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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αντίδραση μεθανοποίησης του CO2 με χρήση H2 ως αναγωγικό μέσο στοχεύει στην ταυτόχρονη αξιοποίηση του εκλυόμενου
CO2 από απαέρια καύσης, αλλά και H2 που παράγεται μέσω ηλεκτρόλυσης νερού με τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας
(πράσινο υδρογόνο), για την παραγωγή μεθανίου ή συνθετικού φυσικού αερίου (SNG). Η αντίδραση μεθανοποίησης του CO2

είναι μία εξώθερμη αντίδραση με την ακόλουθη εξίσωση [1]:

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O     ΔΗ298 Κ = -165 kJ/mol

Οι καταλύτες Ni προτιμώνται για την αντίδραση μεθανοποίησης του CO2, λόγω της υψηλής ενεργότητας και του χαμηλού τους
κόστους. Επίσης, οι καταλύτες Ni υποστηριζόμενοι σε CeO2 είναι πολύ πιο ενεργοί σε σύγκριση με αυτούς που
υποστηρίζονται σε άλλα υποστρώματα (π.χ. Al2O3, SiO2), κυρίως λόγω της ιδιότητας της CeO2 να επιτρέπει τη μεταφορά
ενδιάμεσων ειδών οξυγόνου διαμέσου του κρυσταλλικού της πλέγματος. Η προσθήκη επιπλέον τροποποιητών στο πλέγμα της
CeO2 (π.χ. Pr) μπορεί επίσης να αυξήσει περαιτέρω τον πληθυσμό των κενών θέσεων οξυγόνου και να διευκολύνει την αρχική
χημειορόφηση και ενεργοποίηση του CO2, αυξάνοντας περαιτέρω την καταλυτική ενεργότητα [2].

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι φορείς τροποιημένης CeΟ2 με Pr παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο sol-gel κιτρικού οξέος (citrate sol-gel), κάνοντας χρήση
νιτρικών αλάτων του Ce και Pr, καθώς και κιτρικού οξέος, με θερμοκρασία πύρωσης τους 500 oC για 4 ώρες. Η ενεργή
μεταλλική φάση του Ni (10% κ.β.) εισήχθη μέσω υγρού εμποτισμού και ακολούθησε πύρωση στους 400 oC για 4 ώρες. Οι
καταλυτικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε γυάλινο αντιδραστήρα (γυαλί χαλαζία) σε ατμοσφαιρική πίεση. Ο καταλυτής
αρχικά ανάχθηκε υπό ροή καθαρού H2 στους 500 οC για 1 h. Στη συνέχεια εισήχθη το αέριο ρεύμα εισόδου που αποτελούταν
από 10% vol CO2, 40% vol H2 και 50% vol Ar με συνολική ροή 100 ml min-1 και WHSV = 25000 ml gcat

-1 h-1. Τα πειράματα
ενεργότητας πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασιακό εύρος 200 -500 οC και βήμα 50 oC. Τα πειράματα καταλυτικής
σταθερότητας πραγματοποιήθηκαν στους 400 oC για 24 h, ενώ για τον υπολογισμό της ενέργειας ενεργοποίησης το
θερμοκρασιακό εύρος επιλέχθηκε μεταξύ 270 oC και 310 oC με βήμα 10 oC και WHSV = 100000 ml gcat

-1 h-1.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
H τροποποίηση της CeO2 με Pr σε χαμηλό ποσοστό (έως και 10% Pr) οδήγησε σε αύξηση της καταλυτικής ενεργότητας, καθώς
και σε πτώση της ενέργειας ενεργοποίησης του CO2. Η απόδοση σε CH4 στους 400 οC παρουσίασε μία τάση τύπου ηφαιστείου
συναρτήσει του ποσοστού Pr με μέγιστη τιμή για τον καταλύτη Ni/ Ce0.9Pr0.1O2-δ υποστηριγμένο σε CeO2 τροποποιημένη κατά
10% (κατά mol) με Pr. H σειρά δραστικότητας στους 400 oC ακολουθούσε τη σειρά Ni/Ce0.9Pr0.1O2-δ > Ni/Ce0.95Pr0.05O2-δ >
Ni/Ce0.8Pr0.2O2-δ ≈ Ni/CeO2 > Ni/Ce0.5Pr0.5O2-δ > Ni/PrOx. Η ενέργεια ενεργοποίησης του CO2 ακολούθησε επίσης ανάλογη
συμπεριφορά και παρουσίασε τη χαμηλότερη τιμή της για τον καταλύτη Ni/Ce0.9Pr0.1O2-δ. Επιπλέον οι καταλύτες Ni/CeO2 και
Ni/Ce0.9Pr0.1O2-δ παρουσίασαν σταθερή καταλυτική απόδοση στους 400 oC για χρονικό διάστημα 24 h.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έδειξαν ότι η τροποποίηση του πλέγματος της CeO2 σε καταλύτες τύπου Ni/CeO2 με
Pr, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της απόδοσης μεθανίου για την αντίδραση μεθανοποίησης του CO2 και σε μείωση της
ενέργειας ενεργοποίησης του CO2, ενώ το ιδανικό ποσοστό υποκατάστασης με Pr αποδείχθηκε πως ήταν 10% κατά mol.
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Σχήμα 1. a) Πειράματα καταλυτικής ενεργότητας και β) Πειράματα καταλυτικής σταθερότητας.

Σχήμα 2. a) Διαγράμματα Arrhenius και β) Ενέργειες ενεργοποίησης CO2 για τους καταλύτες.


