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Περίληψη 
 

   

   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη μελέτη και στη διερεύνηση 

καταλυτικών συστημάτων νανο-σωματιδίων χρυσού (NPs) σε φορείς MxOy: Al2O3, 

TiO2, Fe2O3, CeO2, ZnO σχετικά με την απόδοση υδρογόνωσης του CO2 υπό 

ατμοσφαιρική πίεση. Η υφή, η οξειδοαναγωγή και τα επιφανειακά χαρακτηριστικά 

των καταλυτών Au/MxOy , αξιολογήθηκαν μέσω μιας μελέτης, που περιλαμβάνει 

ΒΕΤ, Η2-TPR, XPS και ΤΕΜ. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια ισχυρή επιρροή των 

νανο-σωματιδίων χρυσού τόσο  στη μετατροπή του CO2 όσο και στη σύνθεση των 

προϊόντων. Τα νανο-σωματίδια χρυσού που υποστηρίζονται από φορείς ZnO και 

CeO2 αποτελούν εξαιρετικά εκλεκτικούς καταλύτες προς σύνθεση μεθανόλης. Οι 

TiO2 και Fe2O3- ως φορείς, απέδειξαν υψηλή απόδοση μετατροπής CO2, που οδηγεί 

ωστόσο αποκλειστικά σε CO ή σε CH4. Ο καταλύτης Au/Al2O3 ήταν σχεδόν 

ανενεργός στο θερμοκρασιακό εύρος των 200-350 οC. Όσον αφορά την 

εκλεκτικότητα των καταλυτών χρυσού (Au/MxOy) στον σχηματισμό μεθανόλης, 

προέκυψε η παρακάτω σειρά με θερμοκρασία αναφοράς 225 οC :                          

Au/CeO2 > Au/ZnO > Au/Fe2O3 > Au/TiO2 > Au/Al2O3. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

αποτελέσματα αποκάλυψαν την υπεροχή του καταλύτη Au/CeO2  που αποδίδεται 

κυρίως στις αλληλεπιδράσεις του χρυσού με την δημητρία, παρά τόσο στην ατομική 

ενεργότητα των διαφορετικών συστατικών.  
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Abstract 
 

   The present work aims to explore the impact of support nature (MxOy: Al2O3, TiO2, 

Fe2O3, CeO2, ZnO) on the CO2 hydrogenation performance of supported gold 

nanoparticles (Au NPs) under atmospheric pressure. The textural, redox and surface 

features of Au/MxOy catalysts were evaluated by means of various characterization 

methods, involving N2 adsorption-desorption at -196 oC, temperature-programmed 

reduction in H2 (H2-TPR), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and high 

resolution transmission electron microscopy (HRTEM). The results revealed a strong 

influence of support both on CO2 conversion and product distribution. Gold NPs 

supported on ZnO and CeO2 were highly selective towards methanol. TiO2- and 

Fe2O3-based samples demonstrated a high CO2 conversion, leading, however, almost 

exclusively to CO and/or CH4. Au/Al2O3 was practically inactive in the temperature 

range investigated (200-350 oC). The following activity order, in terms of methanol 

formation rate, was obtained: Au/CeO2 > Au/ZnO > Au/Fe2O3 > Au/TiO2 > 

Au/Al2O3. Au/CeO2 demonstrated a methanol formation rate of 4.2x10-6 mol s-1 gAu
-1 

at 250 oC, which is amongst the highest reported at ambient pressure, in spite of the 

fact that bare ceria is totally inactive towards methanol. On the basis of 

characterization results the superiority of the Au/CeO2 sample could be mainly 

ascribed to a synergistic effect linked to the Au-ceria interfacial sites rather than to the 

catalyst’s physicochemical characteristics.  
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Κεφάλαιο 1ο. Εισαγωγή-Σκοπός διπλωματικής εργασίας 

 

Οι αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις των ανθρώπων καθώς και η διαρκή μόλυνση 

του περιβάλλοντος έχουν προκαλέσει εδώ και δεκαετίες την προσοχή της κοινής 

γνώμης, των εθνικών και διεθνών κυβερνητικών οργανισμών και της παγκόσμιας 

επιστημονικής κοινότητας. Από την βιομηχανική επανάσταση και ειδικά στο τέλος 

του 20ου αιώνα, η παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση έχει αυξηθεί κατακόρυφα, όπου 

περισσότερο από το 85% της ζήτησης ικανοποιείται από τα ορυκτά καύσιμα    [1, 2]. 

Σήμερα, υπολογίζετε ότι η ικανοποίηση των αναγκών αυτών, περιλαμβάνει     σε 

ποσοστό 36% πετρέλαιο, 27% κάρβουνο και 23%  φυσικό αέριο                                 

(Σχήμα 1.1) [3].  

 

 

Σχήμα 1.1 : Απεικονίζονται οι παγκόσμιες καταναλώσεις από πηγές : Άνθρακα, ΑΠΕ, 

υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, φυσικού αερίου και πετρελαίου αναγόμενες σε τόνους 

ισοδύναμου πετρελαίου [4]. 

 

Η χρήση των ορυκτών καυσίμων έχουν βελτιώσει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια την 

ποιότητα ζωής των ανθρώπων καθώς έχουν συμβάλλει στην δημιουργία νέων 

προϊόντων και μιας εποχής ευημερίας, εξέλιξης και προόδου. Παρόλο αυτά ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών, οι υπερκαταναλωτικές τάσεις των ανθρώπων 
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καθώς και ο ολοένα αυξανόμενος ρυθμός ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών 

οδηγούν στην αλόγιστη χρήση τους και στην περιβαλλοντική επιβάρυνση. Η 

εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα δεν αναμένεται να μειωθεί σημαντικά κατά τις 

επόμενες δύο δεκαετίες, ενώ η συνολική ζήτηση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί 

κατά περίπου 35% έως το 2035 (Σχήμα 1.2 (α) & (β)) [1,2].  

 

 

Σχήμα 1.2: (α) Εκτίμηση κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας μέχρι το 2035 σε 

δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου. (β) Εκτίμηση προσφοράς πρωτογενούς 

ενέργειας μέχρι το 2035.*Στις ανανεώσιμες πηγές συμπεριλαμβάνονται: αιολική, ηλιακή, 

γεωθερμική, βιομάζα και βιοκαύσιμα [5]. 

 

Αποτέλεσμα της εκτεταμένης χρήσης των ορυκτών καυσίμων, αποτελεί η 

ατμοσφαιρική ρύπανση η οποία έχει αυξηθεί δραματικά [6]. Η ατμοσφαιρική 

ρύπανση αποτελεί σήμερα κυρίαρχο πρόβλημα προς αντιμετώπιση. Οι εκπομπές στην 

ατμόσφαιρα, από την καύση των ορυκτών καυσίμων: του μονοξειδίου του άνθρακα 

(CO), του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), των οξειδίων του αζώτου (NO,NO2), του 

όζοντος (Ο3), του διοξείδιο του θείου (SO2) και των σωματιδίων οδηγούν σε 

περιβαλλοντικά προβλήματα όπως είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η τρύπα του 

όζοντος, η όξινη βροχή και το φωτοχημικό νέφος. Κάθε ένα από τα παραπάνω έχει 

την δική του βαρύτητα με σημαντικότερο όμως φαινόμενο, αυτό του θερμοκηπίου. 

Το φαινόμενο αυτό είναι υπεύθυνο για την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του 

πλανήτη και επιδρά σε μεταβολές του κλίματος, λιώσιμο των πάγων, αύξηση της 

στάθμης και της θερμοκρασίας των ωκεανών και εξαφάνιση εκτάσεων ολόκληρων 
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παράκτιων περιοχών συμπαρασύροντας ακόμα και πόλεις. Κυριότερος ρύπος του 

είναι το διοξείδιο του άνθρακα.  

 

Σχήμα 1.3: Η Συνολική συνεισφορά των αερίων του θερμοκηπίου [7]. 

 

Το CO2 είναι αέριο συστατικό της γήινης ατμόσφαιρας, άοσμο, άχρωμο και άγευστο 

και αποτελεί το σημαντικότερο λόγω συγκέντρωσης αέριο του θερμοκηπίου [8, 9]. 

Το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται με διάφορους τρόπους. Οι πηγές του 

διακρίνονται σε φυσικές και ανθρωπογενείς. Οι ανθρωπογενείς αποτελούν τα τρία 

τέταρτα της παραγωγής CO2 και αποδίδονται κυρίως στην καύση των ορυκτών 

καυσίμων προς παραγωγή ενέργειας. H συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα έχει 

αυξηθεί από    ~ 280 ppm, στην προ-βιομηχανική εποχή, σε ~ 395 ppm το 2013, όπου 

οφείλεται κυρίως στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και προβλέπεται να φθάσει τα 

~ 570 ppm έως το τέλος του αιώνα [6, 10]. Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες εκπομπές 

CO2 στην ατμόσφαιρα είναι η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ. Από το Σχήμα 

1.3 (β) διαπιστώνεται πως η ΕΕ καθώς και οι ΗΠΑ έχουν μειώσει τις εκπομπές CO2 

μετά το 2010 και θα συνεχίσουν να το κάνουν μέχρι το 2030, σε αντίθεση με την 

Κίνα που μπορεί να μειώνει τις εκπομπές της μετά το 2010 παρόλα αυτά όμως αυτές 

θα συνεχίζουν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Γενικότερα όμως και λαμβάνοντας 

υπόψη το Σχήμα 1.4 (α) μπορούμε να διαπιστώσουμε και με αριθμούς την 

συνεχόμενη αύξηση του CO2 στην ατμόσφαιρα καθώς και την αυξημένη χρήση της 

πρωτογενούς ενέργειας μέχρι και το 2030.   
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Σχήμα 1.4: (α) Εκπομπές CO2 σε δισεκατομμύρια τόνους, και κατανάλωση πρωτογενούς 

ενέργειας σε δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου έως το 2030. (β) Εκπομπές CO2 

από την Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ από το 1970 έως το 2030 [11]. 

 

 Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην εποχή μας είναι 

η υπερθέρμανση του πλανήτη, όπου το CO2 θα παίξει το πιο σημαντικό ρόλο. Ως εκ 

τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να διερευνηθούν εναλλακτικοί τρόποι για να 

σταθεροποιηθεί ή ακόμη να μειωθεί η συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα. Υπάρχουν 

τρεις πιθανές στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος:  

i) η μείωση του ποσοστού των εκπομπών του CO2, 

ii) η δέσμευση και αποθήκευση των ανθρωπογενών εκπομπών CO2 (Carbon 

Capture & Storage or Sequestration(CCS))  και  

iii) η δέσμευση του ατμοσφαιρικού ή βιομηχανικού CO2 για την παραγωγή 

χρήσιμων χημικών προϊόντων και καυσίμων (Carbon Capture & 

Utilization (CCU)) [6, 10, 12].  

    

Η πρώτη απαιτεί βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση των συστημάτων και μείωση 

της χρήσης ορυκτών καυσίμων με τη μετάβαση σε ενέργεια από φιλικές προς το 

περιβάλλον πηγές (ΑΠΕ) όπως η ηλιακή και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, [6, 

13] και όχι με βάση τον άνθρακα.  

 

Η δεύτερη επιλογή, της δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα 

(CCS), παραμένει μια αβέβαιη λύση όσον αφορά, τόσο τις τοποθεσίες αποθήκευσης 
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όσο και την μακροπρόθεσμη σταθερότητα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης          

[10, 14, 15]. Ένα «πλήρες από άκρη-σε-άκρη σύστημα CCS» δεσμεύει το CO2 από 

μεγάλες σημειακές πηγές όπως εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, μεταφέρει και εγχέει το συμπιεσμένο CO2 σε πορώδη 

γεωλογική δομή κατάλληλου βάθους (συνήθως πάνω από 800 μέτρα κάτω από την 

επιφάνεια) όπως άδεια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου ή ακόμα και σε 

αλατούχους υδροφορείς στη θάλασσα ή στην ξηρά, και στη συνέχεια εφαρμόζει μια 

σειρά τεχνολογιών παρακολούθησης, μέτρησης και επαλήθευσης για την εξασφάλιση      

της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της μονιμότητας της απομόνωσης του 

δεσμευμένου από την ατμόσφαιρα CO2 [16]. Αυτή αποτελεί μια μεγάλη τεχνολογική 

πρόκληση, όπου δεν έχει ακόμα ευρέως εφαρμογή λόγο των υψηλών κεφαλαίων που 

απαιτούνται.  

 

Η Τρίτη επιλογή, αυτή της αξιοποίησης του CO2 για δημιουργία χρήσιμων χημικών 

προϊόντων και καυσίμων αποτελεί και την κατεύθυνση της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας.   Η υδρογόνωση του CO2 για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας χημικών 

προϊόντων, φαίνεται να είναι μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος, ιδιαίτερα αν 

συνδυάζεται με μια ανανεώσιμη πηγή υδρογόνου. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην 

εξής ιδέα: η περισσευούμενη ηλεκτρική ενέργεια των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας μη αδιάλειπτου χαρακτήρα να αποθηκεύεται ως χημική ενέργεια ενώ 

ταυτόχρονα, μειώνονται οι εκπομπές του CO2 στην ατμόσφαιρα [17, 18]. Από μια 

τέτοια διαδικασία, μπορεί να δημιουργηθεί μια ποικιλία χημικών ουσιών, των οποίων 

τα κύρια προϊόντα είναι η μεθανόλη (αντίδραση 1.1), το μεθάνιο (αντίδραση 1.2) και 

το μονοξείδιο του άνθρακα (αντίδραση 1.3): 

 

CO2 + 3H2 ↔ CH3OH + H2O        ΔΗ298 = -49.6 kJ/mol    (1.1) 

CO2 + 4H2 ↔ CH4 + 2H2O             ΔΗ298 = -165.0 kJ/mol    (1.2) 

CO2 + H2 ↔ CO + H2O              ΔΗ298 = 41.2 kJ/mol     (1.3) 

 

Ο σχηματισμός της μεθανόλης (1.1) είναι εξώθερμη αντίδραση και μειώνει τον 

αριθμό των αερίων μορίων της αντίδρασης. Από θερμοδυναμικής άποψη η χαμηλή 

θερμοκρασία και η αυξημένη πίεση ευνοούν τη σύνθεση μεθανόλης. Σήμερα, 

παράγεται από αέριο σύνθεσης μέσα από τη λεγόμενη ‘’διαδικασία χαμηλής πίεσης’’ 

στα 35 - 55 bar σε καταλύτες που βασίζονται στο χαλκό (Cu) και στις διάφορες 
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συνθέσεις του αντιδραστήρα [19]. Η υδρογόνωση του CO2 για σύνθεση μεθανόλης 

θεωρείται ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της ετερογενούς 

κατάλυσης. Μια επιτυχής έκβαση σε αυτή την κατεύθυνση θα έχει σημαντικά 

περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις 

του CO2 στο παγκόσμιο κλίμα, αλλά και το ρόλο που μπορεί να αποκτήσει η 

μεθανόλη ως πιθανό μέσο αποθήκευσης ενέργειας, σε μια μελλοντική όπως 

χαρακτηρίζετε «οικονομία μεθανόλης» [20]. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υδρογόνωση 

του CO2 θα πραγματοποιείται μέσω καταλυτικής διεργασίας, οπότε θα δοθεί 

ιδιαίτερη έμφαση στην σύγκριση και στην χρησιμοποίηση των καταλληλότερων 

καταλυτών (Au). 

 

Πολλοί καταλύτες έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα όσον αφορά την αντίδραση 

υδρογόνωσης του CO2 προς σύνθεση μεθανόλης, όπου οι υποστηριζόμενοι καταλύτες 

Cu αναφέρονται ως οι πιο αποτελεσματικοί , αλλά ακόμα και σήμερα χωρίς επαρκή 

ενεργότητα και εκλεκτικότητα για μια βιομηχανική εφαρμογή. Οι ερευνητικές 

προσπάθειες για βελτιστοποίηση της τοπικής χημείας των επιφανειών καθώς και της 

αποδοτικότητας των χρησιμοποιούμενων καταλυτών έχουν επικεντρωθεί στη χρήση 

των διαφορετικών τεχνικών παρασκευής και στην προαγωγή και/ή διόρθωση των 

δομικών επιφανειών. Από αυτή την άποψη, έχει αποδειχθεί προσφάτως ότι η υψηλή 

διασπορά του Cu, σε συνδυασμό με μια υψηλή επιφανειακή συγκέντρωση από 

αναγόμενα είδη Cu (Cu + / Cu0), μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τον σχηματισμό 

μεθανόλης από την υδρογόνωση του CO2 [19, 21]. 

 

Από την άλλη πλευρά, ο Αu από μακροσκοπική κλίμακα, δεν είναι ένας δραστικός 

καταλύτης για τις περισσότερες αντιδράσεις λόγω της υψηλής μοριακής 

σταθερότητας και της χαμηλής προσροφητικής του ενέργειας [22]. Ωστόσο, ο χρυσός 

σε μορφή υποστηριγμένων νανο-σωματιδίων έχει αναφερθεί ως εξαιρετικά δραστικό 

στοιχείο για πολλές καταλυτικές αντιδράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων, οξείδωση του CO , την αντίδραση μετατόπισης υδραερίου (WGS) και την 

υδρογόνωση του CO2 [23-28]. Πολλά πειραματικά [24, 29] και θεωρητικά [30, 31] 

έργα έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να κατανοήσουμε αυτή την 

περίεργη συμπεριφορά του χρυσού. Η επίδραση των διαφόρων παραμέτρων σύνθεσης 

για την καταλυτική ενεργότητα επισήμανε την υψηλή δομική ευαισθησία αυτών των 
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νανο-σωματιδίων [25]. Οι δύο βασικοί λόγοι για την αυξημένη ενεργότητα των 

καταλυτών νανο-σωματιδίων χρυσού είναι :  

(1)η υψηλή συγκέντρωση σε θέσεις χαμηλού συντονισμού στην επιφάνεια των νανο-

σωματιδίων [31], και  

(2) το μέγεθος των νανο-σωματιδίων [29]. 

 

Εκτός από το μέγεθος των σωματιδίων, η ενεργότητα των καταλυτών χρυσού 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους φορείς υποστήριξης. Διάφορα οξείδια έχουν 

χρησιμοποιηθεί ως φορείς υποστήριξης  (π.χ. TiO2, Fe2O3, ZnO, ZrO2, CeO2) για τους 

καταλύτες χρυσού στο παρελθόν [26-28,32-34]. Έχει αποδειχθεί ότι ο χρυσός είναι 

πιο ενεργός όταν υποστηρίζεται από οξείδια με ισχυρές ιδιότητες οξειδοαναγωγής 

[26, 32, 35]. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της αντίδρασης μετατόπισης του 

υδραερίου (WGS reaction), η βελτιωμένη συμπεριφορά οξειδοαναγωγής των 

καταλυτών Au/Fe2O3 έχει προταθεί ως σημαντικός παράγοντας για την ενεργότητα 

του συγκεκριμένου καταλύτη [35 , 36]. Ένας ακόμη κρίσιμος ρόλος του φορέα 

υποστήριξης, είναι η σταθεροποίηση των νανο-σωματιδίων χρυσού στην ενεργή τους 

κατάσταση, μέσω των αλληλεπιδράσεων μετάλλου-φορέα υποστήριξης, είτε 

ηλεκτρονικά (π.χ. με μεταφορά φορτίου μεταξύ μετάλλου και φορέα υποστήριξης), 

είτε γεωμετρικά (π.χ. με τροποποίηση της μορφολογίας των νανο-σωματιδίων 

χρυσού) [25, 29, 37-40]. Έχει αναφερθεί ότι τα νανο-σωματίδια χρυσού (Au) που 

υποστηρίζονται σε TiO2 παρουσίασαν ένα πιο σφαιρικό σχήμα, ενώ εκείνα που 

υποστηρίζονται σε ZnO διέθεταν μια πολυεδρική μορφολογία [41]. Σε μια συνολική 

αναθεώρηση του Liu και άλλων [40] για το ρόλο του φορέα υποστήριξης σε 

κατάλυση με χρυσό, κατέστη σαφές ότι πολλοί παράγοντες, που αφορούν το μέγεθος 

και το σχήμα του Au, καθώς και την μορφολογία του φορέα υποστήριξης, θα 

μπορούσαν να αλλάξουν την διεπιφανειακή επαφή μεταξύ των σωματιδίων χρυσού 

και των αναγώγιμων μεταλλικών οξειδίων (RMOs), επηρεάζοντας σημαντικά την 

καταλυτική δραστηριότητα/εκλεκτικότητα. Από την άλλη πλευρά, η απόδοση των 

καταλυτών Au που υποστηρίζονται από αμείωτα μεταλλικά οξείδια (IMOS) μπορεί 

να αποδοθεί κυρίως στην αφθονία των χαμηλό-συντονισμένων περιοχών στην 

επιφάνειά τους.  
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Όσον αφορά το ρόλο του φορέα υποστήριξης στην αντίδραση υδρογόνωσης CO2 

πάνω σε καταλύτες νανο-σωματιδίων χρυσού, έρευνες του Hartadi και άλλων [27] 

έχουν δείξει με σαφήνεια ότι ο φορέας υποστήριξης (Al2O3, TiO2, ZnO και ZrO2) 

μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ενεργότητα και εκλεκτικότητα των καταλυτών. 

Ο Au/ZnO βρέθηκε να είναι μακράν ο πιο εκλεκτικός προς μεθανόλη καταλύτης, που 

ακολουθείται από TiO2> ZrO2> Al2O3. Κατά παρόμοιο τρόπο, ο Sakurai και άλλοι 

[42] κατέληξαν στο συμπέρασμα, συγκρίνοντας τους  Au/TiO2, Au/ZrO2 και Au/ZnO 

καταλύτες, ότι οι πιο όξινοι (PH<7) μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερες 

μετατροπές CO2, συνοδευόμενοι ωστόσο από κατώτερη εκλεκτικότητα προς 

μεθανόλη, σε αντίθεση με τους περισσότερους βασικούς (PH>7) καταλύτες, όπως 

στην περίπτωση του καταλύτη Au/ZnO. 

 

Αν και η αντίδραση υδρογόνωσης του CO2 έχει εκτενώς διερευνηθεί σε διάφορους 

καταλύτες, ο αντίκτυπος της υποστήριξης των νανο-σωματιδίων χρυσού , δεν έχει 

ακόμα αποσαφηνιστεί. 
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Σκοπός της Εργασίας 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο έρευνας την ανάπτυξη ενεργών 

και θερμικά σταθερών καταλυτικών συστημάτων νανο-σωματιδίων χρυσού, τα οποία 

θα μπορούν να περιορίσουν την συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στα 

απαέρια των καύσεων. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την έντονη ερευνητική 

δραστηριότητα στον τομέα αυτό δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς δραστικά και 

σταθερά καταλυτικά υλικά, τα οποία να δύνανται να ελέγχουν αποτελεσματικά τις 

εκπομπές CO2. Για το σκοπό αυτό, η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να ρίξει 

περισσότερο φως σχετικά με τον αντίκτυπο της φύσης του φορέα υποστήριξης, μέσω 

της συστηματικής διερεύνησης διαφόρων οξειδίων διαφορετικής υφής και ιδιοτήτων 

οξειδοαναγωγής (MxOy: Al2O3, TiO2, CeO2, Fe2O3, ZnO), όσον αφορά τη 

ενεργότητα υδρογόνωσης του CO2 σε καταλύτες νανο-σωματιδίων χρυσού. Έτσι 

γίνονται πλέον διαχειρίσιμες οι εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα ενώ ταυτόχρονα με 

την δέσμευση του και χρήση κατάλληλων χημικών διεργασιών μπορούν να 

παραχθούν ενεργειακά καύσιμα και διάφορα χημικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης 

αξίας, αντικαθιστώντας τα ορυκτά. Βασική προϋπόθεση είναι το παραγόμενο 

υδρογόνο να προέρχεται από κάποια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ώστε να μην 

αυξάνονται οι εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα. Με αυτή τη διαδικασία θα αναδειχθεί 

η σημαντικότητα των καταλυτών στον σημερινό τρόπο ζωής, καθώς και η 

αναγκαιότητα ανανεώσιμων καυσίμων. Επιπλέον αποτελεί έναν οικονομικό τρόπο 

ανακύκλωσης μεγάλων ποσοτήτων CO2. Τέλος σκοπός μας είναι να εκλέξουμε τον 

καταλληλότερο για αυτήν την διαδικασία καταλύτη Au/MxOy, με την υψηλότερη 

εκλεκτικότητα προς μεθανόλη. 
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Κεφάλαιο 2ο. Αντιδράσεις Υδρογόνωσης CO2 

2.1 Γενικά  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναδεικνύονται οι αντιδράσεις και οι αντίστοιχοι καταλύτες 

που αφορούν την υδρογόνωση του CO2  προς παραγωγή χρήσιμων χημικών 

προϊόντων και καυσίμων, όπου πραγματοποιείται μια εκτενέστερη αναφορά στην 

μεθανόλη. Χρησιμοποιώντας διαφορετικές συνθήκες αντίδρασης και κατάλληλους 

καταλύτες υπάρχει η δυνατότητα να παραχθούν προϊόντα όπως η μεθανόλη, ο 

διμεθυλαιθέρας, αέριο σύνθεσης, υδρογονάνθρακες, το μυρμικικό οξύ κ.α. Οι πιο 

σημαντικές διεργασίες μέσα από τις οποίες παράγονται τα προϊόντα αυτά, είναι η 

αντίστροφη αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου (RWGS), η σύνθεση μεθανόλης 

και διμεθυλαιθέρα, η αντίδραση Fischer – Tropsch για παραγωγή συνθετικών υγρών 

καύσιμων, η αντίδραση Sabatier, η αντίδραση Bosch και η σύνθεση φορμαμιδίων και 

μυρμικικού οξέος. Από όλες τις περιπτώσεις, αυτές που εφαρμόζονται σήμερα στην 

βιομηχανική πρακτική είναι η αντίστροφη αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου, η 

διεργασία Fischer–Tropsch, η παραγωγή μεθανόλης και διμεθυλαιθέρα, η παραγωγή 

φορμαμιδίων. Οι αντιδράσεις Sabatier και Bosch εφαρμόζονται σε ειδικές 

περιπτώσεις και μελετήθηκαν με σκοπό τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα και 

την παραγωγή καθαρού νερού πάνω σε διαστημικό σταθμό. Από τις παραπάνω 

διεργασίες θα ασχοληθούμε κυρίως με την αντίδραση σύνθεσης μεθανόλης, την 

RWGS, την Fisher-Tropsch, την Bosch και την Sabatier.  Σκοπός, λοιπόν, του 

κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιαστούν οι παραπάνω αντιδράσεις καθώς και οι 

κατάλληλοι καταλύτες που χρησιμοποιούνται για κάθε αντίδραση.  
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2.2 Υδρογόνωση του CO2  

Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία η χημική διεργασία που θα μελετηθεί είναι 

η υδρογόνωση του CO2. Το διοξείδιο του άνθρακα όταν αντιδρά με το υδρογόνο 

παράγονται διάφορα προϊόντα ανάλογα πάντα με τις συνθήκες της αντίδρασης που 

επικρατούν, τους καταλύτες που χρησιμοποιούνται, κλπ.  

 

Σχήμα 2.1 : σχηματική απεικόνιση λειτουργικής διεργασίας της υδρογόνωσης του CO2 [43]. 

  

Η υδρογόνωση του CO2 ακολουθεί την παρακάτω πορεία :  

 

 

 

Από την υδρογόνωση του CO2 παράγονται : μονοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, 

αιθανόλη, μεθανόλη, αέριο σύνθεσης, φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες, 

διμεθυλαιθέρας, ανώτερες αλκοόλες, μυρμηκικές ενώσεις, φορμαμίδια, ανθρακικό 

άλας. Η αναγωγή προς μονοξείδιο του άνθρακα είναι χρήσιμη αντίδραση όταν το 

αέριο μίγμα υδρογόνου και μονοξειδίου του άνθρακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

τροφοδοσία στη βιομηχανική παραγωγή του αιθυλενίου και της μεθανόλης. Η 

μεθανόλη (CH3OH), οι κατώτεροι υδρογονάνθρακες (μεθάνιο, αιθάνιο, αιθυλένιο, 

κλπ), το μονοξείδιο του άνθρακα, και το μυρμηκικό οξύ (HCOOH) έχουν παραχθεί 

από το διοξείδιο του άνθρακα και το υδρογόνο με τη χρήση διαφορετικών καταλυτών 

από μέταλλα και οξείδια μετάλλων σε υψηλή θερμοκρασία και πίεση [44].  
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Η εκλεκτικότητα και η καταλυτική ενεργότητα εξαρτώνται από τον καταλύτη, τη 

θερμοκρασία, το λόγο CO2/H2, και την πίεση [44, 45]. 

 

Η βασική αντίδραση της υδρογόνωσης του διοξειδίου του άνθρακα είναι η 

αντίστροφη αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου (Reverse Water Gas Shift), 

σύμφωνα με την οποία το διοξείδιο του άνθρακα αντιδρά με το υδρογόνο προς 

μονοξείδιο του άνθρακα και νερό. Παρακάτω παραθέτεται η αντίδραση μετατόπισης 

του υδραερίου (Water Gas Shift) : 

 

CO + H2O ↔ H2 + CO2             (2.1) 

 

Επίσης, βασική αντίδραση της διεργασίας αυτής είναι η παραγωγή μεθανίου και 

νερού που επιτυγχάνεται μέσω της αντίδρασης Sabatier. Για την παραγωγή 

συνθετικών υγρών καυσίμων είναι επίσης διαδεδομένη η σύνθεση Fischer-Tropsch 

(FT), όπου είτε μέσω της μεθανόλης, είτε όχι, παράγονται υδρογονάνθρακες, όπως η 

βενζίνη. Ο διμεθυλαιθέρας, που είναι καύσιμο προϊόν, μπορεί να παραχθεί μέσω της 

μεθανόλης είτε σε ένα, ή σε δύο στάδια.  

 

Για την παραγωγή της μεθανόλης απαιτούνται τρία μόρια υδρογόνου και οι 

κατάλληλες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Ο μηχανισμός της συγκεκριμένης 

αντίδρασης έχει ερμηνευθεί και μελετηθεί από πολλούς ερευνητές. Η μεθανόλη 

μπορεί να παραχθεί και μέσω της αντίστροφης αντίδρασης μετατόπισης υδραερίου, ή 

και μέσω μυρμηκικών ενώσεων. Οι ανώτερες αλκοόλες μπορούν να παραχθούν 

συνδυαστικά από την αντίδραση RWGS και του μετέπειτα σχηματισμού ανώτερων 

αλκοολών από το αέριο σύνθεσης. Για την παραγωγή χημικών ενώσεων, όπως οι 

μυρμηκικές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως πρώτες ύλες για την παραγωγή 

άλλων χημικών ουσιών, απαιτείται η προσθήκη μιας ανόργανης βάσης. Τέλος, η 

μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα, του υδρογόνου, και των δευτεροταγών 

αμινών στα αντίστοιχα φορμαμίδια είναι μία ακόμη πορεία της διεργασίας της 

υδρογόνωσης του CO2, η οποία συνεισφέρει στην οικολογική διεργασία της 

φορμυλίωσης. 
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2.3 Σύνθεση Μεθανόλης 

Το διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί στις μέρες μας πρώτη ύλη και για την παραγωγή 

μεθανίου, μεθανόλης και διμεθυλαιθέρα. Το μεθάνιο είναι λιγότερο επιθυμητό από τη 

μεθανόλη, λόγω της μικρής πυκνότητας του και του υψηλού κόστους μεταφοράς του, 

που επηρεάζουν αρνητικά την τιμή του. Με τη χημική μετατροπή του CO2 σε 

μεθανόλη πραγματοποιείται η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίησή του. Η 

μεθανόλη είναι ένας εναλλακτικός τρόπος μεταφοράς, αποθήκευσης και χρήσης 

ενέργειας. Επίσης αποτελεί εξαιρετικό καύσιμο στις μηχανές εσωτερικής καύσης και 

στις κυψέλες καυσίμου απευθείας οξείδωσης, καθώς και πρώτη ύλη για την 

παραγωγή ελαφρών ολεφινών. 

 

Η μεθανόλη είναι οργανική χημική ένωση άνθρακα, οξυγόνου και υδρογόνου, που 

αντιπροσωπεύεται από τους τύπους CH4O, CH3OH, όπου ο τελευταίος μπορεί να 

γραφεί συντομογραφικά και ως MeOH. Παλαιότερα είχε το όνομα : ξυλόπνευμα 

επειδή παράγονταν κυρίως ως παραπροϊόν της ξηρής απόσταξης (πρακτικά 

πυρόλυσης) ξύλου. Σήμερα, παράγεται βιομηχανικά από CO,CO2 και υδρογόνο. 

Είναι η απλούστερη αλκοόλη. Η χημικά καθαρή μεθανόλη στις συνθήκες αναφοράς 

(25 βαθμούς κελσίου και 1 ατμόσφαιρα) είναι ελαφρύ, άχρωμο, εύφλεκτο και τοξικό 

υγρό με χαρακτηριστική οσμή που θυμίζει αυτήν της αιθανόλης, με την διαφορά ότι 

είναι λίγο γλυκύτερη από αυτήν. Η υγρή μεθανόλη είναι πολικό υγρό που 

χρησιμοποιείται ως αντιψυκτικό, διαλύτης, καύσιμο, αλλά και ως επικίνδυνο (αν και 

απαγορευμένο για τρόφιμα και ποτά) υποκατάστατο της αιθανόλης. Επιπλέον, 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοντίζελ, μέσω αντιδράσεων μετεστεροποίησης 

[46].  

  

Η μεθανόλη σήμερα παράγεται κατά κύριο λόγο από το Syngas (αέριο σύνθεσης) ή 

από το φυσικό αέριο (αφού μετατραπεί σε Syngas), όμως έχουν δοκιμαστεί με 

επιτυχία και άλλες μέθοδοι. Μεθανόλη μπορεί να παραχθεί με καλές αποδόσεις από 
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αγροτικά προϊόντα και αστικά απόβλητα, ξύλο και πολλά άλλα είδη βιομάζας. Μια 

άλλη ενδιαφέρουσα μέθοδος είναι αυτή της υδρογόνωσης του διοξειδίου του άνθρακα 

που παράγεται στα καυσαέρια των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας, τσιμέντου και 

σε άλλες βιομηχανικές μονάδες. Η τελευταία μέθοδος αποτελεί και το αντικείμενο 

μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Για να επιτευχθεί αυτή η παραγωγή 

μεθανόλης, θα πρέπει αρχικά να υπάρξει δέσμευση του CO2 από τις καμινάδες των 

εργοστασίων παραγωγής ενέργειας, τσιμέντου και άλλων βιομηχανικών μονάδων. 

 

Η αντίδραση σύνθεσης μεθανόλης μέσω υδρογόνωσης του διοξειδίου του άνθρακα 

είναι γνωστή από τον προηγούμενο αιώνα και παρουσιάζεται παρακάτω : 

 

CO2 + 3H2 ↔ CH3OH + H2O        ΔΗ298 = -49.6 kJ/mol    (2.2) 

 

Ο σχηματισμός της μεθανόλης (2.2) είναι εξώθερμη αντίδραση και μειώνει τον 

αριθμό των αερίων μορίων της αντίδρασης. Από θερμοδυναμικής άποψη η χαμηλή 

θερμοκρασία και η αυξημένη πίεση ευνοούν τη σύνθεση της. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί η αναγωγή αυτή μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην μείωση της 

αύξησης του CO2 στην ατμόσφαιρα. Το υδρογόνο που απαιτείται για την χημική 

ανακύκλωση του διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να προέλθει από το νερό (με 

ηλεκτρόλυση ή άλλου τύπου διάσπαση) ή από άλλες σημαντικές πηγές 

υδρογονανθράκων μέσω αναμόρφωσης. Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες για 

την ανάπτυξη καταλυτικού συστήματος υδρογόνωσης του CO2. Πρόσφατα, 

αναπτύχθηκαν για την αντίδραση αυτή αποτελεσματικοί καταλύτες από μέταλλα και 

τα οξείδια τους, όπως από Χαλκό και οξείδιο του Ψευδαργύρου. Η Lurgi AG, που 

κατέχει ηγετική θέση στην σύνθεση μεθανόλης, ανέπτυξε και έλεγξε διεξοδικά έναν 

δραστικό καταλύτη για τη σύνθεση μεθανόλης από CO2 και H2, όπου σε θερμοκρασία 

260°C, ελαφρώς υψηλότερη από την συμβατική καταλυτική σύνθεση μεθανόλης, 

παρουσιάζει εξαιρετική εκλεκτικότητα προς μεθανόλη [47]. Η ενεργότητα αυτού του 

καταλύτη μειώθηκε σε περίπου το ίδιο ποσοστό με τη ενεργότητα του εμπορικού 

καταλύτη που χρησιμοποιείται στις συνήθεις μονάδες σύνθεσης μεθανόλης. Στην 

Ιαπωνία εφαρμόζεται η σύνθεση της μεθανόλης από CO2 και H2 σε πιλοτική κλίμακα, 

με εκλεκτικότητα προς μεθανόλη 99.8% [48]. Αναπτύχθηκε, επίσης, η διεργασία 

σύνθεσης μεθανόλης σε υγρή φάση από CO2 και Η2 με εκλεκτικότητα περίπου 95% 

[49]. 
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2.3.1 Καταλυτικά συστήματα σύνθεσης μεθανόλης  

Εμπορικά, παρ’ όλα αυτά, η μεθανόλη παράγεται πλέον αποκλειστικά μέσω της 

καταλυτικής μετατροπής του αερίου σύνθεσης. Οι διεργασίες κατατάσσονται 

σύμφωνα με την πίεση που χρησιμοποιείται, α) σε υψηλής πίεσης διεργασία            

25-30MPa, β) σε μέσης πίεσης διεργασία 10-25MPa, και γ) σε χαμηλής πίεσης 

διεργασία 5-10MPa [50]. Τα κύρια πλεονεκτήματα της διεργασίας χαμηλής πίεσης 

είναι το μικρότερο κόστος επένδυσης και παραγωγής, η αξιοπιστία της βελτιωμένης 

λειτουργίας, και η μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή κλιμάκωσης.   

    

Η πρώτη βιομηχανική παραγωγή μεθανόλης από αέριο σύνθεσης με την πρώτη 

μέθοδο, αυτή της υψηλής πίεσης χρησιμοποιεί ένα σύστημα καταλύτη που 

αποτελείται από οξείδιο του ψευδαργύρου και οξείδιο του χρωμίου. Ο καταλύτης, ο 

οποίος χρησιμοποιήθηκε στα 25-35 ΜΡα και στους 300-450 oC, ήταν εξαιρετικά 

σταθερός στις ενώσεις θείου και χλωρίου που εμπεριέχονταν στο αέριο σύνθεσης  

[51-54]. Λόγω του μεγάλου κόστους των καταλυτών αυτών, η σύνθεση σε υψηλή 

πίεση δεν ήταν οικονομικά βιώσιμη, και έτσι, στα μέσα της δεκαετίας του 1980 

έκλεισε το τελευταίο εργοστάσιο μεθανόλης που βασίζονταν στην διεργασία αυτή.   

    

Όσον αφορά τη διεργασία μέσης πίεσης η χρήση των καταλυτών από οξείδιο του 

Χαλκού - οξείδιο του Ψευδαργύρου στη σύνθεση της μεθανόλης στα 15 MPa και 

στους 300 οC περιγράφηκε από τη BASF το 1920 [55, 56]. Ωστόσο η βιομηχανική 

χρήση τους αποτράπηκε, γιατί οι προσμίξεις από υδρόθειο και ενώσεις χλωρίου στο 

αέριο σύνθεσης απενεργοποιούν ταχέως τους καταλύτες. Ο καταλύτης αυτός 

σταθεροποιήθηκε θερμικά με αλουμίνα και χρησιμοποιήθηκε για να μετατρέψει το 

εξαιρετικά καθαρό (δηλ., σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένο από θείο και ενώσεις του 

χλωρίου, H2S <0,1 ppm) αέριο σύνθεσης σε μεθανόλη [57]. Καθώς ο καταλύτης 

αυτός ήταν εξαιρετικά ενεργός, η σύνθεση της μεθανόλης θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί στους 220-230oC και στα 5MPa, δηλαδή στη διεργασία χαμηλής 

πίεσης. Η υψηλή εκλεκτικότητα του καταλύτη έδωσε μια καθαρότητα στη μεθανόλη 

μεγαλύτερη του 99,5%. Ο σχηματισμός των παραπροϊόντων (π.χ., διμεθυλαιθέρας, 

ανώτερες αλκοόλες, καρβονυλικές, και μεθάνιο) που παράγονταν με τον καταλύτη 

που χρησιμοποιείται στην διεργασία υψηλών πιέσεων, μειώθηκαν, και στην 

περίπτωση του μεθανίου, εξαλείφθηκαν εντελώς. Όλοι οι καταλύτες για διεργασία σε 
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χαμηλές πιέσεις περιέχουν οξείδιο του χαλκού και οξείδιο του ψευδαργύρου με ένα ή 

περισσότερα σταθεροποιητικά πρόσθετα. Η αλουμίνα, το οξείδιο του χρωμίου, ή τα 

μικτά οξείδια του ψευδαργύρου και του αλουμινίου έχουν αποδειχθεί κατάλληλα για 

το σκοπό αυτό [58, 59]. 

 

Επιπλέον πολλοί τροποποιημένοι καταλύτες χαλκού – οξειδίου ψευδαργύρου - 

αλουμίνας έχουν παραχθεί με την προσθήκη βορίου, μαγγανίου, δημητρίου, χρωμίου, 

βαναδίου, μαγνησίου, ή άλλων στοιχείων [60-68]. Άλλοι βασικοί τύποι καταλυτικών 

συστημάτων που έχουν διερευνηθεί είναι οι καταλύτες χαλκού Raney, τα κράματα χαλκού με 

θόριο ή τα οξείδια σπανίων γαιών και οι καταλύτες ευγενών μετάλλων [69-74]. Μόνο οι 

καταλύτες από κράμα χαλκού αναφέρθηκαν να έχουν υψηλότερη ενεργότητα από 

τους συμβατικούς καταλύτες χαλκού - οξειδίου ψευδαργύρου – αλουμίνας [75]. Παρ’ 

όλα αυτά μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά καταλύτες χαλκού που 

περιέχουν οξείδιο ψευδαργύρου και αλουμίνα. Οι καταλύτες αυτοί επιδεικνύουν 

υψηλή ενεργότητα, πολύ καλή εκλεκτικότητα, επαρκή σταθερότητα και σχετικά 

χαμηλό κόστος παραγωγής.  

 

 

2.4 Αντίδραση Sabatier  

Η αντίδραση ή διεργασία Sabatier λαμβάνει χώρα στους 300 με 400 βαθμούς κελσίου 

και αφορά την αντίδραση του υδρογόνου με το διοξείδιο του άνθρακα. Η αντίδραση 

Sabatier που είναι ουσιαστικά η αντίδραση μεθανίωσης του CO2 φαίνεται παρακάτω 

και περιγράφεται από την εξίσωση (2.3):  

 

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O              (ΔΗ= - 167 kJ/mol)        (2.3) 

 

Η διεργασία αυτή είναι εξώθερμη (ΔΗ= - 167 kJ/mol) και έχει προταθεί σε 

εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για την αξιοποίηση του 

πλεονάσματος της ηλεκτρικής ενέργειας. Το μόνο ενεργοβόρο στάδιο αυτής της 

αντίδρασης είναι η παραγωγή του υδρογόνου (Η2). Η αξιοποίηση επικεντρώνεται 

στην ηλεκτρόλυση του νερού όπου πραγματοποιείται διαχωρισμός του νερού σε 

υδρογόνο και οξυγόνο [76].  
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Το μεθάνιο (CH4) μπορεί να μεταφερθεί στο υπάρχον δίκτυο αερίου, όπου σε πολλά 

κράτη υπάρχει η δυνατότητα είτε να χρησιμοποιηθεί άμεσα, είτε να μπορεί να 

αποθηκευτεί για 1-2 έτη. Έτσι το μεθάνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βάση την 

ενεργειακή ζήτηση, εξισορροπώντας τις περιπτώσεις όπου η παραγωγή ενέργειας από 

ΑΠΕ είναι χαμηλή και δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις εκάστοτε απαιτήσεις. 

    

Η ηλεκτρόλυση του νερού για το σχηματισμό υδρογόνου (μηδενικές εκπομπές CO2) 

και η προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα (διεργασία Sabatier) για την σύνθεση 

μεθανίου μπορεί να αποτελέσει την λύση στο παραπάνω πρόβλημα. Μεγάλες 

ποσότητες CO2 μπορούν να δεσμευτούν από τις καμινάδες μεγάλων βιομηχανικών 

μονάδων καθώς και από εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μείωση των εκπομπών CO2 που αποτελεί και το 

σημαντικότερο θερμοκηπικό αέριο. Η μεθανίωση του CO2, ή όπως αναφέρεται ως 

αντίδραση Sabatier αξιοποιείται από καταλύτες Νικελίου, Ρουθηνίου, Παλλαδίου και 

Πλατίνας . 

 

2.4.1 Καταλύτες αξιοποίησης της αντίδρασης Sabatier  

Η υδρογόνωση του CO2 προς μεθάνιο έχει διερευνηθεί χρησιμοποιώντας μια σειρά 

από καταλυτικά συστήματα με βάση τα VIIIB μέταλλα (π.χ., Ru και Rh) στηριγμένα 

σε διάφορα οξείδια (π.χ., SiO2, TiO2, Al2O3, ZrO2, και CeO2). Οι υποστηριζόμενοι 

καταλύτες σε νικέλιο έχουν μελετηθεί περισσότερο από άλλα υλικά. Φορείς με 

μεγάλη ειδική επιφάνεια, συνήθως οξείδια, έχουν εφαρμοστεί ευρέως για την 

παρασκευή καταλυτών μετάλλου. Η φύση του φορέα παίζει σημαντικό ρόλο στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ νικελίου και φορέα, έτσι προσδιορίζει την καταλυτική 

συμπεριφορά ως προς την ενεργότητα και εκλεκτικότητα της μεθανίωσης του CO2 

[77].  Το άμορφο διοξείδιο του πυριτίου που προκύπτει από την τέφρα φλοιών ρυζιού 

(RHA) έχει υψηλή ειδική επιφάνεια (125-132 m2 g-1), υψηλό σημείο τήξεως, και είναι 

πορώδες. Οι Chang et al. [78-80] ανέφεραν ότι οι καταλύτες νικελίου που είναι 

στηριγμένοι σε άμορφο διοξείδιο του πυριτίου είναι ενεργοί για την μεθανίωση του 

CO2. Στον Πίνακα 2.1 απεικονίζεται η συχνότητα προϊόντος (Turnover Frequency, 

ΤΟF) του μεθανίου (μεθάνιο που παράγεται ανά ενεργή θέση νικελίου ανά 

δευτερόλεπτο) για την υδρογόνωση του CO2 σε υψηλής διασποράς καταλύτες 

νικελίου παρασκευασμένοι με διάφορες μεθόδους. Η ενεργότητα της υδρογόνωσης 
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των νανο-σωματιδίων νικελίου στηριγμένα σε άμορφο διοξείδιο του πυριτίου είναι 

καλύτερη από εκείνη σε πήκτωμα πυριτίου, silica gel [81]. 

 

Πίνακας 2.1 : Σύγκριση ενεργοτήτων μεθανίωσης CO2 σε καταλύτες Νικελίου 

 

Το άμορφο διοξείδιο του πυριτίου χρησιμοποιείται επίσης ως πρώτη ύλη για την 

παρασκευή μιας σειράς συνθέσεων πυριτίας-αλουμίνας, ως φορείς για τους 

καταλύτες με βάση το νικέλιο (Ni/RHA-Al2O3), τα οποία συνθέτονται διαμέσου 

μεθόδων ανταλλαγής ιόντων [82]. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αναγωγή του ΝiΟ 

από την πολύ-επίπεδη ένωση νικελίου είναι ιδιαίτερα δύσκολη, πιθανόν λόγω της 

παρουσίας της αλουμίνας που είναι παγιδευμένη σε σωματίδια ΝiΟ, το οποίο έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της ενέργειας ενεργοποίησης της αναγωγής [83]. Η 

μετατροπή του CO2 και η απόδοση του CH4 εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις 

θερμοκρασίες απανθράκωσης και αναγωγής των καταλυτών. Η ενεργότητα της 

υδρογόνωσης μειώνεται καθώς αυξάνεται το περιεχόμενο αλουμίνας, υποδεικνύοντας 

ότι δεν ευθύνονται μόνο οι όξινες θέσεις για την αντίδραση.  

    

Ο καταλύτης Ni/RHA-Al2O3 παρασκευάστηκε επίσης με τον εμποτισμό της 

αρχόμενης υγρασίας και εμφάνισε ευνοϊκή καταλυτική ενεργότητα λόγω της δομής 

των μεσοπόρων και της μεγάλης ειδικής επιφάνειας [77]. Για το σύστημα αυτό 

βρέθηκε μια ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ του μετάλλου και του οξειδίου (SIMO). 

Κατά συνέπεια, σχηματίζονται νανο-κρυσταλλίτες οξειδίου του νικελίου (π.χ., NiO 

και NiAl2O4) με υψηλή διασπορά στην επιφάνεια. Σε μια βέλτιστη θερμοκρασία 

αντίδρασης (773 K), επιτυγχάνεται μέγιστη απόδοση (~58%) και εκλεκτικότητα CH4 

(~90%) [77]. Η καταλυτική ενεργότητα του Ni/RHA-Al2O3 είναι καλύτερη από 

εκείνη του Ni/SiO2-Αl2O3 λόγω της καλύτερης διασποράς του μετάλλου και του 

υψηλότερου ρυθμού της χημικής αντίδρασης.  

Λόγω της σημαντικής επίδρασης του φορέα στη διασπορά της δραστικής φάσης, η 
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παρασκευή υψηλά διεσπαρμένων καταλυτών στηριγμένων σε μέταλλα αποτέλεσε το 

επίκεντρο της έρευνας. Οι Du et al., [83], εφάρμοσαν τους καταλύτες Ni/MCM-41 με 

διαφορετική ποσότητα Νi για την μεθανίωση του CO2. Η υψηλή εκλεκτικότητα                           

(96 %) και η χώρου-χρόνου απόδοση (STY, 91,4 gkg-1h-1) επιτεύχθηκαν για 3 κ.β.% 

Ni/MCM-41, χωρική ταχύτητα 5760 kg-1h-1, ανώτερα εκείνων για καταλύτες Ni/SiO2 

και συγκρίσιμα με καταλύτες Ru/SiO2 [81, 82, 84]. Η υψηλή εκλεκτικότητα 

διατηρείται σε υψηλότερη θερμοκρασία αντίδρασης (673 K) με αυξημένη STY (633 

gkg-1h-1). Η αναγωγή στους 973 K παράγει σταθερό καταλύτη αποδίδοντας την 

καλύτερη ενεργότητα και εκλεκτικότητα δεδομένου ότι τα περισσότερα είδη Νi 

ανάγονται σε εξαιρετικά διασκορπισμένα ΝiΟ λόγω της επιφανειακής επίδρασης της 

πρόσδεσης [83]. 

 

Το ZrO2 είναι ένας ενδιαφέρον φορέας λόγω της όξινης/βασικής συμπεριφοράς του 

και της ικανότητάς του να προσροφά CO2. Οι καταλύτες Ni/ZrO2 με διάφορες 

ποσότητες πολυμόρφου ZrO2 μπορούν να παρασκευαστούν από άμορφα κράματα     

Ni – Zr [85]. Το κλάσμα του τετραγωνικού ZrO2 (t-ZrO2) αυξάνει με την αύξηση της 

περιεκτικότητας σε νικέλιο, το οποίο στη συνέχεια επηρεάζει τη δράση της 

μεθανίωσης. Τα νανοσωματίδια νικελίου στηριγμένα σε t-ZrO2 εμφανίζουν 

υψηλότερη TOF (5.43 s-1 στους 473K) και καλύτερη προσρόφηση CO2 από αυτά που 

επιφορτίζονται στο μονοκλινικό ZrO2 (m-ZrO2) (0.76 s-1 TOF στους 473K) [85]. Τα 

δυαδικά οξείδια Ce-Zr έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για τη μεθανίωση του CO2 ως 

υποστηρικτικό υλικό για την παροχή ιόντων οξυγόνου με υψηλή κινητικότητα. 

 

Οι Ocampo et al., [86], μελέτησαν τους καταλύτες Ni/Ce0.72Zr0.28O2 για τη 

σύνθεση του μεθανίου. Ένας καταλύτης με 10 % κ.β. Νi εμφανίζει εξαιρετική 

καταλυτική ενεργότητα και σταθερότητα στην αντίδραση για 150 ώρες παραγωγή, 

παρέχοντας βαθμό μετατροπής CO2 και εκλεκτικότητα CH4 75.9 % και 99.1 %, 

αντίστοιχα. Η υψηλή χωρητικότητα αποθήκευσης οξυγόνου του Ce0.72Zr0.28O2 και 

η ικανότητά του να ενισχύσει τη διασπορά του νικελίου είναι βασικά κριτήρια 

υψηλής απόδοσης. Η ενσωμάτωση των κατιόντων νικελίου στη δομή του 

Ce0.72Zr0.28O2 και η υψηλότερη διασπορά του Νi βελτιώνουν τις οξειδοαναγωγικές 

ιδιότητες του υλικού, και έτσι περιορίζουν την τήξη του μετάλλου.  
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Επιπλέον, οι Perkas et al., [87], ανέπτυξαν καταλύτες Ni/ZrO2 ενισχυμένους με 

κατιόντα Ce ή Sm. Ο μέγιστος όγκος πόρων και το μέγιστο μέγεθος πόρων 

εξασφαλίζεται με φόρτωση 30% mol Νi, το οποίο παρουσιάζει υψηλότερη 

καταλυτική ενεργότητα μεθανίωσης CO2 (1.5 s-1 TOF στους 573K). Αυτό αποδίδεται 

στη συνεργατική δράση μεταξύ της ειδικής επιφάνειας και των σπάνιων γαιών. Η 

ειδική επιφάνεια του καταλύτη αυξάνεται λόγω της δομής των μεσοπόρων στον 

φορέα, με αποτέλεσμα την είσοδο των σωματιδίων Ni μέσα στους πόρους. Η 

καταλυτική ενεργότητα μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με μια οξειδοαναγωγική 

προεπεξεργασία [87].  

 

Το νικέλιο RANEY®, γνωστός δραστικός καταλύτης για υδρογόνωση, εμφανίζει 

υψηλή ενεργότητα στην αντίδραση μεθανίωση [88]. Η αξιοσημείωτη καταλυτική 

συμπεριφορά του οφείλεται στη μοναδική θερμική και δομική σταθερότητα του, 

όπως η ειδική επιφάνεια ΒΕΤ. Τα κύρια προϊόντα που παρατηρήθηκαν με κράματα 

Ni-Al είναι το CH4 και το CO [89]. Αυξάνοντας την περιεκτικότητα του Ni 

βελτιώνεται η εκλεκτικότητα προς μεθάνιο (100%), δεδομένου ότι το Ni (σε 

σύγκριση με το ΑΙ) διασπά εύκολα το CO. Επιπλέον, εξετάστηκε μια σειρά από 

μονομεταλλικούς και διμεταλλικούς καταλύτες Ni στηριγμένους σε αλουμίνα μέσω 

υπολογιστικής αναλυτικής μελέτης [90]. Η μετατροπή του CO2 σε μεθάνιο αυξάνεται 

σημαντικά με κράμα Ni-Fe συγκριτικά με το καθαρό νικέλιο ή με τον καταλύτη 

σιδήρου, με τον καλύτερο καταλύτη να έχει αναλογία Ni/Fe μεγαλύτερη από 1.  

 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα καταλυτών Ni είναι η απενεργοποίηση τους 

σε χαμηλή θερμοκρασία λόγω της αλληλεπίδρασης των μεταλλικών σωματιδίων με 

το CO και το σχηματισμό των κινητών υποκαρβονυλίων νικελίου [94]. Αντιθέτως, τα 

ευγενή μέταλλα (π.χ. Ru, Pd, και Pt) είναι σταθερά σε συνθήκες λειτουργίας και πιο 

δραστικά για τη μεθανίωση CO2 από το νικέλιο [92].  

 

Οι Kowalczyk et al., [93], μελέτησαν την επίδραση του φορέα στις καταλυτικές 

ιδιότητες των νανο-σωματιδίων Ru κατά την υδρογόνωση του CO2. Από τη μελέτη 

προέκυψε ότι οι TOFs των καταλυτών Ru εξαρτώνται από την διασπορά του Ru και 

το είδος του φορέα. Για να επιτευχθεί υψηλή διασπορά μετάλλου, επικράτησε            

η ακόλουθη σειρά των TOFs (x103 s-1) για την αντίδραση:                                    

Ru/Al2O3 (16.5) > Ru/MgAl2O4 (8.8) > Ru/MgO (7.9) > RU/C (2.5) [93].                   
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Η καταλυτική ενεργότητα των νανο-σωματιδίων ρουθηνίου επηρεάζεται έντονα από 

την αλληλεπίδραση μεταξύ μετάλλου - φορέα. Στην περίπτωση των συστημάτων 

Ru/C, το ήμισυ του άνθρακα καλύπτει μερικώς την επιφάνεια του μετάλλου και 

μειώνει τον αριθμό των ενεργών θέσεων (φράγμα θέσης) [93]. Υπό συνθήκες μόνιμης 

κατάστασης, ο ρυθμός της αντίδρασης ενός υψηλά φορτωμένου 15 % κ.β. Ru/Al2O3 

είναι περίπου 10 φορές υψηλότερη από εκείνη των καταλυτών Ni. Πολύ διεσπαρμένα 

νανο-σωματίδια Ru συνετέθησαν σε TiO2 παρασκευασμένο με τη μέθοδο ψεκασμού 

ατόμων [94]. Με αυτόν τον καταλύτη επιτεύχθηκε 100% απόδοση στους 433 K, η 

οποία ήταν σημαντικά υψηλότερη συγκρινόμενη με εκείνη που επιτεύχθηκε όταν 

παρασκευάστηκε με τη συμβατική μέθοδο υγρού εμποτισμού. Το δείγμα Ru/TiO2 που 

παρασκευάστηκε μπορεί να καταλύσει την αντίδραση μεθανίωσης σε χαμηλή 

θερμοκρασία (300 Κ) με ρυθμό αντίδρασης 0.04 μmol min-1 g-1. Επιπλέον, η 

προσθήκη του υττρίου σε καταλύτες Ru όχι μόνο αυξάνει την ενεργό ειδική 

επιφάνεια και τη διασπορά του ρουθηνίου, αλλά ωφελεί επίσης την καταλυτική 

ενεργότητα και την ικανότητα να προστατεύει τους καταλύτες από δηλητηρίαση [95]. 

Ο καταλύτης Ru/γ- Al2O3 χρησιμοποιήθηκε επίσης ως μέσον για τον προσδιορισμό 

των κινητικών παραμέτρων της αντίδρασης μεθανίωσης CO2 [96]. Η φαινομενική 

ενέργεια ενεργοποίησης φθάνει σε ένα ελάχιστο (82.6 kJ mol-1) με 50% διασπορά 

ρουθηνίου. Η τάξη της αντίδρασης ως προς το υδρογόνο μειώνεται με την αύξηση 

του λόγου H/Ru, το οποίο αποδίδεται στη μεταβολή θερμότητας προσρόφησης του 

υδρογόνου και στην αύξηση του αριθμού των χαμηλών θέσεων συντονισμού.  

 

Οι Park et al., [97], έχουν ερευνήσει διλειτουργικούς καταλύτες Pd-Mg/SiO2 για τη 

μεθανίωση του CO2 υποκινούμενοι από την ιδιότητα του Pd να διαχωρίζει το μοριακό 

υδρογόνο. Στους 723 K, ο καταλύτης Pd-Mg/SiO2 δείχνει υψηλή εκλεκτικότητα στο 

CH4 (>95%) με βαθμό μετατροπής CO2 59%, το Pd στηριγμένο σε διοξείδιο του 

πυριτίου (σίλικα) μειώνει το CO2 κυρίως προς CO, ενώ το Mg/SiO2 μόνο του είναι 

ανενεργό. Ο διλειτουργικός μηχανισμός που προτείνεται είναι ότι το Pd παρέχει 

υδρογόνο, το οποίο με τα ανθρακικά άλατα Mg σχηματίζουν μεθάνιο, και κατά την 

εκρόφηση του μεθανίου, ανασχηματίζεται το ανθρακικό άλας μέσω της αέριας φάσης 

του CO2 (Σχήμα 2.4)[97].  
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Πρόσφατα, παρασκευάστηκε ο καταλύτης από πλατίνα στηριγμένη σε νανοσωλήνες 

τιτανίου (Pt/Tnt) με μεγάλη ειδική επιφάνεια (187 m2/g) [98]. Ο καταλύτης περιέχει 

κυλιώμενους πολλαπλών τοιχωμάτων νανοσωλήνες τιτανίου ομοιόμορφα 

διεσπαρμένους με νανο-σωματίδια Pt σε θέσεις μικτού σθένους. Τα αποτελέσματα 

από το TPD-CO2 έδειξαν ότι μία μεγάλη ποσότητα του προσροφηθέν CO2 στον 

Pt/Tnt αποδίδεται στη συνδυασμένη επίδραση της σωληνοειδούς δομής με τη μεγάλη 

ειδική επιφάνεια και των νανο-σωματιδίων Pt μικτού σθένους. Τα in situ FTIR 

έδειξαν ότι το CH4 ήταν το μοναδικό προϊόν κατά τη διάρκεια της αντίδρασης και ο 

καταλύτης Pt/Tnt έδειξε υψηλή ενεργότητα στην μεθανίωση του CO2 σε χαμηλή 

θερμοκρασία (450 K). 

 

 

Σχήμα 2.2 Πιθανό δισθενές μοντέλο Pd-Mg/SiO2 

 

Δεδομένου ότι η βιομηχανική τροφοδοσία τυπικά περιέχει ίχνος ποσότητας ενώσεων 

θείου, οι Szailer et al., [99], έχουν εξετάσει την επίδραση του θείου στην μεθανίωση 

του CO2. Είναι ενδιαφέρον πως μια πολύ μικρή ποσότητα του H2S         (π.χ., 22 ppm) 

μπορεί να ενισχύει την αντίδραση σε συμπλέγματα μετάλλων στηριγμένα σε TiO2- 

και CeO2- (π.χ., Ru, Rh, και Pd), ενώ σε άλλους στηριγμένους καταλύτες (π.χ. ZrO2- 

και MgO-) ή όταν η περιεκτικότητα σε H2S είναι υψηλή      (116 ppm), ο ρυθμός 

αντίδρασης μειώνεται. Όταν ο φορέας διασπείρεται με H2S, ο καταλύτης γίνεται πιο 

δραστικός έχοντας σαν αποτέλεσμα το σχηματισμό νέων δραστικών θέσεων στις 

διεπιφάνειες μεταξύ του μετάλλου και του φορέα [99].  
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Το μεγαλύτερο μέρος της καταλυτικής μεθανίωσης του CO2 πραγματοποιήθηκε σε 

αντιδραστήρες σταθερής κλίνης. Η χρήση της ηλεκτροχημείας στο σχεδιασμό του 

αντιδραστήρα είναι οικονομικά αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον σε 

βιομηχανικές διεργασίες με ελάχιστη παραγωγή αποβλήτων και τοξικών υλικών 

[100]. Η υδρογόνωση του CO2 με στερεό ηλεκτρολύτη YSZ και ηλεκτρόδιο Rh 

μελετήθηκε σε ένα αντιδραστήρα με μονό θάλαμο [101]. Το CO και το CH4 

παράχθηκαν στις θερμοκρασίες 346 – 477 oC, και οι ρυθμοί σχηματισμού του CH4 

και του CO ενισχύθηκαν με θετικό δυναμικό (ηλεκτρόφοβη συμπεριφορά) και 

αρνητικό δυναμικό (ηλεκτρονιόφιλη συμπεριφορά), αντίστοιχα. Επιπλέον, ένας 

μονολιθικός ηλεκτροχημικός αντιδραστήρας (MEPR) με κελλία Rh/YSZ/Pt ή 

Cu/TiO2/YSZ/Au χρησιμοποιήθηκε για να μελετηθεί η υδρογόνωση CO2 σε 

ατμοσφαιρική πίεση [106].  

 

Στην περίπτωση των κελλιών Rh/YSZ/Pt, τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά 

δυναμικά που εφαρμόστηκαν ενίσχυσαν σημαντικά το συνολικό ρυθμό υδρογόνωσης  

και τον σχηματισμό του CO, αλλά η εκλεκτικότητα του CH4 παρέμεινε κάτω από 

12%. Στην περίπτωση των κελλιών Cu/TiO2/YSZ/Au, η εκλεκτική μείωση του CO2 

προς CH4 ξεκινά στους 220oC και η εκλεκτικότητα του CH4 μπορεί να φθάσει ~100% 

σε συνθήκες πόλωσης ανοικτού κυκλώματος σε θερμοκρασίες 220-380 oC [102]. 

 

2.4.2 Πρακτική εφαρμογή αντίδρασης Sabatier  

Η αντίδραση Sabatier αξιοποιήθηκε στον διεθνή διαστημικό σταθμό άλφα (ISSA) για 

την παραγωγή νερού (H2O). Κατά την αντίδραση, χρησιμοποιείται καταλύτης 

Ρουθηνίου που υποστηρίζεται από αλούμινα. Το μεθάνιο που παράγεται 

ελευθερώνεται στο διάστημα. Από την ποσότητα του υδρογόνου που καταναλώνεται 

στην αντίδραση αυτή μόνο η μισή προέρχεται από την ηλεκτρόλυση. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα είτε να απαιτείται ο συνεχής εφοδιασμός της διεργασίας με υδρογόνο, ή 

τελικά να μην αξιοποιείται ολόκληρη η ποσότητα του CO2.  

 

H αντίδραση Sabatier ευνοείται περισσότερο θερμοδυναμικά και έχει υψηλότερους  

ρυθμούς αντίδρασης σε σχέση με την αντίδραση Bosch, που αναφέρεται στην 

επόμενη παράγραφο [103].  
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Στο Σχήμα 2.3 φαίνεται το προτεινόμενο διάγραμμα ροής της SEDR για την 

παραγωγή καυσίμων στο διάστημα που βασίζεται στην αντίδραση Sabatier. Η ξηρή 

αναμόρφωση συνδυαστικά με την διεργασία Sabatier έχει πολλά πλεονεκτήματα. 

 

 

Σχήμα 2.3: Το προτεινόμενο διάγραμμα ροής της SEDR. Ξηρή αναμόρφωση για την 

παραγωγή καυσίμων στον Άρη [104]. 

 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.3 το CO2 συγκεντρώνεται από ένα κατάλληλο σύστημα 

ανάκτησης διοξειδίου του άνθρακα, και μεταφέρετε σε μέτρια πίεση στον 

αντιδραστήρα Sabatier. Η αντίδραση της αναμόρφωσης ευνοείται από τη χαμηλή 

πίεση ενώ η διεργασία Sabatier μπορεί να αποδώσει υψηλή μετατροπή σε μέτρια 

πίεση. Αυτό σημαίνει ότι σύστημα μπορεί να λειτουργήσει σε πιέσεις του ενός bar  

(100kPa). Με αυτόν τον τρόπο η απαιτούμενη απόδοση και η απαιτούμενη ισχύ του 

συστήματος συλλογής του CO2 μειώνεται.  

  

Στην αντίδραση Sabatier, υδρογονώνεται το CO2 με το υδρογόνο της τροφοδοσίας 

και παράγεται μεθάνιο και νερό. Το νερό μετά την έξοδο του αντιδραστήρα 

συμπυκνώνεται και ηλεκτρολύεται. Το οξυγόνο που διαχωρίζεται από το νερό κατά 

την διαδικασία της ηλεκτρόλυσης συμπυκνώνεται και αποθηκεύεται, ενώ το 
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υδρογόνο ακολουθεί το ρεύμα ανακύκλωσης της τροφοδοσίας του αντιδραστήρα 

Sabatier για επιπλέον παραγωγή. Το CH4 που προέρχεται από τον συμπυκνωτή νερού 

της παραπάνω διεργασίας αποστέλλεται για υγροποίηση και στην συνέχεια 

αποθήκευση. Ωστόσο, ένα ρεύμα από το παραγόμενο CH4 πριν την αποθήκευση του, 

και ένα ρεύμα από τις εξατμίσεις του αποθηκευμένου CH4 (και ποσότητα υδρογόνου 

που δεν αντέδρασε στον αντιδραστήρα Sabatier), μπορεί να αποσταλεί στον 

αναμορφωτή μαζί με ένα ρεύμα CO2 από το αέριο της τροφοδοσίας. Το αέριο που 

τροφοδοτείται στον αναμορφωτή διέρχεται μέσα από έναν εναλλάκτη θερμότητας για 

την ανάκτηση της θερμότητας από τον αντιδραστήρα. Με αυτόν τον τρόπο 

πραγματοποιείται ελάττωση των απαιτήσεων σε θερμότητα του αντιδραστήρα 

(χαρακτηρίζεται ως ενδόθερμος). Το CO2 που τροφοδοτείται αντιδρά με το CH4 

χρησιμοποιώντας κατάλληλο καταλύτη για παραγωγή CO και H2. Το ψυχρό αέριο 

στην έξοδο του αναμορφωτή αφυδατώνεται και οδηγείται προς ηλεκτρόλυση, ενώ 

στη συνέχεια συμπιέζεται και διαχωρίζεται σε μια εξαιρετικά εκλεκτική μεμβράνη 

πολυμερούς. Τα διαπερατά αέρια, μαζί με το υδρογόνο, το παραγόμενο νερό και το 

CO2 που δεν αντέδρασε, ρέουν μέσω της μεμβράνης και οδηγούνται πίσω στον 

αντιδραστήρα Sabatier, όπου μετατρέπονται σε χρήσιμα χημικά προϊόντα. Το CO, 

που αποτελεί μη διαπερατό αέριο εκτονώνεται στο διάστημα. Αν ολόκληρη η 

ποσότητα του CH4 που παράγεται από τον αντιδραστήρα Sabatier καταλήγει στον 

αναμορφωτή, το μόνο καθαρό προϊόν του συστήματος θα είναι το οξυγόνο και δεν θα 

υπάρξει καθαρή κατανάλωση υδρογόνου. Η διεργασία Sabatier έχει κάποιες 

απαιτήσεις όσον αφορά τη θερμότητα εκκίνησης. Δεδομένου ότι η αντίδραση είναι 

εξώθερμη (ΔΗ= - 167 kJ/mol), στην συγκεκριμένη μονάδα παρατηρείται καθαρή 

παραγωγή θερμικής ενέργειας στους 397 βαθμούς κελσίου. Αυτή η θερμική ενέργεια 

μπορεί να αξιοποιηθεί σε κάποιο άλλο σημείο της διεργασίας, ή ακόμα και για την 

παραγωγή ενέργειας μέσω θερμοηλεκτρικών γεννητριών. Ο αντιδραστήρας Sabatier 

θα παράγει συνολικά 1.13kW/kg καθαρού LOX/LCH4 προϊόντος.  

 

Το σύστημα SEDR μπορεί πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετική κλίμακα, 

με μια σχετικά απλή ρύθμιση. Η ρύθμιση αφορά τον όγκο του αναμορφωτή, τον 

αριθμό των περασμάτων, τη ροή του συμπιεστή και την επιφάνεια της μεμβράνης 

διαχωρισμού. Σήμερα λειτουργούν συστήματα ξηρής αναμόρφωσης με δυναμικότητα 

πάνω από 500 τόνους/ημέρα. Οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες γενικά λειτουργούν 

λιγότερο αποτελεσματικά σε πολύ μικρές κλίμακες. 
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2.5 Αντίστροφη αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου- Reverse 

Water Gas Shift Reaction (RWGS) 

Η αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου (water gas shift) αξιοποιήθηκε πρώτη φορά 

για βιομηχανικούς σκοπούς στις αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα χρησιμοποιείται  

κυρίως για παραγωγή μεθανόλης και αμμωνίας καθώς και για την σύνθεση της 

αντίδρασης Fischer-Tropsch όπου ο λόγος του H2/CO αποτελεί κρίσιμο ζήτημα [105] 

Η εξίσωση που περιγράφει την αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου είναι η 

παρακάτω (2.1) : 

 

CO + H2O ↔ H2 + CO2             (2.1) 

 

Η αντίδραση είναι εξώθερμη (ΔH=  - 41.1 kJ/mol) και η θερμοκρασία αυξάνεται 

κατά  8 με 10 °C χωρίς απώλειες θερμότητας, με την ποσοστιαία αύξηση του CO που 

μετατρέπεται σε CO2 και H2. 

 

Οι συνηθέστεροι καταλύτες που χρησιμοποιούνται για την αντίδραση μετατόπισης 

του υδραερίου είναι αυτοί που λαμβάνουν χώρα σε υψηλές θερμοκρασίες (high 

temperature shift, HTS) και σε χαμηλές θερμοκρασίες (low temperature shift, LTS). 

Οι καταλύτες χαμηλών θερμοκρασιών αποτελούνται από οξείδια του σιδήρου και 

υποστηρίζονται από οξείδια του χρωμίου, ενώ οι καταλύτες υψηλών  θερμοκρασιών  

βασίζονται στο χαλκό (Cu), με στόχο τη μείωση του CO στα προϊόντα της 

αντίδρασης αναμόρφωσης, το οποίο είναι σημαντικό για την παραγωγή αμμωνίας. Η 

χρήση των καταλυτών είναι απαραίτητη για την δημιουργία θερμικής σταθερότητας.  

 

Η αντίστροφη αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου (RWGS) είναι η χημική 

αντίδραση όπου το διοξείδιο του άνθρακα αντιδρά με το υδρογόνο και παράγουν 

μονοξείδιο του άνθρακα και νερό (Εξίσωση (2.4)). Είναι μία σημαντική αντίδραση 

όπου για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται υδρογόνο. Το υδρογόνο όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω δεν απαντάται ελεύθερο στην φύση οπότε για την αποδέσμευση του 

χρειάζεται να πραγματοποιηθεί κάποια αντίδραση που απαιτεί ενέργεια (ενδόθερμη).  

 

CO2(g) + H2(g) → CO(g) + H2O(v)    (2.4) 
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Σχήμα 2.4: Σχηματική απεικόνιση της αντίστροφης αντίδρασης μετατόπισης του υδραερίου 

(RWGS) όπου το υδρογόνο προέρχεται από την ηλεκτρόλυση του νερού. 

 

Η μετατροπή του CO2 σε CO μέσω αντίδρασης που πραγματοποιείται σε καταλύτες 

αποτελεί σήμερα μία από τις πολλά υποσχόμενες μεθόδους για την αξιοποίηση του 

CO2, που αποτελεί κύριο θερμοκηπικό αέριο [106].  

 

Η αντιδράσεις WGS και η RWGS, χρησιμοποιούνται κυρίως συνδυαστικά με την 

αναμόρφωση υδρογονανθράκων με υδρατμούς για τη ρύθμιση της αναλογίας H2/CO 

στα προϊόντα [107, 108]. Σήμερα οι καταλύτες με την μεγαλύτερη βιομηχανική 

εφαρμογή όσον αφορά τις αντιδράσεις WGS και  RWGS είναι οι καταλύτες με βάση 

τον χαλκό (Cu). 

 

2.5.1 Καταλύτες αξιοποίησης των αντιδράσεων WGS & RWGS 

Ο σχηματισμός μεθανόλης (CH3OH) μέσω της υδρογόνωσης του CO2 αποτελεί μια 

ελκυστική μέθοδος για τη ενεργοποίηση του CO2 ως τροφοδοσία για την παραγωγή 

υγρών καυσίμων, επειδή η CH3OH μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για κελιά 

καυσίμου καθώς και κινητήρες εσωτερικής καύσης. Επιπλέον η σύνθεση της 

μεθανόλης με αυτήν την διαδικασία ευνοείται θερμοδυναμικά σε χαμηλές 

θερμοκρασίες και υψηλές πιέσεις. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη καταλύτη σύνθεσης 

μεθανόλης χαμηλής θερμοκρασίας, που μπορεί να λειτουργεί σε χαμηλότερες 

θερμοκρασίες (≤473 K), αποτελεί ένα σημαντικό θέμα για την αποτελεσματική 

παραγωγή μεθανόλης από CO2 [109].  
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Όσον αφορά την βιομηχανική παραγωγή της μεθανόλης από αέριο σύνθεσης (CO, 

CO2, και H2), ο καταλύτης χαλκού, οξειδίου του ψευδαργύρου και αλουμίνας έχει 

επιτύχει υψηλή εκλεκτικότητα σε μεθανόλη (99,8%) στους 250-300οC και 5-10 MPa 

στις Lurgi MegaMethanol και ICI διεργασίες. Το διοξείδιο του άνθρακα ανάγεται στη 

διεργασία σύνθεσης της μεθανόλης μέσω της αντίστροφης αντίδρασης μετατόπισης 

του υδραερίου (RWGS) (Εξ. (2.4)) [110].  

 

Η μεθανόλη μπορεί να παραχθεί απευθείας από ατμοσφαιρικό ή βιομηχανικό 

διοξείδιο του άνθρακα μέσω της καταλυτικής του υδρογόνωσης, σύμφωνα με τις 

παρακάτω αντιδράσεις: 

 

 

 

Ενώ η συνολική αντίδραση υδρογόνωσης του διοξειδίου του άνθρακα είναι εξώθερμη   

(ΔΗ = –49,9 kJ/mol), το καθοριστικό για την ταχύτητα χημικό βήμα είναι η 

ενεργοποίηση του CO2 στην αντίστροφη αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου (Εξ. 

(2.4)).  

 

Ο χαλκός τύπου Raney καθώς και διάφορα οξείδια μετάλλων μετάπτωσης (Fe3O4, 

Mn3O4, και Cο3O4) αποτελούν ενεργούς καταλύτες για την αντίστροφη αντίδραση 

μετατόπισης του υδραερίου (RWGS) σε θερμοκρασίες περίπου 300οC [110].  

   

Το οξείδιο του χαλκού είναι επίσης καλός καταλύτης για την αντίδραση μετατόπισης 

του υδραερίου (WGS) (Εξ. (2.1)). Η ενίσχυση με μέταλλα, τα οποία λειτουργούν ως 

καταλύτες στην αντίδραση RWGS, προωθεί την υδρογόνωση του CO2 [110]. 

Φορμικά (HCOO-), ανθρακικά (CO3
2-), και καρβοξυλικά (HOCO-) ενδιάμεσα είδη 

παίζουν σημαντικό ρόλο στη σύνθεση του καυσίμου υδρογονάνθρακα [110].Επιπλέον 

για τους καταλύτες με βάση το χαλκό, έχει αποδειχθεί ότι το CO2 προσροφάται ως 

ανθρακικό πάνω στον καταλύτη. Αυτό το προσροφημένο ανθρακικό υδρογονώνεται 

προς φορμικό και μεθοξυ-είδη και τελικά εκροφάται ως μεθανόλη [111].  
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Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι η αντίστροφη αντίδραση μετατόπισης του 

υδραερίου (RWGS) είναι η καθοριστική αντίδραση στην καταλυτική υδρογόνωση 

του CO2. Το CO που παράγεται από τη RWGS μπορεί επιπλέον να υδρογονωθεί προς 

μεθανόλη. Άλλοι πιστεύουν στο μηχανισμό του φορμικού είδους, ότι το διοξείδιο του 

άνθρακα είναι ο άμεσος πρόδρομος προς μεθανόλη στην επιφάνεια του καταλύτη, με 

σχηματισμό ενδιαμέσων ειδών HCOO- (μυρμηκικών ενώσεων). Από θερμοδυναμικής 

άποψης, μειώνοντας τη θερμοκρασία ή αυξάνοντας την πίεση της αντίδρασης 

σύνθεσης της μεθανόλης με υδρογόνωση CO2 (Εξ. (2.2)), ευνοείται η σύνθεση 

μεθανόλης, μόνο που μειώνοντας τη θερμοκρασία της αντίδρασης περιορίζεται η 

ενεργοποίηση του CO2. Επιπλέον, το νερό που παράγεται κατά την αντίστροφη 

αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου (RWGS) καθυστερεί προσωρινά τον 

σχηματισμό της μεθανόλης. Για αυτόν τον λόγο, απαιτείται ένας εξαιρετικά 

εκλεκτικός καταλύτης με ανοχή στο νερό προκειμένου να διευκολύνει την 

ενεργοποίηση του CO2 και τη βελτίωση της εκλεκτικότητας προς CH3OH που 

απαιτείται [112]. 

  

Ένας αριθμός ερευνών πάνω σε διάφορα είδη μεταλλικών καταλυτών φανερώνουν 

ότι ο χαλκός (Cu) αποτελεί το κύριο δραστικό συστατικό του καταλύτη για τη 

σύνθεση μεθανόλης. Θεωρείται ότι η σύνθεση της μεθανόλης λαμβάνει χώρα στη 

διεπιφάνεια Cu και οξειδίων, με προσρόφηση του CO2 στα οξείδια και διάσπαση του 

Η2 στα είδη Cu [112].  

 

Πολλοί ερευνητές έχουν αποδείξει μια γραμμική συσχέτιση μεταξύ της μετατροπής 

του CO2 και της εκτεθειμένης επιφάνειας του Cu. Παρατηρείται γραμμική αύξηση 

της εκλεκτικότητας προς μεθανόλη με αύξηση της αναλογίας των ισχυρά βασικών 

θέσεων προς τις συνολικές βασικές θέσεις, δίνοντας την ένδειξη για μηχανισμό 

διπλής-θέσης για την υδρογόνωση του CO2 προς CH3OH [112].   

 

Οι εμπορικοί καταλύτες Cu-ZnO της WGS αντίδρασης έχουν βελτιστοποιηθεί για την 

παραγωγή χημικών ουσιών, αλλά δεν είναι κατάλληλοι για εφαρμογές κυψελών 

καυσίμου, καθώς είναι πυροφορικοί και απενεργοποιούνται γρήγορα μετά από 

έκθεση σε αέρα ή/και συμπύκνωση νερού. Λόγω της υψηλής ενεργότητας και της 

χαμηλής τιμής του, ο χαλκός εξακολουθεί να είναι ένας εξαιρετικός υποψήφιος ως το 

δραστικό συστατικό μιας νέας γενιάς, σταθερού καταλύτη για την αντίδραση WGS 
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[113]. Επιπλέον, το Καίσιο (Cs) έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την αντίδραση WGS 

παρουσία μονοκρυσταλλικών καταλυτών χαλκού (Cu) και Cu/ZnO [114-116], ενώ η 

προσθήκη Καλίου (Κ) αυξάνει την εκλεκτικότητα προς CO και σταματάει την 

εξέλιξη όσον αφορά τον σχηματισμό της μεθανόλης [117]. Κυριότερος λόγος της 

ενίσχυσης με οξείδια του καλίου (K2O) είναι η δημιουργία ενεργών θέσεων για το 

σχηματισμό των ενδιάμεσων ενεργών ειδών και την προσρόφηση του CO2. Αυτή 

αποτελεί και την λογική εξήγηση ότι η ποσότητα του CO2 που προσροφάται σε 

καταλύτες Cu/K2O/SiO2  είναι μιας τάξης μεγέθους μεγαλύτερη από ότι σε καταλύτες 

Cu/SiO2. Το υδρογόνο που προσροφάται στον χαλκό (Cu) μπορεί να διαχυθεί πάνω 

στα οξείδια του καλίου (Κ2Ο) και να αντιδράσει με το CO2. Αποτέλεσμα της 

παραπάνω διαδικασίας αποτελεί ο σχηματισμός των ενεργών ειδών που οδηγούν στα 

τελικά προϊόντα. [118]  

 

 

2.5.2 Πρακτική εφαρμογή αντίδρασης RWGS  

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει το διάγραμμα ροής για την παραγωγή μεθανόλης, 

στο οποίο λαμβάνει χώρα η RWGS, το οποίο παρουσιάζεται σύμφωνα με τον Uhm et 

al. [119] Υπάρχουν δύο αντιδραστήρες σε σειρά, όπου στον πρώτο πραγματοποιείται 

η RWGS παρουσία καταλύτη ΜοΟ3 σε αλούμινα, και στον δεύτερο η μετατροπή του 

λόγου CO2/CO προς μεθανόλη με καταλύτη Cu/ZnO/Al2O3. 

 

 

Σχήμα 2.5: Υδρογόνωσης CO2 μέσω RWGS για παραγωγή μεθανόλης [120]. 
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2.6 Αντίδραση Bosch  

Η συγκεκριμένη αντίδραση πήρε το όνομα της από τον Γερμανό χημικό Carl Bosch. 

Αρχικά η αντίδραση Bosch μελετήθηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για τη 

διατήρηση της ζωής των ανθρώπων σε διαστημικό σταθμό, ενώ αργότερα 

αξιοποιήθηκε και για την παραγωγή γραφίτη με σκοπό τη ραδιοχρονολόγηση με 

επιταχυντή φασματοσκοπίας μάζας.  

 

Η αντίδραση Bosch στα αντιδρώντα περιέχει το διοξείδιο του άνθρακα και το 

υδρογόνο ενώ στα προϊόντα στοιχειακό άνθρακα (γραφίτη) και νερό. Η ποσότητα του 

υδρογόνου που καταναλώνεται προέρχεται εξολοκλήρου από την ηλεκτρόλυση του 

νερού. Η αντίδραση αυτή πραγματοποιείται με καταλύτη σιδήρου σε θερμοκρασίες 

μεταξύ 530-730°C [121]. Αν και στην αντίδραση Bosch παρουσιάζεται ένας σχεδόν 

κλειστός κύκλος υδρογόνου και οξυγόνου επειδή παράγεται μόνο ατομικός 

στοιχειακός άνθρακας ως υποπροϊόν, υπάρχει αρκετά μεγάλη δυσκολία στην 

διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών που απαιτούνται για να γίνεται σωστή 

διαχείριση των ποσοτήτων του άνθρακα. Η αντίδραση Bosch παρουσιάζετε στην 

παρακάτω εξίσωση (2.6):  

 

CO2(g) + 2 H2(g) → C(s) + 2 H2O(g)                   (2.6) 

 

Η αντίδραση για να πραγματοποιηθεί πρέπει να προηγηθούν τρεις διαδοχικές 

αντιδράσεις. Η πρώτη και πιο γρήγορη αντίδραση, (Εξ. 2.4) είναι η αντίστροφη 

αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου (RWGS). Η δεύτερη αντίδραση (Εξ. 2.7), που 

είναι υπεύθυνη στον έλεγχο του ρυθμού της συνολικής διεργασίας, σχηματίζει 

στοιχειακό άνθρακα και νερό μέσω της υδρογόνωσης του CO. Η τρίτη (Εξ. 2.8)) είναι 

η αντίδραση Boudouard:  

 

CO2 + H2 → CO + H2O          (2.4) 

CO + H2 → C + H2O               (2.7) 

2CO → C + CO2                     (2.8) 

 

Η συνολική αντίδραση παράγει 2.3×103 J/gr παραγόμενου C στους 650 βαθμούς 

κελσίου. Η αντίδραση κυμαίνεται σε θερμοκρασίες στο εύρος 450-600 °C.  
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Στη διεργασία Bosch, δυστυχώς λαμβάνουν χώρα και άλλες σημαντικές επιφανειακές 

αντιδράσεις που περιλαμβάνουν το σχηματισμό ενδιάμεσου καρβιδίου καθώς και 

οξειδίων, τα οποία δηλητηριάζουν την καταλυτική ενεργότητα. Ακόμη και σε αυτές 

τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες η μετατροπή για ένα πέρασμα από τον 

αντιδραστήρα δεν ξεπερνά κατά βάση το 10%. Για αυτό το λόγο απαιτείται ένα 

ρεύμα ανακύκλωσης [122].  

 

Τα σημαντικότερα προβλήματα ενός αντιδραστήρα Bosch είναι οι χαμηλοί ρυθμοί 

αντίδρασης και η παραγωγή σωματιδίων του άνθρακα. Αυτά εναποτίθενται στην 

καταλυτική επιφάνεια και προκαλούν φράξιμο των πόρων τόσο του καταλύτη, όσο 

και της καταλυτικής κλίνης. Οι καταλύτες που ευνοούν κατά κύριο λόγο την 

αντίδραση Bosch είναι οι καταλύτες Σιδήρου, Κοβαλτίου, Ρουθηνίου και Νικελίου. 

 

2.6.1 Καταλύτες αξιοποίησης αντίδρασης Bosch 

Οι καταλύτες Σιδήρου, Κοβαλτίου, Ρουθηνίου και Νικελίου είναι καταλύτες που 

ευνοούν την αξιοποίηση της αντίδρασης Bosch [123]. Οι καταλύτες είναι κρίσιμοι για 

τη διεργασία Bosch, εξαιτίας της πολύ αργής κινητικής. Ο Σίδηρος, το Κοβάλτιο και 

το Νικέλιο καταλύουν την συγκεκριμένη αντίδραση, ενώ η προσθήκη μικρής 

ποσότητας Ρουθηνίου βελτιώνει σημαντικά την κινητική. Αναφορά στους παραπάνω 

καταλύτες πραγματοποιείται εκτενέστερα στην αντίδραση Fischer-Tropsch.  

 

2.6.2 Πρακτική εφαρμογή αντίδρασης Bosch  

Το Σχήμα 2.6 απεικονίζει ένα διάγραμμα ροής που χρησιμοποίησε η NASA σε 

εργαστηριακή κλίμακα για την αντίδραση Bosch. Ο αντιδραστήρας τροφοδοτείται με 

ένα μείγμα υδρογόνου και διοξειδίου του άνθρακα σε χαμηλή θερμοκρασία. Το 

ρεύμα τροφοδοσίας αναμιγνύεται με αέριο του ρεύματος ανακύκλωσης αφού έχει 

περάσει από την διαδικασία της ξήρανσης, μέσω εναλλάκτη θερμότητας. Στη 

συνέχεια, το αέριο μίγμα περνά μέσα από έναν εναλλάκτη θερμότητας ο οποίος 

αξιοποιεί την ενθαλπία του αερίου εξόδου προς μερική προθέρμανση του 

τροφοδοτικού ρεύματος. Η τροφοδοσία μετά εισέρχεται στον αντιδραστήρα Bosch. 
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Σχήμα 2.6 : Διάγραμμα ροής διεργασίας Bosch. 

   

Μετά την αύξηση της θερμοκρασίας του αερίου στη θερμοκρασία της αντίδρασης, το 

αέριο εισέρχεται στον αντιδραστήρα Bosch που είναι γεμάτος με καταλύτη. Το αέριο 

εξόδου του αντιδραστήρα διέρχεται από τον εναλλάκτη θερμότητας πριν την 

απομάκρυνση ενός ρεύματος από τον διαχωριστή αερίου. Η εξερεύνηση του 

διαστήματος απαιτεί ο αντιδραστήρας Bosch να έχει τη δυνατότητα για μεγαλύτερο 

όγκο καταλύτη, αλλά και μικρότερο χρόνο συντήρησης [124].   

 

Παρόμοιο είναι και το διάγραμμα ροής (Σχήμα 2.7) που εφαρμόζεται στο Κέντρο 

Διαστημικών Πτήσεων Marshall. Και εδώ το νερό διασπάται μέσω ηλεκτρόλυσης. Το 

παραγόμενο υδρογόνο ανακυκλώνετε μέσω του αντιδραστήρα Bosch ενώ το οξυγόνο 

όπου για αυτό πραγματοποιείται η ηλεκτρόλυση αξιοποιείται για την αναπλήρωση 

της καμπίνας. Ο άνθρακας που προκύπτει σε μορφή σκόνης, μπορεί να αξιοποιηθεί, 

εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, ή να απομακρυνθεί ως απόβλητο σε αντίθετη 

περίπτωση. 
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Σχήμα 2.7: Διάγραμμα ροής από το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Marshall 

 

Η αντίδραση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα και μόνο πέρασμα, γι’ αυτό και 

απαιτείται ένα σύστημα ανακύκλωσης της ροής. Το κλειστό αυτό σύστημα 

αποτελείται από έναν κλειστό βρόγχο που περιλαμβάνει τον υπεύθυνο καταλύτη προς 

απομάκρυνση συσσωρεύοντας τον άνθρακα. Ο υδρατμός απομακρύνεται συνεχώς 

μέσω συμπύκνωσης, τα αέρια της τροφοδοσίας εισέρχονται για να αντικαταστήσουν 

τον όγκο τους που μειώνεται εξαιτίας της αντίδρασης, της συμπύκνωσης του νερού 

και του διαχωρισμού. 

 

Όσον αφορά τον βαθμό μετατροπής του διοξειδίου του άνθρακα οι παράγοντες που 

τον επηρεάζουν είναι : η θερμοκρασία της αντίδρασης, η αναλογία του 

ανακυκλούμενου αερίου μείγματος (υδρογόνου και μονοξειδίου του άνθρακα), η 

πίεση του αντιδραστήρα, και η ταχύτητα της ροής ανακύκλωσης. Τις μεταβολές της 

θερμοκρασίας τις ελέγχουν ένα θερμοστοιχείο παρακολούθησης της θερμοκρασίας 

και ένα ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης. Μεταβολές εξαιτίας διακυμάνσεων του 

λόγου του μίγματος μπορούν να αποφευχθούν με τη χρήση υπερύθρων ή  θερμικών 

αισθητήρων αγωγιμότητας. Οι μεταβολές της πίεσης που επηρεάζουν τον ρυθμό της 

διεργασίας εμποδίζονται από τους ρυθμιστές πίεσης του αερίου τροφοδοσίας. Ο 
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ρυθμός της διεργασίας σχετίζεται άμεσα με τον ρυθμό ροής της ανακύκλωσης και 

εντός της δυναμικότητας του συμπιεστή ροής της ανακύκλωσης, μπορεί να ποικίλει 

γύρω από ένα αρκετά μεγάλο φάσμα. Το νέο στοιχείο που διαπιστώνεται σε αυτή τη 

διάταξη είναι η χρήση ενός ρυθμιστή αντίθλιψης (BPR) που χρησιμοποιείται για να 

σταθεροποιηθεί η πίεση στην τροφοδοσία, η οποία επιτυγχάνεται όταν υπάρχει 

αντιστοιχία του ρυθμού της διεργασίας και της τροφοδοσίας. Με την προσθήκη ενός 

ρυθμιστή πίεσης αντίθλιψης υψηλής ροής και υψηλής ευαισθησίας (BPR) μέσα στον 

βρόγχο ανακύκλωσης, πραγματοποιείται ένας αποτελεσματικός έλεγχος, όπου 

επιτρέπεται η διακύμανση της ροής ανακύκλωσης αυτόματα, στα πλαίσια που 

απαιτείται για να εξασφαλίζεται ένας σταθερός ρυθμός της διεργασίας εντός των 

ορίων της δυναμικότητας του συμπιεστή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.7 [123].  

 

2.7 Σύνθεση Fischer-Tropsch (FT)  

Η σύνθεση Fischer–Tropsch ή διεργασία Fischer–Tropsch, περιλαμβάνει μια 

αλληλουχία από χημικές αντιδράσεις κατά τις οποίες μίγμα διοξειδίου του άνθρακα 

και υδρογόνου μετατρέπεται σε υγρούς υδρογονάνθρακες. Αναπτύχθηκε πρώτη φορά 

από τους Franz Fischer και Hans Tropsch στη Γερμανία το 1925 στο Ινστιτούτο 

"Kaiser-Wilhelm-Institut für Kohleforschung". Από τη διεργασία, που είναι 

σημαντική όσον αφορά την τεχνολογία: αέρια σε υγρά, παράγεται ένα μίγμα 

καυσίμων, χρησιμοποιώντας ως αρχική τροφοδοσία είτε στερεά ορυκτά καύσιμα ή 

βιοκαύσιμα ή φυσικό αέριο [125]. Η διεργασία Fischer–Tropsch χρησιμοποιήθηκε 

περιοδικά για την αντιμετώπιση της προσφοράς ή του κόστους των παραγώγων του 

πετρελαίου υδρογονανθράκων. Επίσης χρησιμοποιήθηκε ως μία πηγή καυσίμου 

diesel με χαμηλό ποσοστό θείου.  

 

Ο μηχανισμός υδρογόνωσης του CO2, χρησιμοποιώντας αέριο σύνθεσης πλούσιο σε 

CO ή σε CO2, θεωρείται από πολλούς ερευνητές [126, 127] ο εξής: 

 

CO + 2H2 → -CH2- + H2O                     (ΔΗ= + 165 kJ/mol )           (2.9) 

CO2 + 3H2 → -CH2- + 2H2O                   (ΔΗ= + 125 kJ/mol)           (2.10) 

 CO + H2O ↔ CO2 + H2                         (ΔΗ= - 41.2 kJ/mol)            (2.1) 
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   Η στοιχειομετρία της αντίδρασης έχει αναλογία H2/CO ίση με 2, και H2/CO2 ίση με 

3 [128]. Από τις αντιδράσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διεργασία Fischer–

Tropsch παράγονται διάφοροι υγροί υδρογονάνθρακες σύμφωνα με τον μοριακό τύπο 

(CnH(2n+2)). Ως πιο σημαντικές αντιδράσεις χαρακτηρίζονται αυτές κατά τις οποίες 

παράγονται αλκάνια, όπως περιγράφεται από την εξίσωση (2.11):  

 

(2n + 1) H2 + n CO → CnH(2n+2) + n H2O                (2.11) 

 

 Όπου n θετικός ακέραιος. 

 

Γενικά, δεν είναι επιθυμητός ο σχηματισμός μεθανίου CH4 δηλαδή για n=1, γιατί 

είναι ένα αέριο σε ατμοσφαιρικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. Τα 

περισσότερα αλκάνια που παράγονται είναι σε ευθεία αλυσίδα, κατάλληλα για 

καύσιμα diesel. Οι ανταγωνιστικές αντιδράσεις δίνουν μικρές ποσότητες αλκενίων 

και αλκοολών και άλλων οξυγονομένων υδρογονανθράκων [129].  

 

Η διεργασία Fischer–Tropsch λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασίες μεταξύ 150–300 °C. 

Όσο υψηλότερες θερμοκρασίες επικρατούν τόσο αυξάνεται η ταχύτητα των 

αντιδράσεων και οι ρυθμοί μετατροπής και τελικά ευνοείται ο σχηματισμός μεθανίου. 

Για αυτό το λόγο η θερμοκρασία παραμένει πάντα στη χαμηλή με μέση 

θερμοκρασιακή περιοχή. Η αύξηση της πίεσης οδηγεί σε μεγαλύτερους ρυθμούς 

μετατροπής και ευνοεί το σχηματισμό αλκανίων με μακριές αλυσίδες, πράγμα 

επιθυμητό. Η συνήθης πίεση της διεργασίας κυμαίνεται στις 1-10 atm. Θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί υψηλότερη πίεση στη διεργασία, αλλά το υψηλό κόστος του 

απαιτούμενου εξοπλισμού δεν θα ήταν δυνατόν να αποσβεστεί, και επιπλέον, ο 

καταλύτης θα απενεργοποιούνταν μέσω του σχηματισμού κωκ. 

 

Όσον αφορά την αναλογία H2/CO του αερίου σύνθεσης, για καταλύτες Κοβαλτίου η 

βέλτιστη αναλογία είναι 1.8–2.1. Για καταλύτες Σιδήρου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και μικρότεροι λόγοι H2/CO καθώς ευνοούν την αντίδραση 

μετατόπισης του υδραερίου. Στις περιπτώσεις των καταλυτών Σιδήρου η πρώτη ύλη 

μπορεί να είναι λιγνίτης ή βιομάζα, καύσιμα τα οποία έχουν συνήθως μικρούς λόγους 

H2/CO < 1 [130]. 
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2.7.1 Καταλύτες αξιοποίησης της αντίδρασης Fischer-Tropsch  

Για την εφαρμογή της διεργασίας Fischer–Tropsch μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

πολλά και διαφορετικά καταλυτικά ενεργά υλικά. Οι πιο συνηθισμένοι καταλύτες 

είναι τα μέταλλα μετάπτωσης όπως ο Σίδηρος, το Κοβάλτιο και το Ρουθήνιο. Το 

Νικέλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης, αλλά ευνοεί το σχηματισμό του μεθανίου 

CH4 (μεθανίωση). Οι καταλύτες με βάση το Κοβάλτιο είναι πολύ δραστικοί, ενώ ο 

Σίδηρος είναι πιο κατάλληλος για αέριο σύνθεσης με χαμηλή περιεκτικότητα 

υδρογόνου (χαμηλούς λόγους Η2/CO). Οι καταλύτες υποστηρίζονται συνήθως σε 

Σίλικα (SiO2), Aλούμινα (Al2O3) ή Ζεολίθους, [131], και περιέχουν προωθητές, όπως 

οξείδια αλκαλικών μετάλλων και Χαλκό. Οι ενισχυτές παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ενεργότητα του καταλύτη, αλλά επηρεάζονται και από την ενεργή φάση (Σίδηρος ή 

Κοβάλτιο) [132]. Τα αλκαλικά οξείδια σε καταλύτες Κοβαλτίου προκαλούν γενικά 

ακόμα και σε μικρές ποσότητες απότομη μείωση της ενεργότητας. Η εκλεκτικότητα 

προς C5+ υδρογονάνθρακες και διοξείδιο του άνθρακα αυξάνεται, καθώς μειώνεται η 

εκλεκτικότητα προς μεθάνιο (CH4) και C2-C4 υδρογονάνθρακες. Οι καταλύτες 

Κοβαλτίου είναι δραστικότεροι όταν η τροφοδοσία αποτελείται από φυσικό αέριο, 

ενώ οι καταλύτες Σιδήρου ενδείκνυνται για χαμηλής ποιότητας τροφοδοσία, όπως ο 

άνθρακας και η βιομάζα. Οι καταλύτες της διεργασίας Fischer–Tropsch είναι 

ευαίσθητοι σε θειούχες ενώσεις, γιατί μπορούν να δηλητηριαστούν εύκολα. Οι πιο 

ανθεκτικοί σε αυτές τις ενώσεις είναι οι καταλύτες Σιδήρου.  

 

Όσον αφορά τους καταλύτες Σιδήρου έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες μελέτες. Έχει 

εξεταστεί η μεταβολή στην τροφοδοσία του λόγου H2/CO:N2=1:1:2 σε H2/CO2=3:1 

κατά τη διάρκεια της αντίδρασης FT πάνω σε καταλύτες Fe με φασματοσκοπία 

Mössbauer. Το αντιδρών μίγμα (Η2:CO2 = 3:1) τείνει να παράγει ελαφρύτερους 

υδρογονάνθρακες, αλλά το φάσμα των προϊόντων κινείται αργά προς βαρύτερα 

προϊόντα με το χρόνο λειτουργίας (time on stream, TOS) (σχήμα 2.8). Η 

εκλεκτικότητα προς μεθάνιο μειώνεται από 20 σε 10% όσο αυξάνεται ο χρόνος 

αντίδρασης (TOS) για την υδρογόνωση του CO2. Ωστόσο, το άθροισμα των άλλων 

ελαφρύτερων προϊόντων (C2-C4) παραμένει ουσιαστικά σταθερό [133].  
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Σχήμα 2.8: (α) Σύγκριση εκλεκτικότητας σε υδρογονάνθρακες και (β) CO ή CO2 

εκλεκτικότητα κατά τη μετάβαση από CO ή CO2. FTS στους 523 Κ, 2.09 MPa, και χωρική 

ταχύτητα 3.0sl/h/gFe [133]. 

 

Μια μείωση του λόγου 1-ολεφινών/(1-ολεφινών+n-παραφινών) για C2, C3 και C4 

παρατηρείται κατά τη μετάβαση από H2:CO:N2=1:1:2 σε Η2:CO2=3:1. Αυτή η 

επίδραση μπορεί επίσης να αποδοθεί στην υψηλή αναλογία H2/CO στον 

αντιδραστήρα μετά τη μετάβαση σε H2:CO2=3:1.  

 

Κατά τη διάρκεια της υδρογόνωσης του CO2, η εκλεκτικότητα προς CO αυξάνει με 

την αύξηση της TOS (Σχήμα 2.8) και φτάνει σε τιμή 35 C- %. Αυτό εξηγείται με τον 

ακόλουθο τρόπο. Προτείνεται ότι η υδρογόνωση του CO2 προχωρά με ένα μηχανισμό 

αντίδρασης δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο, (i) το διοξείδιο του άνθρακα 

μετατρέπεται σε CO μέσω της αντίστροφής αντίδρασης μετατόπισης του υδραερίου 

(Εξ. (2.4)) και (ii) το CO που παράγεται αντιδρά με υδρογόνο για την παραγωγή 

υδρογονανθράκων:  

 

 

Μετά την μετάβαση του αέριου μίγματος τροφοδοσίας από CO σε CO2, το αρχικά 

σχηματισθέν CO που προέρχεται από CO2 ως επί το πλείστον καταναλώνεται από την 

αντίδραση Fischer-Tropsch. Με την πάροδο του χρόνου, ο ρυθμός της FT μειώνεται 

μαζί με την περιεκτικότητα του καταλύτη σε καρβίδιο του σιδήρου, αυξάνοντας 

τελικά την εκλεκτικότητα σε CO [133].  
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Πρότυπο λίτρο (standard liter) σε 0 οC και 1bar   

 

 

Σχήμα 2.9: Σύνθεση φάσεων-σιδήρου του καταλύτη σε συνάρτηση με το χρόνο στο 

ρεύμα κατά τη διάρκεια της FT, όπως προσδιορίζεται με φασματοσκοπία Mössbauer 

(20 Κ).  FTS στους 523 Κ, 2.09 MPa, και χωρική ταχύτητα 3,0sl/h/gFe [133]. 

 

Ωστόσο, οι μεγάλες αλλαγές φάσης παρατηρούνται για το καρβίδιο του σιδήρου (Fe) 

μετά τη μετάβαση από CO σε CO2 (Η2:CO:N2=1:1:2 → H2:CO2=3:1). Έχει 

διαπιστωθεί ότι το καρβίδιο του σιδήρου (χ–Fe5C2) μειώνεται σε 59% της αρχικής 

περιεκτικότητάς του μετά από 24h αντίδρασης Fischer-Tropsch (104 h TOS) 

χρησιμοποιώντας σταθερή αναλογία αντιδρώντων H2:CO2, ενώ μια αντίστοιχη 

αύξηση παρατηρείται στο σχηματισμό μαγνητίτη Fe3O4 (41%). Το Σχήμα 2.9 δείχνει 

τα διαγράμματα φάσεων του σιδήρου (Fe) για τα δείγματα καταλύτη που 

λαμβάνονται κατά την αντίδραση Fischer-Tropsch.  

 

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι ο σχηματισμός του Fe3O4 λαμβάνει χώρα σε 

μεγαλύτερο βαθμό υπό συνθήκες σύνθεσης FT με Η2:CO2 = 3:1. Τα καρβιδικά είδη 

είναι οι πιο δραστικές μορφές σιδήρου κατά την ενεργοποίηση του CO και θεωρείται 



41 
 

ότι μετατρέπονται σε λιγότερο ενεργές ή ανενεργές μορφές φάσεις σιδήρου όπως 

μαγνητίτη ή άλλα οξείδια του σιδήρου κατά τη διάρκεια της FTS με H2:CO = 1:1 

[133].   

 

Ανεξάρτητα από τις συνθήκες και τις φάσεις του Fe, η εκλεκτικότητα προς μεθάνιο 

εξαρτάται κυρίως από την αναλογία Η2/CO κατά τη διάρκεια της υδρογόνωσης των 

COx με καταλύτη Fe. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν έντονα ότι η ανταγωνιστική 

προσρόφηση του CO μαζί με το CO2 επιβραδύνει την αντίδραση RWGS. Η υψηλή 

μερική πίεση του H2O ή/και του CO2 κατά πάσα πιθανότητα προκαλούν την αλλαγή 

της φάσης από καρβίδιο του σιδήρου σε μαγνητίτη [133].  

 

Η υδρογόνωση του CO2 προς υδρογονάνθρακες είναι ευρέως γνωστή, με άμεσες ή 

έμμεσες διαδρομές. Η έμμεση διαδρομή μπορεί να είναι είτε μια προσέγγιση ενός 

μόνο σταδίου, με χρήση υβριδικών καταλυτών για να εκτελούν ταυτόχρονα το 

μετασχηματισμό πολλαπλών σταδίων (για παράδειγμα: CO2→CO→CH3OH 

→ελαφρές ολεφίνες), είτε μια προσέγγιση πολλαπλών σταδίων με διαφορετικούς 

αντιδραστήρες. Η άμεση διαδρομή χρησιμοποιεί το CO2 αντί του CO, παρόμοια με 

σύνθεση Fischer-Tropsch [134].  

 

Αν και ο ρόλος της ενίσχυσης στη Fischer-Tropsch σύνθεση είναι καλά 

τεκμηριωμένος από την άποψη της καταλυτικής ενεργότητας, η ενίσχυση για 

εκλεκτικότητα προϊόντος είναι λιγότερο βέβαιη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια 

Bronsted-Evans-Polanyi (BEP) σχέση μεταξύ ενεργού φράγματος προς 

μεθανοποίηση – εδώ λαμβάνεται η μεταβατική κατάσταση (transition state, TS) στην 

υδρογόνωση μιας επιφανειακής ομάδας μεθυλίου – και της ισχύος δεσμού άνθρακα. 

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η παρουσία του άνθρακα σε αυτή τη μελέτη 

χρησιμοποιείται για την περιγραφή της εκλεκτικότητας σε μεθάνιο [135].  

 

Μια κλασική ηφαιστειοειδής καμπύλη της ισχύος δεσμού του άνθρακα ως προς την 

εκλεκτικότητα σε μεθάνιο αποκαλύπτει μια σημαντική θεώρηση παρόμοια με την 

αρχή του Sabatier: οι καταλυτικές επιφάνειες δεν πρέπει να αλληλεπιδρούν με τα 

προσροφημένα μόρια πολύ ασθενώς, ούτε πολύ έντονα [135, 136], καθώς τα 

προσροφημένα είδη είτε είναι μη ενεργά ή δρουν ως δηλητήριο επιφάνειας, 

αντίστοιχα.  
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Φυσικά, ένα είδος που αλληλεπιδρά ισχυρά με την επιφάνεια μπορεί να μειώσει το 

μεθάνιο εκλεκτικά αλλά με δυσμενές επιπτώσεις όπως η δηλητηρίαση καταλύτη και, 

στην περίπτωση της FT επιφάνειας, συσσώρευση καρβίδιου. Ο ρόλος του ενισχυτή 

είναι να μετατοπίσει τη μητρική επιφάνεια σε ένα ευνοϊκότερο τμήμα της 

ηφαιστειοειδούς καμπύλης, δηλαδή υψηλότερη ενεργότητα/χαμηλότερη 

εκλεκτικότητα σε μεθάνιο [135].  

 

Τα προϊόντα της Fischer-Tropsch σύνθεσης υπαγορεύονται από μία μόνο παράμετρο 

α, την πιθανότητα ανάπτυξης της αλυσίδας υδρογονανθράκων. Ωστόσο, 

παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις στα C1, C2 και C3 είδη. Η Ισοτοπική 

Τιτλοφόρηση προτείνει ότι τα είδη C2 απορροφώνται στην επιφάνεια και εκ νέου 

ενσωματώνονται σε μακρύτερες αλυσίδες υδρογονανθράκων. Διάφορες θεωρίες γύρω 

από την απόκλιση στο C1 (μεθάνιο), κυμαίνονται από σφάλματα στις μεθόδους 

ποσοτικοποίησης ως την υδρογονολυτική διάσπαση των α-ολεφινών, αν και η 

ακριβής πηγή πρόσθετου μεθανίου παραμένει ασαφής [135].  

 

Το CO2 τυπικά δεν αποτελεί τροφοδοσία για την καταλυτική διεργασία Fischer-

Tropsch. Όταν το υδρογόνο αντιδρά με το διοξείδιο του άνθρακα παρουσία καταλύτη 

Κοβαλτίου παράγεται μεθάνιο, ενώ με την παρουσία καταλύτη Σιδήρου παράγονται 

ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με μικρή αλυσίδα [137]. Το οξείδιο του δημητρίου 

λειτουργεί ως καταλύτης για την αντίστροφη αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου 

(RWGS), αυξάνοντας επιπλέον την απόδοση της αντίδρασης [138]. Οι 

υδρογονάνθρακες μικρής αλυσίδας μπορούν να μετατραπούν σε υγρά καύσιμα 

παρουσία όξινων στερεών καταλυτών, όπως οι ζεόλιθοι.  

 

Χρησιμοποιώντας τη συμβατική τεχνολογία Fischer–Tropsch η απόδοση σε άνθρακα 

κυμαίνεται από 25-50% [139] και η θερμική απόδοση ανέρχεται σε 50% [140] για 

εγκαταστάσεις μετατροπής άνθρακα σε υγρά καύσιμα (Coal to Liquids) ιδανικά σε 

60% [141], ενώ σε εγκαταστάσεις GTL 60% [140] και ιδανικά σε 80% απόδοση 

[141].  

 

Σε επίπεδο έρευνας, γίνεται αναφορά από τον Rao et al.  [142] ότι ορισμένοι 

αεριοποιητές για αεριοποίηση του άνθρακα όπως η συμβατική διεργασία Lurgi 

παράγουν ένα πλούσιο σε CO2 αέριο σύνθεσης (17% CO, 38% Η2, 32% CO2). Οι 
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καταλύτες Σιδήρου που χρησιμοποιούνται στους συμβατικούς αντιδραστήρες 

Fischer–Tropsch φανερώνουν υψηλή ενεργότητα για την αντίδραση μετατόπισης του 

υδραερίου, η οποία και είναι υπεύθυνη για τον επιθυμητό λόγο Η2/CΟ. Αντίθετα, για 

ένα αέριο σύνθεσης πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα είναι απαραίτητο η ποσότητα 

του υδρογόνου να είναι τόση, ώστε να ενεργοποιηθεί η αντίστροφη αντίδραση 

μετατόπισης του υδραερίου (WGS) προς σχηματισμό CO, η οποία στη συνέχεια 

λαμβάνει χώρα στις αντιδράσεις πολυμερισμού της διεργασίας Fischer–Tropsch. 

 

2.7.2 Πρακτική εφαρμογή αντίδρασης Fischer-Tropsch  

Ένα διάγραμμα ροής που να περιλαμβάνει τη διεργασία F-T σε βιομηχανική κλίμακα 

δε διαφέρει πολύ από το διάγραμμα ροής που πρότειναν οι Srinivas et al. (σχήμα 

2.10), [128], για να βελτιστοποιήσουν τη μετατροπή του CO2 μέσω της διεργασίας   

F-T.  

 

Το διάγραμμα ροής αποτελείται από αντιδραστήρες FT1 και FT2, που λειτουργούν 

στους 300oC και στα 25 bar, από διαχωριστές S1 και S2 για τον διαχωρισμό του 

συμπυκνωμένου νερού (και υδρογονανθράκων αν υπάρχουν) και από εναλλάκτες 

θερμότητας H1 και H2. 

 

 

Σχήμα 2.10: Διάγραμμα ροής μετατροπής CO2 μέσω της διεργασίας F-T [128]. 

 

Η τροφοδοσία του CO2 προθερμαίνεται στον εναλλάκτη Η1 και εισέρχεται στον 

αντιδραστήρα FT-1. Τα ρεύματα εξόδου από τους αντιδραστήρες ψύχονται σε 

εναλλάκτες θερμότητας, έτσι ώστε το νερό να συμπυκνώνεται. Το νερό οδηγείται σε 

διαχωριστές (S) και τα αέρια εξόδου από τον διαχωριστή θερμαίνονται ξανά στην 

θερμοκρασία της αντίδρασης και οδηγούνται στον δεύτερο αντιδραστήρα FT-2. Αυτό 

επαναλαμβάνεται μέχρι την επίτευξη της επιθυμητής μετατροπής του CO2 για τη 
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δεδομένη τροφοδοσία αερίου σύνθεσης και της μοριακής περιεκτικότητας του CO2 

σε αυτή. 

 

Ενδιαφέρον για τη διεργασία Fischer-Tropsch έδειξε και το Κέντρο Ερευνών της 

NASA, Glenn Research Center, [143], το οποίο δημιούργησε στην 

πανεπιστημιούπολη του Κλήβελαντ μια μονάδα παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων 

αεροπορίας. Το σύστημα περιλαμβάνει τρεις αντιδραστήρες Fischer-Tropsch (FT) 

συνεχούς ανάδευσης, υψηλής πίεσης και 1 λίτρου χωρητικότητας, συστήματα 

τροφοδοσίας αέριου υδρογόνου (H2), μονοξείδιου του άνθρακα (CO) και αργού, 

συσκευή διαχωρισμού παραπροϊόντων και αέριο χρωματογράφο. Όπως φαίνεται και 

στο Σχήμα 2.11, η πρώτη ύλη (άνθρακας, φυσικό αέριο, κωκ πετρελαίου, βιομάζα) 

υποβάλλονται σε επεξεργασία με ατμό και αέρα ή οξυγόνο για την παραγωγή αερίου 

σύνθεσης, τα οποία μετατρέπονται μέσω της διαδικασίας FT σε ελαφριά αέρια, νερό, 

και συνθετικό αργό προϊόν, τα οποία ραφινάρονται, διαχωρίζονται, και 

αναβαθμίζονται προς αέρια καύσιμα διυλιστηρίου και βενζίνη Jet-A diesel.  

 

Στην Αυστρία (Güssing, Burgenland) η διεργασία Fischer–Tropsch εφαρμόζεται 

εμπορικά σε πιλοτική κλίμακα σε αεριοποιητή ρευστοστερεάς κλίνης, ενώ στο Κατάρ 

στις εγκαταστάσεις της Shell's Pearl GTL η διεργασία F–T εφαρμόζεται από το 2011 

σε μεγάλη κλίμακα σε συμβατικούς αντιδραστήρες στους 230oC με καταλύτη 

Κοβαλτίου. Η πρώτη ύλη είναι το φυσικό αέριο και παράγονται 140,000 βαρέλια τν 

ημέρα υγρά προϊόντα πετρελαίου (22,000 m3/d) και 120,000 βαρέλια (19,000 m3/d) 

ισοδύναμα πετρελαίου σε υγρά φυσικού αερίου και αιθανίου. 
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Σχήμα 2.11: Μετατροπή φυσικού αερίου, λιγνίτη και βιομάζας σε υγρά καύσιμα μέσω της 

διεργασίας F-T. 

 

Στην Αυστραλία, η Linc Energy κατασκεύασε το 1999 μια μονάδα αερίου-υγρού 

(gas–liquid) που λειτουργεί με αέριο σύνθεσης από αεριοποίηση λιγνίτη. Η μονάδα 

GTL χρησιμοποιεί την διεργασία F-T και παράγει υγρά καύσιμα από το 2008. Η 

μεγαλύτερη κλίμακα μονάδας Fischer–Tropsch είναι της Sasol, η οποία λειτουργεί 

στη Νότια Αφρική, με πρώτη ύλη λιγνίτη και τελευταία φυσικό αέριο. Η 

εγκατάσταση αποτελείται από μια σειρά από μονάδες που παράγουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό καυσίμου diesel της χώρας καθώς και μια ποικιλία συνθετικών προϊόντων 

πετρελαίου [144]. Το Δεκέμβριο του 2012 η εταιρεία Sasol ανακοίνωσε την 

κατασκευή μονάδας στο Westlake της Λουζιάνα με δυναμικότητα 96,000 βαρέλια 

την ημέρα, χρησιμοποιώντας φυσικό αέριο. Το κόστος εκτιμάται σε 11-12 δις. $ 

[145]. Στο Mossel Bay στη Ν. Αφρική υπάρχει και το μεγαλύτερο σύμπλεγμα 

εγκαταστάσεων Αερίου-Υγρού της Petro SA, το οποίο έκανε την πρώτη ημι-εμπορική 

επίδειξη του το 2011. Η δυναμικότητα του εργοστασίου είναι 36,000 βαρέλια την 

ημέρα και χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη φυσικό αέριο, βιομάζα ή λιγνίτη για την 

παραγωγή υγρών καυσίμων [146]. Στο Bintulu της Μαλαισίας είναι μία από τις, 

επίσης, μεγαλύτερες εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων diesel με χαμηλό ποσοστό 

θείου, καθώς προέρχεται από φυσικό αέριο. Η δυναμικότητα του εργοστασίου είναι 

12,000 βαρέλια την ημέρα (1,900 m3/d).  
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Στη Φινλανδία από το 2006 η εταιρεία παραγωγής χαρτιού και πολτού, UPM, 

λειτουργεί μονάδα παραγωγής βιοντήζελ χρησιμοποιώντας τη διεργασία Fischer-

Tropsch με πρώτη ύλη το χαρτί και τον χαρτοπολτό [147]. Στο Κολοράντο η εταιρεία 

Rentech Ιnc., παράγει 10 βαρέλια την ημέρα (1.6 m3/d) καυσίμων από φυσικό αέριο, 

ενώ στην Πενσυλβάνια η εταιρεία Waste Management and Processors Inc., παράγει 

ντήζελ χαμηλού ποσοστού θείου από λιγνίτη.  
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Κεφάλαιο 3ο. Πειραματικό μέρος  

  

3.1 Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί η πειραματική διάταξη, ο αντιδραστήρας που 

χρησιμοποιήθηκε και η πειραματική διαδικασία. Επίσης, θα αναφερθεί η τεχνική 

παρασκευής καταλυτών και θα αναλυθούν οι τεχνικές των φυσικοχημικών 

χαρακτηρισμών των καταλυτών. Η περιγραφή αυτή έχει ως πλαίσιο αναφοράς τον 

εργαστηριακό χώρο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας. Η προαναφερθείσα  ανάλυση αφορά το προσδιορισμό της 

ποσοτικής σύστασης σε ευγενές μέταλλο των περιγραφόμενων καταλυτικών 

συστημάτων που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Δ.Ε.Π. στην 

μονάδα αναλυτικών υπηρεσιών, ενώ για το προσδιορισμό της ειδικής επιφάνειας των 

εξεταζόμενων καταλυτικών συστημάτων χρησιμοποιήθηκε ο εργαστηριακός 

εξοπλισμός του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης.  

  

3.2 Περιγραφή της πειραματικής διάταξης  

Η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή των πειραμάτων παρουσιάζεται 

στο παρακάτω Σχήμα (3.1) και αποτελείται από:   

 Το σύστημα τροφοδοσίας των αντιδρώντων αερίων   

 Το σύστημα καταλυτικού αντιδραστήρα σταθερής κλίνης   

 Το σύστημα θέρμανσης του αντιδραστήρα   

 Το σύστημα ανάλυσης αντιδρώντων και προϊόντων   

Η πειραματική διάταξη, ανάλογα με την περίσταση διαφοροποιούνταν τόσο στην 

συνδεσμολογία όσο και στο χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό για των ανάλυση των 

αντιδρώντων και προϊόντων αερίων.    
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Σχήμα 3.1: Πειραματική διάταξη καταλυτικής αναγωγής CO2 σε καταλυτικό αντιδραστήρα 

σταθερής κλίνης.  

 

3.2.1 Σύστημα τροφοδοσίας και ρύθμισης αντιδρώντων αερίων  

Τα υψηλής καθαρότητας (> 99.99%) αέρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή 

των πειραμάτων προμηθεύτηκαν από την εταιρεία Air Liquide Hellas και ήταν CO2 

και Η2. Το σύστημα τροφοδοσίας και ρύθμισης των αντιδρώντων περιελάμβανε:  

 Φιάλες υψηλής πίεσης (200 bar) των αντιδρώντων αέριων.   

 Βαλβίδες αντεπιστροφής, για την ασφάλεια του περιεχομένου των φιαλών.   

 Ροόμετρα ανάμιξης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της επιθυμητής 

ροής των αντιδρώντων αερίων   

 Τρίοδες βάνες, για την παράκαμψη του αντιδραστήρα και την εύρεση των 

αντιδρώντων στο σύστημα ανάλυσης.   

 Ένα ροόμετρο φυσαλίδας, για την μέτρηση των ροών των αερίων.   
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3.2.2 Σύστημα θέρμανσης του αντιδραστήρα  

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας του αντιδραστήρα γινόταν μέσω ενός θερμορυθμιστή 

συνδεδεμένου με θερμοστοιχείο, που βρίσκονταν στο ύψος της καταλυτικής κλίνης, 

το οποίο τοποθετούνταν στο εσωτερικό του φούρνου και μέσω ενός μετασχηματιστή 

τάσης ρυθμιζόταν η θερμοκρασία στον αντιδραστήρα. Το θερμοστοιχείο μετρούσε 

συνεχώς τη θερμοκρασία και την ένδειξη την εμφάνιζε στην οθόνη του 

θερμορυθμιστή. Έτσι, ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία αντίδρασης 

ρυθμιζόταν ο θερμορυθμιστής. 

    

Πίνακας 3.1: Στοιχεία θερμοστοιχείου 

Θερμοστοιχείο K (Ni-Cr/Ni-Al)    

Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας   
260-1250°C   

Σφάλμα μέτρησης   

 3°C, 0-400°C   

 0.75°C, 400-1250°C   

Θερμοηλεκτρική ικανότητα   41 μV/K   

 

 

Σχήμα 3.2: Θερμορυθμιστής 
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3.2.3 Καταλυτικός αντιδραστήρας σταθερής κλίνης  

Ο καταλυτικός αντιδραστήρας σταθερής κλίνης που χρησιμοποιήθηκε απεικονίζεται 

στο Σχήμα 3.3 (παρουσιάζεται εντός του φούρνου). Ήταν  κατασκευασμένος από 

χαλαζία σε σχήμα U, είχε εσωτερική διάμετρο 8 mm και ενσωμάτωνε ένα πορώδες 

φίλτρο χαλαζία, το οποίο υποστήριζε την κλίνη του καταλύτη και εξασφάλιζε μια 

ομοιόμορφη ροή αερίου. Ο ακροδέκτης του θερμοστοιχείου ήταν τοποθετημένος στο 

ύψος της κλίνης, όσο πιο δυνατά στον καταλύτη δηλαδή, έτσι ώστε να υπάρχει πολύ 

καλή συμφωνία μεταξύ των ενδείξεων του θερμοστάτη και της πραγματικής 

θερμοκρασίας, που επικρατούσε στο εσωτερικό της κλίνης. Στις άκρες του 

αντιδραστήρα εφαρμόζονταν ειδικά λάστιχα και με τις κατάλληλες ενώσεις 

ενώνονταν με το σύστημα τροφοδοσίας και ρύθμισης των αντιδρώντων. Αν και τα 

ειδικά λάστιχα με τις ενώσεις είχαν μηδενικές απώλειες κατά την σύνδεσή τους με το 

υπόλοιπο σύστημα, γινόταν και χρήση σφικτήρων για ακόμα καλύτερη 

στεγανοποίηση. Εξαιτίας της κοκκομετρίας του καταλυτικού συστήματος υπήρχε 

κίνδυνος κάποιοι κόκκοι να εισχωρήσουν στους πόρους της καταλυτικής κλίνης με 

αποτέλεσμα αλλοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων. Για την αποφυγή τέτοιων 

προβλημάτων πριν την εισαγωγή του καταλύτη πάνω από την καταλυτική κλίνη 

εναποτίθονταν ένα λεπτό στρώμα (0.05 gr) από κόκκους χαλαζία (quartz).   

 

Σχήμα 3.3: Σχηματική απεικόνιση καταλυτικού αντιδραστήρα σταθερής κλίνης.  

1: θερμοστοιχείο, 2: θερμική μόνωση, 3: θερμικές αντιστάσεις, 4: θάλαμος ελεγχόμενης 

θερμοκρασίας, 5: αντιδραστήρας, 6: καταλυτική κλίνη 7: φρίτα 
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3.2.4 Σύστημα ανάλυσης  

Για την ανάλυση των αντιδρώντων και των προϊόντων χρησιμοποιήθηκε αέριος 

χρωματογράφος. Η τεχνική της αέριας χρωματογραφίας είναι σχετικά απλή. 

Χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει την παρουσία ή απουσία μιας ουσίας από ένα 

δείγμα, μέσω διαδικασιών ταυτοποίησης και τέλος να προσδιορίσει τις ποσότητες 

των συστατικών του μίγματος και τα βασικά τμήματα ενός συστήματος αέριας 

χρωματογραφίας παρίστανται στο παρακάτω Σχήμα 3.4.   

 

 

Η αέρια χρωματογραφία είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό του 

αέριου μίγματος στα συστατικά του με διαδοχικές κατανομές ανάμεσα σε μια κινητή 

αέρια φάση και μια στατική στερεή φάση. Ο διαχωρισμός τους γίνεται ανάλογα με 

την ικανότητα προσρόφησης τους στη στερεά φάση, καθώς περνούν από την 

κατάλληλη στήλη. Τα συστατικά εκλύονται με την αέρια κινητή φάση κι αναδύονται 

από τη στήλη. Στη συνέχεια, οδηγούνται στον ανιχνευτή, που προκαλείται μείωση 

της θερμικής αγωγιμότητας με αποτέλεσμα να αυξηθεί η θερμοκρασία της 

αντίστασης παράγοντας έτσι κάποιο δυναμικό το οποίο θα μετρηθεί και θα 

καταγραφεί.   

Σ χήμα 3.4:     Βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος Αέριας Χρωματογραφίας   
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Οι ροές της αντίδρασης και των προϊόντων  αναλύθηκαν με απευθείας σύνδεση 

αερίου χρωματογράφου, χρησιμοποιώντας ένα Shimadzu GC2014 εξοπλισμένο με 

Porapak Ν και στήλες Q και He ως φέρον αέριο. Ένας ανιχνευτής ιονισμού φλόγας 

(FID=Flame Ionization Detector) χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση της 

μεθανόλης και για οποιαδήποτε άλλη οργανική ένωση, ενώ τα οξείδια του άνθρακα 

COx παρακολουθήθηκαν με έναν ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (TCD=Thermal 

Conductivity Detector). Τέλος, ο αέριος χρωματογράφος ήταν επίσης συνδεδεμένος 

με ένα ροόμετρο φυσαλίδας, μέσω του οποίου ελεγχόταν εάν η ογκομετρική παροχή 

των αντιδρώντων και των προϊόντων ήταν σταθερή για να αποφευχθεί η περίπτωση 

λανθασμένων συμπερασμάτων.   

 

3.3 Προετοιμασία καταλυτών 

O Au (1 wt.%) φορτώθηκε με εμπορικά οξείδια υποστήριξης  όπως παρουσιάζονται 

παρακάτω : Al2O3 από την Aldrich, CeO2 από την Fluka, Fe2O3 από την Sigma 

Aldrich, TiO2 P25 και ZnO AdNano VP 20 από την Evonik Degussa) με την μέθοδο 

της εναπόθεσης και καταβύθισης (DP=Deposition-Precipitation method) [148, 149]. 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην αύξηση του PΗ του διαλύματος HAuCl 4 μέχρι 9 με 

χρήση διαλύματος NaOH (0.1 Μ), ακολουθούμενη από την προσθήκη του φορέα 

υποστήριξης. Αφού αφέθηκε για 12 ώρες, το ίζημα φιλτράρεται, πλένεται και 

ξηραίνεται σε φούρνο στους 110 ° C όλη τη νύχτα. 

 

3.4 Μέθοδοι χαρακτηρισμού καταλυτών  

3.4.1 Ανάλυση X-ray (XPS)  

Ανάλυση Χ-ray με φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων (XPS) πραγματοποιήθηκαν σε 

ένα φασματόμετρο VG Scientific Escalab 200Α χρησιμοποιώντας Al Κα ακτινοβολία 

(1486.6 eV). Η επίδραση του φορτίου επιδιορθώθηκε παίρνοντας ως αναφορά την 

κορυφή C1s (ενέργεια συνδέσεως του 285 eV). Χρησιμοποιήθηκε λογισμικό 

CASAXPS για την ανάλυση των δεδομένων. Η φασματοσκοπία XPS χρησιμοποιείται 

για την χημική ανάλυση και την ταυτοποίηση της χημικής κατάστασης των στοιχείων 

στην επιφάνεια ενός στερεού. Στη φασματοσκοπία XPS το δείγμα εκτίθεται, υπό 

συνθήκες υπερυψηλού κενού, σε μία μονοχρωματική δέσμη ακτινών Χ (ενέργειας hν) 

που προκαλεί φωτοϊονισμό και εκπομπή φωτοηλεκτρονίων. Το φάσμα XPS 
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απεικονίζει το ενεργειακό φάσμα των εκπεμπομένων φωτοηλεκτρονίων και 

αποτελείται από μία σειρά από διακριτές ταινίες που ανταποκρίνονται στις 

χαρακτηριστικές στοιβάδες της ηλεκτρονικής δομής του ατόμου. Η κινητική ενέργεια 

Εk των εκπεμπόμενων φωτοηλεκτρονίων δίδεται από τη σχέση: 

 

Ek=hν-Eb+ΔΦ, 

 

όπου h=6.62x10-23 Js η σταθερά του Planck, ΔΦ η διαφορά του έργου εξόδου 

ανάμεσα στο στερεό και τον ανιχνευτή και Eb η ενέργεια δέσμευσης του 

φωτοηλεκτρονίου που προέρχεται από εσωτερική στοιβάδα (core electron).  

Όταν η επιφάνεια ενός στερεού εκτεθεί σε ακτίνες Χ κατάλληλης ενέργειας, το 

στερεό απορροφά διακριτά κβάντα ενέργειας με επακόλουθο την εκπομπή 

φωτοηλεκτρονίων. Η κατανομή της Ek αυτών (δηλ. το πλήθος των εκπεμπομένων 

φωτοηλεκτρονίων συναρτήσει της κινητικής τους ενέργειας) δίνει πληροφορίες για το 

στερεό. Η εκπομπή των φωτοηλεκτρονίων γίνεται σε 3 στάδια:  

 

1. Απορρόφηση των ακτινών Χ και διέγερση του ηλεκτρονίου από την βασική στην 

τελική κατάσταση που βρίσκεται επάνω από τη στάθμη Fermi  

2. Μεταφορά του ηλεκτρονίου στην επιφάνεια  

3. Διαφυγή του ηλεκτρονίου στο κενό αφού το φωτο-ηλεκτρόνιο δημιουργείται μέσα 

στο στερεό, η κυματοσυνάρτησή του φέρει πληροφορίες για το στερεό ακόμη και 

μετά την εκπομπή του στο κενό. 

 

3.4.2 Ειδική επιφάνεια (ΒΕΤ)  

Τα υλικά αναλύθηκαν με προσρόφηση Ν2 σε -196ºC, σε μία συσκευή Quantachrom 

NOVA  4200e. Όλα τα δείγματα απαερώθηκαν στους 160 °C για 5 ώρες πριν από την 

ανάλυση. Η ειδική επιφάνεια (SBET) υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την εξίσωση 

Brunauer-Emmett-Teller (BET) [150]. Επίσης υπολογίστηκε και ο συνολικός όγκος 

των πόρων από τον όγκο του ροφημένου αζώτου στην υψηλότερη σχετική πίεση.   

 

Η εξίσωση ΒΕΤ χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η μονομοριακή χωρητικότητα 

του στερεού και στη συνέχεια η εσωτερική ειδική επιφάνεια του στερεού. Ισχύει ότι:   
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Όπου Ρ και Ρο είναι η μερική πίεση και η πίεση κορεσμού του αζώτου στη 

θερμοκρασία ισόθερμης, n και nm είναι η ποσότητα του ροφημένου αερίου σε ένα 

γραμμάριο του στερεού και η μονομοριακή χωρητικότητα αντίστοιχα, και c μια 

σταθερά. Η ειδική επιφάνεια (Sg) δίνεται από την ακόλουθη έκφραση:    

 

 

 

 όπου αm είναι η επιφάνεια που καλύπτεται από κάθε μόριο αζώτου που ροφάται στην 

επιφάνεια και Ν0 είναι ο αριθμός Avogardo.  

  

3.4.3 Μορφολογικός χαρακτηρισμός (TEM)  

Χρησιμοποιήθηκε υψηλής ανάλυσης ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (HR-ΤΕΜ) για να 

εξεταστεί η διασπορά Au σε δείγματα καταλύτη όπου πραγματοποιήθηκε με 

εξοπλισμό Phillips CM-20. Η μεγέθυνση ήταν 600.000×, και η μέγιστη ανάλυση ήταν 

0.27 nm μεταξύ των σημείων, και 0.14 nm μεταξύ των γραμμών. Για την ανάλυση, 

έγινε διασπορά της σκόνης σε αιθανόλη και ομογενοποιήθηκε σε ένα λουτρό 

υπερήχων πριν από τη χρήση. Ένα δείγμα της διασποράς των σωματιδίων του 

καταλύτη συλλέχθηκε, και αφέθηκε να στεγνώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

πριν από την ανάλυση. Τα μεγέθη των νανο-σωματιδίων μετρήθηκαν από τις εικόνες 

ΤΕΜ, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ImageJ. Ιστογράμματα επιλέχθηκαν από 

μετρήσεις που έγιναν σε 100-1200 νανο-σωματίδια, ανάλογα με το δείγμα. Μέσα 

μεγέθη νανο-σωματιδίων υπολογίστηκαν για όλα τα δείγματα. 

 

 

3.4.4 Μελέτη αναγωγιμότητας καταλυτών (H2-TPR)  

Πειράματα προγραμματισμένης μείωσης θερμοκρασίας (TPR) διεξήχθησαν σε ένα 

πλήρως αυτοματοποιημένο χαρακτηριστικό όργανο καταλύτη AMI-200 (Altamira 

Instruments) υπό ατμοσφαιρικό Η2, για να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την 
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αναγωγιμότητα των δειγμάτων. Σε ένα τυπικό πείραμα TPR, ~ 50 mg δείγματος 

τοποθετήθηκε σε σχήμα U σωλήνα χαλαζία, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα 

ηλεκτρικό κλίβανο και θερμαίνεται στους 1100 ºC με 10 ºC/min υπό He με ροή 29 

cm3/min και Η2 ροής 1.5 cm3/min. 

 

3.5 Μελέτη καταλυτικής δραστηριότητας  

Η ενεργότητα των παρασκευασμένων καταλυτών εξετάστηκε σε αντιδραστήρα 

σταθερής κλίνης με χρήση 0.4 g των δειγμάτων. Ο αντιδραστήρας χαλαζία σχήματος 

U, έχει μία εσωτερική διάμετρο 8 mm και ενσωματώνει ένα πορώδες φίλτρο χαλαζία, 

το οποίο υποστηρίζει την κλίνη του καταλύτη και εξασφαλίζει μια ομοιόμορφη ροή 

αερίου. Υψηλής καθαρότητας αέρια (> 99.99%, η Air Liquide Hellas) CO2 και Η2, 

τροφοδοτούνται στον αντιδραστήρα μέσω ελεγκτών ροής μάζας (Brooks 5850E). Η 

συνολική παροχή εισόδου σε όλα τα πειράματα ήταν 100 cm3/min, που αντιστοιχεί σε 

GHSV περίπου 20.000 h-1 για τον ειδικό όγκο του καταλυτικού στρώματος. Οι ροές 

της αντίδρασης και των προϊόντων  αναλύθηκαν με απευθείας σύνδεση αερίου 

χρωματογράφου, χρησιμοποιώντας ένα Shimadzu GC2014 εξοπλισμένο με Porapak 

Ν και στήλες Q και He ως φέρον αέριο. Ένας ανιχνευτής ιονισμού φλόγας 

(FID=flame ionization detector) χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση της 

μεθανόλης και για οποιαδήποτε άλλη οργανική ένωση, ενώ τα COx 

παρακολουθήθηκαν με έναν ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (TCD=Thermal 

Conductivity Detector). Πριν από τα πειράματα όλοι οι καταλύτες υδρογονώθηκαν 

για 1 ώρα υπό ροή καθαρού Η2 στους 400oC. Ο αντιδραστήρας κατόπιν ψύχθηκε 

στους  200 oC και οι μετρήσεις άρχισαν με την εισαγωγή της τροφοδοσίας του 

αντιδρώντος μίγματος. Η  θερμοκρασία αυξάνονταν με σταθερό βήμα 25 βαθμών 

κελσίου έως να φτάσει τους 350 oC, με τις μετρήσεις να εκτελούνται σε κάθε βήμα 

μέχρι να προσεγγιστεί μια  σταθερή κατάσταση. Οι γραμμές του αερίου μεταξύ της 

εξόδου του αντιδραστήρα και της εισόδου στον αέριο χρωματογράφο θερμαίνονταν 

προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν συμπύκνωση των ενώσεων με χαμηλή τάση 

ατμών.  

 

Η μετατροπή του CO2 (XCO2) υπολογίστηκε από την αλλαγή στην συγκέντρωση του 

CO2 μεταξύ της ροής εισόδου και εξόδου του αερίου (Εξ. (3.3)), ενώ η εκλεκτικότητα 
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προς το προϊόν i (μεθανόλη= CH3OH), (i = CH3OH, CO, CH4), Si, ορίζεται ως ο 

λόγος του ρυθμού σχηματισμού του προϊόντος i (CH3OH ) κατά την άθροιση όλων 

των συντελεστών σχηματισμού προϊόντων (Εξ. (3.4)).  

Για να αποκτηθούν οι γνώσεις σχετικά με την εγγενή  

(1)ενεργότητα των καταλυτών Au/MxOy,  

(2)τον ρυθμό σχηματισμού (ri, mol · s-1 · Gau-1) του κάθε προϊόντος, και  

(3)την αντίστοιχη συχνότητα του κύκλου εργασιών (TOF είναι -1) έγιναν κάποιοι 

υπολογισμοί βασισμένοι στις παρακάτω εξισώσεις :  

(Εξ. (3.5) και (3.6), αντίστοιχα). 

 

 

όπου [i]out είναι η συγκέντρωση εξόδου του προϊόντος i,  

F είναι ο συνολικός ρυθμός ροής,  

Vm είναι ο γραμμομοριακός όγκος ιδανικών αερίων στους 298 Κ και 1 bar (24.436 

cm3/mol3)  

mAU είναι η μάζα του χρυσού στην κλίνη του καταλύτη,  

AAU είναι η ατομική μάζα του Au (197 g/mol), και  

DAU είναι η διασπορά του Au.  

 

Ο υπολογισμός TOF (και η διασπορά) βασίστηκε στις ακόλουθες παραδοχές:  

α) τα νανο-σωματίδια χρυσού είναι ημισφαιρικά,  

β) το σύνολο της επιφάνειας των σωματιδίων είναι εξίσου δραστικά ανεξάρτητα από 

τα εκτεθειμένα κρυσταλλογραφικά επίπεδα και  

γ) η μέση διάμετρος των σωματιδίων αντιπροσωπεύει επαρκώς όλα τα σωματίδια Au.   

 

Ο DAU υπολογίστηκε με βάση το μέγεθος των σωματιδίων Au όπου λαμβάνεται με 
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την ανάλυση ΤΕΜ, σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση (3.7) : 

 

 

 

όπου ns είναι ο αριθμός των ατόμων Au στην επιφάνεια, ανά μονάδα επιφάνειας  

(1.15 · 1019 /m2),  

ρAu είναι η πυκνότητα του χρυσού (19.3 g / cm3),  

Nav είναι ο αριθμός Avogadro (6.023 · 1.023 /mol) και  

dAU είναι το μέσο μέγεθος των σωματιδίων Au που καθορίζεται από HR-TEM 
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Κεφάλαιο 4ο. Πειραματικά αποτελέσματα  

4.1 Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αρχικά οι κυριότερες φυσικές ιδιότητες των 

καταλυτών Au/MxOy όσον αφορά την επιφάνεια BET, τη διάμετρο και τη διασπορά 

των νανο-σωματιδίων χρυσού. Η ανάλυση έγινε όπως αναφέρθηκε και στο 

προηγούμενο κεφάλαιο χρησιμοποιώντας HR-TEM. Στην συνέχεια και προκειμένου 

να αποκτηθούν γνώσεις σχετικά με την επίδραση της φύσης του φορέα, μελετήθηκαν 

οι ιδιότητες οξειδοαναγωγής των δειγμάτων Au/MxOy μέσω σταδιακής μείωσης της 

θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας ως αναγωγικό μέσο το μόριο του υδρογόνου (H2) 

(H2-TPR). Μελέτες XPS πραγματοποιήθηκαν για να αποκαλύψουν την επίδραση του 

φορέα υποστήριξης σχετικά με την κατάσταση οξείδωσης του είδους του χρυσού. 

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις καταλυτικής ενεργότητας όπου 

φανερώνεται η απόδοση υδρογόνωσης του CO2 από τους καταλύτες Au/MxOy. Η 

καταλυτική αυτή απόδοση υδρογόνωσης αξιολογήθηκε σε θερμοκρασίες λειτουργίας 

που κυμαίνονται από 200οC έως 350 οC, με αναλογία τροφοδοσίας CO2/H2 = 1/9 και 

τη συνολική πίεση να διατηρείται σταθερή στα 0.1 MPα. Για μεγαλύτερη ακρίβεια 

στον προσδιορισμό της επίδρασης της φύσης του φορέα υποστήριξης 

πραγματοποιήθηκε επίσης μια εκτίμηση του αριθμού των παραγόμενων moles ανά 

μονάδα μάζας και χρόνου (Σχήμα 4.5). Όμως για να καταλήξουμε τελικά σε πιο 

ξεκάθαρα αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση του χρυσού στους φορείς 

υποστήριξης συγκρίνονται τα αποτελέσματα των σκέτων φορέων, με αυτά των 

καταλυτών εμποτισμένων με χρυσό. Τέλος πραγματοποιείται μια μεταβολή στον 

ρυθμό τροφοδοσίας παίρνοντας πιο ακριβή αποτελέσματα σχετικά με την μετατροπή 

του CO2 και την εκλεκτικότητα των καταλυτών προς μεθανόλη. 
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4.2 Κυριότερες φυσικές ιδιότητες των καταλυτών Au/MxOy 

Αρχικά παρουσιάζονται οι κυριότερες φυσικές ιδιότητες των καταλυτών Au/MxOy 

όσον αφορά την επιφάνεια BET, τη διάμετρο και τη διασπορά των νανο-σωματιδίων 

χρυσού. Οι ιδιότητες αυτές συνοψίζονται στον Πίνακα 4.1. 

   

Ο Al2O3 βρέθηκε ότι έχει το μεγαλύτερο εμβαδόν επιφανείας (210 m2/g), που 

ακολουθείται από τον TiO2 (51 m2/g), ΖnΟ (26 m2/g), CeO2 (20 m2/g) και Fe2O3 (5 

m2/g). Πρέπει να αναφερθεί ότι παρόμοιες τιμές προέκυψαν για σκέτους φορείς, 

χωρίς τροποποιήσεις στην υφή κατά την προσθήκη του Au. Το τελευταίο μπορεί να 

αποδοθεί κυρίως στη χαμηλή φόρτιση σε Au σε συνδυασμό με το νανο-μέγεθος του. 

 

Το μέγεθος των νανο-σωματιδίων χρυσού και η διασπορά τους αναλύθηκε με HR-

TEM. Το Σχήμα 4.1 δείχνει τις εικόνες ΤΕΜ όλων των δειγμάτων, και ο Πίνακας 4.1 

συνοψίζει τις τιμές που ελήφθησαν για το μέσο μέγεθος και την διασπορά των νανο-

σωματιδίων. Τα νανο-σωματίδια χρυσού διακρίνονται ως μικρές μαύρες κηλίδες στα 

Σχήματα 4.1a, c, e, g, i. Τα αντίστοιχα ιστογράμματα που δημιουργούνται με 

ανάλυση των διαφόρων εικόνων, απεικονίζονται στα Σχήματα 4.1 b, d, f, h, j. Όσον 

αφορά την μέση διάμετρο των νανο-σωματιδίων, ο καταλύτης Au/ΖnΟ έχει την 

υψηλότερη τιμή (5.5 nm) που ακολουθείται από τον καταλύτη Au/Al2O3 (3.6 nm). 

Κατώτερες τιμές προκύπτουν για τα υπόλοιπα δείγματα, όπου κυμαίνονται από 2.2 

έως 2.4 nm. Ο χρυσός στην Αλουμίνα φαίνεται να έχει το μεγαλύτερο εύρος τιμών 

(1-20 nm), ενώ ο καταλύτης Au/TiO2 και ο Au/ZnO έδωσε ένα ενδιάμεσο εύρος (1-

12 και 1-10 nm αντίστοιχα). Επιπλέον τα νανο-σωματίδια χρυσού σε CeO2 και Fe2O3, 

παρουσιάζουν τις μικρότερες τιμές μεγέθους στο εύρος (1-8 και 1-7 nm, αντίστοιχα). 

 

Πίνακας 4.1 Φυσικά πλεονεκτήματα των καταλυτών Au/MxOy 

 
αΜετρήθηκε με την μέθοδο TEM 

βΥπολογίστηκε από την διάμετρο Au υποθέτοντας ημισφαιρικά σωματίδια 

γΜετρήθηκε με την μέθοδο XPS 
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Σχήμα 4.1: HR-TEM εικόνες Au/Al2O3 (a), Au/CeO2 (c), Au/Fe2O3 (e), Au/TiO2 (g) και 

Au/ZnO (i), μαζί με τα αντίστοιχα ιστογράμματα κατανομής μεγέθους των νανο-σωματιδίων 

χρυσού (b, d, f, h, j). 

 

Προκειμένου να αποκτηθούν γνώσεις σχετικά με την επίδραση της φύσης του φορέα, 

οι ιδιότητες οξειδοαναγωγής των δειγμάτων Au/MxOy ερευνήθηκαν από μελέτες 

θερμοπρογραμματιζόμενης αναγωγής χρησιμοποιώντας Η2 ως αναγωγικό μέσο (H2-

TPR).Το Σχήμα 4.2 δείχνει το προφίλ θερμο-αναγωγής των δειγμάτων Au/MxOy στο 

θερμοκρασιακό εύρος των 100-1000 oC. Το δείγμα Au/Al2O3 δεν παρουσιάζει 

κορυφή για καμιά αναγωγή σε ολόκληρο το εύρος των θερμοκρασιών (100-1000 

βαθμούς κελσίου), σύμφωνα με την μη αναγώγιμη φύση της αλουμίνας [151,152]. Το 

δείγμα Au/CeO2 εμφανίζει μια κορυφή στην χαμηλή θερμοκρασία των 100 oC, η 

οποία μπορεί να αποδοθεί στην αναγωγή της επιφάνειας της δημητρίας και/ή στην 

αναγωγή των μερικώς οξειδωμένων ειδών χρυσού. Αυτή η κορυφή παρατηρήθηκε σε 

πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες σε σκέτη δημητρία (περίπου 550 oC), 

υποδεικνύοντας ότι η προσθήκη χρυσού στο φορέα της δημητρίας διευκολύνει την 

αναγωγή των επιφανειακών ειδών οξυγόνου. Από την άλλη πλευρά, η κορυφή στην 

υψηλή θερμοκρασία (850 °C), η οποία επηρεάζεται μόλις ελάχιστα από την 

προσθήκη Au, όπως επιβεβαιώθηκε από τα αντίστοιχα πειράματα H2-TPR σε σκέτη 

δημητρία αποδίδεται στην αναγωγή του πλεγματικού οξυγόνου της δημητρίας. Ο 

καταλύτης Au/Fe2O3 εμφανίζει ένα πολύ έντονο και ευρύ αναγωγικό προφίλ στο 

εύρος των θερμοκρασιών (100-900 oC) λόγω της σταδιακής πλήρης αναγωγής του, 

μέσω των παρακάτω βημάτων: Fe2O3 → Fe3O4 → FeO → Fe [153]. Ο καταλύτης 

Au/TiO2 εμφανίζει μόνο μια ασθενή κορυφή στους περίπου 250 oC, η οποία μπορεί 

να αποδοθεί στην αναγωγή των ειδών Au/MxOy, ενώ δεν παρατηρήθηκαν κορυφές 

αναγωγής σε σκέτο TiO2. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρήθηκε σε σκέτο ZnO, η 

οποία έδειξε μόνο μια ασθενής κορυφή πάνω από τους 800 oC, ενώ με την προσθήκη 
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Au παρατηρήθηκε μια νέα κορυφή στους 600 oC περίπου, που αποδίδεται στην 

αναγωγή του ZnO από το χρυσό. 

 

Σχήμα 4.2. H2-TPR προφίλ των καταλυτών Au/MxOy. 

 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν μελέτες XPS για να αποκαλύψουν την επίδραση 

της φύσης του φορέα, στην οξειδωτική κατάσταση των ειδών του χρυσού. Ο χρυσός 

εμφανίζετε στην κατάσταση οξείδωσης Au + όταν υποστηρίζεται σε TiO2, Fe2O3 και 

CeO2. Από την άλλη πλευρά, ο χρυσός είναι σε μια ουδέτερη κατάσταση σε φορείς 

Al2O3 και ZnO.  

 

Σχήμα 4.3. Φάσμα XPS του Au που υποστηρίζεται σε Al2O3, CeO2, Fe2O3, TiO2 και ZnO. Οι 

θέσεις των κορυφών επισημαίνονται σύμφωνα με τις τιμές της βιβλιογραφίας [154]. 
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4.3 Μετρήσεις καταλυτικής ενεργότητας     

4.3.1 Απόδοση υδρογόνωσης CO2 των καταλυτών Au/MxOy  

Η καταλυτική απόδοση των νανο-σωματιδίων Au στηριζόμενη σε διάφορους φορείς 

υποστήριξης, αξιολογήθηκε σε θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από 200 

έως 350 οC με αναλογία τροφοδοσίας CO2 προς Η2 στο 1/9 και τη συνολική πίεση να 

διατηρείται σταθερή στο 0.1 ΜΡα. Το Σχήμα 4.4 απεικονίζει την επίδραση της 

θερμοκρασίας στην υδρογόνωση του CO2 σχετικά με την εκλεκτικότητα προς 

παραγωγή των προϊόντων  μεθανόλη (CH3OH) , μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και 

μεθάνιο (CH4). Η μεγαλύτερη ενεργότητα μεταξύ των καταλυτών παρατηρήθηκε   

από τον καταλύτη Au/TiO2, ενώ ο καταλύτης Al2O3 ήταν ο λιγότερο ενεργός. 

Ωστόσο, σχεδόν το σύνολο της αυξημένης ενεργότητας του καταλύτη TiO2 

κατευθύνεται προς σύνθεση CO (Σχήμα 4.4). Ως εκ τούτου, ο καταλύτης Au/TiO2 

είναι πολύ δραστικός στην ενεργοποίηση του CO2 και εκλεκτικός προς CO αντί για 

μεθανόλη (CH3OH), προσφέροντας έναν εναλλακτικό τρόπο για την αξιοποίηση του 

CO2. Η υψηλότερη εκλεκτικότητα προς μεθανόλη επιτεύχθηκε με τον 

υποστηριζόμενο σε ΖnΟ καταλύτη (υψηλότερη από 90% κάτω από 250 oC) πoυ 

ακολουθείται από τον καταλύτη Au/CeO2 (έως 81.9%). Ο υποστηριζόμενος σε Fe2O3 

καταλύτης, ήταν επίσης αρκετά ενεργός για θερμοκρασίες άνω των 250 oC, παρόλο 

την πολύ χαμηλή ειδική επιφάνεια του (<3% εκείνου του Al2O3, Πίνακας 4.1), αλλά 

εμφάνισε εκλεκτικότητα κυρίως λόγω της  αντίστροφης αντίδρασης μετατόπισης του 

υδραερίου (RWGS) και των αντιδράσεων μεθανοποίησης. 
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Σχήμα 4.4. Επίδραση της θερμοκρασίας στην μετατροπή CO2 προς : μεθανόλη, CO και 

μεθάνιο, για 1 wt.% Au/MxOy καταλύτες. Οι συνθήκες της αντίδρασης : συνολικός ρυθμός 

εισροής = 100 cm3/min (GHSV = 20.000 h-1), PH2/PCO2 = 9 ή PCO2/PH2=1/9. 

 

Η επίδραση της φύσης του φορέα υποστήριξης στα εγγενή χαρακτηριστικά των 

καταλυτών Au/MxOy μπορεί να ληφθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια με την εκτίμηση του 

αριθμού των παραγόμενων moles ανά μονάδα μάζας και χρόνου. Οι 

κανονικοποιημένοι ρυθμοί ως προς την μάζα του χρυσού (mol·s-1·gAu-1) των κύριων 

προϊόντων σε σχέση με την θερμοκρασία του αντιδραστήρα απεικονίζονται στο 

Σχήμα 4.5. Αναφορικά με τον ρυθμό σχηματισμού της μεθανόλης  υπάρχει μια 
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αρχική αύξηση, με αύξηση της θερμοκρασίας, που ακολουθείται από μια μείωση  

άνω των 250 oC, όπου ο σχηματισμός μεθανόλης δεν ευνοείται θερμοδυναμικά και 

ξεκινά να αποσυντίθεται. Μέγιστο στον σχηματισμό μεθανόλης στους 250 βαθμούς 

κελσίου έχει επίσης παρατηρηθεί για υδρογόνωση του CO2, σε καταλύτες παλλαδίου 

(Pd) και χαλκού (Cu) [155-158]. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές που λαμβάνονται σε 

αυτή τη μελέτη είναι συγκρίσιμες με εκείνες της εργασίας με καταλύτες Cu και Pd, 

ακόμα και αν οι φορτίσεις στην ενεργή φάση τους (Cu ή Pd) ήταν δέκα έως 

δεκαπέντε φορές μεγαλύτερη από την φόρτιση νανο-σωματιδίων χρυσού που 

χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία. Το τελευταίο συνεπάγεται την ανωτερότητα 

των νανο-σωματιδίων χρυσού όσον αφορά την υδρογόνωση του CO2 προς 

σχηματισμό μεθανόλης σε ατμοσφαιρική πίεση, όπως παραθέτεται και παρακάτω. Το 

μονοξείδιο του άνθρακα, από την άλλη πλευρά, αυξάνετε συνεχώς καθώς η 

αντίδραση RWGS ευνοείται σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Επίσης, καθώς η 

μεθανόλη αποσυντίθεται σε αυτές τις θερμοκρασίες μπορεί να δημιουργήσει έμμεσα 

CO. Ο σχηματισμός μεθανίου αυξάνεται επίσης με τη θερμοκρασία, αν και ο ρυθμός 

του, με εξαίρεση τον καταλύτη σιδήρου, είναι περισσότερο από μια τάξη μεγέθους 

χαμηλότερος από τις λαμβανόμενες τιμές παραγωγής μεθανόλης ή CO. Η 

ανωτερότητα του καταλύτη Au/TiO2 όσον αφορά την μετατροπή CO2 προς CO είναι 

και πάλι προφανής, προσφέροντας πολύ υψηλούς ρυθμούς σχηματισμού CO (~ 1,0 

mol s-1 gAu
-1 σε 350 οC, Σχήμα 4.5) με σχεδόν 100% εκλεκτικότητα (Σχήμα 4.4). 
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Σχήμα 4.5. Επίδραση της θερμοκρασίας επί του ρυθμού σχηματισμού μεθανόλης, CO και 

μεθάνιο πάνω από 1 wt. %. Σε καταλύτες Au με διαφορετικούς φορείς υποστήριξης. FT = 

100 cm3/min (GHSV = 20.000 h-1), λόγος ΡΗ2/PCO2 = 9. 

 

4.4 Σύγκριση φορέων με υποστηριζόμενα νανο-σωματίδια χρυσού 

Δεδομένου της πολύ μικρής φόρτισης σε χρυσό (1 wt.%), διεξήχθησαν πειράματα 

στους καταλύτες χωρίς την υποστήριξη του χρυσού (σκέτους φορείς), προκειμένου να 

αξιολογηθεί η συμβολή τους στην παρατηρούμενη αντιδραστικότητα. Ο Πίνακας 4.2 

δείχνει τα ποσοστά που επιτυγχάνονται στην δημιουργία των κύριων προϊόντων που 

λαμβάνονται στους 225οC και 250oC υπό πανομοιότυπες συνθήκες αντίδρασης με 

εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν για τους καταλύτες Au/MxOy, και εκφράζεται σε 

mol.s-1.gcat-1. Επιπλέον το ενδιαφέρον της ενεργότητας προς σχηματισμό μεθανόλης 

σε σκέτους φορείς, είναι αμελητέο σε σύγκριση με το αντίστοιχο των παραπάνω 
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καταλυτών που βασίζονται σε χρυσό. Μια αξιοσημείωτη εξαίρεση είναι ο φορέας 

ZnO, ο οποίος επιτυγχάνει ρυθμό σχηματισμού μεθανόλης περίπου στο ~20% αυτής 

που λαμβάνεται από τον καταλύτη Au/ZnO. Ο Hartadi και άλλοι [159] ανέφεραν 

επίσης την ενεργότητα του σκέτου φορέα ΖnΟ στις μελέτες τους, οι οποίες όμως 

διεξήχθησαν στα 5 bar και υπό στοιχειομετρική αναλογία τροφοδοσίας. Επιπλέον, 

θεωρητικές μελέτες έχουν δείξει ότι η μεθανόλη μπορεί να σχηματιστεί από CO2 και 

Η2 σε σκέτους φορείς ZnO [160,161]. Αξίζει επίσης να αναφερθεί η ύπαρξη της 

ενεργότητας των καταλυτών Au/CeO2  προς σύνθεση CH3OH παρόλο που το σκέτο 

CeO2 είναι εντελώς αδρανές προς σύνθεση μεθανόλης. Ο ρυθμός σχηματισμού της 

μεθανόλης ακολουθεί την παρακάτω σειρά:  

 

Au/CeO2 > Au/ZnO > Au/Fe2O3 > Au/TiO2 > Au/Al2O3. 

 

Επιπλέον, η μηδενική ενεργότητα των σκέτων φορέων δημητρίας σε αντίθεση με 

αυτή του ΖnΟ, αποκαλύπτει σαφώς ότι η ανώτερη απόδοση του καταλύτη Au/CeO2 

πρέπει να αποδοθεί στις αλληλεπιδράσεις του χρυσού με την δημητρία (Au-Ceria), 

παρά στην ατομική ενεργότητα των διαφορετικών συστατικών.  

 

Σημαντικές διαφορές μεταξύ των σκέτων φορέων και των εμποτισμένων με χρυσό 

καταλυτών παρατηρήθηκαν επίσης και για το ρυθμό σχηματισμού CO, 

υποδηλώνοντας τον καίριο ρόλο των Au NPs και την αλληλεπίδρασή τους με τους 

φορείς υποστήριξης. Όσον αφορά στη σύνθεση μεθανίου οι διαφορές είναι κάπως 

μικρότερες. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι το μεθάνιο συντέθηκε  σε πολύ 

χαμηλότερες τιμές από ό, τι τα άλλα δύο προϊόντα. Στην περίπτωση του καταλύτη 

υποστήριξης Fe2O3, ο σχηματισμός του μεθανίου είναι σημαντικός, όμως η 

ενεργότητα του σκέτου φορέα ήταν 2-3 τάξεις μεγέθους μικρότερη σε σύγκριση με 

τον εμποτισμένο καταλύτη σε χρυσό. Ωστόσο, στην περίπτωση του Al2O3 τόσο ο 

σκέτος φορέας όσο και ο καταλύτης Au/Al2O3 είναι ουσιαστικά ανενεργοί, 

υποδηλώνοντας έτσι ότι ούτε ο φορέας όμως ούτε και τα νανο-σωματίδια χρυσού από 

μόνα τους είναι ικανά να καταλύουν την αντίδραση υδρογόνωσης CO2. Όλα αυτά τα 

ευρήματα θα ερμηνευθούν περαιτέρω παρακάτω βασισμένα στα χαρακτηριστικά 

αποτελέσματα. 
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Πίνακας 4.2  Απεικονίζει τα ποσοστά σχηματισμού των σχετικών προϊόντων για 1.0 wt.% 

των καταλυτών Au/MxOy καθώς και των σκέτων φορέων. 

 

 

Για να ουδετεροποιηθεί η επίδραση της διαφορετικής διασποράς χρυσού ανάμεσα 

στα δείγματα των καταλυτών Au/MxOy, οι συχνότητες του κύκλου εργασιών (TOFs) 

για σύνθεση CH3OH, CO και CH4 στους 225 oC υπολογίστηκαν επίσης (Πίνακας 

4.3). Ο Au/ZnO έδειξε την υψηλότερη TOF για σύνθεση μεθανόλης (2.36x10-3 s-1) 

ακολουθούμενη από τους Au/CeO2 (1.67x10-3s-1), Αu/Fe2O3 (0.38x10-3 s-1) και 

Au/TiO2 (0.24x10-3 s-1), ενώ ο καταλύτης Au/Al2O3 είναι εντελώς ανενεργός προς 

μεθανόλη.  

 

Πίνακας 4.3 Τιμή της TOF και της εκλεκτικότητας προς CH3OH στους 225 oC. 
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4.5 Επίδραση του ρυθμού τροφοδοσίας στην μετατροπή του CO2 και 

στην εκλεκτικότητα προς μεθανόλη 

Η υψηλότερη απόδοση στον σχηματισμό μεθανόλης με ικανοποιητική εκλεκτικότητα 

επιτεύχθηκε από τον καταλύτη Au/CeO2. Στη συνέχεια ερευνήθηκε για τον καταλύτη 

αυτόν η επίδραση του λόγου τροφοδοσίας H2/CO2. Τα ποσοστά σχηματισμού των 

κύριων προϊόντων (CH3OH, CH4, CO) μαζί με την εκλεκτικότητα προς μεθανόλη σε 

σχέση με τον λόγο τροφοδοσίας απεικονίζονται στο Σχήμα 4.6. Η αύξηση του λόγου 

H2/CO2 έχει θετική επίδραση σε όλα τα ποσοστά σχηματισμού προϊόντων, αλλά σε 

διαφορετική έκταση στο κάθε ένα. Το ποσοστό αύξησης της μεθανόλης είναι 

μεγαλύτερο από αυτό του CH4 και του CO. Όταν ο λόγος τροφοδοσίας αυξήθηκε από 

το 3 στο 9 τότε το αποτέλεσμα ήταν η  σημαντική αύξηση της εκλεκτικότητας προς 

μεθανόλη με ποσοστό 62% από 34%. Συγκεκριμένα, αν λάβουμε υπόψη μας το 

ισοζύγιο της αντίδρασης της στοιχειομετρίας, ο υψηλότερος λόγος τροφοδοσίας 

H2/CO2 είναι πιθανό να οδηγήσει στο σχηματισμό μεθανόλης και μεθανίου σε 

αντίθεση με την αντίδραση RWGS, δεδομένου ότι εξαρτώνται περισσότερο από το 

υδρογόνο. Πράγματι, με την αύξηση της αναλογίας τροφοδοσίας H2/CO2, και η 

σύνθεση μεθανόλης αλλά και του μεθανίου αυξήθηκαν σε βάρος του μονοξειδίου του 

άνθρακα. Επιπλέον, και δεδομένου ότι ο καταλύτης Au/CeO2 δεν είναι εκλεκτικός 

προς σύνθεση μεθανίου, η αύξηση του σχηματισμού μεθανίου είναι δύο τάξεις 

μεγέθους μικρότερη από εκείνη της μεθανόλης. 
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Σχήμα 4.6. Επίδραση του λόγου τροφοδοσίας στο ρυθμό σχηματισμού προϊόντων και στην 

εκλεκτικότητα προς CH3OH, για το 1 wt.% ,Καταλύτη Au/CeO2. FT = 100 cm3.min-1  

(GHSV = 20.000 h-1), T = 225 oC. PCO2=10 kPa και PH2=10, 50, 70 και 90 kPa για λόγο 

τροφοδοσίας PH2/PCO2=3, 5, 7 και 9, αντίστοιχα. 

  

4.6 Σταθερότητα του καταλύτη Au/CeO2 υπό τις συνθήκες 

αντίδρασης 

Τέλος, ένα βραχυπρόθεσμο τεστ σταθερότητας διεξήχθη επί του καταλύτη Au/CeO2 

στους 225 οC για 48 ώρες κάτω από τις βέλτιστες συνθήκες τροφοδοσίας               

(PH2/PCO2=9). Ο ρυθμός σχηματισμού μεθανόλης και ο ρυθμός κατανάλωσης του 

διοξειδίου του άνθρακα συναρτήσει του χρόνου σχεδιάστηκαν στο Σχήμα 4.7. 

Διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή στην συμπεριφορά του καταλύτη 

κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, πράγμα που υποδεικνύει υποσχόμενη 

αντοχή στις συγκεκριμένες συνθήκες της αντίδρασης. Παρ 'όλα αυτά, περαιτέρω 

ερευνητική εργασία με μακροχρόνια πειράματα και σε υψηλότερες πιέσεις θα πρέπει 

να πραγματοποιηθούν ώστε να προκύψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα όρια της 

σταθερής απόδοσης του καταλύτη Au/CeO2.  
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Σχήμα 4.7. Σχηματισμός CH3OH και κατανάλωση CO2 ως συνάρτηση του χρόνου σε 

συνεχόμενη λειτουργία 48 ωρών, με την 1 wt. %. Καταλύτη Au/CeO2.FT = 100 cm3min-1 

(GHSV = 20.000 h-1), Τ = 225 oC, PH2=90 kPa και PCO2 = 10 kPa. 
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Κεφάλαιο 5ο. Συμπεράσματα 

   

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκαν και διερευνήθηκαν τα καταλυτικά 

συστήματα νανο-σωματιδίων χρυσού (NPs) σε φορείς MxOy: Al2O3, TiO2, Fe2O3, 

CeO2, ZnO σχετικά με την απόδοση υδρογόνωσης του CO2 υπό ατμοσφαιρική πίεση. 

Η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα δεν αναμένεται να μειωθεί σημαντικά κατά τις 

επόμενες δύο δεκαετίες, ενώ η συνολική ζήτηση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί 

κατά περίπου 35% έως το 2035. Η αλόγιστη χρήση των ορυκτών καυσίμων οδηγεί σε 

διαρκώς αυξανόμενες εκπομπές του CO2 στην ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα την 

όξυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Όσον αφορά τις στρατηγικές 

αντιμετώπισης της αύξησης του CO2 στην ατμόσφαιρα υπάρχουν τρεις πιθανές 

υποψήφιες λύσεις :  

i) η μείωση του ποσοστού των εκπομπών του CO2, 

ii) η δέσμευση και αποθήκευση των ανθρωπογενών εκπομπών CO2 (Carbon 

Capture & Storage or Sequestration(CCS))  και  

iii) η δέσμευση του ατμοσφαιρικού ή βιομηχανικού CO2 για την παραγωγή 

χρήσιμων χημικών προϊόντων και καυσίμων (Carbon Capture & 

Utilization (CCU)) [6, 10, 12].  

Η πρώτη απαιτεί βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση των συστημάτων, μείωση της 

χρήσης ορυκτών καυσίμων και μετάβαση σε ΑΠΕ. Η επιλογή CCS παραμένει μια 

αβέβαιη λύση όσον αφορά, τόσο τις τοποθεσίες αποθήκευσης όσο και την 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Η Τρίτη επιλογή 

αυτής της CCU αποτελεί και την κατεύθυνση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Η υδρογόνωση του CO2 για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας χημικών προϊόντων 

και καυσίμων, όπως φαίνεται και από τη συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια πολλά 

υποσχόμενη μέθοδος, ιδιαίτερα αν συνδυάζεται με μια ανανεώσιμη πηγή υδρογόνου. 

Από μια τέτοια διαδικασία, δημιουργείτε μια ποικιλία χημικών ουσιών, των οποίων 

τα κύρια προϊόντα είναι η μεθανόλη (1.1), το μεθάνιο (1.2) και το μονοξείδιο του 

άνθρακα (1.3): 

 

CO2 + 3H2 ↔ CH3OH + H2O        ΔΗ298 = -49.6 kJ/mol    (1.1) 

CO2 + 4H2 ↔ CH4 + 2H2O             ΔΗ298 = -165.0 kJ/mol    (1.2) 

CO2 + H2 ↔ CO + H2O              ΔΗ298 = 41.2 kJ/mol     (1.3) 



74 
 

    

Η αντίδραση που μας απασχόλησε περισσότερο στην εργασία αυτή είναι της 

σύνθεσης της μεθανόλης. Πολλοί καταλύτες έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα όσον 

αφορά την αντίδραση υδρογόνωσης του CO2 προς σύνθεση μεθανόλης, όπου οι 

υποστηριζόμενοι καταλύτες Cu αναφέρονται ως οι πιο αποτελεσματικοί , αλλά ακόμα 

και σήμερα χωρίς επαρκή ενεργότητα και εκλεκτικότητα για μια βιομηχανική 

εφαρμογή. Από την άλλη πλευρά, ο Au σε μορφή υποστηριγμένων νανο-σωματιδίων 

έχει αναφερθεί ως εξαιρετικά δραστικό στοιχείο για πολλές καταλυτικές αντιδράσεις.  

 

Τελικά αποδείχθηκε σημαντική η επίδραση των φορέων υποστήριξης όσον αφορά 

την απόδοση ενεργότητας και εκλεκτικότητας των καταλυτών Au/MxOy. Ο 

καταλύτης Au/Al2O3 ήταν σχεδόν ανενεργός στην υδρογόνωση του CO2. Τα δείγματα 

των φορέων βάσης TiO2
- και Fe2O3 έδειξαν υψηλή μετατροπή του CO2, που 

συνοδεύεται ωστόσο από υψηλή εκλεκτικότητα προς CO και CH4. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι καταλύτες Au NPs που υποστηρίζονται από τους φορείς ZnO και 

CeO2 γιατί προέκυψαν εξαιρετικά εκλεκτικοί προς μεθανόλη, χωρίς όμως επαρκή 

απόδοση μετατροπής. Ο καταλύτης Au/CeO2 αποδίδει το υψηλότερο ποσοστό 

σχηματισμού μεθανόλης (42 nmol s-1 GCAT-1) στους 250oC, παρά το γεγονός ότι οι 

σκέτοι καταλύτες δημητρίας είναι εντελώς αδρανής προς σύνθεση μεθανόλης. Μια 

συνεργατική σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των νανο-σωματιδίων χρυσού και των 

αναγώγιμων φορέων (όπως το οξείδιο της δημητρίας) μπορεί να ευθύνεται για την 

υψηλή απόδοση του καταλύτη Au/CeO2. Ωστόσο, απαιτούνται ατομικά επίπεδα 

κατανόησης, καθώς και η βοήθεια προηγμένων χαρακτηριστικών τεχνικών για την 

εγκαθίδρυση μιας αξιόπιστης σχέσης δομής-ιδιοτήτων. 
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