυτότητας των ιόντων Mn2+ 

στο CeO2, τα οποία εµφανίζουν µεγαλύτερη συµβατότητα από το Mn3+ µε το Ce4+, 

είναι περίπου 5-10% (ατοµικός λόγος) µετά από θερµική επεξεργασία στους 1300oC.  

Tα αποτελέσµατα των πειραµάτων της τεχνικής περίθλασης (XRD) του 

σύνθετου καταλύτη 15%CuO-75%CeO2 και των αντίστοιχων υποστηριγµένων απλών 

µεταλλικών οξειδίων, παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.4C. Οι κορυφές που εµφανίζονται 

στον καταλύτη 15%CuO αντιστοιχούν σε CuO και γ-Al2O3, οι κορυφές CuO 

χαρακτηρίζονται από υψηλή ένταση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο φάσµα του 

δείγµατος 10%CuO (Σχήµα 5.4.A) δεν εµφανίστηκε καµία κορυφή CuO αντίθετα µε 

το 15%CuO, γεγονός που υποδεικνύει το σχηµατισµό µεγάλων κρυσταλλιτών CuO 

λόγω της αύξησης της ποσότητας του CuO από 10% σε 15%. Τα φάσµατα του απλού 

οξειδίου 75%CeO2 και του καταλύτη µικτών οξειδίων 15%CuO-75%CeO2 

παρουσιάζουν κορυφές που αντιστοιχούν µόνο σε CeO2, υποδεικνύοντας ότι η 

παρουσία του CeO2 βοηθά στην καλύτερη διασπορά του CuO. Ανάλογα 

συµπεράσµατα αναφέρονται στην βιβλιογραφία [15,20]. Η απουσία κορυφών 

οξειδίου του χαλκού σε δείγµατα µικτών οξειδίων έχει αποδοθεί είτε στην πολύ καλή 
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διασπορά του [15-18] είτε στον σχηµατισµό στερεού διαλύµατος µεταξύ Cu και Ce 

[19,20].           

 

5.3.2 Μετρήσεις καταλυτικής ενεργότητας 

Η καταλυτική ενεργότητα των µικτών οξειδίων που παρουσίασαν βέλτιστη 

καταλυτική συµπεριφορά (10%CuO-60%MnOx, 30%MnOx-50%CeO2, 15%CuO-

75%CeO2) και των αντίστοιχων απλών οξειδίων (υποστηριγµένων σε γ-Al2O3) 

µελετήθηκε εκτενέστερα. Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στο Σχήµα 5.5, όπου 

παρουσιάζεται η µετατροπή τολουολίου ως συνάρτηση της θερµοκρασίας. Οι 

καµπύλες µετατροπής των καταλυτών 10%CuO, 15%CuO και 50%CeO2 έχουν 

ξαναπαρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 4 (Σχήµατα 4.17 και 4.18) ενώ οι καµπύλες των 

µικτών οξειδίων παρουσιάζονται στα Σχήµατα 5.1, 5.2 και 5.3. Παρατηρείται ότι η 

καµπύλη µετατροπής των µικτών οξειδίων είναι µετατοπισµένη κατά τουλάχιστον 

50oC προς χαµηλότερες θερµοκρασίες σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα απλά οξείδια.  
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Σχήµα 5.5: Μετατροπή του τολουολίου σε καταλύτες µικτών οξειδίων (Α) CuO-MnOx, (Β) 
MnOx-CeO2 και (C) CuO-CeO2 υποστηριγµένων σε γ-Al2O3 σε σύγκριση µε τα επιµέρους 
υποστηριγµένα απλά οξείδια. 
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Σύγκριση του µικτού οξειδίου 10%CuO-60%MnOx/γ-Al2O3  µε το µηχανικό µίγµα των 

αντίστοιχων απλών οξειδίων   

Η καταλυτική ενεργότητα των µεταλλικών οξειδίων CuO και MnOx 

εξετάστηκε σε µηχανικό µίγµα των υποστηριγµένων απλών οξειδίων 10%CuO/γ-

Al2O3 και 60%MnOx/γ-Al2O3 (60 mg από κάθε οξείδιο) µε σκοπό να συγκριθεί µε 

την δραστικότητα του αντίστοιχου σύνθετου καταλύτη 10%CuO-60%MnOx/γ-Al2O3, 

(Σχήµα 5.6). Παρατηρείται ότι ενώ ο καταλύτης των µικτών οξειδίων είναι ενεργός 

στους 200oC και φτάνει σε πλήρη µετατροπή τολουολίου στους 320οC, το µηχανικό 

µίγµα ενεργοποιείται σε λίγο µεγαλύτερες θερµοκρασίες (Τ>220οC) και η 

απαιτούµενη θερµοκρασία για να επιτευχθεί η πλήρης µετατροπή είναι 340οC. 

Εποµένως, οι καταλύτες µικτών οξειδίων παρουσιάζουν µεγαλύτερη ενεργότητα από 

το αντίστοιχο µηχανικό µίγµα, γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µεταλλικών οξειδίων στην επιφάνεια του φορέα. Στην 

βιβλιογραφία [21] αναφέρεται πως η ενεργότητα ενός φυσικού µίγµατος Mn2O3-CeO2 

είναι χαµηλότερη από αυτή του καταλύτη Mn2O3-CeO2 που παρασκευάσθηκε µε 

συγκαταβύθιση. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχει µηχανισµός συνέργειας 

µεταξύ του µαγγανίου και του δηµητρίου.     
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Σχήµα 5.6: Μετατροπή του τολουολίου σε καταλύτη µικτών οξειδίων CuO-MnOx 
υποστηριγµένων σε γ-Al2O3 σε σύγκριση µε το αντίστοιχο µηχανικό µίγµα των επιµέρους 
απλών οξειδίων. 
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Ένας καλύτερος τρόπος σύγκρισης της καταλυτικής ενεργότητας 

διαφορετικών καταλυτών, είναι µέσω του εγγενούς ρυθµού της αντίδρασης, ο οποίος 

εκφράζεται σε mol τολουολίου που µετατρέπονται στην µονάδα του χρόνου ανά 

γραµµάριο καταλύτη. Πραγµατοποιήθηκαν κινητικά πειράµατα στους τρεις 

βέλτιστους καταλύτες  σε διαφορικές συνθήκες αντίδρασης (Xtol <15%), στα οποία  

µετρήθηκε ο εγγενής ρυθµός της αντίδρασης. Για λόγους σύγκρισης, παρουσιάζονται 

τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που ελήφθησαν για τα απλά  µεταλλικά οξείδια 

υποστηριγµένα σε  γ-Al2O. 

Τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από το σύνθετο καταλύτη 10%CuO-

60%MnOx και τα επιµέρους απλά µεταλλικά οξείδια φαίνονται στο διάγραµµα τύπου 

Arrhenius του Σχήµατος 5.7. Παρατηρείται ότι ο σύνθετος καταλύτης 10%CuO-

60%MnOx παρουσιάζει ρυθµό αντίδρασης, ο οποίος στους 310oC είναι 5-6 φορές 

µεγαλύτερος από εκείνο των αντίστοιχων απλών οξειδίων 60%MnOx και 10%CuO. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι καταλύτες απλών οξειδίων 60%MnOx και 10%CuO, 

πρακτικά, παρουσιάζουν την ίδια ενεργότητα. Τα αποτελέσµατα δείχνουν την ύπαρξη 

συνέργειας µεταξύ των δύο ενεργών φάσεων (CuO και MnOx) στην επιφάνεια του 

µικτού καταλύτη. Οι αναλύσεις των φασµάτων XRD (Σχήµα 5.4Α) του σύνθετου 

καταλύτη CuO-MnOx/γ-Al2O3 δεν δείχνουν το σχηµατισµό κάποιας καινούργιας 

φάσης σε σύγκριση µε τα φάσµατα των επιµέρους απλών οξειδίων. Αυτό 

επιβεβαιώνει την πιθανότητα ύπαρξης συνέργειας ή κάποιας µορφής αλληλεπίδρασης 

µεταξύ των δύο ενεργών φάσεων (CuO και MnOx). Είναι, επίσης, πιθανόν ότι µία από 

τις δύο φάσεις (Mn ή Cu) του µικτού οξειδίου ενεργοποιεί την άλλη. Οι  Morales et. 

al. [22] µελέτησαν την συµπεριφορά των καταλυτών MnxCuy στην οξείδωση της 

αιθανόλης και υποστήριξαν πως µικρές ποσότητες χαλκού εµποδίζουν την 

κρυστάλλωση του οξειδίου του µαγγανίου. Η ατελής κρυσταλλική δοµή του οξειδίου 

του µαγγανίου πιθανώς ευνοεί το σχηµατισµό ατελειών οξυγόνου και µε τον τρόπο 

αυτό βελτιώνει την καταλυτική συµπεριφορά για την καύση της αιθανόλης προς CO2 

[22].    

Από τις κλίσεις των ευθειών του Σχήµατος 5.7 υπολογίστηκαν οι φαινόµενες 

ενέργειες ενεργοποίησης της αντίδρασης (Πίνακας 5.2). Παρατηρούνται µεγάλες 

διαφορές ανάµεσα στις τιµές της φαινόµενης ενέργειας ενεργοποίησης, ενώ ο 

σύνθετος καταλύτης CuO-MnOx παρουσιάζει την µεγαλύτερη ενέργεια 

ενεργοποίησης.    Τα    αποτελέσµατα   υποδηλώνουν    ότι    η   φαινόµενη    ενέργεια  
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Σχήµα 5.7: ∆ιάγραµµα Arrhenius του ρυθµού κατανάλωσης του τολουολίου στο σύνθετο 
καταλύτη CuO-MnOx υποστηριγµένο σε γ-Al2O3, και σύγκριση µε τα αντίστοιχα απλά 
οξείδια. 
 

 
Πίνακας 5.2: Οι ενέργειες ενεργοποίησης των σύνθετων και απλών υποστηριγµένων 
µεταλλικών οξειδίων για την αντίδραση οξείδωσης τολουολίου.   
 

Καταλύτης 
Ενέργεια ενεργοποίησης, 

Ea (kcal/mol) 

10%CuO-60%MnOx/Al2O3 57.5 

60%MnOx/ Al2O3 42.3 

10%CuO/Al2O3 36.7 

30%MnOx-50%CeO2/Al2O3 37.1 

50%CeO2/Al2O3 18.3 

30%MnOx/Al2O3 37.6 

15%CuO-75%CeO2/Al2O3 41 

15%CuO/Al2O3 23.5 

75%CeO2/Al2O3 26.6 
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ενεργοποίησης της αντίδρασης επηρεάζεται σηµαντικά από την φύση του 

διασπαρµένου µεταλλικού οξειδίου.  

Ο εγγενής ρυθµός της αντίδρασης µετρήθηκε και στην περίπτωση του 

σύνθετου καταλύτη 30%MnOx-50%CeO2 και των αντίστοιχων απλών οξειδίων 

υποστηριγµένων σε γ-Al2O3. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο διάγραµµα τύπου 

Arrhenius του Σχήµατος 5.8, όπου παρατηρείται παρόµοια συµπεριφορά µε εκείνη 

του σχήµατος 5.7. Ο καταλύτης µικτών οξειδίων µαγγανίου και δηµήτριου 

παρουσιάζει µεγαλύτερη ενεργότητα από τους αντίστοιχους καταλύτες απλών 

οξειδίων. Ακολουθεί ο απλός καταλύτης 50%CeO2/γ-Al2O3 και ο τελευταίος 

καταλύτης της σειράς είναι 30%MnOx /γ-Al2O3. Ο σύνθετος καταλύτης 30%MnOx-

50%CeO2 υποστηριγµένος σε γ-Al2O3 (Σχήµα 5.8) παρουσιάζει ενεργότητα 2 φορές 

µεγαλύτερη από εκείνη του καταλύτη 50%CeO2 και 11 φορές µεγαλύτερη 

ενεργότητα σε σύγκριση µε τον καταλύτη 30%MnOx, στους 310oC. Ο καταλύτης 

απλού οξειδίου του δηµήτριου είναι 5 φορές πιο ενεργός από τον καταλύτη οξειδίου 

του µαγγανίου στην ίδια θερµοκρασία.  

Η ενεργότητα των καταλυτών MnOx για την οξείδωση ορισµένων VOC, π.χ. 

αιθανόλης [23,24], έχει συσχετιστεί µε την ταυτόχρονη παρουσία ιόντων Mn4+ και 

Mn3+, όπως και την ύπαρξη κενών Mn4+ στο κρυσταλλικό πλέγµα. Στα παραπάνω 

αποτελέσµατα, παρόλο που οι καταλύτες δεν περιέχουν Mn4+, εµφανίζεται υψηλή 

ενεργότητα υποδεικνύοντας ότι η ύπαρξη ιόντων Mn4+ δεν αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την υψηλή δραστικότητα των καταλυτών MnOx. Αυτό βρίσκεται σε 

συµφωνία µε τα συµπεράσµατα των Trawczynski et. al. [25], οι οποίοι δεν 

παρατήρησαν ιόντα Mn4+ στα δείγµατα MnOx/YSZ, τα οποία παρουσιάζουν υψηλή 

καταλυτική ενεργότητα.   

Όπως στην προηγούµενη περίπτωση (Σχήµα 5.7), τα αποτελέσµατα 

υποδεικνύουν την ύπαρξη φαινοµένων συνέργειας µεταξύ των οξειδίων MnOx και 

CeO2 στο σύνθετο καταλύτη, γεγονός που οδηγεί στη υψηλή του ενεργότητα. Αξίζει 

να σηµειωθεί πως τα φάσµατα XRD (Σχήµα 5.4b) του καταλύτη µικτών οξειδίων δεν 

έδειξαν το σχηµατισµό κάποιας καινούργιας φάσης σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα 

απλά οξείδια.  

Οι ενέργειες ενεργοποίησης της αντίδρασης (Πίνακας 5.2) έχουν µεγάλες 

διαφορές ανάλογα µε τον καταλύτη. Ο σύνθετος καταλύτης CeO2-MnOx και ο απλός 

καταλύτης MnOx/γ-Al2O3 χαρακτηρίζονται από παρόµοιες ενέργειες ενεργοποίησης, 

οι οποίες είναι µεγαλύτερες από εκείνη του CeO2/γ-Al2O3. Τα αποτελέσµατα οδηγούν 
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στο συµπέρασµα ότι η φαινόµενη ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης εξαρτάται 

σηµαντικά από την φύση του διασπαρµένου µεταλλικού οξειδίου. 
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Σχήµα 5.8: ∆ιάγραµµα Arrhenius του ρυθµού µετατροπής του τολουολίου στο σύνθετο 
καταλύτη MnOx-CeO2 υποστηριγµένο σε γ-Al2O3, και σύγκριση µε τα αντίστοιχα απλά 
οξείδια. 
 

 

Για λόγους σύγκρισης, κινητικά πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν επίσης στο 

µικτό καταλύτη 15%CuO-75%CeO2/Al2O3 και στα επιµέρους µονά οξείδια. Τα 

αποτελέσµατα φαίνονται στο διάγραµµα τύπου Arrhenius του Σχήµατος 5.9, όπου 

παρουσιάζεται o εγγενής ρυθµός της αντίδρασης ως συνάρτηση της θερµοκρασίας. 

∆ιαφορετικά αποτελέσµατα παρατηρούνται αυτή την φορά, καθώς ο απλός 

καταλύτης 75%CeO2 υποστηριγµένος σε Al2O3 φαίνεται να είναι πιο ενεργός από το 

σύνθετο καταλύτη, ενώ και οι δύο είναι ενεργότεροι από τον καταλύτη 

15%CuO/Al2O3, όπως αναµενόταν. Αυτά τα αποτελέσµατα, γενικά, δεν συµφωνούν 

µε αποτελέσµατα καταλυτικής ενεργότητας που παρουσιάζοντα στο Σχήµατα 5.5C. 

Αυτή η συµπεριφορά ισχύει µόνο σε χαµηλές θερµοκρασίες, δηλαδή στην περιοχή 

που έχουµε µικρή µετατροπή τολουολίου (X<15%), η οποία είναι και η κύρια 

συνθήκη σε αυτά τα κινητικά πειράµατα. Αντίθετα, σε υψηλότερες θερµοκρασίες, ο 
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καταλύτης 15%CuO-75%CeO2 γίνεται πιο ενεργός σε σχέση µε τα απλά οξείδια 

(Σχήµα 5.5c). Τα φάσµατα XRD (Σχήµα 5.4C) του σύνθετου καταλύτη δεν έδειξαν το 

σχηµατισµό κάποιας καινούργιας φάσης σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα απλά οξείδια. 

Η µόνη φάση που παρατηρήθηκε είναι CeO2 , γεγονός που υποδηλώνει την µεγάλη 

διασπορά του CuO. Οδηγούµαστε, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν φαινόµενα 

συνέργειας ή αλληλεπιδράσεις µεταξύ των δύο ενεργώ φάσεων στην επιφάνεια του 

µικτού καταλύτη.    
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Σχήµα 5.9: ∆ιάγραµµα Arrhenius του ρυθµού µετατροπής του τολουολίου στο σύνθετο 
καταλύτη CuO-CeO2 υποστηριγµένο σε γ-Al2O3, και σύγκριση µε τα αντίστοιχα απλά 
οξείδια. 
 

 

Όσον αφορά τις ενέργειες ενεργοποίησης της αντίδρασης (Πίνακας 5.2), Ο 

σύνθετος καταλύτης CuO-CeO2 παρουσιάζει την µεγαλύτερη ενέργεια 

ενεργοποίησης. Τα αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι η φαινόµενη ενέργεια 

ενεργοποίησης της αντίδρασης επηρεάζεται σηµαντικά από την φύση του 

διασπαρµένου µεταλλικού οξειδίου. 
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5.3.3 Πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης αναγωγής (TPR) 

Σε µια προσπάθεια να µελετηθεί η σχέση µεταξύ της αναγωγιµότητας των 

καταλυτών µε την ενεργότητά τους, πραγµατοποιηθήκαν πειράµατα 

θερµοπρογραµµατιζόµενης αναγωγής (TPR) µε χρήση των µικτών οξειδίων που 

παρουσίασαν βέλτιστη καταλυτική συµπεριφορά και των αντίστοιχων απλών 

οξειδίων (υποστηριγµένων σε γ-Al2O3). Τα πειράµατα H2-TPR και CO-TPR 

πραγµατοποιήθηκαν µε χρήση 30mg (0.18<d<0.25) προοξειδωµένων δειγµάτων, στη 

θερµοκρασιακή περιοχή 25-750oC (β=30oC/min) µε 2% H2/He ή 1% CO/He(40 

cm3/min), αντίστοιχα, χρησιµοποιώντας την πειραµατική διάταξη και τη διαδικασία 

που περιγράφοντα στο Κεφάλαιο 3 (3.3.4.1-2). Τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν 

συνοψίζονται στα Σχήµατα 5.10, 5.11 και 5.12, όπου παρουσιάζεται, σε κάθε 

περίπτωση, ο ρυθµός κατανάλωσης υδρογόνου (H2-TPR) ή µονοξειδίου του άνθρακα 

(CO-TPR) ως συνάρτηση της θερµοκρασίας.  

 

5.3.3.1 Καταλύτης 10%CuO-60%MnOx/γ-Al2O3 και τα αντίστοιχα απλά οξείδια 

Οι καταλύτες µικτών και απλών οξειδίων µαγγανίου και χαλκού 

υποστηριγµένων σε γ-Al2O3 χαρακτηρίζονται από µεγάλη αναγωγιµότητα, η οποία 

υποδεικνύεται από την ύπαρξη έντονων ή/και χαµηλής θερµοκρασίας κορυφών 

κατανάλωσης υδρογόνου ή CO (Σχήµα 5.10). Όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.10Α, ο 

καταλύτης 10%CuO/γ-Al2O3 χαρακτηρίζεται από µια στενή και σχετικά χαµηλής 

έντασης κορυφή στους 270oC, γεγονός που βρίσκεται σε συµφωνία και µε αυτά που 

αναφέρονται στην βιβλιογραφία [26-27], ενώ κατά την αναγωγή του καταλύτη 

60%MnOx/γ-Al2O3 παρατηρείται η εµφάνιση δύο κορυφών σε αρκετά υψηλότερες 

θερµοκρασίες (450 και 570 oC). Η πρώτη κορυφή αντιστοιχεί στη αναγωγή του MnOx 

σε Mn2O3 ενώ η δεύτερη εµφανίζεται λόγω αναγωγής του Mn2O3 σε MnO όπως 

αναφέρεται και σε διάφορες εργασίες [28-29]. Η αναγωγή του σύνθετου καταλύτη 

10%CuO-60%MnOx είναι αρκετά πιο πολύπλοκη. Η αναγωγή ξεκινά από 

χαµηλότερη θερµοκρασία σε σχέση µε τα αντίστοιχα απλά οξείδια και λαµβάνει χώρα 

σε µια µεγάλη θερµοκρασιακή περιοχή (150-600οC). Πιο συγκεκριµένα, η αναγωγή 

του 10%CuO-60%MnOx ξεκινά περίπου στους 200οC, εµφανίζει µέγιστο στους 

430oC και ολοκληρώνεται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες, σχετικά µε τον καταλύτη 

60%MnOx/Al2O3 (Τ>600οC)).  
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Σχήµα 5.10: Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης αναγωγής (TPR) του σύνθετου καταλύτη  
CuO-MnOx υποστηριγµένου σε γ-Al2O3, και σύγκριση µε τα αντίστοιχα απλά οξείδια, (A) H2-
TPR (B) CO-TPR. 
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Ποιοτικά, παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρούνται στην περίπτωση των 

πειραµάτων CO-TPR (Σχ. 5.10Β), αλλά η αναγωγή όλων των οξειδίων µετάλλων, 

απλών και µικτών, ξεκινά σε χαµηλότερες θερµοκρασίες και χαρακτηρίζεται από πιο 

ευρείες κορυφές. Όσον αφορά το σύνθετο καταλύτη 10%CuO-60%MnOx, 

παρατηρείται ότι ανάγεται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες, σε σχέση µε τα αντίστοιχα 

απλά  οξείδια (Σχ. 5.10Β ). Η ανάγωγή του αρχίζει σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από 

100οC και χαρακτηρίζεται από δύο ευρείες κορυφές. Η µία είναι χαµηλής 

θερµοκρασίας (LT) και εντοπίζεται στους 200οC, ενώ η δεύτερη είναι πολύ πιο 

έντονη και παρουσιάζει µέγιστο στους 455oC. Η αναγωγή του απλού οξειδίου 

10%CuO υποστηριγµένου σε γ-Al2O3 ξεκινά επίσης σε Τ<100οC και χαρακτηρίζεται 

από µία κορυφή χαµηλής θερµοκρασίας, άλλα πολύ λιγότερο έντονη από εκείνη του 

σύνθετου καταλύτη, η οποία έχει µέγιστο στους 330oC. Τέλος, ο καταλύτης 

60%MnO2 παρουσιάζει παρόµοια καµπύλη κατανάλωσης µονοξειδίου του άνθρακα 

µε το µικτό καταλύτη, άλλα είναι µετατοπισµένη σε υψηλότερες θερµοκρασίες, και 

το µέγιστο βρίσκεται στους 600oC. 

 

5.3.3.2 Καταλύτης 30%MnOx -50%CeO2/γ-Al2O3 και τα αντίστοιχα απλά οξείδια 

Παρόµοια αποτελέσµατα ελήφθησαν για τον καταλύτη 30%MnOx-50%CeO2 

και τους αντίστοιχους καταλύτες απλών οξειδίων µετάλλων (Σχήµα 5.11). Ο 

καταλύτης µεικτών οξειδίων µαγγανίου και δηµήτριου παρουσιάζει µεγαλύτερη 

ικανότητα κατανάλωσης H2 (Σχήµα 5.11Α) και CO (Σχήµα 5.11Β) στα φάσµατα TPR 

και ανάγεται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες, σε σχέση µε τα αντίστοιχα απλά οξείδια. 

Γενικά, τα απλά και σύνθετα µεταλλικά οξείδια αυτού του σετ χαρακτηρίζονται από 

µικρότερη κατανάλωση υδρογόνου ή µονοξείδιου του άνθρακα σε σύγκριση µε τα 

αντίστοιχα οξείδια του προηγούµενου σετ (Σχήµα 5.10), γεγονός που φαίνεται από τα 

φάσµατα TPR που χαρακτηρίζονται από κορυφές µε χαµηλότερη ένταση.    

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.11Α, ο καταλύτης 30%MnOx/γ-Al2O3 

παρουσιάζει σηµαντική αναγωγιµότητα. Το φάσµα TPR του χαρακτηρίζεται από δύο 

αρκετά έντονες κορυφές, οι οποίες εµφανίζονται στους 450oC και 550oC, και 

αντιστοιχούν στην αναγωγή του MnOx σε Mn2O3 και του Mn2O3 σε MnO, αντίστοιχα, 

γεγονός πού συµφωνεί µε άλλες εργασίες στην βιβλιογραφία [28-29]. Ο καταλύτης 

50%CeO2/γ-Al2O3, ο οποίος παρουσιάζει τη χαµηλότερη καταλυτική ενεργότητα σε 

αυτό του σετ (Σχήµα 5.11Α), παρουσιάζει πολύ χαµηλή κατανάλωση υδρογόνου, που  
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Σχήµα 5.11: Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης αναγωγής (TPR) του σύνθετου καταλύτη  
30%MnOx-50%CeO2 υποστηριγµένου σε γ-Al2O3, και σύγκριση µε τα αντίστοιχα απλά 
οξείδια, (A) H2-TPR (B) CO-TPR. 
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χαρακτηρίζεται από µία ευρεία και πολύ χαµηλής έντασης κορυφή, η οποία έχει 

µέγιστο σε θερµοκρασίες υψηλότερες από 550oC. Σε ανάλογα αποτελέσµατα 

κατέληξαν οι Rivas et al. [30], οι οποίοι παρατήρησαν δύο κορυφές κατά την 

αναγωγή του CeO2, οι οποίες βρίσκονται περίπου στους 500 και 900 oC. Οι 

συγγραφείς και άλλοι ερευνητές [30-32] συσχετίζουν την πρώτη κορυφή (500oC) µε 

την αναγωγή των επιφανειακών ιόντων Ce4+. Η αναγωγή του σύνθετου καταλύτη 

30%MnOx-50%CeO2 είναι αρκετά πολύπλοκη όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.11Α, η 

κατανάλωση του υδρογόνου ξεκινά από χαµηλότερη θερµοκρασία σε σχέση µε τα 

αντίστοιχα απλά οξείδια και λαµβάνει χώρα σε µια µεγάλη θερµοκρασιακή περιοχή 

(200-600οC) µε διάφορες αλληλοεπικαλυπτόµενες κορυφές. Πιο αναλυτικά, η 

αναγωγή του 30%MnOx-50%CeO2 ξεκινά σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από 220οC 

και τα φάσµατα TPR του χαρακτηρίζονται από δύο έντονες κορυφές, οι οποίες 

διακρίνονται σε µεσαίες θερµοκρασίες (MT) 390oC και 445oC. Η αναγωγή 

ολοκληρώνεται σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από 600οC. Συγκρίνοντας το φάσµα 

του καταλύτη οξειδίου του µαγγανίου µε εκείνο του µικτού οξειδίου παρατηρείται 

µια οµοιότητα καθώς ξεκινούν στην ίδια θερµοκρασιακή περιοχή και τα φάσµατα 

χαρακτηρίζονται από δύο παρόµοιες κορυφές. Η ισχυρότερη κορυφή, στην 

περίπτωση του απλού οξειδίου, παρουσιάζει σχεδόν την ίδια ένταση µε εκείνη του 

σύνθετου καταλύτη ενώ η άλλη είναι λιγότερο έντονη και οι δύο κορυφές είναι 

µετατοπισµένες προς χαµηλότερες θερµοκρασίες. Οι προαναφερθείσες κορυφές δεν 

µπορούν εύκολα να αποδοθούν στην αναγωγή διάφορων ειδών του MnOx ή σε 

ορισµένα επιµέρους βήµατα αναγωγής, καθώς ταυτόχρονα λαµβάνει χώρα η αναγωγή 

ενός µέρους του CeO2 σε Ce2O3. Το συµπέρασµα αυτό εξάγεται από την µετατόπιση 

των κορυφών κατά 60-100 oC προς χαµηλότερες θερµοκρασίες και από την σύγκριση 

της ποσότητας κατανάλωσης υδρογόνου από το µικτό καταλύτη κατά τα πειράµατα 

TPR, η οποία υπολογίστηκε από την ολοκλήρωση της καµπύλης αναγωγής του 

30%MnOx/γ-Al2O3 (Πίνακας 5.3). Αυτό δείχνει πως ένα µέρος των ιόντων Ce4+ 

ανάγονται προς Ce3+ ταυτόχρονα µε την αναγωγή των ιόντων του µαγγανίου. Οι 

Arena et al. [33] παρατήρησαν αναγωγή του CeO2 σε καταλύτη Mn0.25Ce0.75 κατά τη 

διάρκεια πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης αναγωγής.    
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Πίνακας 5.3: Ποσότητες καταναλισκόµενου υδρογόνου και µονοξειδίου του άνθρακα κατά 
την διάρκεια των πειραµάτων H2-TPR και CO-TPR σε σύνθετους και απλούς καταλυτών 
µεταλλικών οξειδίων 
 

Καταλύτης mmol H2/g cat. mmol CO/g cat. 

10%CuO-60%MnOx/Al2O3 7.1 6.3 

60%MnOx/Al2O3 5 5.9 

10% CuO/Al2O3 1.2 4.9 

30%MnOx-50%CeO2/Al2O3 3.2 3.4 

30%MnOx/Al2O3 2.8 3 

50%CeO2/Al2O3 0.9 2.4 

15%CuO-75%CeO2/Al2O3 3.6 3.7 

15%CuO/Al2O3 3 2.6 

75%CeO2/Al2O3 0.8 1.9 

 

  

  Τα φάσµατα TPR-CO (Σχήµα 5.11Β) παρουσιάζουν ποιοτικά παρόµοια 

αποτελέσµατα µε τα προηγούµενα φάσµατα όπου χρησιµοποιήθηκε Η2 σαν 

αναγωγικό µέσο (Σχήµα 5.11Α). Όµως η αναγωγή όλων των οξειδίων µετάλλων 

απλών και µικτών, πραγµατοποιείται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες και δίνει πιο 

ευρείες καµπύλες. Παρατηρείται ότι ο σύνθετος καταλύτης 30%MnO2-50%CeO2 

ανάγεται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες, σε σύγκριση µε τα επιµέρους απλά 

µεταλλικά οξείδια (Σχ. 5.11Β ). Το φάσµα TPR του καταλύτη µικτών οξειδίων 

χαρακτηρίζεται από δύο ευρείες κορυφές, η µία είναι χαµηλής θερµοκρασίας (LT) 

και έντασης και διακρίνεται στους 255οC, ενώ η δεύτερη είναι πολύ έντονη και 

παρουσιάζει µέγιστο στους 510oC. Ο καταλύτης 30%MnO2 παρουσιάζει παρόµοια 

καµπύλη κατανάλωσης CO, άλλα είναι µετατοπισµένη προς υψηλότερες 

θερµοκρασίες και χαµηλότερη ένταση, ενώ οι χαρακτηριστικές κορυφές βρίσκονται 

στους 330 και 570oC. Όσον αφορά το απλό οξείδιο 50% CeO2, η αναγωγή του ξεκινά 

επίσης σε Τ<200οC και χαρακτηρίζεται από µία ευρεία και µεσαίας θερµοκρασίας 

κορυφή που παρουσιάζει µέγιστο στην θερµοκρασιακή περιοχή 440-470oC. 

 

5.3.3.3 Καταλύτης 15%CuO -75%CeO2/γ-Al2O3 και τα αντίστοιχα απλά οξείδια 

Τα φάσµατα TPR που ελήφθησαν στην περίπτωση του σύνθετου  καταλύτη 

15%CuO-75%CeO2 και των επιµέρους καταλυτών απλών µεταλλικών οξειδίων 
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(Σχήµα 5.12) είναι ποιοτικά παρόµοια µε τα προηγούµενα (Σχήµατα 5.10 και 5.11). Ο 

καταλύτης µεικτών οξειδίων χαλκού-δηµήτριου παρουσιάζει µεγαλύτερη 

κατανάλωση H2 (Σχήµα 5.12Α) και CO (Σχήµα 5.12Β) στα φάσµατα TPR και 

ανάγεται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες, σε σχέση µε τα αντίστοιχα απλά οξείδια. 

Γενικά, οι καταλύτες που περιέχουν χαλκό χαρακτηρίζονται από µεγάλη 

αναγωγιµότητα, γεγονός που υποδηλώνεται από την ένταση της χαρακτηριστικής 

κορυφής και την θερµοκρασιακή περιοχή, στην οποία βρίσκεται το µέγιστο. Το 

προφίλ του καταλύτη 15%CuO/γ-Al2O3 χαρακτηρίζεται από δύο 

αλληλοεπικαλυπτόµενες κορυφές. Η πρώτη βρίσκεται στους 280 oC, ενώ η δεύτερη 

κορυφή, η οποία είναι στενή και υψηλής έντασης, εντοπίζεται στους 360oC. Η 

παρουσία δύο κορυφών σε χαµηλές θερµοκρασίες σε καταλύτες χαλκού 

παρατηρήθηκε και από άλλους ερευνητές [8,34]. Η υψηλή ένταση της 

χαρακτηριστικής κορυφής του χαλκού, αλλά και η µετατόπισή της σε υψηλότερες 

θερµοκρασίες σε σύγκριση µε το φάσµα TPR του καταλύτη 10%CuO/γ-Al2O3 (Σχήµα 

5.10Α) είναι διαφορές που συνοδεύουν την αύξηση της ποσότητας του χαλκού από 

10% σε 15%. Το φάσµα TPR του καταλύτη 75%CeO2/γ-Al2O3 είναι σχεδόν όµοιο µε 

εκείνο του καταλύτη 50%CeO2/γ-Al2O3 (Σχήµα 5.11Α), γεγονός που υποδεικνύει πως 

ανάγεται µόνο ένα µέρος CeO2 στην θερµοκρασιακή περιοχή του πειράµατος. Ο 

καταλύτης 75%CeO2/γ-Al2O3, ο οποίος παρουσιάζει τη χαµηλότερη καταλυτική 

ενεργότητα σε αυτό του σετ (Σχήµα 5.12Α), χαρακτηρίζεται από µία ευρεία και πολύ 

χαµηλής έντασης  κορυφή που έχει µέγιστο σε θερµοκρασίες υψηλότερες από 470oC. 

Παρόλο που το CeO2 παρουσιάζει χαµηλή αναγωγιµότητα, η παρουσία του σε µικτά 

οξείδια επηρεάζει σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο τα δείγµατα συµπεριφέρονται 

κατά τη διάρκεια της αναγωγής τους. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση του καταλύτη 

µικτών µεταλλικών οξειδίων 15%CuO-75%CeO2, το προφίλ  H2-TPR (Σχήµα 5.12Α) 

δείχνει πως η παρουσία του CeO2 επηρεάζει την αναγωγή του σύνθετου καταλύτη 

ώστε να αυξάνεται η ποσότητα κατανάλωσης υδρογόνου και να πραγµατοποιείται σε 

χαµηλότερες θερµοκρασίες σε σύγκριση µε την αναγωγή του απλού καταλύτη 

15%CuO. Πιο συγκεκραµένα, ο καταλύτης 15%CuO-75%CeO2, ο οποίος είναι ο πιο 

ενεργός σε αυτή την  σειρά, χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη αναγωγιµότητα και το 

φάσµα του παρουσιάζει µία έντονη κορυφή χαµηλής θερµοκρασίας, η οποία 

εµφανίζεται στους 294oC. Η θετική επίδραση του CeO2 παρατηρήθηκε επίσης από 

τον Delimaris  [3],  ο οποίος  βρήκε  πως  η αναγωγή των µικτών  οξειδίων  Cux-Ce1-x 
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Σχήµα 5.12: Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης αναγωγής (TPR) του σύνθετου καταλύτη  
15%CuO-75%CeO2 υποστηριγµένου σε γ-Al2O3, και σύγκριση µε τα αντίστοιχα απλά 
οξείδια, (A) H2-TPR (B) CO-TPR. 
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µετατοπίζεται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες µε  την αύξηση της περιεκτικότητας σε 

Ce. 

Όπως στα προηγούµενα σετ καταλυτών, τα φάσµατα CO-TPR (Σχήµα 5.12Β) 

παρουσιάζουν παρόµοια αποτελέσµατα µε τα αντίστοιχα φάσµατα H2-TPR (Σχήµα 

5.12Α). Η καµπύλες κατανάλωσης του µονοξειδίου του άνθρακα, όµως, για όλα τα 

υποστηριγµένα µεταλλικά οξείδια απλά και µικτά, είναι µετατοπισµένες προς 

χαµηλότερες θερµοκρασίες και χαρακτηρίζονται από πιο ευρείες κορυφές. 

Παρατηρείται ότι ο σύνθετος καταλύτης 15%CuO-75%CeO2, ο οποίος είναι ο πιο 

ενεργός καταλύτης σε αυτή τη σειρά καταλυτών, παρουσιάζει την µεγαλύτερη 

αναγωγιµότητα. Η αναγωγή του καταλύτη ξεκινά σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από 

80oC και το φάσµα TPR του αποτελείται από δύο ευρείες κορυφές, η µία είναι 

χαµηλής θερµοκρασίας (LT) και έντασης και διακρίνεται στους 135οC, ενώ η δεύτερη 

είναι πολύ πιο έντονη και παρουσιάζει µέγιστο στην θερµοκρασιακή περιοχή 320-

340oC (Σχήµα 5.12Β ). Ακολουθεί ο καταλύτης 15%CuO, του οποίου η αναγωγή 

ξεκινάει σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από 100oC και παρουσιάζει δύο κορυφές 

χαµηλών θερµοκρασιών στους  265oC και 317oC. Ο καταλύτης 75% CeO2 ανάγεται 

σε υψηλότερες θερµοκρασίες (Τ>230οC) και χαρακτηρίζεται από µία ευρέα, χαµηλής 

έντασης και µεσσίας θερµοκρασίας κορυφή που παρουσιάζει µέγιστο στην 

θερµοκρασιακή περιοχή 420-450oC. Η αλληλεπίδραση µεταξύ του χαλκού και του 

οξειδίου του δηµήτριου οδηγεί σε µετατόπιση των TPR κορυφών του σύνθετου 

καταλύτη CuO-CeO2 σε διαφορετικές θερµοκρασίες από εκείνες των επιµέρους 

απλών οξειδίων [35]. 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα προκύπτει ότι βέλτιστη συµπεριφορά 

παρουσιάζουν τα µικτά οξείδια 10%CuO-60%MnOx, 30%MnOx-50%CeO2 και 

15%CuO-75%CeO2 υποστηριγµένα σε γ-Al2O3, τα οποία, κάτω από τις συνθήκες της 

αντίδρασης, µπορούν να επιτυγχάνουν πλήρη µετατροπή τολουολίου σε CO2 στους 

320oC (Σχήµατα 5.1, 5.2 και 5.3). Η καµπύλη µετατροπής των βέλτιστων µικτών 

οξειδίων είναι µετατοπισµένη κατά τουλάχιστον 50 oC προς χαµηλότερες 

θερµοκρασίες σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα απλά οξείδια (Σχήµα 5.5).  

Η υψηλή ενεργότητα των µικτών οξειδίων µπορεί να εξηγηθεί από την 

ερµηνεία της επίδρασης του µεγέθους των κρυσταλλιτών, της αναγωγιµότητας και 

των φαινοµένων συνέργειας. Τα πειράµατα XRD (Σχήµα 5.4, Πίνακας 5.1) δείχνουν 

ότι οι καταλύτες µικτών µεταλλικών οξειδίων χαρακτηρίζονται από µικρό µέσο 

µέγεθος κρυσταλλιτών (µεγάλες διασπορές), το οποίο κυµαίνεται από 4.1 nm για τον 
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καταλύτη 15% CuO-75%CeO2 έως 7.5 nm για τους καταλύτες 10%CuO-60%MnOx 

και 30% MnOx-50%CeO2, ενώ τα αντίστοιχα απλά µεταλλικά οξείδια 

χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερες τιµές µέσου µεγέθους κρυσταλλιτών. Οι Gong-Xin 

et. al. [35], αναφέρουν πως η πρόσθεση του µαγγανίου αυξάνει την διασπορά του 

CuO και παράλληλα η ύπαρξη του χαλκού αυξάνει την διασπορά του MnO2, γεγονός 

που φανερώνει την αλληλεπίδραση µεταξύ των οξειδίων του χαλκού και του 

µαγγανίου.   

Τα φάσµατα XRD των συνθετών καταλυτών (Σχήµα 5.4), επίσης, δεν 

δείχνουν την δηµιουργία κάποιας καινούργιας φάσης σε σύγκριση µε τα φάσµατα των 

επιµέρους οξειδίων µετάλλων, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχει 

φαινόµενο συνέργειας µεταξύ των ενεργών φάσεων στην επιφάνεια του φορέα των 

συνθετών καταλυτών ή τουλάχιστον κάποια µορφή αλληλεπίδρασης που οδηγεί στην 

βελτιωµένη καταλυτική συµπεριφορά. Το φαινόµενο συνέργειας επιβεβαιώθηκε, 

επίσης, από τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 5.6, όπου παρατηρήθηκε ότι η 

ενεργότητα του καταλύτη µικτών οξειδίων µαγγανίου και χαλκού είναι σαφώς 

υψηλότερη από εκείνη του µηχανικού µίγµατος των αντίστοιχων απλών µεταλλικών 

οξειδίων. Ο Gong-Xin και οι συνεργάτες του [35] παρατήρησαν ότι η καταλυτική 

ενεργότητα του Cu-Mn/γ-Al2O3 αυξάνεται µε την αύξηση της επιφάνειας του 

µεταλλικού χαλκού, όµως η σχέση δεν είναι γραµµική, γεγονός που υποδεικνύει την 

εξάρτηση της καταλυτικής ενεργότητας από ένα επιπλέον παράγοντα, εκτός από την 

επιφάνεια του µεταλλικού χαλκού, που είναι η ισχυρή συνέργεια µεταξύ του χαλκού 

και του οξειδίου του µαγγανίου. Η σηµαντική αύξηση της καταλυτικής ενεργότητας 

του καταλύτη CuO-CeO2 µπορεί να συσχετισθεί µε την συνέργεια των 

οξειδοαναγωγικών ιδιοτήτων του συστήµατος, που δηµιουργείται από τις ισχυρές 

αλληλεπιδράσεις χαλκού-δηµήτριας, µιας που τα δύο συστατικά οξειδώνονται ή 

ανάγονται πιο εύκολα όταν σχηµατίζουν ένα σύνθετο καταλύτη παρά όταν είναι µόνα 

τους σαν ένα απλό µεταλλικό οξείδιο [36-38]. Ανάλογα αποτελέσµατα αναφέρονται 

στην βιβλιογραφία και στην περίπτωση των καταλυτών MnOx-CeO2 [8,7,21,39-41]. 

Περισσότερες λεπτοµέρειες για το φαινόµενο συνέργειας αναφέρθηκαν στο 

Κεφάλαιο 2 (2.4.1-3).  

Ένας άλλος παράγοντας που παίζει σηµαντικό ρόλο στην υψηλή ενεργότητα 

των µικτών οξειδίων µετάλλων είναι η αναγωγιµότητα. Γενικά, τα µικτά οξείδια 

χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη αναγωγιµότητα, που υποδηλώνεται από τις 

ποσότητες κατανάλωσης υδρογόνου ή µονοξειδίου του άνθρακα που παρουσιάζονται 
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στον Πίνακα 5.3, σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα απλά µεταλλικά οξείδια όπως 

φαίνεται στα πειράµατα TPR (Σχήµατα 5.10, 5.11 και 5.12). Ανάλογα, ο Wollner και 

ο Lange [42] ανάφεραν πως η παρουσία του χαλκού σε ένα σύστηµα CuO-MnO2 

ενισχύει την αναγωγιµότητα του οξειδίου του µαγγανίου εξαιτίας της φαινοµένων 

spillover (hydrogenation spillover). Οι Porta et al. [43], ανάφεραν πως η ισορροπία 

οξειδοαναγωγής στην στερεά κατάσταση (solid state redox equilibrium) µπορεί να 

εξηγήσει την ενεργότητα των µικτών οξειδίων χαλκού-µαγγανίου στις οξειδωτικές 

αντιδράσεις. Η υψηλή ενεργότητα των µικτών οξειδίων Cu-Mn οφείλεται, πιθανόν, 

στην προσρόφηση ιόντων Cu2+ στην επιφάνεια του MnO κατά την παρασκευή του 

καταλύτη [44]. 

 

5.3.4 Πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD) τολουολίου  

∆ιερευνήθηκε η αλληλεπίδραση του τολουολίου µε την επιφάνεια των µικτών 

καταλυτών και των αντίστοιχων απλών µεταλλικών οξειδίων υποστηριγµένων σε γ-

Al2O3 µε ρόφηση τολουολίου σε αυτά τα υλικά, ακολουθούµενη από 

θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση. Τα δείγµατα οξειδώθηκαν στους 500oC για 30 

λεπτά υπό ροή 3%O2/He (40 cm3/min). Η ρόφηση έλαβε χώρα σε ατµοσφαιρική 

πίεση, µε ροή 40 cm3/min µίγµατος 0.2% C7H8 σε He, για 30 λεπτά σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Μετά από καθαρισµό µε ήλιο για 30 λεπτά, η θερµοκρασία αρχίζει να 

αυξάνεται µε γραµµικό ρυθµό 30oC/min, υπό ροή He. Η θέρµανση συνεχίζεται έως 

750oC. Για τη διεξαγωγή αυτών των πειραµάτων, χρησιµοποιήθηκε η πειραµατική 

διάταξη που περιγράφοντα στο κεφάλαιο 3 (3.3.4.1). Τα αποτελέσµατα που 

ελήφθησαν συνοψίζονται στα Σχήµατα 5.13, 5.14 και 5.15, όπου παρουσιάζεται, σε 

κάθε περίπτωση, ο ρυθµός της εκρόφησης τολουολίου (C7H8-TPD) και της 

παραγωγής CO2 (µοναδικό προϊόν) σα συνάρτηση της θερµοκρασίας. Υπολογίστηκαν 

οι ποσότητες εκρόφησης του τολουολίου και παραγωγής του CO2 σε µmole/gcat και 

µmole/m2 από την ολοκλήρωσης του εµβαδού επιφάνειας των αντίστοιχων κορυφών 

για όλα τα δείγµατα και τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στον Πίνακα 5.4. Για λόγους 

σύγκρισης, παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που ελήφθησαν για το 

φορέα γ-Al2O3.     
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5.3.4.1 Καταλύτης 10%CuO-60%MnOx/γ-Al2O3 και τα αντίστοιχα απλά οξείδια 

Τα φάσµατα TPD που ελήφθησαν από τους καταλύτες µικτών και απλών 

οξειδίων µαγγανίου και χαλκού υποστηριγµένων σε γ-Al2O3, αλλά και του φορέα γ-

Al2O3 παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.13. Μία µεγάλη κορυφή εκρόφησης τολουολίου 

στους 120 oC κυριαρχεί στο φάσµα του φορέα γ-Al2O3. Αυτό οφείλεται στην µεγάλη 

ικανότητα προσρόφησης του φορέα. Το γεγονός ότι δεν παρατηρείται άλλη κορυφή 

σε αυτό το φάσµα υποδεικνύει ότι, στις παρούσες συνθήκες,  δεν πραγµατοποιείται 

καµία αντίδραση στον φορέα. Ανάλογα, οι Paulis et al. [45] ανάφεραν ότι τα 

φάσµατα TPD τολουολίου σε φορέα γ-Al2O3 χαρακτηρίζονται από µόνο µία κορυφή 

εκρόφησης τολουολίου που εµφανίζεται στους 450οΚ (177 oC). Η ρόφηση του 

τολουολίου στο Al2O3 µελετήθηκε επίσης από τους Gonzalez-Markos et. al. [46], οι 

οποίοι υπολόγισαν τη θερµότητα ρόφησης ίση µε 13.7 kcal/mol.  

Όλα τα αντίστοιχα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης των 

µικτών και απλών οξειδίων, σε αυτή την σειρά καταλυτών, παρουσιάζουν παρόµοιες 

κορυφές εκρόφησης τολουολίου στην ίδια θερµοκρασιακή περιοχή 115-130oC 

(Σχήµα 5.13). Αυτή η κορυφή αποδίδεται στην εκρόφηση ασθενώς ροφηµένου 

τολουολίου. Σε υψηλότερες θερµοκρασίες εµφανίζεται µία επιπλέον κορυφή, λόγω 

εκρόφησης διοξειδίου του άνθρακα στην αέρια φάση. Εφόσον δεν υπήρχε οξυγόνο 

στην τροφοδοσία (µόνο ήλιο), η παρατηρούµενη παραγωγή του CO2 µπορεί να 

αποδοθεί στην αντίδραση οξείδωσης του ισχυρά ροφηµένου τολουολίου από το 

οξυγόνο των µεταλλικών οξειδίων. Αυτή η υπόθεση επιβεβαιώνεται από το φάσµα 

TPD του αδρανή φορέα γ-Al2O3, όπου δεν πραγµατοποιείται η αντίδραση λόγω µη 

ύπαρξης δραστικού οξυγόνου. Η παραγωγή του CO2 στο σύνθετο καταλύτη 

10%CuO-60%MnOx/γ-Al2O3 µεγιστοποιείται στους 330oC όπου εµφανίζεται η 

εντονότερη κορυφή CO2 σε αυτή την οµάδα καταλυτών. Το απλό οξείδιο 

60%MnOx/γ-Al2O3 εµφανίζει την κορυφή παραγωγής CO2  στους 345 oC, η οποία 

είναι πιο ευρεία και λιγότερα έντονη, σε σχέση µε την αντίστοιχη που λαµβάνεται 

από το σύνθετο καταλύτη. Ο καταλύτης 10%CuO/γ-Al2O3 χαρακτηρίζεται από µία 

ακόµα πιο ευρεία κορυφή CO2 που εντοπίζεται σε ακόµα υψηλότερες θερµοκρασίες 

(400 oC). Η θερµοκρασία εµφάνισης της κορυφής του CO2 (Σχήµα 5.13) συµφωνεί µε 

την σειρά ενεργότητας των καταλυτών (Σχήµα 5.5Α), ώστε ο πιο ενεργός καταλύτης 

να χαρακτηρίζεται από κορυφή CO2 που βρίσκεται σε χαµηλότερη θερµοκρασία. Οι 

ποσότητες του εκροφούµενου τολουολίου και του παραγόµενου CO2 ανά µονάδα 

επιφάνειας καταλύτη, οι οποίοι υπολογίστηκαν από τα φάσµατα των καταλυτών, 
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συνοψίζονται στον Πίνακα 5.4. Παρατηρείται ότι αυτές οι ποσότητες που 

λαµβάνονται από το σύνθετο καταλύτη είναι αρκετά µεγαλύτερες σε σχέση µε τα 

αντίστοιχα απλά οξείδια (Πίνακα 5.4). Συσχετίζοντας το γεγονός αυτό µε τα 

αποτελέσµατα της καταλυτικής ενεργότητας (Σχήµα 5.13) µπορεί να παρατηρήσει 

κανείς πως οι πιο ενεργοί καταλύτες είναι αυτοί που εκροφούν µεγαλύτερες 

ποσότητες τολουολίου και παραγάγουν περισσότερο CO2.    
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Σχήµα 5.13: Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης τολουολίου (TPD) µετά από 
ρόφηση 0.2%C7H8/He για 30min σε θερµοκρασία δωµατίου, σε σύνθετο καταλύτη  
10%CuO-60%MnOx/γ-Al2O3, και σύγκριση µε τα αντίστοιχα απλά οξείδια και το φορέα γ-
Al2O3. 
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Πίνακας 5.4: Ποσότητες εκροφούµενου τολουολίου και παραγόµενου διοξειδίου του 
άνθρακα κατά την διάρκεια των C7H8-TPD σε σύνθετους και απλούς καταλύτες µεταλλικών 
οξειδίων 
 

Toluene CO2
Καταλύτης 

µmol/gcat µmol/m2 µmol/gcat µmol/m2

γ-Al2O3 100.4 0.55 0 0 

10%CuO-60%MnOx 39.4 0.80 35.1 0.71 

10%CuO 88.18 0.58 63.4 0.42 

60%MnOx 28 0.53 26.93 0.51 

30%MnOx-50%CeO2 109.7 1.39 77.7 0.98 

30%MnOx 40 0.33 16.8 0.14 

50%CeO2 141.4 1.69 42.5 0.51 

15%CuO-75%CeO2 64.01 3.05 49.1 2.34 

15%CuO 60.7 0.40 48.0 0.3 

75%CeO2 137.1 1.71 26.7 0.33 

 
 
 
5.3.4.2 Καταλύτης 30%MnOx -50%CeO2/γ-Al2O3 και τα αντίστοιχα απλά οξείδια 

Παρόµοια πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης (TPD) 

τολουολίου πραγµατοποιήθηκαν για τον σύνθετο καταλύτη 30%MnOx-50%CeO2/γ-

Al2O3 και τα αντίστοιχα απλά µεταλλικά οξείδια υποστηριγµένα σε γ-Al2O3. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.14. Όπως είναι φανερό, προκύπτουν 

παρόµοια αποτελέσµατα µε τα αντίστοιχα του προηγούµενου σετ, καθώς τα φάσµατα 

TPD όλων των µεταλλικών οξειδίων χαρακτηρίζονται από κορυφές εκρόφησης 

τολουολίου και παραγωγής CO2, ενώ το φάσµα του φορέα γ-Al2O3 παρουσιάζει µόνο 

µία µεγάλη κορυφή εκρόφησης τολουολίου. Η κορυφή εκρόφησης τολουολίου 

εντοπίζεται στα φάσµατα όλων των δειγµάτων σε χαµηλές θερµοκρασίες, στην 

περιοχή 115-140oC. Ο καταλύτης 50%CeO2/γ-Al2O3 χαρακτηρίζεται από την 

εντονότερη κορυφή εκρόφησης τολουολίου σε αυτό το σετ. Ακολουθεί ο σύνθετος 

καταλύτης που δείχνει µία παρόµοια κορυφή µε λιγότερη ένταση. Οι Wang και Lin 

[47] ανάφεραν ότι τα φάσµατα C7H8-TPD σε καταλύτες CeO2 εµφανίζουν µία έντονη 

χαµηλής θερµοκρασίας κορυφή εκρόφησης τολουολίου. Οι συγγραφείς βρήκαν ότι ο 
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πιο ενεργός καταλύτης είναι αυτός που παρουσιάζει την µεγαλύτερη ικανότητα 

απορρόφησης τολουολίου.    
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Σχήµα 5.14: Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης τολουολίου (TPD) µετά από 
ρόφηση 0.2%C7H8/He για 30min σε θερµοκρασία δωµατίου, σε σύνθετο καταλύτη  
30%MnOx-50%CeO2/γ-Al2O3, και σύγκριση µε τα αντίστοιχα απλά οξείδια και το φορέα γ-
Al2O3. 
 

 

Η κορυφή εκρόφησης τολουολίου που παρουσιάζει ο καταλύτης µαγγανίου 

(30%MnOx) χαρακτηρίζεται από πολύ χαµηλότερη ένταση σε σύγκριση µε τα 

υπόλοιπα δείγµατα της σειράς (Σχήµα 5.14). Η µεγάλη ικανότητα απορρόφησης 
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τολουολίου που παρουσιάζει ο καταλύτης 50%CeO2/γ-Al2O3, άλλα και ο σύνθετος 

καταλύτης εκφράζεται σε µmol ανά επιφάνεια καταλύτη στον Πίνακα 5.4, όπου 

φαίνεται ότι αυτοί οι καταλύτες δίνουν τιµές 1.69 και 1.39 µmole/m2, ενώ ο 

καταλύτης 30%MnOx/γ-Al2O3 παρουσιάζει πολύ χαµηλότερη ποσότητα εκρόφησης 

τολουολίου  (0.33 µmole/m2). Οι διαφορές των κορυφών παραγωγής CO2 στην 

ένταση και στις θερµοκρασίες, στις οποίες εντοπίζονται παρουσιάζουν αρκετό 

ενδιαφέρον. Ο σύνθετος καταλύτης χαρακτηρίζεται από µία έντονη και µεσαίας 

θερµοκρασίας (MT) κορυφή, η οποία βρίσκεται στους 365 oC. Το φάσµα του απλού 

καταλύτη 50%CeO2 αποτελείται από δύο ευρείες και χαµηλής έντασης κορυφές  που 

εµφανίζονται στους 480oC και 570oC. Το αντίστοιχο σήµα που παρουσιάζει ο 

καταλύτης 30%MnOx είναι µικρής έντασης και χαρακτηρίζεται από µία πλατειά 

κορυφή στους 350oC. Ο σύνθετος καταλύτης παρουσιάζει ποσότητα παραγωγής CO2 

(0.98 µmole/m2), η οποία είναι µεγαλύτερη από τα αντίστοιχα απλά οξείδια, 0.51 και 

0,14 µmole/m2 για τα 50%CeO2  και 30%MnOx, αντίστοιχα (Πίνακα 5.4). Η 

συσχέτιση των αποτελεσµάτων της καταλυτικής ενεργότητας (Σχήµα 5.5B) µε τις 

ποσότητες παραγωγής CO2 οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η ενεργότητα των καταλυτών 

αυξάνεται µε την αύξηση της παραγόµενης ποσότητας CO2. 

 

5.3.4.3 Καταλύτης 15%CuO -75%CeO2/γ-Al2O3 και τα αντίστοιχα απλά οξείδια 

Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης 

(TPD) ροφηµένου τολουολίου που πραγµατοποιήθηκαν για τον σύνθετου καταλύτη 

15%CuO-75%CeO2/γ-Al2O3 αλλά και τα αντίστοιχα υποστηριγµένα σε γ-Al2O3 απλά 

οξείδια παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.15. Το προκύπτον φάσµα TPD για την 

περίπτωση του καταλύτη 15%CuO-75%CeO2 χαρακτηρίζεται από µία έντονη και 

ευρεία κορυφή εκρόφησης τολουολίου και το µέγιστό της εµφανίζεται στους 185oC, 

που είναι υψηλότερη θερµοκρασία από αυτές των υπόλοιπων καταλυτών. Ο σύνθετος 

καταλύτης χαρακτηρίζεται από την εντονότερη κορυφή παραγωγή CO2, σε σύγκριση 

µε τα αντίστοιχα απλά οξείδια, αλλά και µε τους προηγούµενους σύνθετους 

καταλύτες. Αυτή η κορυφή παρουσιάζει µέγιστο στους 320oC, ενώ η ποσότητα 

παραγωγής CO2 είναι 2.34 µmole/m2
 (Πίνακας 5.4). Το προφίλ TPD του καταλύτη 

75%CeO2/γ-Al2O3 χαρακτηρίζεται από την εντονότερη κορυφή εκρόφησης 

τολουολίου σε αυτό το σετ, η οποία εµφανίζεται στους 135oC. Η παραγωγή του CO2 

σε αυτό τον καταλύτη λαµβάνει χώρα σε µια µεγάλη θερµοκρασιακή περιοχή (420-
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700οC) και οι χαρακτηριστικές κορυφές είναι ευρείες, χαµηλής έντασης και 

εµφανίζονται στους 490 και 585οC. Το φάσµα TPD του καταλύτη 15%CuO 

χαρακτηρίζεται από την χαµηλότερη σε ένταση κορυφή εκρόφησης τολουολίου που 

βρίσκεται στους 120οC. Η κορυφή CO2 είναι ευρεία και χαµηλής έντασης και 

παρουσιάζει µέγιστο στους 420οC.  
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Σχήµα 5.15: Φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης τολουολίου (TPD) µετά από 
ρόφηση 0.2%C7H8/He για 30min σε θερµοκρασία δωµατίου, σε σύνθετο καταλύτη  
15%CuO-75%CeO2/γ-Al2O3, και σύγκριση µε τα αντίστοιχα απλά οξείδια και το φορέα γ-
Al2O3. 
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Οι ποσότητες παραγωγής CO2 (Πίνακας 5.4) των απλών οξειδίων είναι 

παρόµοιες (0.3 και 0.33 µmole/m2) και πολύ χαµηλότερες από αυτή του αντίστοιχου 

σύνθετου καταλύτη (2.34 µmole/m2
 ), γεγονός που εξηγεί την σηµαντική ενεργότητα 

του σύνθετου καταλύτη (Σχήµα 5.5C).       

 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα από τα φάσµατα TPD τολουολίου που 

παρουσιάζονται στα Σχήµατα 5.13, 5.14 και 5.14, καταλήγουµε στα παρακάτω 

συµπεράσµατα:      

• Όλοι οι καταλύτες χαρακτηρίζονται από µόνο µία µεγάλη κορυφή εκρόφησης 

τολουολίου, η οποία είναι, για όλα τα δείγµατα, παρόµοια µε την αντίστοιχη κορυφή 

που παρουσιάζει ο φορέας γ-Al2O3 και εµφανίζεται στην ίδια θερµοκρασιακή περιοχή 

(115-145oC) µε εξαίρεση του καταλύτη 15%CuO-75%CeO2/γ-Al2O3, όπου η κορυφή 

εµφανίζεται στους 185oC και είναι σχετικά πιο ευρεία. Αυτή η µεγάλη κορυφή 

οφείλεται στην µεγάλη ικανότητα προσρόφησης του φορέα. Ανάλογα, οι F. 

Benseradj et. al. [48] παρατήρησαν µία παρόµοια κορυφή εκρόφησης τολουολίου 

σε φορέα γ-Al2O3, η οποία, όπως την περιέγραψαν, είναι έντονη, συµµετρική και 

χαµηλής θερµοκρασίας (180oC).      

• Όλα τα φάσµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης εκρόφησης τολουολίου που 

ελήφθησαν σε µικτά και απλά οξείδια παρουσιάζουν µία ή δύο κορυφές παραγωγής 

CO2 που εµφανίζονται σε υψηλότερες θερµοκρασίες από τις αντίστοιχες κορυφές 

εκρόφησης τολουολίου. Η παραγωγής του CO2 µπορεί να αποδοθεί στην αντίδραση 

οξείδωσης του χηµικά ροφηµένου τολουολίου από το οξυγόνο των διεσπαρµένων 

µεταλλικών οξειδίων δεδοµένου ότι δεν υπήρχε οξυγόνο στην τροφοδοσία (µόνο 

ήλιο). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το φάσµα TPD του φορέα γ-Al2O3 δεν εµφανίζει καµία 

κορυφή παραγωγής CO2 λόγω απουσίας ευκίνητου δραστικού οξυγόνου στις 

παρούσες συνθήκες. 

• Οι κορυφές παραγωγής CO2 που εµφανίζονται στα φάσµατα των σύνθετων 

καταλυτών είναι εντονότερες και εντοπίζονται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες από 

εκείνες των αντίστοιχων απλών οξειδίων. Η σειρά εµφάνισης της κορυφής 

παραγωγής CO2 (Σχήµατα 5.13, 5.14 και 5.15) συµφωνεί µε την σειρά ενεργότητας 

των καταλυτών (Σχήµα 5.5) ώστε ο πιο ενεργός καταλύτης να χαρακτηρίζεται από 

κορυφή CO2 που εµφανίζεται σε χαµηλότερη θερµοκρασία. Οι ποσότητες του 

παραγόµενου CO2 στην περίπτωση των σύνθετων καταλυτών είναι µεγαλύτερες από 
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εκείνες των αντίστοιχων απλών οξειδίων (Πίνακα 5.4). Η συσχέτιση των παραπάνω 

µε τα αποτελέσµατα της καταλυτικής ενεργότητας (Σχήµα 5.5) οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι οι πιο ενεργοί καταλύτες είναι αυτοί που παραγάγουν περισσότερο 

CO2 και εκροφούν περισσότερες ποσότητες τολουολίου. Οι Wang et. al. [49] 

συµπέραναν ότι η ενεργότητα των καταλυτών CuO/CeO2 και CuO/γ-Al2O3 συµφωνεί 

µε τα αποτελέσµατα των TPD τολουολίου, έτσι ώστε οι πιο ενεργοί καταλύτες είναι 

αυτοί που παρουσιάζουν µεγαλύτερη ρόφηση τολουολίου.         

 

5.3.5 Πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης Οξείδωσης (TPO)  

 Το φαινόµενο της εναπόθεσης του άνθρακα στην καταλυτική επιφάνεια, 

γενικά, αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα των καταλυτικών 

αντιδράσεων των οργανικών ενώσεων, αφού οδηγεί, συχνά, σε απενεργοποίηση του 

καταλύτη εξαιτίας της δηλητηρίασης των ενεργών του κέντρων και της φραγής των 

πόρων του [49,50]. Η εναπόθεση άνθρακα στην καταλυτική επιφάνεια µπορεί να 

προσδιοριστεί µέσω της τεχνικής TPO µετρώντας το παραγόµενο CO2 στο 

φασµατογράφο µάζας [49,51-53]. Τα πειράµατα TPO πραγµατοποιούνται συνήθως 

µετά από πειράµατα TPD [52-54], TPR [55,56] ή αντίδρασης [49,51]. Όπως έχει 

αναφερθεί στο πειραµατικό µέρος, τα πειράµατα θερµοπρογραµµατιζόµενης 

οξείδωσης (TPO) πραγµατοποιήθηκαν αµέσως µετά από τα πειράµατα TPD (Σχήµατα 

5.13, 5.14 και 5.15). Το ποσό εναποτιθέµενου άνθρακα κατά την διάρκεια του 

πειράµατος TPD προσδιορίστηκε µετά από καθαρισµό των γραµµών µε ροή 3% 

Ο2/He (40 cm3/min) για 10 min και στην συνέχεια θέρµανση έως από 25 έως 750oC 

µε ρυθµό 30oC/min υπό την ίδια ροή χρησιµοποιώντας την πειραµατική διάταξη και 

τη διαδικασία που περιγράφοντα στο Κεφάλαιο 3 (3.3.4.1-2).  

Η απόκριση του CO2 κατά τη διάρκεια των πειραµάτων TPO παρουσιάζεται 

στο Σχήµα 5.16. Παρατηρείται ότι όλα τα φάσµατα των σύνθετων και απλών 

µεταλλικών οξειδίων παρουσιάζουν µία κορυφή CO2 στην θερµοκρασιακή περιοχή 

220-440oC, ενώ ο αδρανής φορέας γ-Al2O3 παρουσιάζει τρεις κορυφές CO2 σε 

υψηλές θερµοκρασίες (380, 470 και 580oC).  

 Τα φάσµατα TPO του σύνθετου καταλύτη 10%CuO-60%MnOx και των 

αντίστοιχων απλών µεταλλικών οξειδίων (60%MnOx και 10%CuO) υποστηριγµένων 

σε γ-Al2O3 παρουσιάζουν µία κύρια κορυφή CO2 στις θερµοκρασίες 270, 295 και 

380oC  (Σχήµα 5.16Α),  αντίστοιχα,  οι   οποίες   αντιστοιχούν   στην   οξείδωση   των 
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Σχήµα 5.16: Φάσµατα απόκρισης CO2 κατά την διάρκεια πειραµάτων 
θερµοπρογραµµατιζόµενης οξείδωσης (TPO) µετά από πειράµατα TPD τολουολίου σε 
σύνθετους καταλύτες (Α) CuO-MnOx, (Β) CuO-CeO2 και (C) MnOx-CeO2 υποστηριγµένων 
σε γ-Al2O3, και σύγκριση µε τα αντίστοιχα απλά οξείδια και το φορέα γ-Al2O3. 
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ροφηµένων ειδών στην  καταλυτική  επιφάνεια, τα οποία δεν αποµακρύνθηκαν στο 

πείραµα TPD που προηγήθηκε.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κορυφή αυτή εµφανίζεται 

στις περίπου ίδιες θερµοκρασίες όπου επιτυγχάνεται 80-99% µετατροπής τολουολίου 

(Σχήµα 5.5Α).  

 Παρόµοια αποτελέσµατα ελήφθησαν και στην περίπτωση του σύνθετου 

καταλύτη 15%CuO-75%CeO2 και των αντίστοιχων απλών οξειδίων (15%CuO και 

75%CeO2) υποστηριγµένων σε γ-Al2O3, καθώς εµφανίζεται µία κύρια κορυφή CO2 

στις θερµοκρασίες 285, 400 και 445oC (Σχήµα 5.16C), αντίστοιχα. Σε αυτές τις 

θερµοκρασίες πραγµατοποιείται 90-99% µετατροπής τολουολίου στους καταλύτες 

χαλκού και δηµητρίου (Σχήµα 5.5C). Σε ανάλογα συµπεράσµατα κατάληξαν οι 

Papaefthimiou et. al [52], οι οποίοι πραγµατοποίησαν πειράµατα TPO µετά από την 

ρόφηση βενζολίου σε καταλύτες Pt/γ-Al2O3. Οι συγγραφείς απέδωσαν την κυρία 

κορυφή CO2 στην οξείδωση του ροφηµένου βενζολίου στην µεταλλική επιφάνεια. 

 Τα αποτελέσµατα µπορούν να ερµηνευθούν υποθέτοντας ότι στα πειράµατα 

TPD, το οξυγόνο των µεταλλικών οξειδίων δεν έφτανε για την οξείδωση όλης της 

ποσότητας του ισχυρά ροφηµένου τολουολίου, και έτσι το υπόλοιπο τολουόλιο και τα 

θραύσµατά του οξειδώνονται από το οξυγόνο της αέριας φάσης κατά την διάρκεια 

των πειραµάτων TPO.  

∆ιαφορετικά αποτελέσµατα παρατηρούνται στο Σχήµα 5.16Β, αφού το προφίλ 

του σύνθετου καταλύτη 30%MnOx-50%CeO2/γ-Al2O3 χαρακτηρίζεται από µία 

κορυφή CO2 στους 410οC, δηλαδή σε θερµοκρασία πολύ υψηλότερη από την 

θερµοκρασιακή περιοχή στην οποία οξειδώνεται το τολουόλιο (Σχήµα 5.5Β). 

Αντίθετα, το φάσµα TPO του καταλύτη 30%MnOx/γ-Al2O3 χαρακτηρίζεται από 

κορυφή CO2 σε θερµοκρασία (295oC), η οποία είναι πολύ χαµηλότερη από την 

θερµοκρασιακή περιοχή οξείδωσης του τολουολίου (Σχήµα 5.5Β). Ο απλός 

καταλύτης 50%CeO2/γ-Al2O3 είναι ο µόνος σε αυτή την οµάδα καταλυτών που 

εµφανίζει κορυφή CO2 στην θερµοκρασιακή περιοχή που γίνεται η µετατροπή 95% 

τολουολίου (στους 425oC). Αυτό το γεγονός υποδεικνύει ότι στην περίπτωση των 

καταλυτών 30%MnOx-50%CeO2/γ-Al2O3 και 30%MnOx/γ-Al2O3 , ο εναποτιθέµενος 

άνθρακας είναι σε διαφορετική µορφή  (πιθανώς coke).     

Ο υπολογισµός του παραγόµενου CO2 πραγµατοποιήθηκε µε την 

ολοκλήρωση των καµπύλων του CO2, το οποίο καταγραφόταν συνεχώς µε 

φασµατογράφο µάζας συνδεδεµένο στην έξοδο του αντιδραστήρα (Σχήµα 5.16). Τα 

αποτελέσµατα αυτών των υπολογισµών παρουσιάζόνται στον Πίνακα 5.5. Αξίζει να 
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σηµειωθεί ότι οι σύνθετοι καταλύτες παρουσιάζουν την µικρότερη ποσότητα 

εναποτιθέµενου άνθρακα σε σύγκριση µε τα απλά µεταλλικά οξείδια. Η ποσότητα 

εναποτιθέµενου άνθρακα κυµαίνεται από 3.9  έως 9.4 µmol/gcat.για τα υποστηριγµένα 

µικτά οξείδια, ενώ για τα απλά οξείδια από 10.3  έως 33.4 µmol/gcat (Πίνακας 5.5), 

γεγονός που υποδεικνύει ότι η εναπόθεση άνθρακα είναι µικρότερη από αυτήν των 

αντίστοιχων υποστηριγµένων απλών οξειδίων. Αυτά τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε 

τις παρατηρήσεις των Antunes et. al. [57], οι οποίοι εξέτασαν την επίδραση της 

θερµοκρασίας οξείδωσης του τολουολίου σε καταλύτες χαλκού στην δηµιουργία του 

άνθρακα. Οι συγγραφείς συµπέραναν ότι η ποσότητα του εναποτιθέµενου άνθρακα 

µειώνεται στους καταλύτες που επιτυγχάνουν την ολική οξείδωση χαµηλότερες 

θερµοκρασίες.    

 

 

Πίνακας 5.5: Ποσότητες παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα κατά την διάρκεια των 
πειραµάτων TPO µετά από C7H8-TPD σε σύνθετους και απλούς καταλυτών µεταλλικών 
οξειδίων 
 

Ποσότητες παραγόµενου CO2
Καταλύτης 

µmol/gcat µmol/m2

100%Al2O3 33. 3 0.18 
10%CuO-60%MnOx 8.6 0.17 

10%CuO 18.3 0.12 
60%MnOx 14 0.26 

30%MnOx-50%CeO2 9.4 0.12 
30%MnOx 30.9 0.25 
50%CeO2 13.2 0.16 

15%CuO-75%CeO2 3.9 0.18 
15%CuO 14 0.09 
75%CeO2 10.3 0.13 

 
 

Οι Padilla et. al [58,59] ανάφεραν ότι η µικρότερη ποσότητα του 

εναποτιθέµενου άνθρακα παρατηρείται στα δείγµατα µε την µεγαλύτερη φόρτιση σε 

Ce, γεγονός που παρατηρείται και στον Πίνακα 5.5. Οι Bulushev et. al [60] 

µελέτησαν την οξείδωση του τολουολίου σε καταλύτες V/TiO2 και παρατήρησαν ότι 
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η αποµάκρυνση του εναποτιθέµενου άνθρακα πραγµατοποιείται σε πειράµατα TPO 

στην θερµοκρασιακή περιοχή 350-400oC. Ο εναποτιθέµενος άνθρακας  µετατρέπεται 

σε CO, CO2 και Η2Ο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα πειράµατα που παρουσιάζονται 

εδώ δεν παρατηρήθηκε παραγωγή CO.   

 

5.4 Συµπεράσµατα  

Τα κύρια συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη µελέτη της ενεργότητας και 

των ιδιοτήτων των σύνθετων καταλυτών µεταλλικών οξειδίων στην αντίδραση 

οξείδωσης του τολουολίου είναι τα ακόλουθα:   

• Βέλτιστη συµπεριφορά παρουσιάζουν τα µικτά οξείδια 10%CuO-60%MnOx, 
30%MnOx-50%CeO2 και 15%CuO-75%CeO2 υποστηριγµένα σε γ-Al2O3, τα 

οποία, κάτω από τις συνθήκες της αντίδρασης, µπορούν να επιτυγχάνουν 

πλήρη µετατροπή τολουολίου σε CO2 στους 320oC. Η καµπύλη µετατροπής 

των βέλτιστων µικτών οξειδίων είναι µετατοπισµένη κατά τουλάχιστον 50 oC 

προς χαµηλότερες θερµοκρασίες σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα απλά οξείδια.  

• Η ενεργότητα των καταλυτών µικτών µεταλλικών οξειδίων εξαρτάται από 

µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών (από την διασπορά των ενεργών φάσεων στην 

επιφάνεια του φορέα) αφού οι τρεις βέλτιστοι σύνθετοι καταλύτες 

χαρακτηρίζονται από µικρό µέσο µέγεθος κρυσταλλιτών (µεγάλες διασπορές), 

ενώ  τα αντίστοιχα απλά µεταλλικά οξείδια χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερες 

τιµές µέσου µεγέθους κρυσταλλιτών. 

• Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι υπάρχει φαινόµενο συνέργειας µεταξύ 

των ενεργών φάσεων στην επιφάνεια του φορέα των συνθετών καταλυτών ή 

τουλάχιστον κάποια µορφή αλληλεπίδρασης, γεγονός που οδηγεί στην 

βελτιωµένη καταλυτική συµπεριφορά. Αυτό το συµπέρασµα επιβεβαιώνεται 

από τα φάσµατα XRD των συνθετών καταλυτών, τα οποία δε δείχνουν τη 

δηµιουργία καµίας καινούργιας φάσης σε σύγκριση µε τα φάσµατα των 

επιµέρους οξειδίων µετάλλων. Τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από τη 

σύγκριση του σύνθετου καταλύτη µε το µηχανικό µίγµα των αντίστοιχων 

απλών µεταλλικών οξειδίων επιβεβαιώνουν την ύπαρξη φαινόµενου 

συνέργειας µιας και η καταλυτική ενεργότητα του σύνθετου καταλύτη 

10%CuO-60%MnOx/γ-Al2O3 είναι σαφώς υψηλότερη από εκείνη του 

µηχανικού µίγµατος.  
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• Η αναγωγιµότητα επιδρά θετικά στην καταλυτική ενεργότητα των µεταλλικών 

οξειδίων. Αυτό υποδεικνύεται από τα φάσµατα H2-TPR και CO-TPR των 

σύνθετων καταλυτών που χαρακτηρίζονται από κορυφές κατανάλωσης 

υδρογόνου ή CO, οι οποίες είναι περισσότερο έντονες ή/και χαµηλότερης 

θερµοκρασίας από εκείνες των αντίστοιχων απλών οξειδίων. Οι ποσότητες 

κατανάλωσης υδρογόνου ή µονοξειδίου του άνθρακα, δείχνουν ότι τα µικτά 

οξείδια, τα οποία είναι πιο ενεργά σε σχέση µε τα αντίστοιχα απλά οξείδια,  

είναι πιο αναγώγιµα από τα αντίστοιχα απλά οξείδια. 

• Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων C7H8-TPD έδειξαν ότι όλοι οι καταλύτες 

απορροφούν µεγάλες ποσότητες οργανικού, γεγονός που οφείλεται στην 

µεγάλη ικανότητα προσρόφησης του φορέα. Στα φάσµατα C7H8-TPD των 

υποστηριγµένων µεταλλικών οξειδίων εµφανίζονται, επίσης, κορυφές 

παραγωγή CO2, οι οποίες οφείλονται στην αντίδραση οξείδωσης του χηµικά 

ροφηµένου τολουολίου µε το οξυγόνο των µεταλλικών οξειδίων, εφόσον δεν 

υπήρχε οξυγόνο στην τροφοδοσία (µόνο ήλιο). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 

φάσµα C7H8-TPD του φορέα γ-Al2O3 δεν εµφανίζει καµία κορυφή παραγωγής 

CO2 λόγω απουσίας ευκίνητου οξυγόνου στις παρούσες πειραµατικές 

συνθήκες. 

• Η συσχέτιση της καταλυτικής ενεργότητας µε τα αποτελέσµατα των 

πειραµάτων TPD τολουολίου οδηγεί στο συµπέρασµα οι πιο ενεργοί 

καταλύτες είναι αυτοί που εκροφούν µεγαλύτερες ποσότητες τολουολίου και 

παραγάγουν περισσότερο CO2 ή/και σε χαµηλότερη θερµοκρασία.  

• Τα φάσµατα TPO των σύνθετων και απλών καταλυτών χαρακτηρίζονται από 

κορυφές παραγωγή CO2, οι οποίες αντιστοιχούν στην οξείδωση του 

ροφηµένου τολουολίου στην καταλυτική επιφάνεια µιας που αυτές οι κορυφές 

εµφανίζονται στις ίδιες θερµοκρασίες µε εκείνες, που στις οποίες 

επιτυγχάνεται 80-99% µετατροπής τολουολίου. Προφανώς κατά τα πειράµατα 

TPD το οξυγόνο των µεταλλικών οξειδίων δεν έφτανε για την οξείδωση όλης 

της ποσότητας του ισχυρά ροφηµένου τολουολίου, και έτσι το υπόλοιπο 

τολουόλιο οξειδώνεται από το οξυγόνο της αέριας φάσης κατά την διάρκεια 

των πειραµάτων TPO. Αξιοσηµείωτη εξαίρεση αποτελούν οι καταλύτες 

30%MnOx-50%CeO2 και 30%MnOx/γ-Al2O, καθώς ο πρώτος καταλύτης 

χαρακτηρίζεται από παραγωγή CO2 που σε θερµοκρασία υψηλότερη από την 
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θερµοκρασιακή περιοχή στην οποία οξειδώνει το τολουόλιο, ενώ η παραγωγή 

CO2 στην περίπτωση του δεύτερου καταλύτη πραγµατοποιείται σε 

θερµοκρασία χαµηλότερη από αυτή της οξείδωσης του τολουολίου. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι οι σύνθετοι καταλύτες (οι πιο ενεργοί) παρουσιάζουν την 

µικρότερη ποσότητα εναποτιθέµενου άνθρακα σε σύγκριση µε τα απλά 

µεταλλικά οξείδια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο   
 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΗΣ  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Εισαγωγή  

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 5, ο κατάλληλος συνδυασµός οξειδίων 

µετάλλων διεσπαρµένων σε γ-Al2O3 µπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη καταλυτών 

µε ενεργότητα συγκρίσιµη µε αυτή των υποστηριγµένων καταλυτών ευγενών 

µετάλλων.  

Στο κεφάλαιο αυτό, η συµπεριφορά των βέλτιστων σύνθετων καταλυτών 

µελετήθηκε περαιτέρω.  Ο εγγενής ρυθµός της αντίδρασης µετρήθηκε υπό διαφορικές 

συνθήκες αντίδρασης ως συνάρτηση της θερµοκρασίας και των µερικών πιέσεων του 

τολουολίου και τα πειραµατικά δεδοµένα προσαρµόστηκαν σε εµπειρική εκθετική 

εξίσωση (power law), από την οποία προέκυψαν οι τάξεις των αντιδρώντων, η 

φαινόµενη ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης καθώς και η αντίστοιχη εξίσωση 

ρυθµού. Η ενεργότητα των βέλτιστων καταλυτών µελετήθηκε περαιτέρω, µε σκοπό 

τη διερεύνηση της επίδρασης της µερικής πίεσης του τολουολίου και της παρουσίας 

δεύτερου VOC (προπανίου) ή υδρατµών στην τροφοδοσία.  
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6.2 Επίδραση της µερικής πίεσης του τολουολίου στην καταλυτική συµπεριφορά 

των βέλτιστων καταλυτών  

Η επίδραση της µερικής πίεσης του τολουολίου στον εγγενή ρυθµό της 

αντίδρασης µελετήθηκε µε χρήση των τριών βέλτιστων σύνθετων καταλυτών στην 

θερµοκρασιακή περιοχή 270-320oC, µε µάζα καταλύτη 10mg και συνολική ροή 200 

cc/min. Ο εγγενής ρυθµός της αντίδρασης µετρήθηκε υπό διαφορικές συνθήκες 

αντίδρασης (Xtol <15%). Η διεξαγωγή των πειραµάτων έγινε στη συσκευή που 

περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 (3.4.1) ακολουθώντας τη µεθοδολογία που 

περιγράφεται στο ίδιο Κεφάλαιο 3 (3.4.2). Όλα τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε 

ατµοσφαιρική πίεση , όποτε η % συγκέντρωση όπου αναφέρεται αντιστοιχεί σε kPa. 

Για παράδειγµα, 1% τολουόλιο αντιστοιχεί σε 1 kPa ή 0.01 atm. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, διατηρήθηκε η µερική πίεση του Ο2 στην τροφοδοσία σταθερή (20.9%), 

ενώ η µερική πίεση του τολουολίου µεταβαλλόταν από 0.036 έως 0.341%.  

Τα αποτελέσµατα των κινητικών µετρήσεων που ελήφθησαν για τους τρεις 

βέλτιστους καταλύτες  παρουσιάζονται στα διαγράµµατα τύπου Arrhenius των 

Σχηµάτων 6.1Α, 6.1Β και 6.1C, όπου ο ρυθµός  εκφράζεται σε mol τολουολίου που 

µετατρέπονται στην µονάδα του χρόνου ανά γραµµάριο καταλύτη. Στο Σχήµα αυτό 

παρουσιάζεται ο ρυθµός της αντίδρασης σα συνάρτηση της αντίστροφης 

θερµοκρασίας αντίδρασης για κάθε σύσταση τροφοδοσίας. Είναι φανερό ότι η 

συγκέντρωση (µερική πίεση) του τολουολίου στην τροφοδοσία επηρεάζει το ρυθµό 

οξείδωσης του τολουολίου. Γενικά, ο ρυθµός της αντίδρασης αυξάνεται µε αύξηση 

της µερικής πίεσης του τολουολίου, σε όλες τις θερµοκρασίες που µελετήθηκαν. Η 

σχετικά µικρή επίδραση της µερικής πίεσης στον ρυθµό της αντίδρασης εξηγείται 

από το γεγονός ότι η αντίδραση γίνεται σε συνθήκες µικρή µετατροπής τολουολίου 

(Xtol <15%). ∆ιαφορετικά, δηλαδή σε συνθήκες µεγάλης µετατροπής τολουολίου 

παρατηρούνται µεγαλύτερες διαφορές. Η ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης 

υπολογίστηκε από τις κλίσεις των ευθειών του Σχήµατος 6.1 και τα αποτελέσµατα 

συνοψίζοντας στον Πίνακα 6.1. 
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Σχήµα 6.1: ∆ιαγράµµατα Arrhenius του ρυθµού µετατροπής του τολουολίου στους 
βέλτιστους σύνθετους καταλύτες (Α) CuO-MnOx, (Β) MnOx-CeO2 και (C) CuO-CeO2 
υποστηριγµένων σε γ-Al2O3 (PO2= 20.9 kpa) για διαφορετική σύσταση τολουολίου στην 
τροφοδοσία.  
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Πίνακας 6.1: Ενέργειες ενεργοποίησης της αντίδρασης οξείδωσης τολουολίου στους 
βέλτιστους σύνθετους καταλύτες για διαφορετική σύσταση τολουολίου στην τροφοδοσία.  

 

Καταλύτης %C7H8

Ενέργεια 

ενεργοποίησης, 

Ea (kcal/mol) 

0.0540 39.7 

0.0818 42.2 

0.1012 34.4 

0.1107 27.2 

0.1505 27.9 

0.2160 35.9 

10%CuO-60%MnOx/Al2O3

0.3410 34.7 

0.0459 27.3 

0.0658 26 

0.1336 19.3 
30%MnOx-50%CeO2/Al2O3

0.2473 28 

0.0534 39.9 

0.0776 34.7 

0.1651 36.3 
15%CuO-75%CeO2/Al2O3

0.2468 42.6 

 

 

 

6.3 Προσαρµογή των κινητικών αποτελεσµάτων σε εµπειρική εξίσωση       

power-law  

 Τα κινητικά αποτελέσµατα της επίδρασης της µερικής πίεσης του τολουολίου  

προσαρµόστηκαν σε µία εµπειρική εκθετική εξίσωση (Power-Law), σύµφωνα µε την 

οποία ο ρυθµός περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση: 

       (6.1) 
2.

a b
tol Or kP p=

µε  .
0.

aE
R Tk k e=     (6.2) 
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όπου a, b είναι οι τάξεις των αντιδρώντων, k η σταθερά του ρυθµού, Ea η φαινόµενη 

ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης, R η παγκόσµια σταθερά των αερίων και Τ η 

θερµοκρασία της αντίδρασης. Η προσαρµογή των πειραµατικών δεδοµένων στην 

εξίσωση και ο υπολογισµός των κινητικών παραµέτρων έγινε µε χρήση του 

εµπορικού προγράµµατος Sigma Plot. Οι κινητικές παράµετροι, που υπολογίστηκαν 

συνοψίζονται στον Πίνακα 6.2. Χρησιµοποιώντας τις τιµές των κινητικών 

παραµέτρων, τα πειραµατικά δεδοµένα προσαρµόστηκαν στην εξίσωση 6.1 και 

προέκυψαν οι βέλτιστες καµπύλες προσαρµογής, οι οποίες απεικονίζονται στο Σχήµα 

6.2, όπου παρουσιάζεται ο ρυθµός της αντίδρασης σα συνάρτηση της µερικής πίεσης 

τολουολίου υπό σταθερή συγκέντρωση οξυγόνου για διαφορετικές θερµοκρασίες. 

Είναι φανερό ότι η προσαρµογή είναι πολύ ικανοποιητική.  

  

 

Πίνακας 6.2: Κινητικές παράµετροι που υπολογίστηκαν από την εµπειρική εκθετική εξίσωση 
ρυθµού (Εξ. 6.1) για την οξείδωση τολουολίου σε σύνθετους καταλύτες. 

 

Κινητικές παράµετροι που υπολογίστηκαν 

από την εξίσωση Power-Low Καταλύτης 

a k.PO2
b Ea (kcal mol-1) 

10%CuO-60%MnOx 0.38 3.52×108 36.5 

30%MnOx -50%CeO2 0.35 3.36×103 23.2 

15%CuO-75%CeO2 0.34 3.36×107 34.9 

 

 

Προσαρµογή των κινητικών αποτελεσµάτων σε εµπειρικές εκθετικές 

εξισώσεις Power-Law έχουν δηµοσιευτεί από ορισµένες ερευνητικές οµάδες για την 

αντίδραση οξείδωσης του τολουολίου ή άλλων υδρογονανθράκων (VOC). Έτσι ο 

Yao et. al [1] προσάρµοσε τα κινητικά του αποτελέσµατα για τους καταλύτες 

Pt/CeO2/Al2O3 και Pd/CeO2/Al2O3 σε εξίσωση της µορφής  για την 

αντίδραση οξείδωσης του τολουολίου και του προπανίου. Οι Wong et. al [2] 

προσαρµόζοντας τα πειραµατικά τους αποτελέσµατα για τους καταλύτες Ag σε 

ζεόλιθους, AgY και AgZSM-5, βρήκαν την ενέργεια ενεργοποίησης 19.78 και 32.26 

kJ/mol, αντίστοιχα, την σταθερά της αντίδραση να κυµαίνεται από 8.31 έως 17.4 για 

τον καταλύτη AgY και από 6.59 έως 15.46 ανάλογα µε την θερµοκρασία.  

2.
a b

tol Or kP p=
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Σχήµα 6.2: Εξάρτηση του ρυθµού από την µερική πίεση του τολουολίου στην τροφοδοσία, 
για τους σύνθετους καταλύτες (Α) CuO-MnOx, (Β) MnOx-CeO2 και (C) CuO-CeO2 
υποστηριγµένων σε γ-Al2O3 (PO2= 20.9 kpa). 
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Πίνακας 6.3: βιβλιογραφικές αναφορές µε εµπειρικές εκθετικές εξισώσεις ρυθµών Power-
Law) για την οξείδωση των VOC. 

 

Power-Law 

Expression Rate 

2.
a b

VOC Or kP p=  
Catalyst VOC 

a b k 

Activation 

Energy 

(kcal/mol) 

Reference 

Toluene 0.2 0.7 - 22 

Propane 0.1 0.8 - 19 Pt/CeO2/Al2O3

1-Hexane 0.22 0.5 - 22 

Toluene -0.3 0.6 - 18 

Propane -0.2 0.6 - 19 Pd/CeO2/Al2O3

1-Hexane 0.2 2 - 18 

[1] 

AgY 1.09 0 9.25 19.78 

AgZSM-5 butyl acetate 1.09 0 
14.5

3 
32.26 

[2] 

Benzene 0.22 0.15 - 96 

Butanol 0.84 -0.61 - 100 Pt/Al2O3

Ethyl acetate 0.41 -0.12 - 121 

Benzene 0.53 -0.15 - 92 

Butanol 0.94 -0.73 - 71 Pd/Al2O3

Ethyl acetate 0.19 0.02 - 121 

Benzene 0.06 0.1 - 100 

Butanol 0.25 0.12 - 125 CO/Al2O3

Ethyl acetate -0.31 0.63 - 151 

[3] 

acetic acid 0.12 0.48 -  
Cu/Al2O3

i-butyric acid 0.46 0.5 -  
[4] 

Pt/TiO2 0.35 -0.13 - 114 

Pt/TiO2(W6+) 
Ethyl acetate 

0.38 -0.22 - 117 
[5] 
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Οµοίως, Οι Papaefthimiou et. al. [3] προσάρµοσαν τα κινητικά τους 

αποτελέσµατα για καταλύτες Pt, Pd και Co υποστηριγµένους σε Al2O3 σε εξίσωση 

της µορφής για την οξείδωση διάφορων υδρογονανθράκων (Βενζόλιο, 

Βουτανόλη και οξικό αιθυλεστέρα).  Οι  συγγραφείς   βρήκαν  την  ενέργεια  

ενεργοποίησης,   σταθερά  της αντίδρασης και τις τάξεις των αντιδρώντων και των 

προϊόντων a και b. Στον Πίνακα 6.3 παρουσιάζονται συνοπτικά η σταθερά της 

αντίδρασης οξείδωσης διάφορων VOC και οι τάξεις των αντιδρώντων και των 

προϊόντων που έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία µετά από προσαρµογή των 

πειραµατικών αποτελεσµάτων σε εµπειρικές εκθετικές εξισώσεις Power-Law. 

2.
a b

VOC Or kC C=

 

6.4 ∆υαδικά µίγµατα τολουολίου-προπανίου 

Σε πρακτικές εφαρµογές καταλυτικής καύσης, το υπό οξείδωσης απαέριο 

περιλαµβάνει περισσότερα του ενός VOC, από διαφορετικές κατηγορίες οργανικών 

ενώσεων και σε ποικίλες συγκεντρώσεις. Η παρουσία του δεύτερου VOC ενδέχεται 

να επηρεάζει την καταλυτική ενεργότητα για την οξείδωση µιας συγκεκριµένης 

ένωσης θετικά, αρνητικά ή/και σε µερικές περιπτώσεις ελάχιστα. Στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων η συµπεριφορά του καταλύτη δε µπορεί να προβλεφθεί, καθώς η 

απόδοση των καταλυτών στην οξείδωση των VOC εξαρτάται σηµαντικά από το είδος 

της οργανικής ένωσης. Για το σκοπό αυτό µελετήθηκε η οξείδωση δυαδικού µίγµατος 

τολουολίου-προπανίου στους τρεις βέλτιστους καταλύτες και τα αποτελέσµατα 

συνοψίζονται στο Σχήµα 6.3. Στα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν µετρήθηκε η 

µετατροπή του οργανικού µορίου προς CO2 συναρτήσει της θερµοκρασίας οξείδωσης 

για σταθερή συγκέντρωση της κάθε οργανικής ένωσης, η οποία είναι 1000 ppm. Για 

λόγους σύγκρισης, παρουσιάζεται επίσης η µετατροπή κάθε συστατικού όταν 

οξειδώνεται απουσία του δεύτερου VOC. Σε όλες τις περιπτώσεις, η οξείδωση του 

προπανίου πραγµατοποιείται σε υψηλότερες θερµοκρασίες από εκείνη του 

τολουολίου, και η οξείδωση 80% προπανίου  επιτυγχάνεται σε θερµοκρασίες 

υψηλότερες κατά τουλάχιστον 130oC. 

Τα αποτελέσµατα της οξείδωσης µίγµατος τολουολίου-προπανίου (1000 ppm 

τολουολίου και 1000 ppm προπανίου) που ελήφθησαν από το καταλύτη 10%CuO-

60%MnOx/γ-Al2O3 παρουσιάζονται στο Σχήµα 6.3Α. Παρατηρείται ότι η παρουσία 

προπανίου παρεµποδίζει την οξείδωση του τολουολίου, µε την καµπύλη οξείδωσης 

να µετατοπίζεται κατά περίπου 30oC προς υψηλότερες θερµοκρασίες.  Από  την  άλλη  
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Σχήµα 6.3: Μετατροπή των VOC συναρτήσει της θερµοκρασίας κατά την οξείδωση 
µίγµατος τολουολίου-προπανίου κατά την οξείδωση των µεµονωµένων ενώσεων σε 
σύνθετους καταλύτες (Α) CuO-MnOx, (Β) CuO-CeO2 και (C) MnOx-CeO2 υποστηριγµένων 
σε γ-Al2O3. 
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µεριά, η παρουσία του τολουολίου δε φαίνεται να επηρεάζει την καύση του 

προπανίου στον καταλύτη CuO-MnOx. Η οξείδωση του µίγµατος τολουολίου-

προπανίου µελετήθηκε επίσης στον καταλύτη 30%MnOx-50%CeO2/γ-Al2O3 και τα 

αποτελέσµατα συνοψίζονται στο Σχήµα  6.3Β.  Παρατηρείται  ότι  η  παρουσία   του   

δεύτερου  VOC   επηρεάζει   την καταλυτική ενεργότητα αρνητικά καθώς κάθε µία 

ένωση (τολουόλιο ή προπάνιο) παρεµποδίζεται σε µεγάλο βαθµό από την παρουσία 

της άλλης. Ανάλογα, οι Delimaris [6], παρατήρησαν την αρνητική επίδραση της 

παρουσίας δεύτερης οργανικής ένωσης στην ενεργότητα του καταλύτη MnO2-CeO2. 

Οι συγγραφείς βρήκαν ότι η µετατροπή της αιθανόλης σε µίγµα αιθανόλη-οξικό οξύ 

αναστέλλεται προς υψηλότερες θερµοκρασίας.    

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.3C, όπου παρουσιάζεται η οξείδωση µίγµατος 

τολουολίου-προπανίου σε καταλύτη 15%CuO-75%CeO2/γ-Al2O3, η οξείδωση του 

τολουολίου παρεµποδίζεται από την παρουσία του προπανίου σε µεγάλο βαθµό όπως 

στις προηγούµενες περιπτώσεις (Σχήµα 6.3C), ενώ η καύση του προπανίου στο ίδιο 

µίγµα παρεµποδίζεται σε µικρότερο βαθµό. 

Τα παρατηρούµενα φαινόµενα παρεµπόδισης στην οξείδωση του µίγµατος 

τολουολίου-προπανίου στο σύνθετο καταλύτη MnOx-CeO2 ή CuO-CeO2 (Σχήµατα 

6.3Β και 6.3C) µπορούν να εξηγηθούν υποθέτοντας πως το τολουόλιο και το 

προπάνιο ροφούνται ισχυρά στην επιφάνεια του καταλύτη ώστε η κάθε µία να 

παρεµποδίζει την οξείδωση της άλλης. Στην περίπτωση του καταλύτη CuO-MnOx 

(Σχήµα 6.3Α), όµως, το προπάνιο ροφάται ισχυρότερα από το τολουόλιο στην 

επιφάνεια του καταλύτη και έτσι το φαινόµενο παρεµπόδισης παρατηρείται µόνο 

στην καύση του τολουολίου. 

Σύµφωνα µε τους Rivas et al. [7], η µετατροπή του τολουολίου σε καταλύτες 

δηµήτριας και µικτών οξειδίων ζιρκονίου και δηµήτριου µετατοπίζεται προς 

υψηλότερες θερµοκρασίες από την παρουσία διχλωροαιθανίου ή τριχλωροαιθελενίου. 

Οι Gervasini et al. [8] ανάφεραν πως η καύση του τετραχλωράνθρακα σε καταλύτες 

Mn και Cr-Cu βελτιώνεται από την παρουσία µικρής ποσότητας τολουολίου ή 

εξανίου, η αύξηση της ποσότητας αυτών των οργανικών ενώσεων, όµως, επιδρά 

παρεµποδιστικά στην καταλυτική οξείδωση του τετραχλωράνθρακα. Αυτή η 

συµπεριφορά µπορεί να αποδοθεί στον ανταγωνισµό µεταξύ του τετραχλωράνθρακα 

και των υδρογονανθράκων για τα ενεργά κέντρα του καταλύτη.  
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Σχήµα 6.4: ∆ιαγράµµατα Arrhenius του ρυθµού µετατροπής του τολουολίου ή του 
προπανίου σε µίγµα τολουολίου-προπανίου ή σαν µεµονωµένες ενώσεις σε σύνθετους 
καταλύτες (Α) CuO-MnOx, (Β) CuO-CeO2 και (C) MnOx-CeO2 υποστηριγµένων σε γ-Al2O3. 
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Πραγµατοποιήθηκαν κινητικά πειράµατα στους τρεις βέλτιστους σύνθετους 

καταλύτες σε διαφορικές συνθήκες αντίδρασης (Xtol <15%,), όπου µετρήθηκε ο 

εγγενής ρυθµός της αντίδρασης οξείδωσης κάθε VOC σε δυαδικό µίγµατα 

τολουολίου-προπανίου (1000 ppm τολουολίου και 1000 ppm προπανίου). Τα 

αποτελέσµατα συνοψίζονται στο διάγραµµα τύπου Arrhenius του Σχήµατος 6.4, όπου 

ο ρυθµός  εκφράζεται  σε mol VOC που  µετατρέπονται στην µονάδα του χρόνου ανά  

γραµµάριο καταλύτη. Για λόγους σύγκρισης, παρουσιάζεται ο εγγενής ρυθµός κάθε 

συστατικού όταν οξειδώνεται απουσία του δεύτερου VOC. 

Τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από τον σύνθετου καταλύτη 10%CuO-

60%MnOx φαίνονται στο Σχήµα 6.4Α, όπου παρατηρείται ότι ο σύνθετος καταλύτης 

10%CuO-60%MnOx παρουσιάζει ρυθµό αντίδρασης οξείδωσης τολουολίου στο 

µίγµα   τολουολίου-προπανίου   παρόµοιο    µε  εκείνο  που  µετρήθηκε  απουσία  του 

δεύτερου VOC. Όσον αφορά το προπάνιο, η παρουσία του τολουολίου επηρεάζει 

ελαφρά το ρυθµό αντίδρασης ώστε να είναι  λίγο µικρότερος από εκείνο που 

µετρήθηκε όταν ήταν το προπάνιο µόνο του. Ο Wang [9], ανάφερε ότι η οξείδωση 

του τολουολίου σε καταλύτη CuO/γ-Al2O3 δεν επηρεάζεται από την συνύπαρξη του 

µε το n-εξάνιο, ενώ η οξείδωση του εξανίου στον ίδιο καταλύτη επηρεάζεται 

αρνητικά από την παρουσία του τολουολίου. Ο συγγραφέας απέδωσε αυτή την 

συµπεριφορά στην ανταγωνιστική απορρόφηση του τολουολίου σε σύγκριση µε το 

εξάνιο.  

Στην περίπτωση του καταλύτη 30%MnOx-50%CeO2 (Σχήµα 6.4Β), η 

παρεµπόδιση λόγω παρουσίας δευτέρου VOC είναι πιο έντονη, καθώς στους 300oC ο 

ρυθµός οξείδωσης του τολουολίου µειώνεται στο µισό παρουσία προπανίου. Η 

παρουσία του τολουολίου, επίσης, παρεµποδίζει την οξείδωση του προπανίου κατά 

περίπου το ίδιο βαθµό, καθώς ο ρυθµός της αντίδρασης είναι 2 φορές µικρότερος 

στους 330oC, λόγω φαινοµένου παρεµπόδισης. 

Ενδιαφέρουσα συµπεριφορά παρουσιάζει ο καταλύτης µικτών οξειδίων 

15%CuO-75%CeO2 (Σχήµα 6.4C), αφού  η καταλυτική του ενεργότητα στην 

αντίδραση οξείδωσης του τολουολίου,  πρακτικά, δεν επηρεάζεται από την παρουσία 

δευτέρου οργανικού, ενώ ο ρυθµός της αντίδρασης προπανίου οξείδωσης του 

επηρεάζεται ελαφρά από την παρουσία του τολουολίου. 
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6.5 Επίδραση της παρουσίας Η2Ο στην τροφοδοσία 

 Σε πρακτικές εφαρµογές καταλυτικών καύσεων, σε βιοµηχανική κλίµακα, 

εκτός από τη παρουσία µιγµάτων VOC παρατηρείται και συµµετοχή υγρασίας στο 

απαέριο. Η συγκέντρωση των υδρατµών σ’ ένα σύνηθες απαέριο συχνά ξεπερνά τη 

συγκέντρωση των οργανικών ενώσεων. Στην περίπτωση απαερίων που προέρχονται 

από απογύµνωση µε αέρα (air stripping), η συγκέντρωση του Η2Ο κυµαίνεται από 1 

έως 3% κ.ο. [10]. Γενικά, το νερό έχει παρατηρηθεί ότι λειτουργεί ως παρεµποδιστής 

στις αντιδράσεις οξείδωσης των υδρογονανθράκων [6,9,11-15]. Για τη διερεύνηση 

τυχόν φαινοµένων παρεµπόδισης στην υπό µελέτη οξείδωση του τολουολίου,  

πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα µέτρησης ρυθµών των αντιδράσεων καθώς 

µετρήσεων της µετατροπής του τολουολίου συναρτήσει της θερµοκρασίας, 

τροφοδοτώντας στον αντιδραστήρα αέρα που περιέχει ατµούς νερού σε συγκέντρωση 

1-5% κ.ο. (10,000-50,000 ppm). 

Η επίδραση της παρουσίας του νερού στην οξείδωση του τολουολίου 

εξετάστηκε στον καταλύτη 10%CuO-60%MnOx/γ-Al2O3 και τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 6.5Α σα συνάρτηση της θερµοκρασίας. Η τροφοδοσία 

του αντιδραστήρα ήταν 1000 ppm τολουολίου και 1%, 3% και 5% κ.ο. H2O σε αέρα. 

Όπως απεικονίζεται στο Σχήµα, η παρεµπόδιση της ολικής οξείδωση του τολουολίου 

από την παρουσία του νερού εξαρτάται από ποσότητα του. Η καµπύλη µετατροπής 

µετατοπίζεται προς υψηλότερες θερµοκρασίες µε την αύξηση της ποσότητας του 

νερού στην τροφοδοσία από 1 έως 5%. Η παρουσία 5% H2O οδηγεί σε µετατόπιση 

της καµπύλης µετατροπής κατά 40oC. Η επανάληψη του πειράµατος παρουσία 1% 

H2O µετά από το πείραµα που πραγµατοποιήθηκε παρουσία 5% H2O οδηγεί σε 

αναστολή της µετατροπής του τολουολίου και η οξείδωση ακολουθεί τον ρυθµό 

οξείδωσης του τολουολίου παρουσίας 5% νερού (Σχήµα 6.5Α), γεγονός που δείχνει 

την µερική απενεργοποίηση του καταλύτη. Αυτή η συµπεριφορά οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι το νερό προσροφάται ισχυρότερα από το τολουόλιο στα ενεργά 

κέντρα του καταλύτη. Στη βιβλιογραφία έχει παρατηρηθεί σηµαντική µείωση της 

ενεργότητας του καταλύτη MnO2-CuO (hopcalite) κατά την οξείδωση µίγµατος 

VOCs µε C5-C9 µετά από µερικές ώρες αντίδρασης σε θερµοκρασίες µικρότερες των 

300oC [14].  

   Η επίδραση της παρουσίας του νερού (1-5%. κ.ο.) εξετάστηκε, επίσης, για τον 

καταλύτη 30%MnOx-50%CeO2/γ-Al2O3 και τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στο 

Σχήµα 6.5Β.  ∆ιαφορετικά  αποτελέσµατα  παρατηρούνται  αυτή  την  φορά, καθώς ο  
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Σχήµα 6.5: Επίδραση της παρουσίας νερού (1-5%Η2Ο) στην τροφοδοσία στην καταλυτική 
ενεργότητα των σύνθετων καταλυτών (Α) CuO-MnOx, (Β) CuO-CeO2 και (C) MnOx-CeO2 
υποστηριγµένων σε γ-Al2O3. 
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καταλύτης δεν επηρεάζεται πρακτικά από την παρουσία υδρατµών και η οξείδωση 

του τολουολίου ακολουθεί τον ίδιο ρυθµό οξείδωσης του τολουολίου απουσία και 

παρουσία του νερού (1-5%). Αυτά τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε τις παρατηρήσεις 

των Ghang και Weng  [15], οι οποίοι δεν παρατήρησαν παρεµπόδιση της οξείδωσης 

του βενζολίου και του τολουολίου από την παρουσία του νερού σε περοβσκιτικούς 

καταλύτες. Αντίθετα, οι Delimaris et. al. [6] παρατήρησαν την δραµατική επίδραση 

της παρουσίας 1.5% H2O στην ενεργότητα του καταλύτη Mn0.5Ce0.5, ο οποίος 

παρασκευάστηκε  µε  την  µέθοδο  καύσης,  κατά  την  οξείδωση  του  τολουολίου. Οι  

συγγραφείς βρήκαν ότι η µετατροπή του τολουολίου αναστέλλεται προς 

θερµοκρασίας υψηλότερες κατά 100oC, γεγονός που φανερώνει την σηµασία ύπαρξης 

του φορέα γ-Al2O3.   

Για λόγους σύγκρισης, µελετήθηκε η απόδοση του καταλύτη 15%CuO-

75%CeO2/γ-Al2O3 στην οξείδωση του τολουολίου παρουσία του νερού (1-5%.). Tα 

αποτελέσµατα που ελήφθησαν συνοψίζονται στο Σχήµα 6.5C. Παρατηρείται ότι η 

παρουσία 1% νερού παρεµποδίζει σηµαντικά την ενεργότητα του καταλύτη ώστε η 

καµπύλη µετατροπής να µετατοπίζεται προς θερµοκρασίες υψηλότερες κατά 30oC. Η 

αύξηση της ποσότητας του νερού από 1 έως 5%, αλλά και η επανάληψη του 

πειράµατος παρουσία 1% H2O οδηγούν στον ίδιο βαθµό παρεµπόδισης του καταλύτη 

υποδεικνύοντας ότι η επίδραση της  παρουσίας του νερού στην οξείδωση του 

τολουολίου στον καταλύτη 15%CuO-75%CeO2/γ-Al2O3 είναι ανεξάρτητη από την 

ποσότητα του νερού (1-5%), γεγονός που µπορεί να εξηγηθεί από την υπόθεση ότι 

µόνο µία συγκεκριµένη ποσότητα Η2Ο ροφάται στην επιφάνεια του καταλύτη.    

Ένας καλύτερος τρόπος σύγκρισης της καταλυτικής ενεργότητας 

διαφορετικών καταλυτών, είναι µέσω του εγγενούς ρυθµού της αντίδρασης, ο οποίος 

εκφράζεται σε mol τολουολίου που µετατρέπονται στην µονάδα του χρόνου ανά 

γραµµάριο καταλύτη. Πραγµατοποιήθηκαν κινητικά πειράµατα στους τρεις 

βέλτιστους καταλύτες παρουσία του νερού (1-5%.) σε διαφορικές συνθήκες 

αντίδρασης (Xtol <15%), στα οποία  µετρήθηκε ο εγγενής ρυθµός της αντίδρασης 

οξείδωσης του τολουολίου.  

Τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν από το σύνθετο καταλύτη 10%CuO-

60%MnOx φαίνονται στο διάγραµµα τύπου Arrhenius του Σχήµατος 6.6A. 

Παρατηρείται ότι ο σύνθετος καταλύτης 10%CuO-60%MnOx παρουσιάζει ρυθµό 

αντίδρασης, ο οποίος µειώνεται µε την αύξηση ποσότητας του νερού στην 

τροφοδοσία.  Η παρουσία  1% Η2Ο  οδηγεί σε µείωση της τιµής του εγγενούς ρυθµού  
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Σχήµα 6.6: ∆ιάγραµµα Arrhenius του ρυθµού µετατροπής του τολουολίου παρουσίας νερού 
(1-5%Η2Ο) στην τροφοδοσία στην καταλυτική ενεργότητα των σύνθετων καταλυτών (Α) 
CuO-MnOx, (Β) CuO-CeO2 και (C) MnOx-CeO2 υποστηριγµένων σε γ-Al2O3. 
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της αντίδρασης κατά 1/3. Η αύξηση της ποσότητας του νερού στην τροφοδοσία σε 

5% µειώνει το ρυθµό κατά περισσότερο από 1/2, στους 300oC. Ο ρυθµός της 

αντίδρασης παρουσιάζει παρόµοιες τιµές µετά από την επανάληψη του πειράµατος 

οξείδωσης του τολουολίου παρουσία 1% Η2Ο, το οποίο πραγµατοποιήθηκε µετά από 

το αντίστοιχο µε παρουσία 5% Η2Ο.  

∆ιαφορετικά αποτελέσµατα παρατηρούνται στην περίπτωση του σύνθετου 

καταλύτη 30%MnOx-50%CeO2 (Σχήµα 6.6Β). Ο ρυθµός της αντίδρασης δεν φαίνεται 

να  επηρεάζεται  από  την  παρουσία  του  νερού  (1-3%)   αφού  όλα  τα  πειραµατικά   

σηµεία πέφτουν στην ίδια ευθεία. Αυτά τα αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι το 

τολουόλιο ροφάται ισχυρότερα από το νερό σε αυτό το καταλύτη.  

Ο εγγενής ρυθµός της αντίδρασης παρουσία του νερού (1-5%.)  µετρήθηκε 

και στην περίπτωση του σύνθετου καταλύτη 15%CuO-75%CeO2/Al2O3. Τα 

αποτελέσµατα συνοψίζονται στα διαγράµµατα τύπου Arrhenius του Σχήµατος 6.6C. 

Η παρουσία του νερού οδηγεί σε παρεµποδιστική επίδραση στην ενεργότητα του 

σύνθετου καταλύτη. Όπως φαίνεται στο Σχήµα, ο σύνθετος καταλύτης 10%CuO-60% 

MnOx/γ-Al2O3 παρουσιάζει ρυθµό αντίδρασης, ο οποίος είναι στους 320oC, απουσίας 

νερού, 3.5 φορές µεγαλύτερος από εκείνο που µετρήθηκε παρουσίας 1% Η2Ο και 5 

φορές µεγαλύτερος από εκείνο που λήφθηκε  παρουσίας 5% Η2Ο. 

Από τις κλίσεις των ευθειών του Σχήµατος 6.6 υπολογίστηκαν οι ενέργειες 

ενεργοποίησης της αντίδρασης (Πίνακας 6.4). Παρατηρούνται µεγάλες διαφορές 

ανάµεσα στις τιµές της φαινόµενης ενέργειας ενεργοποίησης. Η αύξηση της 

ποσότητας του νερού στην τροφοδοσία στην περίπτωση του σύνθετος καταλύτης 

CuO-MnOx οδηγεί  στη µείωση τιµής της ενέργειας ενεργοποίησης, ενώ στην 

περίπτωση του σύνθετος καταλύτης CuO-CeO2, η τιµή της ενέργειας ενεργοποίηση 

αυξάνεται. 

Για λόγους σύγκρισης, µελετήθηκε η επίδραση της παρουσίας του νερού (1%-

5%) στην ενεργότητα των απλών µεταλλικών οξειδίων υποστηριγµένων σε  γ-Al2O, 

τα οποία αντιστοιχούν στους τρεις βέλτιστους σύνθετους καταλύτες, κατά την 

αντίδραση οξείδωσης του τολουολίου. Τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν 

παρουσιάζεται στο Σχήµα 6.7. 
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Πίνακας 6.4: Οι ενέργειες ενεργοποίησης βέλτιστων σύνθετων καταλυτών µεταλλικών 
οξειδίων για την αντίδραση οξείδωσης τολουολίου απουσία και παρουσία του νερού στην 
τροφοδοσία.   
 

Καταλύτης  % Η2Ο 

Ενέργεια 

ενεργοποίησης, Ea 

(kcal/mol) 

0% 57.5 

1% 42.3 10%CuO-60%MnOx/Al2O3

5% 36.7 

30%MnOx-50%CeO2/Al2O3 0%-1%-3% 26.1 

0% 41 

1% 43.9 15%CuO-75%CeO2/Al2O3

5% 61.6 

 

 

 

Η παρουσία του νερού κατά την οξείδωση του τολουολίου επιδρά 

παρεµποδιστικά στην ενεργότητα των απλών οξειδίων που αντιστοιχούν στον  

καταλύτη 10%CuO-60%MnOx/γ-Al2O3 (Σχήµατα 6.7Α και 6.7Β). Η παρεµπόδιση της 

ολικής οξείδωση του τολουολίου σε καταλύτη 10%CuO από την παρουσία του νερού 

εξαρτάται από ποσότητα του. Η καµπύλη µετατροπής µετατοπίζεται παρουσία 1% 

H2O προς υψηλότερες θερµοκρασίες κατά 30oC. Η αύξηση της ποσότητας του νερού 

από 1 έως 5% οδηγεί στην µετατόπιση της καµπύλης µετατροπής κατά επιπλέον 

30oC. Η παρουσία του 1% ή 5% νερού οδηγεί στην µείωση της ενεργότητας του 

υποστηριγµένου οξειδίου 60%MnOx κατά τον ίδιο βαθµό. Για χαµηλές µετατροπές, η 

καµπύλη µετατροπής µετατοπίζεται κατά 40oC, ενώ για υψηλές  µετατροπές 

(Χtol.>70%) η παρεµπόδιση αυξάνεται δραµατικά οδηγώντας την καµπύλη 

µετατροπής σε σταδιακή µετατόπιση κατά 60-110oC. Παρόµοια αποτελέσµατα 

παρατηρούνται στην περίπτωση του 30%MnOx (Σχήµα 6.7C) καθώς η παρουσία 1% 

ή 5% νερού οδηγεί σε παρεµπόδιση της ενεργότητας του καταλύτη, η οποία 

µειώνεται ατά 20-30oC. Η παρουσία του υδρατµού επιδρά παρόµοια στην ενεργότητα 

των απλών οξειδίων 50%CeO2, 15%CuO και 75%CeO2 υποστηριγµένων σε γ-Al2O3 

(Σχήµατα 6.7D, 6.7E και 6.7F), η παρουσία 1% Η2Ο, πρακτικά δεν επηρεάζει την 

ενεργότητα  αυτών  των  καταλυτών,  ενώ η αύξηση  της  ποσότητας  του  νερού στην  

 178



 

200 300 400 500
0

20

40

60

80

100

(A)
C

on
ve

rs
io

n 
of

 T
ol

ue
ne

 (%
)

Temperature (oC)

     0.1% C7H8/Air
 0 % H2O
 + 1 % H2O/Air 
 + 5 % H2O/Air
 + 1 % H2O/Air-after

 

 

200 300 400 500
0

20

40

60

80

100
(C)

C
on

ve
rs

io
n 

of
 T

ol
ue

ne
 (%

)

Temperature (oC)

     0.1% C7H8/Air
 0 % H2O/Air
 + 1 % H2O/Air 
 + 5 % H2O/Air
 + 1% H2O/Air-after

 

 

200 300 400 500
0

20

40

60

80

100

(B)

Temperature (oC)

C
on

ve
rs

io
n 

of
 T

ol
ue

ne
 (%

)

     0.1% C7H8/Air
 0 % H2O/Air
 + 1 % H2O/Air
 + 5 % H2O/Air
 + 1 % H2O/Air-after

 

 

200 300 400 500
0

20

40

60

80

100

(E)

C
on

ve
rs

io
n 

of
 T

ol
ue

ne
 (%

)

Temperature (oC)

     0.1% C7H8/Air
 0 % H2O/Air
 + 1 % H2O/Air
 + 5 % H2O/Air
 + 1 % H2O/Air-After

 

 

200 300 400 500
0

20

40

60

80

100

(D)
C

on
ve

rs
io

n 
of

 T
ol

ue
ne

 (%
)

       0.1% C7H8/Air
 0 % H2O/Air
 + 1 % H2O/Air
 + 5 % H2O/Air
 + 1% H2O/Air-After

Temperature (oC)

 

 

200 300 400 500
0

20

40

60

80

100

(F)

Temperature (oC)

C
on

ve
rs

io
n 

of
 T

ol
ue

ne
 (%

)

     0.1% C7H8/Air
 0 % H2O/Air
 + 1 % H2O/Air
 + 5 % H2O/Air
 + 1 % H2O/Air-After

 

 

 
Σχήµα 6.7: Επίδραση της παρουσίας νερού (1-5%Η2Ο) στην τροφοδοσία στην καταλυτική 
ενεργότητα των σύνθετων καταλυτών (Α) 10%CuO, (Β) 60%MnOx, (C) 30%MnOx, (D) 
50%CeO2, (E) 15%CuO  και (F) 75%CeO2 υποστηριγµένων σε γ-Al2O3. 
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τροφοδοσία σε 5%  οδηγεί σε σηµαντική παρεµπόδιση της δραστικότητας του 

καταλύτη κατά 30-40oC. Για όλους τους καταλύτες (Σχήµατα 6.7), η επανάληψη του 

πειράµατος παρουσία 1% H2O µετά από το πείραµα που πραγµατοποιήθηκε 

παρουσία 5% H2O οδηγεί σε µετατροπές παρόµοιες µε εκείνες που ελήφθησαν από 

τα πειράµατα που έγιναν παρουσία 1% H2O σε φρέσκους καταλύτες, γεγονός που 

φανερώνει ότι οι καταλύτες δεν απενεργοποιούνται από την παρουσία του νερού. Οι 

Wang et. al. παρατήρησαν ότι η παρουσία 10% H2O οδηγεί σε µείωση της 

ενεργότητας καταλυτών CuO/CeO2 [11] και CuO/γ-Al2O3 [9,11] κατά την οξείδωση 

του τολουολίου. Οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι το νερό ροφάται στα ενεργά κέντρα 

των καταλυτών ισχυρότερα από το τολουολίου.  

 Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα πειραµάτων παρεµπόδισης που 

παρουσιάζονται στα Σχήµατα 6.3-6.7 και καταλήγουµε στα παρακάτω 

συµπεράσµατα: 

 Η παρουσία του προπανίου παρεµποδίζει σε όλες τις περιπτώσεις την 

οξείδωση του τολουολίου, µε την καµπύλη οξείδωσης να µετατοπίζεται κατά 

περίπου 30oC προς υψηλότερες θερµοκρασίες. Από την άλλη µεριά, η 

παρουσία του τολουολίου δε φαίνεται να επηρεάζει την καύση του προπανίου 

στον καταλύτη CuO-MnO2 (Σχήµα 6.3Α), ενώ παρεµποδίζει σε µικρό (Σχήµα 

6.3C) ή µεγάλο (Σχήµα 6.3Β) βαθµό την καύση του στους καταλύτες CuO-

CeO2 και MnO2-CeO2, αντίστοιχα. 

 Η παρουσία του νερού (1-5%) στην τροφοδοσία κατά την οξείδωση του 

τολουολίου επιδρά παρεµποδιστικά στην ενεργότητα όλων των σύνθετων 

(Σχήµατα 6.5 και 6.6) και απλών καταλυτών (Σχήµα 6.7) µε εξαίρεση του 

σύνθετου καταλύτη MnO2-CeO2 (Σχήµατα 6.5Β και 6.6Β). Γενικά, οι 

σύνθετοι καταλύτες επηρεάζονται από την παρουσία του νερού λιγότερο ή 

στον ίδιο βαθµό, σε σχέση µε τα αντίστοιχα απλά οξείδια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 180



6.6 Συµπεράσµατα  

Τα κύρια συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη µελέτη της ενεργότητας και 

των ιδιοτήτων των σύνθετων καταλυτών µεταλλικών οξειδίων στην αντίδραση 

οξείδωσης του τολουολίου είναι τα ακόλουθα:   

• Η µερική πίεση του τολουολίου στην σύσταση τροφοδοσίας επηρεάζει τη 

µετατροπή του τολουολίου. Γενικά, ρυθµός της αντίδρασης αυξάνεται µε 

αύξηση της µερικής πίεσης του τολουολίου, σε όλες τις θερµοκρασίες που 

µελετήθηκαν , και για τους τρεις βέλτιστους σύνθετους καταλύτες. 

• Η προσαρµογή των κινητικών αποτελεσµάτων σε εµπειρικές εκθετικές 

εξισώσεις Power-Law για τους τρείς σύνθετους καταλύτες έδειξε διαφορετική 

ενέργεια ενεργοποίησης και κινητικές παραµέτρους. Η ενέργεια 

ενεργοποίησης της αντίδρασης οξείδωσης του τολουολίου σε 30%MnOx-

50%CeO2 είναι 23 kcal mol-1, ενώ στους καταλύτες 10%CuO-60%MnOx και 

15%CuO-75%CeO2 παίρνει τις τιµές 37 και 35, αντίστοιχα.  

• Η παρουσία δεύτερου VOC επηρεάζει παρεµποδιστικά, τις περισσότερες 

περιπτώσεις, την οξείδωση των υδρογονανθράκων. Για παράδειγµα, η 

οξείδωση του τολουολίου επηρεάζεται παρεµποδιστικά από την παρουσία του 

προπανίου σε όλους τους εξεταζόµενους καταλύτες έτσι ώστε η καµπύλη 

οξείδωσης να µετατοπίζεται κατά περίπου 30oC προς υψηλότερες 

θερµοκρασίες. Από την άλλη µεριά, η παρουσία του τολουολίου δε φαίνεται 

να επηρεάζει την καύση του προπανίου σε καταλύτη 10%CuO-60%MnOx, 

ενώ παρεµποδίζει αυτή την καύση στον καταλύτη 15%CuO-75%CeO2 σε 

µικρό βαθµό και σε µεγάλο βαθµό στην περίπτωση του καταλύτη 30%MnOx-

50%CeO2. 

• Η παρουσία νερού (1-5%) στην τροφοδοσία κατά την οξείδωση του 

τολουολίου επιδρά παρεµποδιστικά στην ενεργότητα όλων των σύνθετων και 

απλών καταλυτών µε εξαίρεση το σύνθετο καταλύτη MnO2-CeO2. Γενικά, οι 

σύνθετοι καταλύτες επηρεάζονται από την παρουσία του νερού λιγότερο ή 

στον ίδιο βαθµό, σε σχέση µε τα αντίστοιχα απλά οξείδια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο   
 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Συµπεράσµατα 

 Στη παρούσα εργασία, µελετήθηκε η καταλυτική συµπεριφορά 

υποστηριγµένων καταλυτών Pt και καταλυτών απλών και µικτών µεταλλικών 

οξειδίων υποστηριγµένων σε γ-Al2O3 µεγάλης ειδικής επιφάνειας για την αντίδραση 

οξείδωσης του τολουολίου, µε στόχο την ανάπτυξη νέων βελτιωµένων καταλυτών µε 

χαρακτηριστικά όπως η υψηλή ενεργότητα και η θερµική σταθερότητα σε συνθήκες 

αντίδρασης, ικανών να λειτουργούν αποδοτικά σε θερµοκρασίες µικρότερες από 

250οC. Τα κυριότερα συµπεράσµατα που προέκυψαν από  αυτή τη µελέτη, 

συνοψίζονται παρακάτω:  
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(I) Καταλύτες Pt υποστηριγµένοι σε MxOy ή MxOy/γ-Al2O3  

• Η καταλυτική συµπεριφορά του Pt επηρεάζεται σηµαντικά από τη φύση του 

φορέα στον οποίο διασπείρεται. Η καταλυτική ενεργότητα εµφανίζεται 

υψηλότερη όταν το Pt διασπείρεται σε αδρανή ή µη-αναγώγιµα οξείδια 

µετάλλων, π.χ. SiO2, Al2O3, ZrO2, MgO, σε σχέση µε την περίπτωση που 

διασπείρεται σε αναγώγιµα οξείδια µετάλλων (TiO2, La2O3, MnO).  

• Η αύξηση του ποσοστού της φόρτισης σε ενεργή φάση (Pt) από 0.5% έως 

5.0% κ.β. οδηγεί σε σηµαντική µετατόπιση της καµπύλης µετατροπής του 

τολουολίου προς χαµηλότερες θερµοκρασίες (κατά περισσότερα από 50oC).  

• Η προσθήκη Pt στους καταλύτες 10%MxOy/γ-Al2O3 οδηγεί, γενικά, στη 

µετατόπιση της καµπύλης µετατροπής τολουολίου προς χαµηλότερες 

θερµοκρασίες. Αυτή η µετατόπιση είναι σηµαντικά εντονότερη στην 

περίπτωση των µη-αναγώγιµων MxOy καταλυτών (π.χ. M = Zr, Mg, Cs). 

• Η εξάρτηση της ενεργότητας των µεταλλικών οξειδίων από την 

αναγωγιµότητα αντιστρέφεται παρουσία διασπαρµένου Pt. Πιο συγκεκριµένα, 

οι Pt καταλύτες των αναγώγιµων µεταλλικών οξειδίων είναι, γενικά, λιγότερο 

ενεργοί από εκείνους που περιέχουν µη-αναγώγιµα µεταλλικά οξείδια. Η ίδια 

τάση παρατηρήθηκε και στην περίπτωση των καταλυτών Pt/MxOy. 

• Η καταλυτική ενεργότητα των καταλυτών Pt/MxOy/Al2O3 (M = Mn, Ce, Cu, 

Mg), πρακτικά, δεν εξαρτάται από το µέγεθος κρυσταλλιτών, την φύση του 

MxOy ούτε από την ποσότητα του, γεγονός που υποδηλώνει ότι στα υλικά 

αυτά η καταλυτική ενεργότητα ελέγχεται κυρίως από το διασπαρµένο 

µέταλλο, Pt. 

 

(ΙI) Καταλύτες µεταλλικών οξειδίων υποστηριγµένων σε γ-Al2O (MxOy/γ-Al2O3) 

• Η ενεργότητα των αναγώγιµων καταλυτών απλών µεταλλικών οξειδίων (π.χ. 

CeO2) αυξάνεται µε αύξηση της ειδικής επιφάνειας ΒΕΤ. Αν και ο ρυθµός ανά 

γραµµάριο καταλύτη εξαρτάται έντονα από την ειδική επιφάνεια του 

καταλύτη, ο ρυθµός ανά µονάδα επιφάνειας καταλύτη παραµένει ο ίδιος. 

• Η καταλυτική ενεργότητα των καταλυτών 10%MxOy/γ-Al2O3 αυξάνεται µε 

την αύξηση της αναγωγιµότητας των διασπαρµένων µεταλλικών οξειδίων. 

Εποµένως, η ενεργότητα καταλυτών οξειδίων µετάλλων φαίνεται να 

συσχετίζεται κυρίως από τα οξειδαναγωγικά χαρακτηριστικά των MxOy.      
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• Η καταλυτική ενεργότητα των αναγώγιµων καταλυτών MxOy/Al2O3 εξαρτάται 

κυρίως από την περιεκτικότητα σε µεταλλικό οξείδιο και από το µέγεθος των 

κρυσταλλιτών. Βέλτιστη συµπεριφορά παρουσιάζουν οι καταλύτες 60% 

MnOx, 90% CeO2 και 5% CuO υποστηριγµένοι σε Al2O3. 

 

(IΙI) Μικτά οξείδια µέταλλων υποστηριγµένων σε γ-Al2O3

• Βέλτιστη συµπεριφορά παρουσιάζουν τα µικτά οξείδια 10%CuO-60%MnOx, 
30%MnOx-50%CeO2 και 15%CuO-75%CeO2 υποστηριγµένα σε γ-Al2O3, οι 

οποίοι, κάτω από τις συνθήκες της αντίδρασης, µπορούν να επιτυγχάνουν 

πλήρη µετατροπή τολουολίου σε CO2 στους 320oC.  

• Η καµπύλη µετατροπής των βέλτιστων µικτών οξειδίων είναι µετατοπισµένη 

κατά τουλάχιστον 50oC προς χαµηλότερες θερµοκρασίες σε σύγκριση µε τα 

αντίστοιχα απλά οξείδια. Συγκριτικά πειράµατα έδειξαν ότι η ενεργότητά τους 

πλησιάζει εκείνη των διεσπαρµένων καταλυτών Pt (0.5 wt.%). 

• Φαίνεται να υπάρχει φαινόµενο συνέργειας µεταξύ των ενεργών φάσεων στην 

επιφάνεια του φορέα των συνθετών καταλυτών, γεγονός που οδηγεί στην 

βελτιωµένη καταλυτική συµπεριφορά. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα φάσµατα 

XRD των συνθετών καταλυτών, τα οποία δε δείχνουν τη δηµιουργία κάποιας 

καινούργιας φάσης. Τα κινητά πειράµατα έδειξαν ότι η ενεργότητα του 

σύνθετου καταλύτη 10%CuO-60%MnOx είναι υψηλότερη από εκείνη του 

µηχανικού µίγµατος των επιµέρους απλών µεταλλικών οξειδίων.  

• Φαίνεται να υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ ενεργότητας και αναγωγιµότητας 

των καταλυτών. Οι ευκολότερα αναγώγιµοι καταλύτες είναι και πιο δραστικοί 

στην αντίδραση οξείδωσης του τολουολίου. 

• Τα πειράµατα C7H8-TPD έδειξαν ότι οι πιο ενεργοί καταλύτες είναι αυτοί που 

παραγάγουν περισσότερο CO2 ή/και εκροφούν περισσότερες ποσότητες 

τολουολίου. 

• Τα πειράµατα TPO έδειξαν ότι οι σύνθετοι καταλύτες παρουσιάζουν 

µικρότερη ποσότητα εναποτιθέµενου άνθρακα σε σύγκριση µε τα απλά 

µεταλλικά οξείδια. 

• Ο ρυθµός της αντίδρασης αυξάνεται µε αύξηση της µερικής πίεσης του 

τολουολίου, σε όλες τις θερµοκρασίες που µελετήθηκαν. Τα κινητικά 
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αποτελέσµατα φαίνεται να προσαρµόζονται αρκετά καλά σε εµπειρικές 

εκθετικές εξισώσεις Power-Law για τους τρεις σύνθετους καταλύτες.  

• Η παρουσία δεύτερου VOC επηρεάζει παρεµποδιστικά την οξείδωση των 

υδρογονανθράκων. Για παράδειγµα, η παρουσία του προπανίου στην 

τροφοδοσία παρεµποδίζει την οξείδωση του τολουολίου ώστε η καµπύλη 

οξείδωσης να µετατοπίζεται κατά περίπου 30oC προς υψηλότερες 

θερµοκρασίες. Η παρουσία του τολουολίου, επίσης, παρεµποδίζει την καύση 

του προπανίου µε εξαίρεση την περίπτωση του καταλύτη 10%CuO-

60%MnOx. 

• Η παρουσία νερού (1-5%) στην τροφοδοσία κατά την οξείδωση του 

τολουολίου επιδρά παρεµποδιστικά στην ενεργότητα όλων των σύνθετων και 

απλών καταλυτών µε εξαίρεση το σύνθετο καταλύτη MnO2-CeO2. Γενικά, 

όµως, οι σύνθετοι καταλύτες επηρεάζονται από την παρουσία του νερού 

λιγότερα ή παρόµοια µε τα αντίστοιχα απλά οξείδια.  

 

7.2 Προτάσεις για µελλοντική µελέτη  

 Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα προαναφερθέντα συµπεράσµατα στην οξείδωση του 

τολουολίου και του προπανίου και θέτοντας ως στόχο την περαιτέρω µελέτη και 

εµβάθυνση στις οξειδώσεις VOCs προτείνουµε τα ακόλουθα: 

 

• Αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά του προς οξείδωση VOC, προσεγγίζοντας 

την περίπτωση πρακτικών εφαρµογών, θα πρέπει να µελετηθεί η οξείδωση 

χλωριωµένων ενώσεων και άλλων VOCs που χαρακτηρίζονται από υψηλή 

ανθεκτικότητα στην καύση τους. Επιπρόσθετα απαιτείται η µελέτη οξείδωσης 

µιγµάτων VOCs αποτελούµενων από ποικίλες οργανικές ενώσεις 

διαφορετικών κατηγοριών. 

 

• Προτείνεται η χρήση µονολιθικών αντιδραστήρων ώστε να προσεγγισθούν 

περαιτέρω οι διεργασίες καταλυτικής καύσης υπό πρακτικές συνθήκες. 

 

• Εφαρµογή εναλλακτικών µεθόδων παρασκευή καταλυτών (π.χ. 

συγκαταβύθιση, Sol Gel, combustion synthesis κ.ά) στους βέλτιστους 

καταλύτες, έτσι ώστε να παρασκευαστούν υλικά µε βελτιωµένα 
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χαρακτηριστικά (ειδική επιφάνεια, διασπορά, αντοχή στη συσσωµάτωση 

κρυσταλλιτών, οξινοβασικότητα, αναγωγιµότητα). 

 

• Μελέτη των στοιχειωδών επιφανειακών αντιδράσεων µε χρήση δυναµικών 

τεχνικών και ισοτόπων. Τα στοιχειώδη επιφανειακά βήµατα της οξείδωσης 

µπορούν να µελετηθούν µε τις ακόλουθες πειραµατικές τεχνικές: α) 

Θερµοπρογραµµατιζόµενη Αντίδραση (TPR), β) Θερµοπρογραµµατιζόµενη 

Εκρόφηση (TPD) και γ) Ιχνηθέτηση µε ισότοπα σε µόνιµη κατάσταση.  

 

•  Προτείνεται να γίνει κινητική και µηχανιστική µελέτη (TPD, TPO, IR) του 

οξυγόνου και των προϊόντων της αντίδραση, ώστε να γίνει η διερεύνηση των 

στοιχειωδών βηµάτων που ακολουθεί η αντίδραση οξείδωσης του τολουολίου. 

Στη µελέτη αυτή καθίσταται αναγκαίος και ο χαρακτηρισµός των επιφανειών 

όσον αφόρα το είδος και την κατανοµή όξινων κέντρων όπως µπορεί να 

προκύψει µε τη χηµορόφηση βασικών µορίων και τη χρήση τεχνικών όπως 

της διαφορετικής ανιχνευτικής θερµιδοµετρίας (DSC) και της υπέρυθρης 

φασµατοσκοπίας (IR).  
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