
13o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής Πάτρα, 2-4 Ιουνίου 2022 

1 
 

ΞΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΕΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΟΞΕΙΔΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΛΑΝΘΑΝΙΟ ΚΑΙ ΒΑΡΙΟ 

 

Ι.-Ε. Μπεμπέλης, Γ. Μπάμπος, Δ. Κονταρίδης* 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών. 265 04 Πάτρα, Ελλάδα 
* dimi@chemeng.upatras.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παραγωγή αερίου σύνθεσης (μίγμα H2 και CO) από μεθάνιο μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω 
διαφόρων διεργασιών όπως η ξηρή αναμόρφωση με CO2 (DRM), η αναμόρφωση με ατμό και η 
μερική οξείδωση του CH4 [1]. Τα πλεονεκτήματα που εμφανίζει η DRM σε σύγκριση με τις άλλες 
διεργασίες, όπως είναι η αξιοποίηση δύο βασικών αερίων του θερμοκηπίου (CH4, CO2), 
συνοδεύονται και από σημαντικά μειονεκτήματα όπως οι υψηλές θερμοκρασίες που απαιτούνται 
εξαιτίας της ενδοθερμικότητας της αντίδρασης [2]. Η καταλυτική απόδοση των πιο οικονομικών 
μετάλλων, όπως Ni και Co, συγκριτικά με εκείνη των ευγενών μετάλλων, είναι αρκετά υψηλή αλλά 
συνοδεύεται από ταχεία απενεργοποίησή τους εξαιτίας της εναπόθεσης άνθρακα. Τα μικτά οξείδια 
μετάλλων, με δομή και σύσταση παρόμοιες με αυτές περοβσκιτών τύπου ABO3, όπου το A δηλώνει 
ένα λανθανίδιο και το B ένα μέταλλο μετάπτωσης, καθώς και τύπου AA’BB’O3 που προκύπτουν από 
μερική υποκατάσταση των A κέντρων από στοιχείο της ομάδας των αλκαλικών γαιών (A’) και των 
B κέντρων από ένα άλλο μέταλλο μετάπτωσης (B’) έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της 
επιστημονικής κοινότητας ως πιθανοί καταλύτες για την αντίδραση DRM [2,3]. Η χρήση τους 
επιτρέπει την ομοιόμορφη διασπορά των μεταλλικών δραστικών σωματιδίων στα B-κέντρα 
εναποτιθέμενα σε ένα σταθερό φορέα (A-κέντρα) μειώνοντας το σχηματισμό άνθρακα κατά τη 
διάρκεια της αντίδρασης [3]. Προς την κατεύθυνση ανάπτυξης καινοτόμων, αποδοτικών και 
οικονομικών καταλυτών για την αντίδραση DRM, παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο της in situ 
ανάφλεξης [4] μία σειρά περοβσκιτικού τύπου οξειδίων με βάση το La (LaNiO3, La0.8Sr0.2NiO3 και 
La0.8Sr0.2Ni0.5Cu0.5O3) και μία σειρά με βάση το Ba (BaNiO3, Ba0.8Sr0.2NiO3 και Ba0.8Sr0.2Ni0.5Cu0.5O3). 
Οι καταλύτες χαρακτηρίστηκαν ως προς την ειδική τους επιφάνεια και τα δομικά χαρακτηριστικά 
τους με τη μέθοδο ρόφησης N2 σε θερμοκρασία υγρού αζώτου (BET) και την τεχνική περίθλασης 
ακτίνων X (XRD), αντίστοιχα. Η καταλυτική συμπεριφορά των υλικών για την αντίδραση DRM 
μελετήθηκε στο θερμοκρασιακό εύρος 550 - 800 °C με σύσταση τροφοδοσίας 50%CH4-50%CO2. Με 
βάση προκαταρκτικά πειράματα η βασισμένη σε La σειρά καταλυτών εμφάνισε υψηλότερη 
δραστικότητα από την αντίστοιχη του Ba, ενώ η υψηλή αυτή απόδοση συνοδεύτηκε από 
σχηματισμό μεγάλης ποσότητας άνθρακα στην καταλυτική επιφάνεια. 
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