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1.ΣΤΟΧΟΣ
Η ανάπτυξη τεχνολογίας για τη µετατροπή της βιοµάζας σε
βιο-έλαιο για να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο ή ως
υποκατάστατο των πετροχηµικών φαινολών στην παραγωγή
συγκολλητικών ρητινών φαινόλης-φορµαλδεΰδης (PF). Η
τεχνολογία βασίζεται στην πυρόλυση βιοµάζας µε χρήση
καταλύτη ως φορέα θερµότητας.

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Πιλοτική µονάδα πυρόλυσης βιοµάζας, µε αντιδραστήρα ταχείας ρευστοαιώρησης
και δυνατότητα αναγέννησης του χρησιµοποιηµένου αδρανούς ή καταλυτικού µέσου.
(ΙΤΧΗ∆)
Εξοπλισµός ποιοτικού ελέγχου καυσίµων. (ΙΤΧΗ∆)
Εργαστηριακός εξοπλισµός σύνθεσης και αξιολόγησης συγκολλητικών ρητινών
φαινόλης-φορµαλδεΰδης (PF). (CHIMAR)
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4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η χρήση καταλύτη FCC ως φορέα θερµότητας για την
πυρόλυση βιοµάζας προκαλεί σηµαντική µεταβολή των
χαρακτηριστικών του παραγόµενου βιο-ελαίου.
Το καταλυτικό βιο-έλαιο εµφανίζει χαµηλότερη θερµογόνο
δύναµη σε σχέση µε το αντίστοιχο µη καταλυτικό.
Το καταλυτικά παραγόµενο βιο-έλαιο εµφανίζει πολύ
καλύτερη θερµική σταθερότητα σε σχέση µε το µη
καταλυτικό.
Το καταλυτικά παραγόµενο βιο-έλαιο εµφανίζει υψηλότερη
συγκέντρωση φαινολών στο αίθερο-διαλυτό τµήµα του βιοελαίου.
Τροποποιηµένες PF ρητίνες προέκυψαν µε αντικατάσταση
της πετροχηµικής φαινόλης από βιο-έλαιο σε ποσοστό 20%.
Οι τροποποιηµένες µε καταλυτικό βιο-έλαιο PF ρητίνες
εµφάνισαν µεγαλύτερη συγκολλητική ικανότητα σε σχέση
µε τις αντίστοιχες µε µη καταλυτικό βιο-έλαιο.
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3. ΥΛΙΚΑ
Βιοµάζα: Πριονίδι Οξιάς (APS:366µm, BD:0.3g/ml,
στοιχειακή ανάλυση κ.β.%: C:49.41, H:6.73, O:42.96,
N:0.16, Τέφρα:0,54).
Φορείς Θερµότητας: Χαλαζιακή Άµµος (APS:250µm,
BD:1.6g/ml), Καταλύτης Ισορροπίας FCC (APS:90µm,
BD:1.0g/ml, TSA:178m2/g, ZA:58m2/g, UCS:24.26Å,
Ni:150ppm, V:367ppm)
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η χρήση καταλυτών µε πιο ήπια καταλυτική δράση σε σχέση µε τον καταλύτη FCC, µπορεί να αποδειχθεί ως πιο κατάλληλη λύση για την παραγωγή βιοκαυσίµων µε ικανοποιητική θερµογόνο δύναµη αλλά και θερµική σταθερότητα.
Η χρήση καταλυτικά παραγόµενου βιο-ελαίου για τη παρασκευή PF ρητινών είναι εφικτή µε κατάλληλη µετατροπή της τυπικής διαδικασίας σύνθεσης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Λάππας, ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗ∆, Τ.Θ.: 361, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 498305, Fax: +30 2310 498380, e-mail: angel@cperi.certh.gr
Ε. Αθανασιάδου, CHIMAR HELLAS AE, Σοφούλη 88, 55131 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 424167, Fax: +30 2310 424149, e-mail: eathan@ari.gr
Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από την Ε.Ε. (ΕΚΝ6-CT2001-0051)

