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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Εξαιτίας της υψηλής συγκέντρωσής του στην ατμόσφαιρα, το CO2 είναι το κυριότερο από άποψη 
συνολικής συμβολής αέριο του θερμοκηπίου. Η δέσμευση και χρησιμοποίησή του μέσω της 
μετατροπής του σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας συγκαταλέγονται σήμερα στις σπουδαιότερες 
ερευνητικές προσεγγίσεις με έντονο ενδιαφέρον πρακτικής εφαρμογής. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, η καταλυτική υδρογόνωση του CO2 για παραγωγή μεθανίου, γνωστή και ως 
αντίδραση Sabatier, βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος, ειδικά για εφαρμογή στην 
διεργασία υπό το όνομα «power to gas (PtG)» που προσβλέπει στην δέσμευση της ηλιακής 
ενέργειας μετατρέποντάς την σε χημική ενέργεια καυσίμου αερίου (μεθανίου) υπό ταυτόχρονη 
ανακύκλωση εκπομπών CO2 [1-3]. Στην παρούσα εργασία  μελετάται η αντίδραση μεθανοποίησης 
του CO2  σε μονο- και δι-μεταλλικούς καταλύτες Ni, Ru-Ni υποστηριγμένων σε μεσοπορώδη 
πυρίτια SBA-15. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η σύνθεση της μεσοπορώδους μήτρας SBA-15 και στη 
συνέχεια με την μέθοδο υγρού εμποτισμού, σε δυο εξακολουθητικά βήματα, έγινε η εναπόθεση 
των καταλυτικά ενεργών φάσεων Ni και Ru στο εν λόγω υπόστρωμα. Όσον αφορά το Ru, 
χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές πρόδρομες ενώσεις, το RuCl3 και Ru(III)-acetylacetonate. Τα 
καταλυτικά πειράματα συγκριτικής αξιολόγησης των καταλυτών πραγματοποιήθηκαν σε 
αντιδραστήρα σταθερής κλίνης, συνεχούς ροής. Στόχος της παρούσας  έρευνας ήταν η μελέτη της 
επίδρασης των παραμέτρων σχεδιασμού του καταλύτη (π.χ. η χρησιμοποιούμενη πρόδρομη 
ένωση και η αναλογία Ru/Ni) στη δραστικότητα και την εκλεκτικότητα της αντίδρασης 
μεθανιοποίησης του CO2. Tα βασικά φυσικοχημικά/μορφολογικά χαρακτηριστικά όλων των 
καταλυτών προσδιορίστηκαν με μία πληθώρα τεχνικών χαρακτηρισμού (όπως, ΒΕΤ-BJH, Η2-TPR, 
Η2-chemisorption, XRD, κ.ά.) ώστε να γίνουν κατανοητά φαινόμενα συνέργειας μεταξύ μετάλλου-
μετάλλου και μετάλλου-φορέα στην απόδοση της αντίδρασης. 
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