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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία μελετάται η επίδραση των μετάλλων μετάπτωσης (M: Ni, Co ή Cu) και της 

διακριτής νανομορφολογίας του φορέα CeO2 (νανοκύβοι (NC), νανοράβδοι (NR) και νανοπολύεδρα 

(NP)) στην απόδοση των καταλυτών M/CeO2 κατά την αντίδραση υδρογόνωσης του CO2.  Πιο 

συγκεκριμένα, εξετάστηκε η καταλυτική συμπεριφορά των υποστηριγμένων καταλυτών (M/CeO2) και 

του καθαρού φορέα CeO2 για τις τρεις νανομορφολογίες, καθώς και του εμπορικού CeO2,  ως προς 

την μετατροπή του CO2 και ως προς την εκλεκτικότητα προς CH4 και CO συναρτήσει της θερμοκρασίας 

αντίδρασης. Τα πειράματα διενεργήθηκαν σε θερμοκρασία 200-500 °C και σε ατμοσφαιρική πίεση. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατέδειξαν τη σημαντική υπεροχή της νανομορφολογίας απέναντι 

στην εμπορική μορφή του CeO2, αλλά και τη βελτίωση της καταλυτικής απόδοσης με την ενσωμάτωση 

της μεταλλικής ενεργούς φάσης στον φορέα. Υψηλότερη μετατροπή CO2 παρουσίασαν τα δείγματα 

Ni/CeO2, ενώ ακολούθησαν τα δείγματα Co/CeO2 και, τέλος, τα δείγματα Cu/CeO2, ανεξάρτητα από 

την μορφολογία του φορέα. Οι καταλύτες Ni/CeO2 επέδειξαν υψηλή μετατροπή (>99%) και 

εκλεκτικότητα προς CH4 (σχεδόν 100%) ήδη σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, και οι καταλύτες 

Co/CeO2 επέδειξαν υψηλή μετατροπή CO2 (91% στους 450 °C) και εκλεκτικότητα προς CH4 ίση με 96% 

στους 400 °C. Από την άλλη πλευρά, τα δείγματα Cu/CeO2 και της καθαρής δημητρίας, αλλά και η 

εμπορική δημητρία εμφάνισαν υψηλή εκλεκτικότητα προς CO (>90%) σε όλες τις θερμοκρασίες. Όσον 

αφορά τις διαφορετικές μορφολογίες του φορέα, δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές στη μετατροπή 

και την εκλεκτικότητα. Τέλος, πραγματοποιήθηκε πείραμα καταλυτικής σταθερότητας για το δείγμα 

Ni/CeO2-NR, το οποίο παρουσίασε σταθερή απόδοση για 24 ώρες. Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα 

σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις των μεταλλικών ενεργών φάσεων με τον φορέα, όπως επίσης και 

με τα οξειδοαναγωγικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In the present study, the effect of the transition metals (M: Ni, Co or Cu) and the distinct 

nanomorphology of CeO2 (nanocubes (NC), nanorods (NR) and nanopolyhedra (NP)) is studied on the 

CO2 hydrogenation performance of M/CeO2 catalysts. In particular, catalytic behavior of supported 

catalysts (M/CeO2) and bare CeO2 support, as well commercial CeO2, was investigated towards CO2 

conversion and CH4 and CO selectivities as function of temperature. The experiments were carried out 

in the temperature range of 200-500 °C and at atmospheric pressure. The obtained results 

demonstrated the significant superiority of nanostructured ceria over the commercial one, and the 

improvement of catalytic performance with the incorporation of active metal phase into the support. 

Ni/CeO2 samples presented the highest CO2 conversion, followed by Co/CeO2 samples and, finally, 

Cu/CeO2 samples, regardless of the support morphology. Ni/CeO2 catalysts exhibited high conversion 

(> 99%) and CH4 selectivity (almost 100%), even at low temperatures. Moreover, Co/CeO2 catalysts 

also exhibited high CO2 conversion (91% at 450 °C) and 96% CH4 selectivity at 400 °C. On the other 

hand, Cu/CeO2, bare ceria samples and commercial ceria presented high CO selectivity (> 90%) at all 

temperatures. Regarding the different support morphologies, there were no significant differences in 

terms of conversion and selectivity. Finally, a catalyst stability test for Ni/CeO2-NR sample was held, 

which revealed stable performance for 24 hours. All the above results are related to the active metal 

phase and support interactions, as well the redox and textural characteristics of the samples.  
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1. Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ CO2 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο και άχρωμο αέριο σε θερμοκρασία δωματίου, το οποίο 

είναι ελαφρά όξινο και μη εύφλεκτο. Το μόριό του αποτελείται από ένα άτομο άνθρακα (C) και δύο 

άτομα οξυγόνο (O), επομένως ο μοριακός του τύπος είναι CO2. Το άτομο του άνθρακα συνδέεται με 

κάθε άτομο οξυγόνου με έναν διπλό δεσμό. Το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να βρίσκεται και σε 

στερεά κατάσταση σε θερμοκρασία μικρότερη των -78 °C, ενώ είναι διαλυτό και στο νερό [1]. 

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα από τα σημαντικότερα συστατικά των εκλυόμενων αερίων του 

θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα της γης εξαιτίας των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Ενώ σε 

φυσιολογικά επίπεδα τα αέρια αυτά είναι απαραίτητα για την διατήρηση της θερμοκρασίας πάνω 

στη γη και επομένως για την εξασφάλιση των συνθηκών που επιτρέπουν την ανάπτυξη της ζωής, η 

απελευθέρωσή τους στην ατμόσφαιρα σε μεγάλες ποσότητες επιφέρει αρνητικές περιβαλλοντικές 

συνέπειες, όπως η κλιματική αλλαγή, το λιώσιμο των πάγων και η οξίνιση των ωκεανών [1], [2].  

Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος, τα ορυκτά καύσιμα 

ευθύνονται για το 75% περίπου της αύξησης των ανθρωπογενών εκπομπών του διοξειδίου του 

άνθρακα, ενώ το υπόλοιπο 25% αποδίδεται σε πρακτικές χρήσης της γης, όπως η αποδάσωση [3]. Η 

συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα αυξήθηκε από 288 ppm το 1850 σε 369,5 ppm το 2000, ενώ 

και τα επόμενα χρόνια συνεχίστηκε αυτή η αύξηση φτάνοντας το 2018 τα 412 ppm. Παρακάτω 

παρουσιάζεται ένα γράφημα (Σχήμα 1.1) που απεικονίζει τις μετρήσεις της συγκέντρωσης του 

διοξειδίου του άνθρακα στο Mauna Loa της Χαβάης. Οι εποχιακοί κύκλοι, που σχετίζονται με 

εποχιακές διακυμάνσεις στη φωτοσύνθεση και την αναπνοή του εδάφους στο βόρειο ημισφαίριο, 

εμφανίζουν μακροπρόθεσμη άνοδο στον ετήσιο μέσο όρο (μαύρη γραμμή). Η ανοδική τάση 

σχετίζεται με την αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα λόγω της 

καύσης ορυκτών καυσίμων [4],[5],[6]. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη συγκέντρωση του CO2 

και τις επιπτώσεις αυτής, οι χώρες με το μεγαλύτερο μερίδιο στην έκλυσή του έχουν δεσμευτεί να 

ελαττώσουν σημαντικά τις εκπομπές του άμεσα, ώστε να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας σε 

1,5 °C  πάνω από τα επίπεδα της προ-βιομηχανικής περιόδου. Αυτό προϋποθέτει την ελάττωση του 

ρυθμού έκλυσης των ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα, που παρόλο αυτά δεν θα πάψει να 

υφίσταται, καθώς η καύση ορυκτών καυσίμων θα συνεχίσει να είναι απαραίτητη για την κάλυψη των 

ενεργειακών απαιτήσεων [2]. Εκτός από τα ορυκτά καύσιμα και την αποψίλωση των δασών, 

υπάρχουν πηγές που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα σε πολύ υψηλότερες συγκεντρώσεις, όπως τα 

καυσαέρια από διάφορες χημικές διεργασίες. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το διοξείδιο του 
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άνθρακα είναι το λιγότερο δραστικό αέριο του θερμοκηπίου ανά κιλό που εκλύεται. Αυτό που το 

καθιστά τόσο καθοριστικό στο φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η σημαντική ποσότητα CO2 που 

απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα [7]. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το διοξείδιο του άνθρακα έχει αρχίσει πλέον να αλλάζει εικόνα, ιδίως για τις 

επιχειρήσεις, οι οποίες το αντιμετωπίζουν ως μία ευκαιρία για ανάδειξη της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης τους, μέσα από τη μείωση των εκπομπών του αλλά και τη χρήση του ως πρώτη ύλη [8]. 

Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα προέρχεται από 

τα ορυκτά καύσιμα, κρίνεται σημαντικός ο περιορισμός των εκπομπών CO2 που προέρχονται από την 

χρήση ορυκτών καυσίμων. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, η στροφή στις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης του CO2 είναι ορισμένες λύσεις που 

μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Παρά το γεγονός ότι η επιλογή των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας είναι η ιδανικότερη, είναι αδύνατο να βασιστεί η εκπλήρωση των ενεργειακών 

απαιτήσεων εξολοκλήρου σε αυτές. Ακόμα, η δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα εμφανίζεται 

ελκυστική στην προσπάθεια ελάττωσης του CO2, ωστόσο η τεχνολογία αυτή αντιμετωπίζει 

προβλήματα σχετικά με το υψηλό κόστος σχεδιασμού και λειτουργίας. Μία άλλη εναλλακτική είναι η 

δέσμευση και η χρήση του διοξειδίου του άνθρακα για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων [3]. 

Η χημική μετατροπή και  χρήση του CO2 σε χημικά και καύσιμα είναι πολύ ελκυστική επειδή όχι μόνο 

μπορεί να περιορίσει την παγκόσμια θέρμανση που προκαλείται από την αυξανόμενη συγκέντρωση 

του ατμοσφαιρικού CO2, αλλά επίσης μπορεί να αντικαταστήσει τα φθίνοντα ορυκτά καύσιμα [9]. 

Προς το παρόν, οι εφαρμογές του CO2 ως χημική πρώτη ύλη περιορίζονται σε λίγες μόνο διεργασίες. 

Χρησιμοποιείται για σύνθεση ουρίας, η οποία περιέχεται σε νιτρικά λιπάσματα και πλαστικά, 

σαλικυλικού οξέος, το οποίο αποτελεί φαρμακευτικό συστατικό, και πολυκαρβονικών που 

συναντώνται στα πλαστικά. Ωστόσο, η χημική μετατροπή του CO2 έχει πραγματική αξία όταν τα 

προϊόντα είναι καύσιμα, καθώς η κατανάλωσή τους είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των υπόλοιπων 

χημικών, και επομένως οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που οφείλονται στα καύσιμα είναι 

υψηλότερες. Βέβαια ορισμένα προϊόντα, όπως η μεθανόλη και η αιθανόλη, μπορούν να 

αντιμετωπιστούν τόσο ως καύσιμα όσο και ως χημικά. 

Όσον αφορά τη χημική μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα, η υδρογόνωσή του για τον 

σχηματισμό οξυγονούχων ή / και υδρογονανθράκων παρουσιάζει το μεγαλύτερο ερευνητικό 

ενδιαφέρον [8]. 
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Σχήμα 1.1: Μετρήσεις συγκέντρωσης CO2 στην ατμόσφαιρα (σε ppm) στην τοποθεσία Mauna Loa της Χαβάης. 

Παρουσιάζονται εποχιακοί κύκλοι που εμφανίζουν μακροπρόθεσμη άνοδο στον ετήσιο μέσο όρο (μαύρη γραμμή) μέσω 

της καύσης ορυκτών καυσίμων [5]. 

 

 

1.2 ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Λόγω των αρκετών δυσκολιών και της αβεβαιότητας που εμφανίζει πρακτικά η δέσμευση και η 

αποθήκευση του άνθρακα, το ενδιαφέρον έχει στραφεί προς τη δέσμευση και χρήση του CO2. Με 

αυτόν τον τρόπο το CO2 μπορεί να αποθηκευτεί μακριά από το σημείο δέσμευσής του και να 

χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη σε διεργασίες σύνθεσης χημικών ή καυσίμων. Το CO2 βρίσκει 

εφαρμογή σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας. Περιέχεται στα ανθρακούχα ποτά, στον ξηρό πάγο, 

στους πυροσβεστήρες, στα ψυκτικά υγρά κ.ά. Αυτές οι εφαρμογές αποτελούν απευθείας χρήση του 

CO2 χωρίς να προηγηθεί κάποια αντίδραση, είναι μικρής κλίμακας και έχουν περιορισμένη 

συνεισφορά στη μείωση του CO2. Από την άλλη εφαρμόζεται και η χημική χρήση του CO2, όπου τα 

μόριά του διαχωρίζονται μέσω αντιδράσεων και μετατρέπονται σε διάφορα προϊόντα [10]. Ιδιαίτερα 

δημοφιλής είναι η τεχνολογία Power-to-Gas, η οποία περιλαμβάνει δύο στάδια, την παραγωγή H2 

μέσω της ηλεκτρόλυσης του νερού και την αντίδρασή του με CO ή CO2 (υδρογόνωση), για σχηματισμό 

μεθανίου, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση ονομάζεται συνθετικό φυσικό αέριο (SNG) [11]. 

Η υδρογόνωση του διοξειδίου του άνθρακα σε υψηλής αξίας χημικά είναι μία πολύ υποσχόμενη 

διεργασία. Το υδρογόνο που χρησιμοποιείται για την μετατροπή του CO2 μπορεί να προέρχεται είτε 
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από την χρήση των ορυκτών καυσίμων και, κυρίως, του φυσικού αερίου, είτε από τον διαχωρισμό 

του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο, με πιο συνηθισμένη τη μέθοδο της ηλεκτρόλυσης του νερού.  Η 

ηλεκτρόλυση, όμως, έχει ιδιαίτερη αξία όταν η ενέργεια που απαιτείται για την εξασφάλιση του 

υδρογόνου προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως η υδροηλεκτρική, η ηλιακή και η αιολική [12], 

[13]. Με αυτόν τον τρόπο, το παραγόμενο υδρογόνο μπορεί να χαρακτηριστεί και ως «πράσινο» 

υδρογόνο, καθώς η διεργασία παραγωγής του χαρακτηρίζεται από χαμηλό ή και μηδενικό 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η διεργασία αυτή βασίζεται στις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις που 

προκαλούνται από το ηλεκτρικό ρεύμα [14]. Πραγματοποιείται με μία απλή ηλεκτροχημική συσκευή 

που διαχωρίζει το νερό σε οξυγόνο και υδρογόνο, εφαρμόζοντας μία ελάχιστη τάση των 1,3 V μέσω 

δύο ηλεκτροδίων σε αλκαλικό διάλυμα. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης του νερού, ιόντα 

υδρογόνου κινούνται προς την κάθοδο, ενώ ιόντα υδροξειδίου κινούνται προς την άνοδο. Πιο 

συγκεκριμένα, εφαρμόζεται συνεχές ρεύμα για να διατηρηθεί η ροή των ηλεκτρονίων από τον 

αρνητικό ακροδέκτη της πηγής συνεχούς ρεύματος προς την κάθοδο, στην οποία τα ηλεκτρόνια 

καταναλώνονται από τα ιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) για να σχηματίσουν υδρογόνο. Παράλληλα, 

ανιόντα υδροξειδίου μεταφέρονται στην άνοδο, όπου απελευθερώνουν ηλεκτρόνια, τα οποία 

επιστρέφουν στον θετικό ακροδέκτη. Οι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται στην άνοδο και στην 

κάθοδο μπορούν να γραφούν ως: 

 Κάθοδος: 2 H+ + 2 e  H2 

 

(Εξ. 1.1) 

 Άνοδος: 2 OH-  ½ O2 + H2O + 2 e 
 

(Εξ. 1.2) 

Η συνολική αντίδραση της ηλεκτρόλυσης του νερού γράφεται ως εξής: 

 H2O  H2 + ½ O2 

 
(Εξ. 1.3) 

Το υδρογόνο που παράγεται με αυτόν τον τρόπο είναι υψηλής καθαρότητας (99,999 vol%), ενώ 

εξίσου καθαρό είναι και το παραγόμενο οξυγόνο, το οποίο μπορεί να βρει διάφορες χρήσεις. Παρ’ 

όλα αυτά, η συγκεκριμένη μέθοδος δε θεωρείται ανταγωνιστική οικονομικά λόγω της υψηλής 

διασποράς της ενέργειας, εξαιτίας του φαινομένου Joule και διάφορων παρεμποδιστικών 

αντιδράσεων μέσα στο διάλυμα [15], [16], [17].  

Το CO2 που αντιδρά με το υδρογόνο για την παραγωγή μεθανίου θα πρέπει να εξασφαλίζεται με όσο 

το δυνατόν χαμηλή δαπάνη ενέργειας και γενικά χαμηλό κόστος. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να 

έχει υψηλή καθαρότητα και έναν ρυθμό ροής προσαρμόσιμο στις διακυμάνσεις της ζήτησης. Οι 

πιθανές πηγές CO2 μπορεί να είναι τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με ορυκτά καύσιμα, η 

βιομάζα, οι βιομηχανικές διεργασίες και ο αέρας. Το CO2 από τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας 

είναι μία τεχνολογικά εφικτή λύση που δίνει τη δυνατότητα παροχής επαρκούς και διαχωρίσιμου CO2. 
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Τα βασικά μειονεκτήματα είναι ότι το CO2 που λαμβάνεται δεν είναι βιογενές και απαιτείται η 

μεταφορά του από το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στη μονάδα μεθανοποίησης. Επιπλέον, από 

την αξιοποίηση της βιομάζας μπορεί να ληφθεί το CO2 που θεωρείται απόβλητο σε διεργασίες όπως 

η ζύμωση της βιομάζας σε βιοαέριο ή βιοαιθανόλη, και μάλιστα χωρίς κόστος. Ωστόσο, και πάλι το 

CO2 θα πρέπει να μεταφερθεί ενώ η ποσότητα του ως δωρεάν προϊόν είναι περιορισμένη. Ακόμα, η 

δέσμευση του CO2 είναι συνηθισμένη κυρίως από βιομηχανίες χάλυβα και τσιμέντου, καθώς έχουν 

υψηλές εκπομπές σε CO2. Και σε αυτήν την περίπτωση το CO2 δεν είναι βιογενές και πρέπει να 

μεταφερθεί στην μονάδα παραγωγής μεθανίου. Τέλος, όταν το CO2 διαχωρίζεται από τον αέρα πρέπει 

να αποκτήσει υψηλή συγκέντρωση, κάτι που είναι πολύ δαπανηρό και απαιτεί μεγάλα ποσά 

ενέργειας. Τα θετικά στοιχεία είναι ότι το CO2 που λαμβάνεται είναι βιογενές και ότι δεν χρειάζεται 

να μεταφερθεί [18]. 

Η υδρογόνωση του CO2 μπορεί να συμβάλει στη μείωση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αλλά και στην χημική αποθήκευση της πλεονάζουσας ενέργειας από τις 

ανανεώσιμες πηγές. Πλήθος χημικών προϊόντων (και ειδικότερα της ομάδας C1) μπορεί να παραχθεί 

από τη διεργασία αυτή (Σχήμα 1.2), με σημαντικότερα τη μεθανόλη, το μεθάνιο και το μονοξείδιο του 

άνθρακα, με βάση τις παρακάτω αντιδράσεις [12]: 

 

 CO2 + 3 H2 ↔ CH3OH + H2O, ΔΗ298K = −49,6 kJ/mol        
 

(Εξ. 1.4)  

    
    
 CO2 + 4 H2 ↔ CH4 + 2 H2O, ΔΗ298K = −165,0 kJ/mol 

 
(Εξ. 1.5)  

    
    
 CO2 + H2 ↔ CO + H2O, ΔH298K = 41,2 kJ/mol (Εξ. 1.6)  

 

 

Όσον αφορά τη μεθανόλη, είναι μία ένωση με μεγάλο αριθμό εφαρμογών. Είναι ένα πρακτικό υγρό 

καύσιμο και πρώτη ύλη για τον σχηματισμό συνθετικών υδρογονανθράκων και προϊόντων τους, όπως 

οικοδομικά υλικά, αφρούς, ρητίνες, πλαστικά, μπογιές, πολυεστερικά και πλήθος φαρμακευτικών 

προϊόντων. Ως καύσιμο θεωρείται καθαρό, αφού είναι βιοδιασπώμενη, εμφανίζει εξαιρετικές 

ιδιότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με βενζίνη. Τέλος, είναι 

δυνατή η οξείδωσή της από τον αέρα σε ηλεκτροχημικά κελιά καυσίμου προς διοξείδιο του άνθρακα 

και νερό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας [19], [20].  
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Σχήμα 1.2: Προϊόντα υδρογόνωσης του CO2 [21]. 

 

 

1.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ CO2 

1.3.1 Χαρακτηριστικά και ιδιότητες του μονοξειδίου του άνθρακα 

To μονοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άχρωμο, άοσμο, εύφλεκτο και τοξικό αέριο. Υψηλής 

καθαρότητας μονοξείδιο του άνθρακα, ξηρό και χωρίς θειικές ενώσεις, τυπικά δε διαβρώνει τα 

μέταλλα σε ατμοσφαιρική πίεση. Αντίθετα, CO χαμηλότερης καθαρότητας με υγρασία, θειικές 

ενώσεις και άλλες προσμίξεις μπορεί να σχηματίσει τοξικά μεταλλικά καρβονύλια και να προκαλέσει 

ρωγμές λόγω διάβρωσης σε ανθρακοχάλυβες σε υψηλές πιέσεις. Το μονοξείδιο του άνθρακα βρίσκει 

πολλές εφαρμογές. Χρησιμοποιείται ευρέως από τη χημική βιομηχανία για την παραγωγή ανόργανων 

χημικών (μεταλλικά καρβονύλια, διοξείδιο του τιτανίου), οργανικών χημικών (βενζαλδεΰδη και 

κιτρικό οξύ) και χημικών ενδιάμεσων (τολουόλιο και διισοκυανικές ενώσεις για παραγωγή 

πολυουρεθάνης). Το μονοξείδιο του άνθρακα σε συνδυασμό με ορισμένα αέρια (υδρογόνο, άζωτο, 

μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα), δίνει ένα αέριο καύσιμο που ονομάζεται αέριο σύνθεσης, το 

οποίο χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο φυσικού αερίου. Επιπλέον, χρησιμοποιείται ως αναγωγικό 

μέσο στην επεξεργασία μετάλλων. Οι συσκευασίες τροφίμων πολλές φορές ενσωματώνουν μικρές 

συγκεντρώσεις μονοξειδίου του άνθρακα στο κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια για να τα 

διατηρήσουν, φρέσκα διευκολύνοντας παράλληλα τη διανομή τους [22]. 

 

1.3.2 Αντίδραση υδρογόνωσης του CO2 προς μονοξείδιο του άνθρακα 

Η καταλυτική μετατροπή του CO2 σε CO αποτελεί μια υποσχόμενη διεργασία όσον αφορά στη χρήση 

του CO2. Στη βιομηχανία, το αέριο σύνθεσης, στο οποίο περιέχεται και το CO (μίγμα αποτελούμενο 

κυρίως από CO και H2), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή υδρογονανθράκων μεγάλης 
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αλυσίδας μέσω της διεργασίας Fischer-Tropsch. Η αντίστροφη αντίδραση μετατόπισης του CO με 

ατμό (Reverse Water-Gas Shift reaction – RWGS) είναι μία από τις σημαντικότερες μεθόδους 

σχηματισμού του CO [23]. Η αντίδραση αυτή έχει κερδίσει αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς παίζει 

σημαντικό ρόλο στη μετατροπή του CO2. Θεωρείται καθοριστικό ενδιάμεσο βήμα για την 

υδρογόνωση του CO2. Όταν η μετατροπή του CO2 πραγματοποιείται μέσω της αντίδρασης 

μετατόπισης του CO με ατμό, δηλαδή με την μετάβαση του CO2 σε CO, η μετατροπή πραγματοποιείται 

πιο εύκολα καθώς το μονοξείδιο του άνθρακα είναι πολύ ενεργό [24]. Η μεθανοποίηση του CO 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τύπο: 

 CO + 3 H2  CH4 + H2O, ΔH298K = -206,1 kJ/mol 
 

(Εξ. 1.7) 

Είναι εξώθερμη αντίδραση και πραγματοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες με την μεθανοποίηση του 

CO2. Ευνοείται σε χαμηλή θερμοκρασία και υψηλή πίεση [25]. 

Η RWGS περιγράφεται από την (Εξ. 1.6). Ο μηχανισμός της αντίδρασης είναι αμφιλεγόμενος, ενώ 

υπάρχουν δύο μοντέλα για την περιγραφή του. Το ένα βασίζεται στον μηχανισμό οξειδοαναγωγής και 

το άλλο στον μηχανισμό αποσύνθεσης των ενδιάμεσων φορμικών ειδών [23]. Σύμφωνα με τους Fujita 

et al., οι οποίοι χρησιμοποίησαν καταλύτη  Cu/ZnO, κατά τον μηχανισμό οξειδοαναγωγής το CO2 

οξειδώνει τον Cu0, μετατρέποντάς τον σε Cu2O, και παράλληλα ανάγεται σε CO. Επίσης, το Η2 ανάγει 

το Cu2O σε Cu0, σχηματίζοντας H2O [26]. Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο μοντέλο περιγράφει τον 

σχηματισμό του CO από την διάσπαση των φορμικών ενδιαμέσων, των οποίων η αυξημένη 

συγκέντρωση πάνω στον χαλκό ευνοεί την παραγωγή CO [27], [28]. 

 

1.3.3 Μηχανισμός και εφαρμογές της διεργασίας Fischer-Tropsh 

Η διεργασία Fischer-Tropsch περιγράφεται από τον γενικό τύπο: 

 CO + 2 H2 → “-CH2-“ + H2O, (Εξ. 1.8) 

όπου με “-CH2-“ συμβολίζεται ένα προϊόν αποτελούμενο κυρίως από παραφινικούς 

υδρογονάνθρακες μεταβλητού μεγέθους. Η διεργασία πραγματοποιείται σε θερμοκρασία 150-300 °C 

ώστε να αποφευχθεί σχηματισμός μεγάλης ποσότητας μεθανίου, το οποίο στην προκειμένη 

περίπτωση αποτελεί ανεπιθύμητο παραπροϊόν. Οι συνήθεις πιέσεις κάτω από τις οποίες διεξάγεται 

η διεργασία είναι 50-100 atm. Όσο υψηλότερη είναι η πίεση τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός 

απόδοσης, ενώ ευνοείται και ο σχηματισμός αλκανίων με επιθυμητό μέγεθος ανθρακικής αλυσίδας. 

Οι καταλύτες που χρησιμοποιούνται κυρίως είναι Fe και Co.  

Σημαντικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι η ευελιξία όσον αφορά τα τελικά 

προϊόντα, καθώς μπορούν να παραχθούν υδρογονάνθρακες ποικίλης ανθρακικής αλυσίδας. Επίσης, 
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εμφανίζεται ευελιξία σχετικά με την τροφοδοσία, η οποία μάλιστα καθορίζει και την ονομασία της 

διεργασίας, CTL (Coal-To-Liquids), GTL (Gas-To-Liquids) και BTL (Biomass-To-Liquids), για αέριο 

σύνθεσης που προέρχεται από άνθρακα, φυσικό αέριο και βιομάζα αντίστοιχα. Τα συνθετικά καύσιμα 

που παράγονται είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα, καθώς είναι 

απαλλαγμένα από θείο και άζωτο, ενώ περιέχουν πολύ μικρές ποσότητες αρωματικών. Επιπλέον, 

είναι συμβατά με τα σημερινά οχήματα και μπορούν να αναμιχθούν με τα συμβατικά καύσιμα. Ένα 

μειονέκτημα της τεχνολογίας αυτής είναι η υψηλή πάγια επένδυση των μονάδων Fischer-Tropsch, 

κάτι που αυξάνει σημαντικά το κόστος των συνθετικών καυσίμων [29].  

 

 

1.4 ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ CO2 

1.4.1 Χαρακτηριστικά και ιδιότητες του μεθανίου 

Το μεθάνιο είναι ένα άχρωμο και άοσμο αέριο, που βρίσκεται σε αφθονία στη φύση και είναι η πιο 

απλή και σταθερή οργανική ένωση από την ομάδα των υδρογονανθράκων. Ο χημικός τύπος του είναι 

CH4. Είναι ελαφρώς διαλυτό στο νερό και τα σημεία βρασμού και τήξης του είναι -162 °C και  -182,5 

°C αντίστοιχα. Παρά τη σταθερότητά του, όταν αναμιχθεί με τον αέρα σε περιεκτικότητα 5-14 % κ.ό. 

υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έκρηξης. Επιπλέον, θεωρείται ως ένα από τα αέρια του θερμοκηπίου. 

Το μεθάνιο που προκύπτει από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες οδηγεί σε αύξηση της συνολικής 

του συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα, συμβάλλοντας στον φαινόμενο του θερμοκηπίου.  

Το μεθάνιο αποτελεί έναν σημαντικό φορέα ενέργειας στους τομείς της βιομηχανίας και των 

μεταφορών παγκοσμίως. Η υπάρχουσα υποδομή διανομής του σε πολλές χώρες το καθιστά βασικό 

στοιχείο των σύγχρονων οικονομιών. Το  μεγαλύτερο μέρος του που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία 

προέρχεται από πηγές ορυκτού φυσικού αερίου. Είναι σημαντική πηγή υδρογόνου και άνθρακα για 

πολλές οργανικές ενώσεις. Το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανική κλίμακα για 

την παραγωγή υδρογόνου, μέσα από την αντίδραση του μεθανίου με το νερό παρουσία καταλύτη. Το 

υδρογόνο που παράγεται χρησιμοποιείται στην παρασκευή αμμωνίας η οποία είναι συστατικό των 

λιπασμάτων και των εκρηκτικών. Ακόμα, είναι πηγή άνθρακα για τη σύνθεση χλωροφορμίου, 

τετραχλωράνθρακα, νιτρομεθανίου και μεθανόλης. Η ατελής καύση του μεθανίου, όπως και άλλων 

υδρογονανθράκων, έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό αιθάλης, η οποία αξιοποιείται στις γόμες 

των ελαστικών. Ωστόσο, η αμφισβήτηση της καταλληλότητας των ορυκτών πηγών σε συνδυασμό με 

την ανησυχία για την κλιματική αλλαγή οδήγησαν τα τελευταία χρόνια σε αύξηση των ερευνών 

σχετικά με την καταλυτική και βιολογική παραγωγή μεθανίου από διοξείδιο του άνθρακα 
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(μεθανοποίηση). Η βιολογική μεθανοποίηση διεξάγεται σε χαμηλές θερμοκρασίες, μικρότερες των 

70 ˚C, ενώ η καταλυτική μεθανοποίηση σε θερμοκρασίες άνω των 250 °C [30], [31], [32]. 

 

1.4.2 Αντίδραση υδρογόνωσης του CO2 προς μεθάνιο 

Η μεθανοποίηση του  CO2 (όπως και του CO) ανακαλύφθηκε το 1902 από τους Paul Sabatier και Jean-

Baptiste Senderens. Είναι μία εξώθερμη αντίδραση που τυπικά διεξάγεται μεταξύ 200 ˚C  και 450 ˚C, 

ανάλογα με τον καταλύτη που χρησιμοποιείται και τις πειραματικές συνθήκες [33]. Ήδη από την 

περίοδο 1980-1990 οι Hashimoto et al. πρότειναν έναν συνδυασμό ηλεκτρόλυσης θαλασσινού νερού 

και μεθανοποίησης του CO2 ως μία λύση για την ανακύκλωση του CO2 αλλά και για την 

καταπολέμηση της παγκόσμιας θέρμανσης. Η παραγωγή μεθανίου από CO2 κέντρισε εκ νέου το 

ενδιαφέρον των ερευνητικών ιδρυμάτων και της βιομηχανίας λόγω της όλο και μεγαλύτερης ανάγκης 

για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προήλθε από την αύξηση των εφαρμογών αιολικής 

και ηλιακής ενέργειας (τεχνολογία Power-to- Gas) [32]. Για παράδειγμα, η εγκατάσταση αιολικών 

πάρκων σε Ασία, Ευρώπη και ΗΠΑ το 2014 ήταν 26, 12,9 και 4,9 GW, ενώ μέσα σε δύο χρόνια η 

συσσώρευση της αιολικής ενέργειας στις περιοχές αυτές έφτασε τα 142, 134 και 65,9 GW, αντίστοιχα. 

Η τεχνολογία μετατροπής ενέργειας σε φυσικό αέριο (PtG) ουσιαστικά μετατρέπει την πλεονάζουσα 

ηλεκτρική ενέργεια σε μεθάνιο ως ένα ενδιάμεσο αποθήκευσης ενέργειας. Οι πρώτες ύλες για τη 

διεργασία μεθανοποίησης είναι το υδρογόνο που παράγεται από την ηλεκτρόλυση του νερού και το 

CO2 που δεσμεύεται από τα καπναέρια, τη βιομάζα ή άλλες πηγές που περιέχουν άνθρακα. Το 

μεθάνιο που παράγεται από αυτή τη διεργασία ονομάζεται υποκατάστατο φυσικού αερίου ή 

συνθετικό φυσικό αέριο (SNG – Substitute or Synthetic Natural Gas) [34]. 

Το υποκατάστατο φυσικού αερίου μπορεί να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί μέσω της καλά 

αναπτυγμένης ήδη υπάρχουσας υποδομής φυσικού αερίου. Είναι ένας βιώσιμος και πολυχρηστικός 

φορέας ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετατροπή εκ νέου σε ηλεκτρική ενέργεια, για 

ανάγκες θέρμανσης και ψύξης ή ως μια επιλογή εναλλακτικού καυσίμου στον τομέα των μεταφορών. 

Έχει φυσικές και χημικές ιδιότητες πολύ κοντά στο εμπορικό φυσικό αέριο και, επομένως, θα 

μπορούσε να το αντικαταστήσει αποτελεσματικά, τροφοδοτώντας τα υπάρχοντα δίκτυα [35]. 

Το SNG που χρησιμοποιείται για την κίνηση των οχημάτων περιέχει κυρίως μεθάνιο, αραιωμένο με 

μικρή ποσότητα CO2. Επίσης, μπορεί να περιέχεται και υδρογόνο, κάτι που εξαρτάται από την 

απόδοση της μετατροπής της αντίδρασης μεθανοποίησης του CO2. Ακόμα και σε αυτήν την 

περίπτωση, όμως, μπορεί το τελικό προϊόν να χρησιμοποιηθεί στους κινητήρες των οχημάτων. 

Σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν το κατά πόσο το SNG είναι επικερδές ως καύσιμο είναι η τιμή 

της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι απαραίτητη για την παραγωγή υδρογόνου από την 
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ηλεκτρόλυση του νερού, η τιμή πώλησης του ίδιου του SNG, όπως επίσης και των παραπροϊόντων της 

μεθανοποίησης του CO2 που μπορούν να πωληθούν [36]. 

Οι Steubing et al. μελέτησαν τον κύκλο ζωής του SNG το οποίο προέρχεται από την αεριοποίηση ή 

μεθανοποίηση του ξύλου με σκοπό τη χρήση του στους τομείς της θέρμανσης, της ηλεκτρικής 

ενέργειας και των μεταφορών. Διαπίστωσαν ότι το SNG εμφανίζει καλύτερη συμπεριφορά από 

εναλλακτικά ορυκτά καύσιμα σχετικά με την παγκόσμια θέρμανση. Όσον αφορά τις επιπτώσεις του 

κύκλου ζωής, τα συστήματα SNG υπερτερούν των συστημάτων πετρελαίου στη θέρμανση και τις 

μεταφορές, έχουν σχετικά καλύτερη απόδοση όταν αντικαθιστούν τα συστήματα φυσικού αερίου, 

και ελαφρώς καλύτερη ή ακόμα και χειρότερη όταν αντικαθιστούν τις αντλίες θερμότητας. Σε 

σύγκριση με τα συστήματα θέρμανσης με ξύλο, το SNG δεν φαίνεται να υπερισχύει περιβαλλοντικά, 

ενώ ως καύσιμο στον τομέα των μεταφορών αποτελεί μια υποσχόμενη λύση [37]. 

Η αντίδραση Sabatier, η οποία οδηγεί στην παραγωγή μεθανίου, χρησιμοποιείται και σε διαστημικές 

αποστολές για την παραγωγή καυσίμων και νερού. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για μακρινές 

αποστολές, όπως εξερευνήσεις στον Άρη. Το CO2 της ατμόσφαιρας του Άρη μπορεί να συνδυαστεί με 

υδρογόνο, που είναι προϊόν της ηλεκτρόλυσης του νερού. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παραχθεί 

Ο2 και να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες αναπνοής των αστροναυτών. Σύμφωνα με την NASA, για να 

μπορέσει να εφαρμοστεί η αντίδραση Sabatier σε μια αποστολή στον Άρη, θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν καταλύτες που να είναι συμβατοί με την ατμόσφαιρά του [38]. 

 

1.4.3 Θερμοδυναμική ανάλυση των αντιδράσεων υδρογόνωσης 

Η μεθανοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα είναι μια πολύ σημαντική καταλυτική αντίδραση 

γνωστή και ως αντίδραση Sabatier (Εξ. 1.5). Παρά το γεγονός ότι αυτή η αντίδραση ευνοείται 

θερμοδυναμικά (ΔG298K = -130,8 kJ/mol), η αναγωγή του πλήρως οξειδωμένου άνθρακα στο μόριο του 

CO2 σε πλήρως ανηγμένο C στο μόριο του CH4 έχει σημαντικούς κινητικούς περιορισμούς, καθώς 

απαιτεί οκτώ ηλεκτρόνια, καθιστώντας απαραίτητη τη χρήση καταλύτη. Παράλληλα, οι δύο διπλοί 

δεσμοί άνθρακα-οξυγόνου στο μόριο του διοξειδίου του άνθρακα εμφανίζουν υψηλή σταθερότητα 

κι απαιτείται υψηλή τιμή ενέργειας για τη διάσπασή τους [39]. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για 

τον μηχανισμό που ακολουθεί η διεργασία της μεθανοποίησης. Δύο από αυτούς τους μηχανισμούς 

είναι οι επικρατέστεροι. Σύμφωνα με τον πρώτο, το διοξείδιο του άνθρακα μετατρέπεται αρχικά σε 

μονοξείδιο του άνθρακα και στη συνέχεια το μονοξείδιο του άνθρακα υδρογονώνεται προς μεθάνιο. 

Ο δεύτερος μηχανισμός προϋποθέτει την απευθείας μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα σε 

μεθάνιο, χωρίς τον σχηματισμό του ενδιάμεσου μονοξειδίου του άνθρακα [40]. Με βάση τον πρώτο 

μηχανισμό, επομένως, η μεθανοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα είναι ένας γραμμικός 
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συνδυασμός της μεθανοποίησης του μονοξειδίου του άνθρακα και της αντίδρασης μετατόπισης του 

CO με ατμό (RWGS). 

 

 CO2 + H2  CO + H2O, ΔH298K = 41,3 kJ/mol 
 

(Εξ. 1.6) 
 

 +     CO + 3 H2  CH4 + H2O, ΔΗ298K = -206,0 kJ/mol 
 

(Εξ. 1.7) 

______________________________________________________________________________ 

 CO2 + 4 H2  CH4 + 2 H2O, ΔH298Κ = -164,7 kJ/mol (Εξ. 1.5) 

 

Τόσο η μεθανοποίηση του διοξειδίου όσο και του μονοξειδίου του άνθρακα είναι εξώθερμες 

αντιδράσεις. Όπως φαίνεται και παραπάνω, για κάθε mol CO2 που μετατρέπεται σε μεθάνιο 

απελευθερώνονται 165 kJ θερμότητας, ενώ για κάθε mol μονοξειδίου απελευθερώνονται 206 kJ 

θερμότητας. Η RWGS συνοδεύει πάντα την υδρογόνωση του μονοξειδίου του άνθρακα προς μεθάνιο 

όταν χρησιμοποιείται καταλύτης νικελίου. Η θερμοκρασία και η πίεση παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

θερμοδυναμική ισορροπία των παραπάνω αντιδράσεων, βάση της αρχής Le Chatellier. Η υψηλή πίεση 

ευνοεί την παραγωγή μεθανίου, καθώς συνοδεύεται από μείωση του αριθμού των γραμμομορίων 

μεταξύ του αντιδρώντος και του προϊόντος μίγματος, ενώ η υψηλή θερμοκρασία την περιορίζει, όπως 

συμβαίνει στις εξώθερμες αντιδράσεις [32]. Κατά τη μεθανοποίηση του CO2, με αύξηση της 

θερμοκρασίας πάνω από τους 450 °C, αυξάνεται η παραγωγή του CO, καθώς ευνοείται η αντίδραση 

RWGS, ενώ οι ποσότητες CO2 και H2 που δεν αντιδρούν αυξάνονται και το παραγόμενο CH4 μειώνεται. 

Η αύξηση της θερμοκρασίας δεν είναι ευνοϊκή για την αντίδραση μεθανοποίησης του CO2, η οποία 

είναι εξώθερμη, ενώ αντίθετα ευνοεί την RWGS που είναι ενδόθερμη. Όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει 

τους 550 °C το γραμμομοριακό κλάσμα του CO2 φτάνει τη μέγιστη τιμή του και αμέσως μετά αρχίζει 

να μειώνεται, αφού κυριαρχεί η RWGS. Η μεθανοποίηση του CO2, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 

μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μία σειρά αντιδράσεων. Σε πρώτη φάση πραγματοποιείται η μετατροπή 

του CO2 σε CO μέσω της RWGS και στη συνέχεια λαμβάνει χώρα η μεθανοποίηση του CO παρουσία 

ατμού με λόγο H2/CO/H2O ίσο με 3/1/1. Σε θερμοκρασία πάνω από τους 600 °C και πίεση 1 atm η 

μετατροπή του CO2 σταδιακά αυξάνεται, σε αντίθεση με την μετατροπή του CO κατά τη 

μεθανοποίησή του. Αυτό παρατηρείται λόγω της αντίδρασης RWGS, η οποία καταναλώνει CO2. Πέρα 

από τις παραπάνω περιπτώσεις, πιθανή είναι και η ταυτόχρονη μεθανοποίηση του CO2 και του CO, 

καθώς αυτά τα δύο συνυπάρχουν στο αέριο σύνθεσης. Με αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από τους 

600 °C παρατηρείται αύξηση της μετατροπής του CO2, αλλά απότομη πτώση της μετατροπής του CO, 



19 
 

παρά το γεγονός ότι το CO υδρογονώνεται πιο εύκολα από το CO2 κάτω από τους 600 °C. Αυτό 

φανερώνει την επίδραση της RWGS σε υψηλές θερμοκρασίες [25]. 

Η επίδραση της πίεσης και της θερμοκρασίας στην μεθανοποίηση του μονοξειδίου του άνθρακα 

φαίνεται στα πρώτα δύο διαγράμματα και η αντίστοιχη επίδραση στη μεθανοποίηση του διοξειδίου 

του άνθρακα φαίνεται στα επόμενα δύο διαγράμματα σε συνθήκες ισορροπίας [41], [42]. 

 

                                                                                             (Α)                                                                                               (Β)                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                    (Γ)                                                                                              (Δ)                                                                                      

 

Σχήμα 1.3: Επίδραση πίεσης και θερμοκρασίας στη μεθανοποίηση του CO (Α, Β) και του CO2 (Γ, Δ) σε συνθήκες 300 °C / 1 
bar και με στοιχειομετρικές αναλογίες αντιδρώντων [41], [42]. 
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1.5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Η παραγωγή ενέργειας από την υδρογόνωση του διοξειδίου του άνθρακα είναι μια πολλά 

υποσχόμενη διεργασία που μπορεί να συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος. Το μεθάνιο, 

που είναι ένα από τα προϊόντα της υδρογόνωσης, είναι συμβατό με τις υπάρχουσες τεχνολογίες και 

μπορεί να διοχετευθεί στο δίκτυο των αγωγών του φυσικού αερίου. Μία πρόκληση σε αυτή τη 

διαδικασία είναι η εξασφάλιση του απαραίτητου υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η 

τεχνολογία παραγωγής ενέργειας που βασίζεται σε αυτή τη λογική καλείται “Power-to-Gas”, όπως 

έχει αναφερθεί και παραπάνω. Προς το παρόν, όμως, βρίσκει εφαρμογή σε κάποια πιλοτικά και σε 

ορισμένα βιομηχανικής κλίμακας εργοστάσια, με την Γερμανία να πρωτοπορεί έχοντας καταφέρει να 

παράγει εμπορικά συνθετικό φυσικό αέριο, SNG, από το 2009 [43]. 

 Στην Στουτγκάρδη, υπάρχει μία πιλοτική μονάδα παραγωγής μεθανίου που έχει ιδρυθεί από το 

Κέντρο Ηλιακής Ενέργειας και Έρευνας Υδρογόνου (Center for Solar Energy and Hydrogen Research) 

δυναμικότητας 250 kW, ενώ στην πόλη Wertle, επίσης στη Γερμανία, βιομηχανική μονάδα της 

ETOGAS, δυναμικότητας 6300 kW, παράγει μεθάνιο για τις ανάγκες της αυτοκινητοβιομηχανίας της 

Audi. Επιπλέον, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Karlsruhe (KIT) στα πλαίσια του προγράμματος 

HELMETH (Integrated High Temperature Electrolysis and Methanation for Effective Power to Gas 

Conversion) [44], συνδυάζει την υψηλής θερμοκρασίας ηλεκτρόλυση με τη μεθανοποίηση με σκοπό 

την ανάδειξη της υψηλής απόδοσης αυτής της μεθόδου, ξεπερνώντας ακόμα και το 85%. Μία ακόμη 

περίπτωση είναι της εταιρείας Electrochaea, η οποία έχει αναπτύξει ένα εμπορικό σύστημα Power-

to-Gas, χρησιμοποιώντας βιοκαταλύτες. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι το χαμηλότερο 

κόστος λειτουργίας και η μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τη συμβατική μέθοδο της μεθανοποίησης 

[45]. 
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2. ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗ 

2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ 

Καταλύτες είναι οι ουσίες, οι οποίες μεταβάλλουν τον ρυθμό των χημικών αντιδράσεων χωρίς να 

καταναλώνονται, διατηρώντας την αρχική μάζα τους και τη χημική τους σύσταση μετά το τέλος της 

αντίδρασης. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία αντίδραση πρέπει να σπάσουν οι δεσμοί των 

αντιδρώντων σωμάτων, κάτι που απαιτεί ενέργεια. Η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για να 

ξεκινήσει μία αντίδραση ονομάζεται ενέργεια ενεργοποίησης. Σκοπός του καταλύτη είναι η 

ελαχιστοποίηση αυτής της ενέργειας, καθώς με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η ταχύτητα της 

αντίδρασης. Ουσιαστικά μεταβάλλεται ο μηχανισμός της αντίδρασης με τη δημιουργία ενδιάμεσων 

καταστάσεων που απαιτούν μικρότερη ενέργεια ενεργοποίησης (Σχήμα 2.1) [46], [47].  

Η κατάλυση εμφανίζει τεράστιο τεχνολογικό και οικονομικό ενδιαφέρον, καθώς πλήθος 

βιομηχανικών εργασιών για την παραγωγή χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων βασίζεται σε 

αυτήν. Η συνεισφορά των καταλυτών είναι σημαντική και στην προστασία του περιβάλλοντος από 

επικίνδυνους ρύπους, όπως το μονοξείδιο του αζώτου (NO), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και οι 

υδρογονάνθρακες (HCs), καθώς τους μετατρέπουν σε ουσίες μη τοξικές για τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον. 

 

 

Σχήμα 2.1: Μεταβολή της ενέργειας ενεργοποίησης από την παρουσία καταλυτών [46]. 

 

Η κατάλυση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, την ομογενή και την ετερογενή. Στην ομογενή κατάλυση τα 

αντιδρώντα και ο καταλύτης βρίσκονται σε όμοια φάση. Αντίθετα, στην ετερογενή κατάλυση τα 

αντιδρώντα βρίσκονται σε διαφορετική φάση από τον καταλύτη, με πιο συνηθισμένη περίπτωση τα 

αντιδρώντα να βρίσκονται σε αέρια φάση και ο καταλύτης σε στερεή. 



22 
 

Η υδρογόνωση του διοξειδίου του άνθρακα τα τελευταία χρόνια μελετάται σε βάθος λόγω των 

πολλών εμπλεκόμενων επιστημονικών κλάδων, μεταξύ των οποίων είναι η κατάλυση και η 

νανοτεχνολογία. Έχει γίνει έρευνα τόσο για την ομογενή όσο και για την ετερογενή κατάλυση στα 

πλαίσια της υδρογόνωσης. Ωστόσο, παρά την ικανοποιητική απόδοση των ομογενών καταλυτών, η 

δυσκολία αναγέννησης και ανάκτησης τους καθιστά όχι και τόσο εμπορικά ελκυστικούς, ειδικά σε 

σχέση με τους ετερογενείς καταλύτες, οι οποίοι σε αυτή την κατεύθυνση εμφανίζουν σημαντικό 

πλεονέκτημα [13]. 

 

2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 

α) Ρόφηση 

Ένα χαρακτηριστικό των καταλυτών είναι η ρόφηση. Ρόφηση είναι η ικανότητα των καταλυτών να 

συγκρατούν πάνω στην επιφάνειά τους τουλάχιστον ένα από τα αντιδρώντα του μίγματος. Η ρόφηση  

μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένα σημεία της επιφάνειας των καταλυτών που 

ονομάζονται ενεργά κέντρα. Στα ενεργά κέντρα δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί μεταξύ των ατόμων 

του καταλύτη και των μορίων των αντιδρώντων, οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα τη διάσπαση των 

μορίων αυτών και τη δημιουργία ενδιάμεσων χημικών ειδών που τελικά θα οδηγήσουν στον 

σχηματισμό των επιθυμητών προϊόντων. 

 

β) Ενεργότητα και εκλεκτικότητα 

Δύο επιπλέον χαρακτηριστικά των καταλυτών είναι η καταλυτική ενεργότητα και η εκλεκτικότητα. Η 

ενεργότητα αναφέρεται στην επίδραση του καταλύτη στον ρυθμό της αντίδρασης, δηλαδή στην 

ταχύτητα παραγωγής των προϊόντων. Συνήθως εκφράζεται σε mol παραγόμενου προϊόντος ανά 

μονάδα μάζας του καταλύτη και ανά μονάδα χρόνου [mol/g∙sec] ή σε μόρια παραγόμενου προϊόντος 

ανά ενεργό κέντρο του καταλύτη [μόρια/ενεργό κέντρο∙sec]. Η εκλεκτικότητα αναφέρεται στην 

ικανότητα του καταλύτη να ευνοεί την παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος όταν συμβαίνουν 

παράλληλα πολλές αντιδράσεις με σχηματισμό πολλών διαφορετικών προϊόντων. Η εκλεκτικότητα 

ως προς ένα συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να εκφραστεί ως ο ρυθμός παραγωγής του προϊόντος 

αυτού προς το άθροισμα των ρυθμών παραγωγής όλων των προϊόντων [46].  

Οι Sabatier και Senderens ανακάλυψαν ότι το νικέλιο ήταν ικανό να καταλύσει την αντίδραση μεταξύ 

μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου για σχηματισμό μεθανίου και νερού. Πλέον, είναι γνωστό 

ότι πολλά μέταλλα, κυρίως τα μέταλλα μετάπτωσης που ανήκουν στις ομάδες 8-10 του περιοδικού 

πίνακα, είναι ενεργά όσον αφορά την αντίδραση μεθανοποίησης [48]. Οι Fischer et al. [49] μετά από 
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μελέτες αυτών των μετάλλων σχετικά με την καταλυτική τους συμπεριφορά (μη στηριζόμενοι 

καταλύτες) σε συνθήκες μεθανοποίησης, κατέληξαν στις εξής σειρές ενεργότητας και εκλεκτικότητας 

προς μεθάνιο: 

Ενεργότητα: Ru > Fe > Ni > Co > Rh > Pd > Pt > Ir 

Εκλεκτικότητα: Pd > Pt > Ir > Ni > Rh > Co > Fe > Ru 

Οι Mills και Steffgen [50] εστιάζοντας στη μεθανοποίηση, περιόρισαν τις παραπάνω σειρές με 

κριτήριο τη σημασία των μετάλλων στη συγκεκριμένη διεργασία ως εξής: 

Ενεργότητα: Ru > Fe > Ni > Co >  Mo 

Εκλεκτικότητα: Ni > Co > Fe > Ru 

Το ρουθήνιο, με βάση τις παραπάνω σειρές, είναι το πιο ενεργό μέταλλο για τη μεθανοποίηση του 

CO2. Ωστόσο, λόγω του πολύ υψηλού κόστους, σε σχέση και με το νικέλιο, δεν χρησιμοποιείται σε 

βιομηχανική κλίμακα [51]. Επιπλέον, και μερικοί καταλύτες λευκόχρυσου Pt εμφανίζονται αρκετά 

αποδοτικοί στην μεθανοποίηση του CO2. Γενικά, όμως για να αντισταθμιστεί το υψηλό κόστος των 

ευγενών μετάλλων και να είναι ανταγωνιστικά με τους πιο φθηνούς καταλύτες, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι ο συνδυασμός μεγάλης διάρκειας ζωής και υψηλής ενεργότητας και 

εκλεκτικότητας [50]. 

 

γ) Χρόνος ζωής  

Εκτός από την ενεργότητα και την εκλεκτικότητα, ένα βασικό χαρακτηριστικό των καταλυτών είναι ο 

χρόνος ζωής, ο οποίος αναφέρεται στο διάστημα λειτουργίας του χωρίς να υπάρξει μείωση της 

απόδοσής του, δηλαδή μείωση της ενεργότητας και της εκλεκτικότητάς του. Ένας σημαντικός λόγος 

μείωσης της απόδοσης είναι η δηλητηρίαση. Κατά την δηλητηρίαση ενός καταλύτη ορισμένες ουσίες 

προσροφώνται ισχυρά στην επιφάνειά του, εμποδίζοντας τη ρόφηση των αντιδρώντων και, 

επομένως, την παραγωγή των επιθυμητών προϊόντων [46]. 

 

 

2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 

Οι καταλύτες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία συνήθως είναι διττά καταλυτικά συστήματα. Οι 

στηριζόμενοι καταλύτες αποτελούνται από την καταλυτικά ενεργό φάση και από τον φορέα. Η 

ενεργός φάση είναι συνήθως κάποιο μέταλλο ή συνδυασμός μετάλλων (συχνά ευγενές μέταλλο), ή 

εναλλακτικά οξείδιο μετάλλου. Ο φορέας είναι ένα πορώδες υλικό μεγάλης ειδικής επιφάνειας. 



24 
 

Συνηθισμένοι φορείς είναι το οξείδιο του αργιλίου Al2O3, το οξείδιο του πυριτίου SiO2, το MgO, το 

TiO2, το ZrO2 κ.α. Γενικά, το μέταλλο στηρίζεται πάνω στον φορέα για να αυξηθεί η συνολική 

επιφάνεια του καταλύτη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της στήριξης μικρών σωματιδίων μετάλλου σε 

μεγάλες επιφάνειες φορέων. Η αύξηση της επιφάνειας είναι πολύ σημαντική ιδιαίτερα όταν η 

ενεργός φάση αποτελείται από ευγενή μέταλλα, τα οποία έχουν υψηλό κόστος. Όσο πιο μεγάλη είναι 

η επιφάνεια του φορέα, τόσο μεγαλύτερη είναι η διασπορά της ενεργούς φάσης σε αυτόν, άρα 

μεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια, που συνεπάγεται συνολικά υψηλότερη ενεργότητα και μικρότερο 

κόστος της διεργασίας. Ορισμένοι φορείς, πέρα από τη συνεισφορά τους στην αύξηση της ενεργούς 

επιφάνειας, μπορούν να αλληλεπιδρούν με την ενεργό φάση, επηρεάζοντας τις ιδιότητές της, είτε 

μέσω της μεταφοράς ηλεκτρονίων είτε με τη δημιουργία χημικών δεσμών [32]. 

 

 

2.4 ΝΑΝΟΚΑΤΑΛΥΣΗ 

Νανοτεχνολογία είναι το πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας που ασχολείται με την μελέτη και 

τη χρήση δομών σε νανοκλίμακα, δηλαδή υλικών με διαστάσεις της τάξης μεγέθους μερικών 

νανόμετρων (nm). Τα υλικά που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με βάση τη νανοτεχνολογία έχουν 

βελτιωμένες ιδιότητες, λόγω της αυξημένης ειδικής επιφάνειας και των κβαντικών φαινομένων. Όσο 

μικρότερο μέγεθος έχει ένα σωματίδιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία των ατόμων που 

βρίσκονται στην επιφάνεια σε σχέση με εκείνα που βρίσκονται στο εσωτερικό του. Ένα από τα πεδία 

της νανοτεχνολογίας είναι και η κατάλυση. Η νανοκατάλυση αναφέρεται στην εφαρμογή νανοϋλικών 

ως καταλύτες, οι οποίοι διαφοροποιούνται από τους στερεούς καταλύτες με μέγεθος σωματιδίων 

μεγαλύτερο από 1000 nm. Οι νανοκαταλύτες μπορούν να αυξήσουν την καταλυτική ενεργότητα και 

να μειώσουν το κόστος της διεργασίας, λόγω του μικρού μεγέθους των σωματιδίων τους, αφού με 

αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η αναλογία επιφάνειας προς όγκο [47]. Στα πλεονεκτήματα των 

νανοκαταλυτών περιλαμβάνονται η εξοικονόμηση ενέργειας, η απομόνωση και η 

επαναχρησιμοποίηση ενεργών νανοϋλικών και η αύξηση της διάρκειας ζωής των καταλυόμενων 

συστημάτων [52]. 

 

 



25 
 

2.5 ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ 

2.5.1 Ιδιότητες και καταλυτική συμπεριφορά καταλυτών νικελίου 

Το νικέλιο (Ni) είναι μέταλλο και ανήκει στα στοιχεία μετάπτωσης του περιοδικού πίνακα και 

συγκεκριμένα στην 4η περίοδο και στην 10η ομάδα (VIIIΒ) του περιοδικού πίνακα. Η χώρα με τη 

μεγαλύτερη παραγωγή νικελίου παγκοσμίως είναι η Κίνα και ακολουθούν η Ρωσία, η Ιαπωνία, η 

Αυστραλία και ο Καναδάς. Η κύρια χρήση του αφορά τον σχηματισμό κραμάτων, τα οποία 

παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στη διάβρωση και τη θερμότητα, ενώ εμφανίζει και αξιόλογη 

καταλυτική συμπεριφορά σε αρκετές αντιδράσεις [53], [54]. 

Στην αντίδραση υδρογόνωσης του διοξειδίου του άνθρακα προς μεθάνιο, το νικέλιο υπερέχει ως 

καταλύτης, καθώς είναι πολύ ενεργό, είναι σχετικά φθηνό και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 

εκλεκτικότητα προς μεθάνιο σε σχέση με όλα τα υλικά. Η εκλεκτικότητά του σε συνδυασμό με την 

ικανοποιητική ενεργότητά του και την σχετικά χαμηλή τιμή το καθιστούν βασική επιλογή σε πολλές 

εμπορικές εφαρμογές Το βασικό μειονέκτημά του είναι ότι μπορεί εύκολα να δηλητηριαστεί από το 

θείο, όπως και όλοι οι ενεργοί καταλύτες προς μεθάνιο. Ακόμα, το νικέλιο μπορεί να αντιδράσει με 

CO, σχηματίζοντας προϊόντα τα οποία δεν είναι επιθυμητά, αλλά μπορούν να αποφευχθούν 

ελέγχοντας τη θερμοκρασία της αντίδρασης και χρησιμοποιώντας έναν λόγο H2/CO μεγαλύτερο από 

τον στοιχειομετρικό (3/1) [32], [50]. Ένα από τα βασικά στάδια της μεθανοποίησης είναι η διάσπαση 

του CO. Ο άνθρακας που σχηματίζεται πάνω στην επιφάνεια του Ni αποτελεί ενδιάμεσο χημικό είδος, 

το οποίο υδρογονώνεται. Η υδρογόνωσή του αποτελεί καθοριστικό βήμα για τον ρυθμό της 

διεργασίας. Υψηλός ρυθμός διάσπασης του CO σε σχέση με τον ρυθμό υδρογόνωσης έχει ως 

αποτέλεσμα την υψηλή συγκέντρωση άνθρακα στον καταλύτη, κάτι που οδηγεί στην απενεργοποίησή 

του. Έτσι, είναι επιθυμητός ο σχεδιασμός καταλυτών που διατηρούν μια ισορροπία μεταξύ 

διαχωρισμού του CO και υδρογόνωσης των ενδιαμέσων άνθρακα [55]. 

 

2.5.2 Πειράματα με καταλύτες νικελίου 

Οι Riani et al. [56] μελέτησαν τη συμπεριφορά νανοσωματιδίων Ni κατά τη μεθανοποίηση του CO2 

και τη σύγκριναν με αυτή καταλυτών Νi/Al2O3 με υψηλή φόρτιση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 

καλύτερη καταλυτική συμπεριφορά επιτεύχθηκε με τον καταλύτη Ni/Al2O3 με λόγο Ni προς Al2O3 ίσο 

με 5/4, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά του φορέα στην αντίδραση. Οι Le et al. [57] ερεύνησαν τη 

μεθανοποίηση του CO2 με καταλύτες Ni υποστηριγμένους σε φορείς γ-Al2O3, SiO2, TiO2, CeO2 και ZrO2 

και κατέληξαν στην υπεροχή του Ni/CeO2 όσον αφορά την ενεργότητα, η οποία μάλιστα αυξήθηκε με 

αύξηση της επιφάνειας του CeO2. Καθοριστικές ήταν τόσο η διασπορά του Ni όσο και η προσρόφηση 

του CO2 στην υψηλή ενεργότητα του καταλύτη. Οι Tada et al [58] διεξήγαγαν πειράματα 



26 
 

μεθανοποίησης με 10 wt% Ni/CeO2, 10 wt% Ni/α-Al2O3, 10 wt% Ni/TiO2 και 10 wt% Ni/MgO. Καλύτερα 

αποτελέσματα προέκυψαν και πάλι από τον καταλύτη Ni/CeO2, με υψηλή ενεργότητα και 

εκλεκτικότητα προς CH4 κοντά στη μονάδα, ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες. Σημαντική συνεισφορά 

σ’ αυτή την επίδοση φαίνεται να έχει η μεγάλη κάλυψη της επιφάνειας του CeO2 από είδη 

προερχόμενα από CO2 και η μερική αναγωγή του CeO2. Σύμφωνα με τους Muroyama et al. [59], η 

καταλυτική ενεργότητα των καταλυτών Ni, βελτιώνεται με χρήση φορέων μέτριας βασικότητας. 

Μεταξύ των οξειδίων που χρησιμοποίησαν, ο καταλύτης Ni/Y2O3 εμφάνισε τη μεγαλύτερη 

εκλεκτικότητα προς μεθάνιο κάτω από τους 350 °C, κάτι που φαίνεται να οφείλεται στην αυξημένη 

διάσπαση των ενδιάμεσων φορμικών ειδών στην επιφάνειά του, από την οποία προκύπτει το 

μεθάνιο. Οι Rahmani et al. [60] μελέτησαν καταλύτες νικελίου στηριγμένους σε φορέα γ-Al2O3 με 

διαφορετικές φορτίσεις σε νικέλιο, οι οποίες κυμάνθηκαν από 10-25 wt%. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι η ενεργότητα του καταλύτη και η εκλεκτικότητα προς μεθάνιο μεγιστοποιήθηκαν για Ni 25 wt%, 

ενώ περαιτέρω αύξηση οδήγησε σε μείωση της ενεργότητας, λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους 

κρυσταλλιτών και της μικρότερης επιφάνειας του καταλύτη. 

 

 

2.6 ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 

2.6.1 Ιδιότητες και χαρακτηριστικά καταλυτών κοβαλτίου 

Το κοβάλτιο είναι ένα σκληρό, σιδηρομαγνητικό, αργυρόλευκο μέταλλο μετάπτωσης, το οποίο 

βρίσκεται στην 4η περίοδο και στην 9η ομάδα (VIIB) του περιοδικού πίνακα. Έχει παρόμοιες φυσικές 

ιδιότητες με τον σίδηρο και το νικέλιο. Θεωρείται ενεργό στοιχείο, καθώς σχηματίζει πλήθος 

ενώσεωn [61].  

Το κοβάλτιο παρουσιάζει υψηλή ενεργότητα κατά την αντίδραση μεθανοποίησης. Οι καταλύτες 

κοβαλτίου βρίσκουν εφαρμογή σε πολλές αντιδράσεις, όπως η διεργασία Fischer-Tropsch και η 

υδρογόνωση του CO2, με χρήση πολλών διαφορετικών φορέων. Χρησιμοποιούνται συχνά στη 

διεργασία Fischer-Tropsch, καθώς έχουν υψηλή απόδοση στην υδρογόνωση του CO προς 

υδρογονάνθρακες, ενώ παράλληλα εμφανίζουν σχετικά χαμηλό κόστος. Ωστόσο, κατά την 

υδρογόνωση του CO2, οι καταλύτες κοβαλτίου ευνοούν τον σχηματισμό μεθανίου. Η διαφορά στην 

εκλεκτικότητα οφείλεται στο γεγονός ότι το CO2 προσροφάται πιο ήπια στον καταλύτη απ’ ότι το CO 

στην επιφάνεια του Co, με αποτέλεσμα χαμηλότερους λόγους C/H, οι οποίοι προωθούν τον 

σχηματισμό μεθανίου [62]. 
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2.6.2 Πειράματα με καταλύτες κοβαλτίου 

Οι Das et al. [63] προχώρησαν στη σύνθεση καταλυτών κοβαλτίου υποστηριγμένων σε SiO2, Al2O3, 

MgO, TiO, Nb2O5, CeO2 και ZrO2 με κοβάλτιο 5-20 wt%, προκειμένου να κατανοήσουν την επίδραση 

του φορέα, αλλά και της φόρτισης του Co κατά την υδρογόνωση του CO2. Η ενεργότητα και η 

εκλεκτικότητα προς μεθάνιο αυξήθηκαν με αύξηση της περιεκτικότητας σε Co για όλους τους 

καταλύτες εκτός από τους Co/MgO και Co/TiO, οι οποίοι εμφάνισαν ένα μέγιστο. Για υψηλές 

φορτίσεις σε Co, δηλαδή 15 και 20 wt% η σειρά ενεργότητας και εκλεκτικότητας προς μεθάνιο είναι 

η εξής: Co/CeO2 > Co/MgO > Co/Al2O3 > Co/ZrO2 > Co/SiO2 > Co/TiO > Co/Nb2O5, ενώ για χαμηλές 

φορτίσεις το Co/CeO2 επιδεικνύει πολύ χαμηλότερη ενεργότητα. Οι Ramirez et al. [62] μελέτησαν την 

συμπεριφορά καταλυτών κοβαλτίου σε φορείς CeO2, ZrO2, Gd2O3 και ZnO σε χαμηλές θερμοκρασίες 

και ατμοσφαιρική πίεση. Στους 300 °C η σειρά εκλεκτικότητας προς μεθάνιο που προέκυψε έχει ως 

εξής: Co/CeO2 > Co/ZnO > Co/Gd2O3 ~ Co/ZrO2. Η υπεροχή του καταλύτη Co/CeO2 αποδόθηκε στην 

υψηλή αναγωγιμότητά του, που οφείλεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ Co και Ce, και στην σταθερή 

ενεργότητα και εκλεκτικότητά του. Οι Zhang et al. [64] μελέτησαν την υδρογόνωση του CO, του CO2, 

καθώς και μιγμάτων τους σε συνθήκες Fischer-Tropsch σύνθεσης με καταλύτες Co/SiO2 και Co-

Pt/Al2O3. Προέκυψε ότι η υδρογόνωση του CO ακολουθεί διαφορετικό «δρόμο» από την υδρογόνωση 

του CO2, καθώς σε κάθε περίπτωση προέκυψαν διαφορετικές εκλεκτικότητες με την υδρογόνωση του 

CO2 να ευνοεί τον σχηματισμό μεθανίου. Ένα ακόμα συμπέρασμα είναι ότι ο λόγος των μερικών 

πιέσεων H2O/H2 δεν επηρεάζει την γήρανση και απενεργοποίηση του καταλύτη, αφού παρά το 

γεγονός ότι ο λόγος αυτός είναι αρκετά μεγαλύτερος στην περίπτωση υδρογόνωσης του CO2, η 

απενεργοποίηση του καταλύτη επήλθε πιο γρήγορα κατά την μετατροπή του CO. Οι Le et al. 

πραγματοποίησαν πειράματα μεθανοποίησης του CO και του CO2 χρησιμοποιώντας καταλύτες 

κοβαλτίου στηριγμένους στους εξής φορείς: γ-Al2O3, SiO2, TiO2, CeO2 και ZrO2. Προέκυψε ότι την 

καλύτερη απόδοση είχε ο καταλύτης Co/CeO2 για την υδρογόνωση τόσο του CO όσο και του CO2. Οι 

ερευνητές μελέτησαν καταλύτες Co/CeO2 με διαφορετικό περιεχόμενο σε Co και οι κατέληξαν στην 

υπεροχή του καταλύτη με υψηλή φόρτιση και μικρά σωματίδια κοβαλτίου, ο οποίος μάλιστα επέδειξε 

σταθερότητα σε υψηλή θερμοκρασία. Επίσης, αποδείχθηκε ότι η ενεργότητα αυξήθηκε με αύξηση 

της επιφάνειας του CeO2. Στην περίπτωση του CO σημαντική συνεισφορά είχε η μεγάλη διασπορά 

του κοβαλτίου στον φορέα, ενώ την μετατροπή του CO2 ευνόησε η ισχυρή προσρόφησή του [65].  
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2.7 ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 

2.7.1 Ιδιότητες και χαρακτηριστικά καταλυτών χαλκού 

Ο χαλκός είναι, επίσης, μέταλλο μετάπτωσης, ερυθρού χρώματος, που ανήκει στην 4η περίοδο και 

στην 11η ομάδα (IXB) του περιοδικού πίνακα [66]. 

Οι καταλύτες χαλκού χρησιμοποιούνται ευρέως στην αντίδραση μετατόπισης του CO με ατμό (WGS), 

όπως και στην αντίστροφη αντίδραση (RWGS), οι οποίες έχουν αναφερθεί και παραπάνω [67]. Ένα 

από τα βασικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι καταλύτες Cu στην WGS είναι ότι αποδίδουν σε 

χαμηλή θερμοκρασία (περίπου 165 °C). Πέρα από το CO που προκύπτει ως προϊόν, παράγεται 

ελάχιστο ή ακόμα και καθόλου μεθάνιο. Κατά την υδρογόνωση του CO2 απαιτείται υψηλός λόγος 

H2/CO2 για να επιτευχθεί ικανοποιητική μετατροπή, καθώς ο διαχωρισμός του CO2 δεν ευνοείται στην 

επιφάνεια του χαλκού. Η διάσπαση του CO2 πάνω στον χαλκό αποτελεί καθοριστικό βήμα για τον 

ρυθμό της αντίδρασης και υπολογίζεται ότι η πιθανότητα να επιτευχθεί πάνω σε επιφάνειες χαλκού 

στις οποίες είναι προσροφημένο H2 είναι δύο τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από την αντίστοιχη σε 

σκέτο χαλκό [68], [69].  Παρόλο που η αντίδραση RWGS είναι ενδόθερμη και επομένως ευνοείται σε 

υψηλή θερμοκρασία ο σχηματισμός CO, οι καταλύτες Cu εμφανίζουν χαμηλή θερμική σταθερότητα, 

κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πυροσυσσωμάτωση των σωματιδίων του χαλκού [40]. 

 

2.7.2 Πειράματα με καταλύτες χαλκού 

Οι Liu και Liu μελέτησαν τη συμπεριφορά καταλυτών Cu-Ni/γ-Al2O3 κατά την αντίστροφη αντίδραση 

μετατόπισης του CO με ατμό. Τα προϊόντα που προέκυψαν ήταν CO, CH4 και H2O, χωρίς τον 

σχηματισμό μεθανόλης. Καθοριστικός αποδείχτηκε ο λόγος Cu/Ni στην μετατροπή και την 

εκλεκτικότητα και έγινε κατανοητό ότι ο χαλκός ευνοεί τον σχηματισμό του CO, ενώ το Ni τον 

σχηματισμό του CH4 [70]. Οι Stone et al. πραγματοποίησαν πειράματα με καταλύτες Cu-ZnO και Cu-

ZnO/Al2O3 εξετάζοντας την επίδραση του λόγου Cu/Zn. Διαπίστωσαν ότι οι πιο ενεργοί καταλύτες 

ήταν αυτοί με λόγο Cu/Zn >3 και με φορέα το Al2O3 και ότι η ενεργότητα είναι γραμμική συνάρτηση 

της επιφάνειας του χαλκού [71]. Οι Chen et al. μελέτησαν τη συμπεριφορά καταλυτών Cu/SiO2 με και 

χωρίς κάλιο ως προωθητή και κατέληξαν στην υπεροχή του καταλύτη με τον προωθητή. Τα 

πλεονεκτήματα αυτού του καταλύτη εντοπίζονται στην αύξηση της προσρόφησης του CO2 εξαιτίας 

του καλίου, στη δημιουργία ενεργών τοποθεσιών στη διεπιφάνεια μεταξύ χαλκού και καλίου και στον 

σχηματισμό Cu+ [67]. Η προσθήκη μικρών ποσοτήτων σιδήρου στους καταλύτες χαλκού επιφέρει 

σημαντικά πλεονεκτήματα. Μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη θερμική σταθερότητα τους, να 

αποτρέψει την πυροσυσσωμάτωση του χαλκού σε υψηλές θερμοκρασίες και να αυξήσει την συνολική 

επιφάνειά του. Στους 600 °C και σε ατμοσφαιρική πίεση οι καταλύτες Cu-Fe παρουσίασαν υψηλή 
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σταθερότητα μέχρι και 120 ώρες, σε αντίθεση με την περίπτωση του καταλύτη 10 wt% Cu/SiO2 χωρίς 

σίδηρο, όπου η απενεργοποίηση ήταν απότομη, λόγω της οξείδωσης του χαλκού σε υψηλή 

θερμοκρασία και της μικρής επιφάνειας του χαλκού. Ένα ακόμη σημείο που φάνηκε να βελτιώνει την 

ενεργότητα του καταλύτη είναι ο σχηματισμός ενεργών ειδών στη διεπιφάνεια μεταξύ χαλκού και 

σιδήρου [72]. Οι Jurkovic et al. διεξήγαγαν πειράματα ώστε να μελετήσουν την επίδραση του φορέα 

σε καταλύτες χαλκού στην αντίδραση RWGS. Χρησιμοποίησαν καταλύτες Cu/Al2O3, Cu/CeO2, Cu/SiO2, 

Cu/TiO2 και Cu/ZrO2. Η σειρά ενεργότητας που προέκυψε είναι η εξής: Cu/Al2O3 >  Cu/CeO2 > Cu/TiO2 

> Cu/SiO2 > Cu/ZrO2. Το οξείδιο του δημητρίου φάνηκε ιδιαίτερα ενεργό, ενώ είχε την τρίτη καλύτερη 

διασπορά Cu. Οι ερευνητές κατέληξαν στην ισχυρή επίδραση του υλικού του φορέα κατά την 

αντίδραση RWGS με καταλύτη χαλκού [73]. 

 

 

2.8 ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (CeO2) 

2.8.1  Χαρακτηριστικά και ιδιότητες του δημητρίου 

Το δημήτριο (Ce) βρίσκεται σε μεγαλύτερη αφθονία από όλες τις σπάνιες γαίες, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές, μεταξύ των οποίων είναι και η κατάλυση. Η χρήση του 

δημητρίου βασίζεται κυρίως σε γεωπολιτικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Οι πρώτες γίνονται 

αντιληπτές από την τεράστια παραγωγή σπάνιων γαιών από την Κίνα, η οποία λόγω των πλούσιων 

φυσικών αποθεμάτων της καλύπτει το 90% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ οι περιβαλλοντικές 

παράμετροι έχουν να κάνουν με τους τρόπους εξόρυξης.  

Το διοξείδιο του δημητρίου (CeO2) είναι μία σκόνη ανοιχτού κίτρινου/άσπρου χρώματος και αποτελεί 

την πιο γνωστή ένωση του δημητρίου. Συνήθως χρησιμοποιείται ως καταλύτης ή ως φορέας σε 

καταλύτες. Από την οξείδωση του Ce από τον O2 μπορούν να σχηματιστούν τα οξείδια Ce2O3 και CeO2, 

καθώς το δημήτριο μπορεί να βρίσκεται και σε κατάσταση Ce(III) και σε κατάσταση Ce(IV). Ο 

σχηματισμός των οξειδίων εξαρτάται από τη θερμοκρασία και την πίεση του οξυγόνου [74]. Το οξείδιο 

του δημητρίου βρίσκει εφαρμογή σε δύο πολύ σημαντικές εμπορικές καταλυτικές διεργασίες, την 

τριοδική κατάλυση για τη μείωση των ρύπων των οχημάτων και την καταλυτική πυρόλυση βαρέων 

κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων. Μπορεί να  χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση 

της αιθάλης από τα καυσαέρια των μηχανών ντίζελ, για την αφαίρεση οργανικών ενώσεων από υγρά 

λύματα, ως πρόσθετο σε καταλυτικές διεργασίες καύσης και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 

κυψελίδων καυσίμου [75].  
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Το οξείδιο του δημητρίου (CeO2) χρησιμοποιείται ευρέως σε καταλυτικές διεργασίες λόγω της 

ικανότητάς του να διαθέτει κενές θέσεις οξυγόνου, δηλαδή να αποθηκεύει και να απελευθερώνει 

οξυγόνο, ενώ παράλληλα μπορεί να μετατρέπεται εύκολα από Ce+3 σε Ce+4 και το αντίστροφο [76]. Οι 

κενές θέσεις οξυγόνου αποτελούν σημειακές ατέλειες του κρυστάλλου και η κινητικότητα των ιόντων 

οξυγόνου στο πλέγμα του CeO2 εξαρτάται από το μέγεθος, τη διασπορά και το πλήθος αυτών των 

ατελειών [77],[78].  

 

2.8.2 Επίδραση μορφολογίας του οξειδίου του δημητρίου στην καταλυτική συμπεριφορά 

Ένα ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο πεδίο έρευνας σχετίζεται με την κατασκευή νανοϋλικών, τα οποία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις καταλυτικές διεργασίες. Τα υλικά αυτά, λόγω του μειωμένου 

μεγέθους των σωματιδίων τους εμφανίζουν διαφορετικές φυσικές και χημικές ιδιότητες και καλύτερη 

καταλυτική συμπεριφορά από τα αντίστοιχα υλικά σε κανονικό μέγεθος. Όμως, ακόμα και το σχήμα 

των νανοσωματιδίων μπορεί να καθορίσει τις ιδιότητες αυτές. Επομένως οι έρευνες στρέφονται 

συχνά προς την κατασκευή οξειδίου του δημητρίου με νανοδιαστάσεις και συγκεκριμένο σχήμα 

σωματιδίων μέσω προηγμένων μεθόδων σύνθεσης από τις οποίες μπορούν να προκύψουν 

σωματίδια διακριτών δομών [74].   

Ο έλεγχος του σχήματος και της δομής των καταλυτών μπορεί να βελτιώσει την ενεργότητα των 

κρυσταλλικών επιπέδων στο οξείδιο του δημητρίου αυξάνοντας την συνολική ενεργότητα του 

καταλύτη. Οι Kovacevic et al. μελέτησαν την επίδραση της μορφολογίας του CeO2 κατά την αντίδραση 

RWGS. Χρησιμοποίησαν καταλύτες CeO2 με δομή κύβων, ράβδων και σωματιδίων σε νανοκλίμακα. 

Παρατηρήθηκε ότι περισσότερες κενές θέσεις οξυγόνου είχε η δομή των ράβδων, ακολούθησαν οι 

κύβοι και, τέλος, τα σωματίδια. Κατά την αναγωγή σε χαμηλές θερμοκρασίες, κάτω από 600 °C, 

διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιείται αφαίρεση μόνο του επιφανειακού οξυγόνου. Μεγαλύτερη 

καταλυτική ενεργότητα επέδειξαν οι κύβοι οξειδίου του δημητρίου, ενώ παρόμοια ενεργότητα είχαν 

οι ράβδοι και τα σωματίδια, κάτι που φαίνεται να οφείλεται στις ιδιαίτερα ενεργές έδρες (1 0 0) που 

εμφανίζονται στη δομή των κύβων σε σύγκριση με τις σχετικά αδρανείς έδρες (1 1 1) των ράβδων και 

των σωματιδίων [79]. Οι Lin et al., επίσης, ερεύνησαν την επίδραση της μορφολογίας του οξειδίου 

του δημητρίου σε νανοκαταλύτες Cu/CeO2 κατά την RWGS για σχηματισμό CO και αμελητέας 

ποσότητας μεθανόλης. Οι δομές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν νανοράβδοι και νανοσφαίρες. 

Αποδείχθηκε ότι η ύπαρξη των εδρών (1 1 0) στο CeO2, λόγω των κενών θέσεων οξυγόνου και της 

κατάλληλης επιφανειακής διαμόρφωσης, ευνοεί την ενεργοποίηση της διάσπασης του CO2 σε υψηλή 

θερμοκρασία και τον σχηματισμό ενεργών δισχιδών καρβονικών και φορμικών ειδών και καθιστά τον 

καταλύτη Cu/CeO2 με νανοράβδους πιο ενεργό [80]. Οι Wang et al. μελέτησαν νανοκαταλύτες 
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Cu/CeO2 στην αντίδραση μετατόπισης του μονοξειδίου του άνθρακα με ατμό (Water Gas Shift – WGS). 

Βρέθηκε ότι και ο χαλκός και οι κενές θέσεις οξυγόνου στο CeO2 συμμετείχαν στον σχηματισμό των 

ενεργών θέσεων της αντίδρασης. Ο διαχωρισμός του νερού έλαβε χώρα στις κενές θέσεις οξυγόνου 

ή στη διεπιφάνεια μεταξύ χαλκού και κενών θέσεων οξυγόνου. Επίσης, κατά την αντίδραση 

σχηματίστηκαν αμελητέες ποσότητες φορμικών ειδών, ενώ η παρουσία καρβονικών βελτίωσε την 

συμπεριφορά του καταλύτη, οδηγώντας σε απενεργοποίησή του σε υψηλότερη θερμοκρασία [81]. 

 

2.8.3 Καταλυτικά πειράματα με καταλύτες οξειδίου του δημητρίου 

Όπως παρουσιάστηκε και στις προηγούμενες υποενότητες, το οξείδιο του δημητρίου ως φορέας σε 

καταλύτες άλλων μετάλλων εμφανίζει ικανοποιητική απόδοση. Οι Zhou et al. σε πειράματά τους για 

τη μεθανοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα με καταλύτη Ni/CeO2 διαπίστωσαν πολύ καλή 

καταλυτική συμπεριφορά και υψηλή σταθερότητα. Η μετατροπή του CO2 σε θερμοκρασίες 260 °C, 

300 °C και 340 °C ήταν 23,9%, 73,1% και 91,1% αντίστοιχα και βρέθηκε ότι η εκλεκτικότητα προς 

μεθάνιο μπορεί να φτάσει το 100% στους 340 °C. Επιπλέον, καθοριστική στην υψηλή απόδοση του 

καταλύτη φάνηκε η παρουσία επιφανειακών ειδών, όπως επίσης και η ενεργοποίηση του CO2 λόγω 

των κενών θέσεων οξυγόνου του CeO2 [82]. Οι Nematollahi et al. πραγματοποίησαν πειράματα 

μεθανοποίησης με νανοκαταλύτη CeO2 μεσοπορώδους δομή και με εμπορικό καταλύτη. 

Παρατηρήθηκε ότι ο καταλύτης 30%Ni/CeO2 πέτυχε 100% μετατροπή στους 240 °C, ενώ στην ίδια 

θερμοκρασία ο εμπορικός καταλύτης σημείωσε μετατροπή 91,43% [83]. Οι Nematollahi et al., 

επιπλεόν, προχώρησαν στη σύνθεση νανοκαταλυτών Ni/CeO2, τους οποίους χρησιμοποίησαν στη 

μεθανοποίηση του CO, δοκιμάζοντας διαφορετικές φορτίσεις νικελίου. Διαπιστώθηκε ότι την 

καλύτερη ενεργότητα είχε ο καταλύτης 50%Ni/CeO2, λόγω της μεγάλης ειδικής επιφάνειας και της 

διασποράς του νικελίου, με μετατροπή 100% στους 200 °C και εκλεκτικότητα προς μεθάνιο, επίσης, 

100% στους 230 °C, ενώ αξιόλογη ήταν και η σταθερότητά του, καθώς για 50 ώρες σε συνθήκες 

αντίδρασης διατήρησε την απόδοσή του [84]. Οι Marconi et al. μελέτησαν καταλύτες Ni/CeO2 με δομή 

νανοράβδων με μοριακούς λόγους Ni/Ce 0,05, 0,10, 0,20, 0,30 και με στοιχειομετρικό λόγο CO2/H2 

ίσο με 1/4. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μικρότερα σωματίδια Ni ήταν λιγότερο ενεργά, 

μεγαλύτερη συγκέντρωση σωματιδίων νικελίου είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της εκλεκτικότητας 

προς μεθάνιο και η μορφολογία των νανοράβδων επηρεάζει την αντίδραση και ως προς την 

εκλεκτικότητα των προϊόντων [85]. Οι Nematollahi et al. συνέθεσαν νανοκαταλύτες Ni/CeO2 και τους 

μελέτησαν στη μεθανοποίηση του μονοξειδίου του άνθρακα. Ο καταλύτης 25%Ni/CeO2 έδειξε υψηλή 

ενεργότητα λόγω της μεγάλης επιφάνειάς του και της ισχυρής προσρόφησης του CO. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον είχε η εκλεκτική μεθανοποίηση του CO παρουσία CO2 και H2O, με τη μετατροπή του CO 

να φτάνει στο μέγιστο, τη στιγμή που η μεθανοποίηση του CO2 δεν είχε εκδηλωθεί καθόλου [86]. Σε 



32 
 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις διαπιστώθηκε η καθοριστική συμβολή της ύπαρξης κενών θέσεων 

οξυγόνου στο οξείδιο του δημητρίου και της δυνατότητας εναλλαγής του δημητρίου μεταξύ των 

καταστάσεων Ce(III) και Ce(IV) στην καταλυτική συμπεριφορά. 

Η καταλυτική συμπεριφορά του CeO2, είτε ως καταλύτης οξειδίου, είτε ως φορέας σε καταλύτη με 

ενεργό φάση κάποιο μέταλλο, φαίνεται συγκεντρωτικά μέσα από πλήθος πειραμάτων σε 

διαφορετικές συνθήκες στους παρακάτω πίνακες, τόσο για την αντίδραση RWGS, όσο και για την 

αντίδραση μεθανοποίησης του CO2. 

 

 

 

Πίνακας 2.1: Καταλυτική απόδοση του CeO2 στην αντίδραση RWGS [87]. 

Καταλύτες H2/CO2 T(°C) P(MPa) 
Μετατροπή 

CO2 (%) 
Εκλεκτικότητα 
προς CO (%) 

Καταλύτες οξειδίων 
 

CeO2-NC 2:1 700 0,1 27,8 ̴100 
CeO2-NR 2:1 700 0,1 23,8 ̴100 

In2O3-CeO2 1:1 500 0,1 20,4 ̴100 
Ga2O3-CeO2 1:1 400 0,1 5,14 ̴100 

      
Καταλύτες μετάλλων υποστηριγμένων σε οξείδια 

 
Ir/CeO2 4:1 300 0,1 2,9 >99 
Pt/CeO2 1:1 300 0,1 6,7 31,6 
Fe/CeO2 4:1 340 0,1 3,3 ̴100 
Cu/CeO2 4:1 340 0,1 16,4 ̴100 
Mn/CeO2 4:1 340 0,1 3,3 ̴100 
Co/CeO2 4:1 340 0,1 9,3 ̴100 

Pt/CeO2-TiO2 1:1 500 0,1 27 ̴100 
Ni/CeO2-Al2O3 4:1 750 0,1 59 94 

CuCeOx 4:1 400 0,1 33 ̴100 
CuOx/CeO2 1:1 400 0,1 10 ̴100 
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Πίνακας 2.2: Καταλυτική απόδοση του CeO2 στην αντίδραση μεθανοποίησης του CO2 [87]. 

Καταλύτες H2/CO2 T(°C) P(MPa) 
Μετατροπή 

CO2 (%) 
Εκλεκτικότητα 
προς CH4 (%) 

Fe/CeO2-NP 3:1 390 0,1 26 5,2 
Fe/CeO2-NR 3:1 390 0,1 20,6 31,3 
Fe/CeO2-NC 3:1 390 0,1 18,9 20,2 
Ru/CeO2-NR 4:1 400 0,1 77,9 99 
Ru/CeO2-NC 4:1 400 0,1 56,6 99 
Ni/CeO2-NC 4:1 250 0,1 10,2 95,2 
Ni/CeO2-NR 4:1 250 0,1 23,2 97,2 

Co/CeO2 9:1 300 0,1 97 99 
Ni/CeO2 4:1 360 0,1 90 ̴100 
Ir/CeO2 4:1 300 0,1 8,8 88 
CeNiOx 4:1 400 0,1 55 82 

Ru/CeO2/Al2O3 4:1 400 0,1 94,2 ̴100 
NiCe/Al2O3 4:1 400 0,1 88,3 ̴100 
Ni/SiCeOx 4:1 350 0,1 73 ̴100 
Ni/CeTiOx 4:1 350 0,1 72 ̴100 

 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης της ενεργούς φάσης των μετάλλων 

μετάπτωσης Ni, Co και Cu και της νανομορφολογίας του φορέα της δημητρίας (νανοκύβοι, 

νανοράβδοι και νανοπολύεδρα) στην απόδοση των καταλυτών νανοδημητρίας κατά την αντίδραση 

υδρογόνωσης του CO2. Για το λόγο αυτό, αξιολογήθηκε η ενεργότητα των καταλυτών στην 

υδρογόνωση του CO2 σε θερμοκρασιακό εύρος 200-500 °C και σε ατμοσφαιρική πίεση, 

χρησιμοποιώντας στην τροφοδοσία αναλογία H2:CO2 ίση με 9. Τα αποτελέσματα καταλυτικής 

ενεργότητας σε συνδυασμό με τα φυσικοχημικά, δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των υπό 

μελέτη υλικών αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο της μεταλλικής φάσης και της μορφολογίας του 

φορέα στην καταλυτική συμπεριφορά. 
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3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

3.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα νανοσωματίδια καθαρής δημητρίας παρασκευάστηκαν στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, στα πλαίσια 

ενός χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό 

κράτος,  σύμφωνα με την υδροθερμική μέθοδο. Οι καταλύτες Ni/CeO2-NX, Co/CeO2-NX και Cu/CeO2-

NX συντέθηκαν με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού. Ο λόγος μετάλλου προς δημήτριο  που 

αποκτήθηκε είναι ίσος με 0,25. Η φόρτιση των μετάλλων στο φορέα της δημητρίας είναι 8 wt.% για 

το Ni, 7,9 wt.% για το Co και 8,5 wt.% για το Cu. 

 

 

3.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ 

3.2.1 Πειραματική διαδικασία μεθόδου BET 

Για τον προσδιορισμό των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των υλικών εφαρμόστηκε η μέθοδος των 

ισόθερμων ρόφησης N2 σε θερμοκρασία υγρού αζώτου (-196 °C). Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε 

είναι η ASAP 2010 (Micromeritics, Norcross, GA, USA). Τα δείγματα που εξετάστηκαν είχαν 

προηγουμένως απαεριωθεί στους 300 °C για 6 ώρες. Η ειδική επιφάνεια BET υπολογίστηκε σύμφωνα 

με την εξίσωση BET.  

 

3.2.2 Πειραματική διαδικασία μεθόδου XRD 

Ο χαρακτηρισμός της δομής των υλικών πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της περίθλασης των 

ακτίνων Χ (XRD). Χρησιμοποιήθηκε ένα περιθλασίμετρο PAN’alytical X’Pert MPD (PANanalytical, 

Almelo, Netherlands), εξοπλισμένο με έναν ανιχνευτή X’Celerator και έναν δευτερεύοντα 

μονοχρωμάτορα. Ως πηγή ακτίνων Χ χρησιμοποιήθηκε λάμπα Cu με ακτινοβολία Ka μήκους κύματος 

λ= 0,154 nm. Ο εξοπλισμός λειτουργεί στα 50 kV και στα 40 mA. Τα δεδομένα καταγράφηκαν με βήμα 

0,017°. Το φάσμα που συλλέχθηκε, αναλύθηκε στο λογισμικό PowderCell, όπου καθορίστηκε το 

μέγεθος των κρυσταλλιτών. 

 

3.2.3 Πειραματική διαδικασία μεθόδου TEM 

Τα δείγματα απεικονίστηκαν με την μέθοδο της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διερχόμενης δέσμης 

(TEM). Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε μία συσκευή Leo 906E (Austin, TX, USA) στα 120 kV. Κατά 
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την προετοιμασία των δειγμάτων, αυτά διασκορπίστηκαν με υπερήχους και ένα χάλκινο πλέγμα 400 

mesh καλυμμένο με λεπτό στρώμα άνθρακα βυθίστηκε μέσα στο διάλυμα για την ανάλυση TEM. 

 

3.2.4 Πειραματική διαδικασία TPR 

Με τη μέθοδο TPR προσδιορίστηκαν οι οξειδοαναγωγικές ιδιότητες των υλικών. Για τον σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκε η συσκευή AMI-200 Catalyst Characterization Instrument (Altamira Instruments, 

Pittsburgh, PA, USA). Ως αναγωγικός παράγοντας χρησιμοποιήθηκε H2. Κατά την πειραματική 

διαδικασία θερμάνθηκαν 50 mg δείγματος έως τους 1100 °C με ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας 10 

°C/min, υπό ροή H2 (1,5 cm3) και He (29 cm3). 

 

 

3.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ 

3.3.1 Πειραματική διαδικασία 

Τα καταλυτικά πειράματα υδρογόνωσης του CO2 πραγματοποιήθηκαν σε μία διάταξη που 

αποτελείται από το σύστημα ροής, τον αντιδραστήρα και το σύστημα ανάλυσης. Ο αντιδραστήρας 

είναι από quartz, σταθερής κλίνης, σχήματος U και με εσωτερική διάμετρο D= 1 cm. Τοποθετήθηκε 

μέσα σε έναν φούρνο υψηλής θερμοκρασίας, εξοπλισμένο με ένα θερμοζεύγος και έναν PID 

(αναλογικό, ολοκληρωτικό, διαφορικό) ελεγκτή θερμοκρασίας. Σε κάθε πείραμα τοποθετήθηκαν στον 

αντιδραστήρα 200 mg καταλύτη αραιωμένα με 200 mg αδρανούς SiO2. Πριν τα πειράματα, οι 

καταλύτες ανάχθηκαν στους 400 °C για μία ώρα υπό ροή υδρογόνου (50 cm3/min) και στη συνέχεια 

υπό ροή He (10 cm3/min). Σκοπός αυτής της αναγωγής πριν τα πειράματα είναι η ενεργοποίηση του 

καταλύτη. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε ατμοσφαιρική πίεση με αύξηση της θερμοκρασίας 

από τους 200 °C έως τους 500 °C με ρυθμό 1 °C/min. Οι μετρήσεις λαμβάνονταν κάθε 20-25 °C. Όλα 

τα αέρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν καθαρότητας 99,999% και πιστοποιημένα από την εταιρεία Air 

Liquide Hellas. Ο συνολικός ρυθμός ροής των αέριων αντιδρώντων ήταν 100 cm3/min, ο οποίος 

αντιστοιχεί σε ωριαία ταχύτητα χώρου GHSV= 20000 h-1, και ο λόγος H2/CO2 ήταν 9/1. Τα αέρια 

προϊόντα και αντιδρώντα που εξέρχονταν από τον αντιδραστήρα αναλύονταν σε έναν αέριο 

χρωματογράφο, ο οποίος λειτουργεί με He ως φέρον αέριο. Ο χρωματογράφος είναι εξοπλισμένος 

με έναν ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (TCD), ο οποίος ανιχνεύει CO και CO2, και έναν ανιχνευτή 

ιονισμού φλόγας (FID), ο οποίος ανιχνεύει το CH4. Ακόμα, ο χρωματογράφος διαθέτει δύο στήλες 

διαχωρισμού (Molecular Sieve 13X and Porapack QS). Τέλος, χρησιμοποιήθηκε ψυχρή παγίδα 

βυθισμένη σε λουτρό νερού, η οποία ήταν συνδεδεμένη στην έξοδο του αντιδραστήρα ώστε να 

συμπυκνώνει το νερό που παράγεται από τις αντιδράσεις. 
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Για τον υπολογισμό της μετατροπής του CO2, XCO2
, και της εκλεκτικότητας προς τα προϊόντα της 

αντίδρασης, SCO και SCH4
, χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω εξισώσεις: 

 
XCO2

=  
([CO2]in ∙ Fin) − ([CO2]out ∙ Fout)

[CO2]in ∙ Fin
∙ 100 

 

 
(6) 

 

 
SCO =

[CO]out

[CO]out + [CH4]out
∙ 100 

 

 
(7) 

 

 
SCH4

=
[CH4]out

[CO]out + [CH4]out
∙ 100 

 

 
(8) 

   

όπου [CO2]in η συγκέντρωση του CO2 στην είσοδο του αντιδραστήρα, [CO2]out, [CO]out και [CH4]out οι 

συγκεντρώσεις των CO2, CO και CH4, αντίστοιχα, στην έξοδο του αντιδραστήρα. Επίσης οι όροι Fin και 

Fout συμβολίζουν τον ρυθμό της συνολικής ροής (cm3/min) στην είσοδο και την έξοδο του 

αντιδραστήρα, αντίστοιχα. Στους υπολογισμούς περιλαμβάνονται μόνο τα CO2, CO και CH4, καθώς 

είτε δεν προέκυψαν άλλα προϊόντα που περιέχουν άνθρακα, όπως επίσης και στοιχειακός άνθρακας, 

είτε η ποσότητα τους ήταν αμελητέα.  
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΕΤ 

Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τόσο των φορέων της δημητρίας όσο και των μικτών οξειδίων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1. Οι φορείς δημητρίας εμφανίζουν μεγαλύτερη επιφάνεια BET από 

τα δείγματα Co/CeO2, Ni/CeO2 και Cu/CeO2. Η ενσωμάτωση των μετάλλων μετάπτωσης στον φορέα 

δημητρίας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ειδικής επιφάνειας BET. Ωστόσο, η επιφάνεια δεν 

επηρεάζεται από το είδος του μετάλλου που ενσωματώνεται στη δημητρία. Έτσι, σε κάθε περίπτωση 

τα δείγματα με δομές νανοράβδων και νανοπολύεδρων εμφάνισαν πολύ μεγαλύτερη ειδική 

επιφάνεια από τα δείγματα με δομή νανοκύβων. Συνολικά, η φθίνουσα σειρά της επιφάνειας BET 

που προέκυψε είναι η εξής: Cu/CeO2-NP (90,7 m2/g) > CeO2-NP (88 m2/g) > CeO2-NR (79 m2/g) >  

Cu/CeO2-NR (75,4 m2/g) > Ni/CeO2-NP (73 m2/g) > Ni/CeO2-NR (72 m2/g) ~ Co/CeO2-NR (72 m2/g) > 

Co/CeO2-NP (71 m2/g) > CeO2-NC (37 m2/g) > Cu/CeO2-NC (34,3 m2/g) > Ni/CeO2-NC (34,3 m2/g) > 

Co/CeO2-NC (28 m2/g). 

 

Πίνακας 4.1: Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων CeO2, Co/CeO2, Ni/CeO2 και Cu/CeO2 από ανάλυση ΒΕΤ. 

Ανάλυση ΒΕΤ 

Δείγμα 
Επιφάνεια 
BET (m2/g) 

Όγκος 
πόρων 
(cm3/g) 

Μέση 
διάμετρος 

πόρων (nm) 

CeO2-NC 37 0,26 27,4 

CeO2-NR 79 0,48 24,2 

CeO2-NP 88 0,17 7,9 

Co/CeO2-NC 28 0,15 22,6 

Co/CeO2-NR 72 0,31 17,4 

 Co/CeO2-NP 71 0,17 9,8 

Ni/CeO2-NC 31,8 0,21 26,8 

Ni/CeO2-NR 72 0,38 21,2 

Ni/CeO2-NP 73 0,27 15 

Cu/CeO2-NC 34,3 0,29 33,4 

Cu/CeO2-NR 75,4 0,40 21,2 

Cu/CeO2-NP 90,7 0,29 12,7 
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4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ XRD 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης XRD των δειγμάτων CeO2, Co/CeO2, Ni/CeO2 και Ni/CeO2 όσον αφορά 

στη μέση διάμετρο των κρυσταλλιτών τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2. Παρατηρείται ότι η 

ενσωμάτωση των μετάλλων Co και Ni στον φορέα δημητρίας επηρέασε ελάχιστα έως αμελητέα το 

μέγεθος του κρυσταλλίτη του CeO2, σε όλες τις περιπτώσεις των νανοδομών. Επιπλέον, από την 

ανάλυση προέκυψαν τα ακτινογραφήματα XRD των δειγμάτων, τα οποία παρουσιάζονται στο σχήμα 

4.1. Οι κύριες κορυφές αντιστοιχούν στα επίπεδα (111), (200), (220), (311), (222), (400), (331), (420), 

(422), (511) και (440) της εδροκεντρωμένης κυβικής δομής φθορίτη του CeO2 [88], [89]. Στα 

ακτινογραφήματα όλων των δειγμάτων εμφανίζονται ενδιάμεσα κάποιες μικρές κορυφές, 

χαρακτηριστικές για το Co3O4, το NiO και το CuO σε κάθε περίπτωση. Στο σχήμα 4.1 φαίνονται οι 

κορυφές που αντιστοιχούν στην κρυσταλλική φάση του Co3O4, οι οποίες εμφανίζονται στις γωνίες 2θ= 

36°, 44° και 64°. Στο σχήμα 4.2 εμφανίζονται στις γωνίες 2θ= 37,2°, 43,3°, 62,9° οι κορυφές της 

κρυσταλλικής φάσης του NiO οι οποίες αντιστοιχούν στα επίπεδα (111), (200) και (220). Για το CuO οι 

κορυφές εμφανίζονται στις γωνίες 2θ= 35,3°, 38,2° και 62°, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.3. Η 

κρυσταλλική φάση του CuO εντοπίζεται σε όλα τα δείγματα, γεγονός που υποδεικνύει ετεροδιασπορά 

ή συσσωμάτωση του χαλκού στην επιφάνεια της δημητρίας [90]. Τέλος, στο δείγμα Cu/CeO2-NC η 

διπλή κορυφή που εμφανίζεται στη γωνία 2θ= 43-44° και στη γωνία 2θ= 50°, οφείλεται στον 

δειγματοφορέα.  

 

Πίνακας 4.1: Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων CeO2, Co/CeO2, Ni/CeO2 και Cu/CeO2 από ανάλυση XRD. 

ΑΝΑΛΥΣΗ XRD 

Δείγμα 
Μέση διάμετρος κρυσταλλίτη, DXRD (nm) 

CeO2 Co3O4 NiO CuO 

CeO2-NC 27 - - - 
CeO2-NR 15 - - - 

CeO2-NP 11 - - - 

Co/CeO2-NC 24 19 - - 

Co/CeO2-NR 14 16 - - 

 Co/CeO2-NP 11 15 - - 

Ni/CeO2-NC 22 - 16,5 - 

Ni/CeO2-NR 14 - 23 - 

Ni/CeO2-NP 12 - 23 - 

Cu/CeO2-NC 19,2 - - 52 

Cu/CeO2-NR 11,6 - - 43 

Cu/CeO2-NP 9,6 - - 31 
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Σχήμα 4.1: Ακτινογραφήματα XRD των δειγμάτων CeO2 και Co/CeO2. 

 

Σχήμα 4.2: Ακτινογραφήματα XRD των δειγμάτων CeO2 και Ni/CeO2. 
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Σχήμα 4.3: Ακτινογραφήματα XRD των δειγμάτων Cu/CeO2. 

 

 

4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ TEM 

Στο σχήμα 4.4 παρουσιάζεται η μορφολογία των δειγμάτων CeO2, Co/CeO2, Ni/CeO2 και Cu/CeO2 στις 

δομές των νανοράβδων, νανοπολύεδρων και νανοκύβων. Είναι προφανές ότι η ενσωμάτωση των 

ενεργών μεταλλικών φάσεων στο πλέγμα της δημητρίας δεν επηρέασε την μορφολογία της, καθώς 

εξακολουθούν να διακρίνονται οι ράβδοι, τα πολύεδρα και οι κύβοι.  
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Σχήμα 4.4: Εικόνες ΤΕΜ των δειγμάτων: (α) CeO2-NR, (β) CeO2-NP, (γ) CeO2-NC, 

(δ) Co/CeO2-NR, (ε) Co/CeO2-NP, (στ) Co/CeO2-NC 

(ζ) Ni/CeO2-NR, (η) Ni/CeO2-NP και (θ) Ni/CeO2-NC 

(ι) Cu/CeO2-NR, (κ) Cu/CeO2-NP και (λ) Cu/CeO2-NC 
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4.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ TPR 

Στο σχήμα 4.5 παρουσιάζονται οι κορυφές που προέκυψαν κατά την θερμοπρογραμματισμένη 

αναγωγή με υδρογόνο των δειγμάτων CeO2, Co/CeO2, Ni/CeO2 και Cu/CeO2 για τις διαφορετικές 

μορφολογίες τους. Επίσης, στον πίνακα 4.3 παρατίθενται τα οξειδοαναγωγικά χαρακτηριστικά αυτών 

των δειγμάτων. Στο σχήμα 4.5(α) παρουσιάζονται τα αναγωγικά προφίλ των δειγμάτων CeO2. 

Παρατηρούνται δύο ευρείες κορυφές οι οποίες βρίσκονται στους 526-590 °C και 789-813 °C και 

αποδίδονται στην αναγωγή του επιφανειακού οξυγόνου (Os) και του εσωτερικού-μη επιφανειακού 

οξυγόνου (Ob), αντίστοιχα [91]. Από τον πίνακα 4.3 παρατηρείται ότι το δείγμα CeO2 εμφανίζει λόγο 

Os/Ob (1,13) μεγαλύτερο από τα δείγματα CeO2-NP (0,94) και CeO2-NC (0,71). Αυτό σημαίνει ότι το 

δείγμα CeO2-NR διαθέτει μεγαλύτερη ποσότητα ευκόλως αναγωγίσιμων επιφανειακών ειδών 

οξυγόνου από τις υπόλοιπες μορφολογίες. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο λόγος Os/Ob για τις 

νανοράβδους είναι μεγαλύτερος της μονάδας δείχνει ότι το φαινόμενο της αναγωγής είναι πιο έντονο 

για το επιφανειακό οξυγόνο της δημητρίας.  
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Σχήμα 4.5: Προφίλ θερμοπρογραμματισμένης αναγωγής δειγμάτων (α) CeO2, (β) Co/CeO2, (γ) Ni/CeO2 και (δ) Cu/CeO2. 

 

 

Στο σχήμα 4.5(β) φαίνονται τα αναγωγικά προφίλ τόσο του καθαρού Co3O4 όσο και των δειγμάτων 

Co/CeO2. Το Co3O4 εμφανίζει δύο κορυφές στους 305 °C και 415 °C που αντιστοιχούν στην αναγωγή 

του Co3O4 σε CoO και του CoO σε μεταλλικό Co, αντίστοιχα. Όλα τα δείγματα Co/CeO2 παρουσιάζουν 

δύο κύριες κορυφές αναγωγής στους 318-335 °C και στους 388-405 °C που αποδίδονται στην 

επακόλουθη αναγωγή του Co3O4 σε CoO και του CoO σε μεταλλικό Co, αντίστοιχα. Επίσης, 

παρουσιάζουν μία ευρεία κορυφή σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 800 °C, η οποία οφείλεται στο 

εσωτερικό-μη επιφανειακό οξυγόνο της δημητρίας [92]. Ακόμη, η αναγωγή του επιφανειακού 

οξυγόνου, η οποία εντοπίζεται στους 380 °C επικαλύπτεται από την αναγωγή του CoO [92]. 

Στο σχήμα 4.5(γ) παρουσιάζονται τα αναγωγικά προφίλ των μικτών οξειδίων Ni/CeO2. Εμφανίζουν 

δύο κορυφές, την κορυφή α σε θερμοκρασία 273-289 °C  και την κορυφή β σε θερμοκρασία 335-354 

°C. Η κορυφή α, που εντοπίζεται σε χαμηλότερη θερμοκρασία, αποδίδεται στην αναγωγή των 

προσροφημένων ειδών οξυγόνου, τα οποία προέρχονται από τον σχηματισμό των δομών Ni-O-Ce. Η 
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ενσωμάτωση των ιόντων Ni2+ στο πλέγμα της δημητρίας έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ανισορροπίας φορτίου και την παραμόρφωση του πλέγματος, τα οποία οδηγούν στην παραγωγή 

κενών θέσεων οξυγόνου στην επιφάνεια [93], [94]. Η κορυφή β προκύπτει από την αναγωγή της καλά 

διεσπαρμένης φάσης NiO, η οποία αλληλοεπιδρά έντονα με τη δημητρία σχηματίζοντας το 

αποκαλούμενο όριο Ni-O-Ce [93], [94]. Επιπλέον, εμφανίζεται μία ακόμη κορυφή στους 746 °C που 

οφείλεται στην αναγωγή του εσωτερικού-μη επιφανειακού (bulk) οξυγόνου της δημητρίας. Η κορυφή 

αυτή παραμένει ανεπηρέαστη από την προθήκη του νικελίου. 

Στο σχήμα 4.5(δ) παρουσιάζονται τα αναγωγικά προφίλ του CuO και των δειγμάτων Cu/CeO2. Το 

καθαρό CuO εμφανίζει μία κορυφή στους 380-392 °C [95]. Όλα τα δείγματα Cu/CeO2 επιδεικνύουν 

μία διπλή κορυφή 176-194 °C και μία κορυφή στους 793 °C, η οποία αποδίδεται στην αναγωγή του 

Ce4+ σε Ce3+. Η κορυφή στη χαμηλή θερμοκρασία στο εύρος 176-194 °C (κορυφή α) οφείλεται στην 

αναγωγή των υψηλά διεσπαρμένων ειδών CuOx, τα οποία αλληλεπιδρούν ισχυρά με τη δημητρία [96]. 

Η κορυφή β, στην υψηλή θερμοκρασία, φαίνεται να σχετίζεται με την αναγωγή μεγαλύτερων 

συμπλεγμάτων CuO, τα οποία σχηματίζονται στην επιφάνεια της δημητρίας [95].  

Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.3, το δείγμα Cu/CeO2-NC παρουσιάζει τη μεγαλύτερη θερμοκρασία για 

τις κορυφές α και β, ενώ παράλληλα τη μικρότερη ποσότητα καταναλωμένου H2 σε σχέση με τα 

δείγματα Cu/CeO2-NR και Cu/CeO2-NP. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με την μικρή ειδική επιφάνεια BET 

του δείγματος, αλλά και το μεγαλύτερο μέγεθος σωματιδίων σε σύγκριση με τα άλλα δύο δείγματα 

[97]. Πιο συγκεκριμένα, η κατανάλωση υδρογόνου στις χαμηλές θερμοκρασίες, στις οποίες σχετίζεται 

με την αναγωγή των ειδών CuOx και του επιφανειακού οξυγόνου της δημητρίας, προκύπτει η εξής 

σειρά:  Cu/CeO2-NR (1,80 mmol H2/g) > Cu/CeO2-NP (1,65 mmol H2/g) > Cu/CeO2-NC (1,50 mmol H2/g). 

Με βάση αυτή τη σειρά, είναι εμφανές ότι το δείγμα Cu/CeO2-NR υπερτερεί όσον αφορά την 

αναγωγική συμπεριφορά. Επιπλέον, η σειρά αναγωγισιμότητας των υποστηριγμένων καταλυτών 

είναι σε συμφωνία με την αντίστοιχη σειρά των καθαρών δειγμάτων CeO2, αναδεικνύοντας με αυτόν 

τον τρόπο τον καθοριστικό ρόλο του φορέα στη διαμόρφωση της οξειδοαναγωγικής συμπεριφόρας 

των καταλυτών Cu/CeO2. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις καταλυτών  είναι εμφανής η μετατόπιση των κορυφών αναγωγής 

σε χαμηλότερες θερμοκρασίες μετά την ενσωμάτωση των μεταλλικών ενεργών φάσεων (Co, Ni, Cu) 

στο φορέα της δημητρίας για όλες τις μορφολογίες, σε σχέση με τα καθαρά δείγματα CeO2. 
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Πίνακας 4.3: Οξειδοαναγωγικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων CeO2, Co/CeO2, Ni/CeO2 και Cu/CeO2. 

Δείγμα 
Κατανάλωση H2 (mmol H2 g−1) 

Θεωρητικό 
H2 (mmol 

H2 g−1) 
Λόγος 
Os/Ob 

Θερμοκρασία 
κορυφής (oC) 

Κορυφή Os Κορυφή Ob Ολικό Ολικό 
Κορυφή 

Os 
Κορυφή 

Ob 

CeO2-NP 0,48 0,51 0,99 0,94 0,94 555 804 
CeO2-NR 0,59 0,52 1,11 1,13 1,13 545 788 
CeO2-NC 0,41 0,58 0,99 0,71 0,71 589 809 

 
Κορυφές 

α+β 
Κορυφή 

CeO2 
Ολικό Ολικό  

Κορυφή 
α 

Κορυφή 
β 

Co/CeO2-NP 2,40 0,61 3,01 1,76  333 388 
Co/CeO2-NR 2,37 0,62 2,99 1,76  318 388 
Co/CeO2-NC 2,05 0,32 2,37 1,76  335 405 

 
Κορυφές 

α+β 
Κορυφή 

CeO2 
Ολικό Ολικό  

Κορυφή 
α 

Κορυφή 
β 

Ni/CeO2-NP 1,03 0,36 1,39 1,3  284 349 
Ni/CeO2-NR 1,50 0,46 1,96 1,3  289 354 
Ni/CeO2-NC 1,11 0,41 1,52 1,3  273 335 

 
Κορυφές 

α+β 
Κορυφή 

CeO2 
Ολικό Ολικό  

Κορυφή 
α 

Κορυφή 
β 

Cu/CeO2-NC 1,50 0,65 2,15 1,34  194 228 
Cu/CeO2-NP 1,65 0,25 1,90 1,34  176 201 
Cu/CeO2-NR 1,80 0,25 2,05 1,34  181 217 

 

 

4.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ 

Τα πειράματα καταλυτικής ενεργότητας, όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 3.2, 

πραγματοποιήθηκαν στη θερμοκρασιακή περιοχή 200-500 °C και σε ατμοσφαιρική πίεση. Η 

στοιχειομετρική αναλογία H2:CO2 στην τροφοδοσία ήταν ίση με 9:1. Η ποσότητα καταλύτη που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν 200 mg και η συνολική ροή της τροφοδοσίας ήταν 100 cm3/min. Εκτός από 

τους υποστηριγμένους καταλύτες Co, Ni και Cu σε φορείς δημητρίας διαφορετικής μορφολογίας, 

χρησιμοποιήθηκε και εμπορικός καταλύτης CeO2 (CeO2-comm) στις ίδιες συνθήκες. Τα αποτελέσματα 

των μετρήσεων φαίνονται στα παρακάτω σχήματα, όπου παρουσιάζονται η μετατροπή του CO2 και η 

εκλεκτικότητα προς CO και CH4 συναρτήσει της θερμοκρασίας, για κάθε καταλύτη. 
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Σχήμα 4.6: Ποσοστό μετατροπής του CO2 για τα δείγματα CeO2-comm, CeO2-NX, Ni/CeO2-NX, Co/CeO2-NX και Cu/CeO2-NX.  

 

Με βάση το σχήμα 4.6 είναι εμφανής η υπεροχή όλων των δειγμάτων νανο-δημητρίας απέναντι στον 

καταλύτη εμπορικής δημητρίας, όσον αφορά το ποσοστό μετατροπής του CO2. Επίσης, η ενσωμάτωση 

της μεταλλικής φάσης (Ni, Co, Cu) στον φορέα της νανο-δημητρίας επιδεικνύει σημαντική βελτίωση 

στην καταλυτική ενεργότητα. Η αύξηση της θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

μετατροπής του CO2, αλλά με διαφορετικό τρόπο για κάθε δείγμα. Στους καταλύτες Ni η μετατροπή 

του CO2 ξεκινάει σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, λίγο πάνω από τους 200 °C, ενώ ο ρυθμός αύξησης 

της μετατροπής είναι πολύ μεγάλος  έως τους 280 °C, με τη μέγιστη τιμή να εμφανίζεται περίπου 

στους 310 °C (99%). Από τη θερμοκρασία αυτή  και έως τους 500 °C φαίνεται να παραμένει σταθερό 

το ποσοστό μετατροπής. Όσον αφορά τους καταλύτες Co/CeO2-NX (ΝΧ: NP, NR, NC), η μετατροπή του 

CO2 αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, φτάνοντας σε ένα μέγιστο επίπεδο σε θερμοκρασία 

κοντά στους 450 °C (91%). Για τους καταλύτες Cu/CeO2-NX, και CeO2-NX, το ποσοστό μετατροπής του 

CO2, επίσης αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό συγκριτικά με 

τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Με τον εμπορικό καταλύτη CeO2, η μετατροπή του CO2 παραμένει 

πολύ χαμηλή σε όλο το εύρος των εξεταζόμενων θερμοκρασιών, παρουσιάζοντας μέγιστη τιμή 

περίπου ίση με 13%. Η χαμηλή απόδοση του εμπορικού καταλύτη αναδεικνύει τη σημασία της 
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νανομορφολογίας του CeO2. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα δείγματα καθαρού CeO2-NX εμφανίζουν 

πολύ μικρότερη μετατροπή CO2  από τα αντίστοιχα με παρουσία των μετάλλων μετάπτωσης, ενισχύει 

την ανάγκη ενσωμάτωσης των μεταλλικών φάσεων Ni, Co και Cu στον φορέα νανο-δημητρίας. 

Συνολικά, η φθίνουσα σειρά απόδοσης ως προς τη μετατροπή του CO2 που προκύπτει με βάση τα 

παραπάνω αποτελέσματα είναι Ni/CeO2-NX > Co/CeO2-NX > Cu/CeO2-NX > CeO2-NX > CeO2-comm.  

Η ευνοϊκή επίδραση των μετάλλων Ni, Co και Cu στην καταλυτική συμπεριφορά των καταλυτών 

δημητρίας γίνεται φανερή και από τα διαγράμματα εκλεκτικότητας προς CO και CH4 (Σχ. 4.7 και 4.8). 

Σε όλο το φάσμα των θερμοκρασιών τα δείγματα Ni/CeO2-NX παρουσιάζουν πολύ μεγάλη 

εκλεκτικότητα προς CH4, σχεδόν 100%. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σημασία της παρουσίας του 

Ni κατά την αντίδραση της μεθανοποίησης.  Τα δείγματα Co/CeO2-NX εμφανίζουν υψηλή 

εκλεκτικότητα προς CO στις χαμηλές θερμοκρασίες κοντά στους 200 °C, η οποία μειώνεται απότομα 

με την αύξηση της θερμοκρασίας, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται με υψηλό ρυθμό η εκλεκτικότητα προς 

μεθάνιο, η οποία μετά τους 400 °C ξεπερνάει το 96%. Από την άλλη πλευρά, τα δείγματα Cu/CeO2-

NX, CeO2-NX και CeO2-comm από τους 200 έως τους 500 °C εμφανίζουν υψηλή εκλεκτικότητα (πάνω 

από 90%) προς CO. Είναι φανερό, επομένως, ότι οι καταλύτες Ni/CeO2-NX και Co/CeO2-NX ευνοούν 

την αντίδραση μεθανοποίησης, ενώ οι καταλύτες Cu/CeO2-NX, CeO2-NX και CeO2-comm ευνοούν την 

αντίδραση μετατόπισης του CO με ατμό (RWGS) σε θερμοκρασίες κάτω από τους 500 °C. Η 

χρησιμότητα της ενσωμάτωσης των μετάλλων μετάπτωσης στον φορέα CeO2-NX φαίνεται και από την 

πολύ χαμηλή εκλεκτικότητα προς CH4 των δειγμάτων καθαρής δημητρίας και από την χαμηλότερη 

εκλεκτικότητα αυτής προς CO σε σχέση με τα δείγματα Cu/CeO2-NX. 

Οι διαφορετικές νανομορφολογίες της δημητρίας (NP, NR, NC) δεν φαίνεται να έχουν σημαντική 

επίδραση στην απόδοση μετατροπής του CO2 και στην εκλεκτικότητα προς CH4 και CO. Στην 

περίπτωση των καταλυτών Cu, παρουσιάζεται ελαφρώς πιο αποδοτικό ως προς τη μετατροπή του CO2 

το δείγμα Cu/CeO2-NR σε σχέση με τις μορφολογίες των νανοκύβων και των νανοπολυέδρων. 

Επιπλέον, όσον αφορά τους καταλύτες Co η μετατροπή είναι κάπως υψηλότερη για τη δομή των 

νανοπολυέδρων έως τους 430 °C, ενώ η εκλεκτικότητα προς μεθάνιο αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό 

για τη δομή των νανοκύβων στο θερμοκρασιακό εύρος 210-350 °C. Για τα υπόλοιπα δείγματα οι 

διαφορές στην μετατροπή και τις εκλεκτικότητες μεταξύ των διαφορετικών μορφολογιών είναι 

αμελητέες. Ωστόσο, ένας παράγοντας που πρέπει να συνεκτιμηθεί στην καταλυτική απόδοση είναι 

και η ειδική επιφάνεια BET. Με βάση και τον πίνακα 4.1, σε όλα τα δείγματα οι νανοράβδοι και τα 

νανοπολύεδρα εμφανίζουν παραπλήσιες επιφάνειες BET και αρκετά μεγαλύτερες από τους 

νανοκύβους.    

Η υψηλή απόδοση των καταλυτών Ni/CeO2-NX οφείλεται στο γεγονός ότι το νικέλιο μπορεί εύκολα 

να διασπάσει το μοριακό υδρογόνο σε άτομα υδρογόνου στην επιφάνεια του καταλύτη [98]. Αυτά με 
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τη σειρά τους μπορούν να μετακινηθούν στην επιφάνεια της δημητρίας μέσω επιφανειακής 

διάχυσης, υδρογονώνοντας τα είδη που προέρχονται από την προσρόφηση του CO2 κυρίως στη 

διεπιφάνεια Ni-CeO2, οδηγώντας στον σχηματισμό μεθανίου. Επιπλέον, καθοριστικές είναι οι 

συνεργιστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματιδίων του νικελίου και των νανοσωματιδίων της 

δημητρίας και η υψηλή κινητικότητα του οξυγόνου στη δημητρία, που έχουν ως αποτέλεσμα τη 

συσσώρευση νερού και ανθρακικών ειδών στην καταλυτική επιφάνεια [99]. 

Όσον αφορά τους καταλύτες Co/CeO2-NX και Cu/CeO2-NX, οι διαφορές ως προς την ενεργότητα και 

την εκλεκτικότητα εντοπίζονται στον μηχανισμό με τον οποίο διεξάγεται η αντίδραση της 

υδρογόνωσης σε κάθε περίπτωση. Με βάση τον μηχανισμό που περιγράφει την διάσπαση του CO 

απευθείας χωρίς την συμμετοχή του υδρογόνου, οι Liu et al. [100] έδειξαν ότι οι καταλύτες κοβαλτίου 

είναι πιο ευνοϊκοί στην αναγωγή του CO2 από τους καταλύτες χαλκού, επειδή έχουν μικρότερες 

διακυμάνσεις στην ενέργεια της αντίδρασης για γενικά εμφανίζουν χαμηλότερα θερμοδυναμικά 

εμπόδια. Επιπλέον, η αυξημένη ικανότητα του Co να προσροφά H2 οδηγεί σε μεγάλο αριθμό ενεργών 

ειδών H, τα οποία μπορούν να υδρογονώσουν τα ενδιάμεσα είδη όπως το HCOO-, για την παραγωγή 

μεθανίου [101]. Η υψηλή εκλεκτικότητα προς μεθάνιο των δειγμάτων Co/CeO2-NX, ειδικά σε 

σύγκριση με τα δείγματα Cu/CeO2-NX, φανερώνεται και από τα αποτελέσματα της ανάλυσης H2-TPR, 

όπως παρουσιάζονται και στον πίνακα 4.3, όπου διαπιστώνεται ότι η κατανάλωση H2 για τα δείγματα 

κοβαλτίου είναι υψηλότερη σε σχέση με τα δείγματα χαλκού.  

Στην περίπτωση των καταλυτών Cu/CeO2-NX, οι οποίοι βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στην αντίδραση 

RWGS, η διεργασία της υδρογόνωσης περιγράφεται από έναν οξειδοαναγωγικό μηχανισμό, κατά τον 

οποίο το υδρογόνο δεν συμμετέχει άμεσα στο σχηματισμό των ενδιάμεσων ειδών, αλλά ως 

αναγωγικό μέσο. Ο διαχωρισμός του CO2 πραγματοποιείται από τα άτομα Cu0, με αποτέλεσμα τη 

σύνθεση του Cu2O, το οποίο ανάγεται από το υδρογόνο ξανά σε μεταλλικό Cu (Εξ. 4.1 και 4.2) [102]. 

 

 CO2 + 2 Cu  Cu2O + CO 
 

(Εξ. 4.1) 

 H2 + Cu2O  2 Cu + H2O (Εξ. 4.2) 
 

Όπως φαίνεται και από την ανάλυση H2-TPR (Πίνακας 4.3), η αναγωγή των δειγμάτων Cu/CeO2-NX 

πραγματοποιείται εύκολα κάτω από τους 300 °C, γεγονός που εξηγεί την υψηλή εκλεκτικότητα προς 

CO σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Τέλος, όπως έχει αναφερθεί και στην υποενότητα 2.9.2, η υπεροχή της νανομορφολογίας της 

δημητρίας απέναντι στην εμπορική, οφείλεται στις ιδιότητες που εμφανίζουν τα νανοσωματίδια. 

Προσδίδουν αυξημένη ενεργότητα στον καταλύτη, λόγω της κατάλληλης επιφανειακής 
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διαμόρφωσης, των πολλών κενών θέσεων οξυγόνου και των ενεργών κρυσταλλικών εδρών με 

συγκεκριμένο προσανατολισμό που διαθέτουν [79], [80].  
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Σχήμα 4.7: Εκλεκτικότητα προς CO για τα δείγματα CeO2-comm, CeO2-NX, Ni/CeO2-NX, Co/CeO2-NX και Cu/CeO2-NX. 

 

 



51 
 

200 300 400 500

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
%

 Ε
κ

λ
ε
κ

τι
κ

ό
τη

τα
 π

ρ
ο

ς
 C

H
4

Θερμοκρασία (
ο
C)

 Ni/CeO
2
-NP

 Ni/CeO
2
-NR

 Ni/CeO
2
-NC

 Co/CeO
2
-NP

 Co/CeO
2
-NR

 Co/CeO
2
-NC

 Cu/CeO
2
-NP

 Cu/CeO
2
-NR

 Cu/CeO
2
-NC

 CeO
2
-NP

 CeO
2
-NR

 CeO
2
-NC

 CeO
2
-comm

 

Σχήμα 4.8: Εκλεκτικότητα προς CH4 για τα δείγματα CeO2-comm, CeO2-NX, Ni/CeO2-NX, Co/CeO2-NX και Cu/CeO2-NX. 

 

 

4.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

Η σταθερότητα ενός καταλύτη στον χρόνο είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος για την απόδοσή 

του, καθώς φανερώνει την αντοχή του και κατά συνέπεια τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής του. 

Για το λόγο αυτό εξετάστηκε το δείγμα Ni/CeO2-NR, το οποίο ήταν ένα από τα τρία δείγματα 

καταλυτών νικελίου που επέδειξε πολύ καλή συμπεριφορά, και ως προς την μετατροπή του CO2 και 

ως προς την εκλεκτικότητα προς CH4. Το χρονικό διάστημα στο οποίο εξετάστηκε η σταθερότητά του 

είναι 24 ώρες, ενώ μετρήσεις λαμβάνονταν ανά μισή ώρα. Η συνολική ροή της τροφοδοσίας ήταν 100 

cm3/min με λόγο H2:CO2 ίσο με 9:1, η θερμοκρασία στην οποία διενεργήθηκε το πείραμα ήταν 350 °C 

και η πίεση 1 atm. Χρησιμοποιήθηκε ποσότητα  καταλύτη 200 mg μαζί με 200 mg αδρανούς SiO2. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τις μετρήσεις παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα (Σχ. 

4.9 και 4.10). Όπως παρατηρείται, καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος ο καταλύτης Ni/CeO2-NR 

επέδειξε υψηλή σταθερότητα, καθώς το ποσοστό μετατροπής του CO2, αλλά και το ποσοστό 

εκλεκτικότητα προς CH4, διατηρήθηκαν σταθερά σε πολύ υψηλό επίπεδο, πάνω από 99%. 
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Σχήμα 4.9: Καταλυτική σταθερότητα του δείγματος Ni/CeO2-NR στην μετατροπή του CO2 σε συνάρτηση με τον χρόνο. 
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Σχήμα 4.10: Καταλυτική σταθερότητα του δείγματος Ni/CeO2-NR στην εκλεκτικότητα προς CH4 σε συνάρτηση με τον χρόνο. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την παρούσα μελέτη προέκυψαν ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα για την επίδραση της 

μεταλλικής φάσης (Ni, Co, Cu) στην αντίδραση υδρογόνωσης του CO2 σε καταλύτες δημητρίας με 

διαφορετικές νανομορφολογίες (νανοκύβοι, νανοράβδοι και νανοπολύεδρα). Αρχικά, είναι 

προφανής η υπεροχή των καταλυτών καθαρής νανοδημητρίας απέναντι στην εμπορική δημητρία. 

Επιπλέον, η ενσωμάτωση της μεταλλικής ενεργούς φάσης στον φορέα νανοδημητρίας βελτίωσε 

ακόμα περισσότερο την απόδοση των καταλυτών. Συγκεκριμένα, η σειρά μετατροπής του CO2 που 

προέκυψε είναι Ni/CeO2 > Co/CeO2 > Cu/CeO2 > CeO2. Ο λόγος που τα δείγματα Ni/CeO2 επέδειξαν 

πολύ υψηλή μετατροπή του CO2 (περίπου 99% στους 310 °C) σχετίζεται με τη συνεργιστική 

αλληλεπίδραση Ni και CeO2. Ακόμα, η σειρά μετατροπής μεταξύ των δειγμάτων Co/CeO2 Cu/CeO2 και 

CeO2 επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της ανάλυσης TPR και ειδικότερα την κατανάλωση 

υδρογόνου. Συνεπώς, όπως φαίνεται, η υψηλή αναγωγισιμότητα ευνοεί την αντίδραση της 

υδρογόνωσης του CO2. Όσον αφορά στην εκλεκτικότητα προς CH4 και CO, καθοριστικό ρόλο παίζει η 

φύση του μετάλλου. Τα δείγματα Ni/CeO2 επέδειξαν πολύ υψηλή εκλεκτικότητα προς CH4, ενώ και τα 

δείγματα Co/CeO2 ευνόησαν σε αρκετά μεγάλο ποσοστό την παραγωγή μεθανίου. Από την άλλη 

πλευρά τα δείγματα Cu/CeO2, CeO2, όπως επίσης και η εμπορική δημητρία φάνηκε να ευνοούν τον 

σχηματισμό CO. Η εκλεκτικότητα προς CH4 για τα δείγματα Ni/CeO2 είναι σχεδόν 100% σε όλο το 

φάσμα των θερμοκρασιών και για τα δείγματα Co/CeO2 είναι 96% στους 400 °C, ενώ η εκλεκτικότητα 

προς CO για τα δείγματα Cu/CeO2 είναι 95% στους 400 °C. Η υψηλή εκλεκτικότητα των Ni/CeO2 προς 

CH4 φαίνεται ότι οφείλεται στην ευκολία του Ni να διασπά το μοριακό υδρογόνο σε άτομα 

υδρογόνου, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να υδρογονώσουν τα είδη που προέρχονται από το 

προσροφημένο στον καταλύτη CO2, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο στον σχηματισμό μεθανίου. 

Όσον αφορά την επίδραση των διαφορετικών μορφολογιών της δημητρίας, δεν υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ νανοκύβων, νανοράβδων και νανοπολυέδρων. Για τους καταλύτες Co/CeO2 τα 

νανοπολύεδρα φαίνεται να παρουσιάζουν υψηλότερη μετατροπή CO2, ενώ για τους καταλύτες 

Cu/CeO2 οι νανοράβδοι υπερτερούν. Στους καταλύτες Ni/CeO2 οι διαφορετικές μορφολογίες 

εμφάνισαν σχεδόν ίδια χαρακτηριστικά ως προς την μετατροπή και την εκλεκτικότητα προς μεθάνιο, 

με τους νανοκύβους να παρουσιάζουν ελαφρώς μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης της μετατροπής CO2 σε 

θερμοκρασία κάτω από τους 300 °C.  

Τέλος, τα αποτελέσματα του πειράματος καταλυτικής σταθερότητας του δείγματος Ni/CeO2-NR 

ενίσχυσαν το συμπέρασμα για την εξαιρετική απόδοση των καταλυτών Ni/CeO2, καθώς καθ’ όλη τη 

διάρκεια του πειράματος η μετατροπή του CO2 και η εκλεκτικότητα προς CH4 παρέμειναν σταθερές. 
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