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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η ξηρή αναμόρφωση του CH4 με CO2 (DRM) προς παραγωγή αερίου σύνθεσης (μίγμα H2 και CO) 
έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια το έντονο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας λόγω 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει σε σύγκριση με τις διεργασίες αναμόρφωσης 
με ατμό και μερικής οξείδωσης του CH4 [1]. Σε αυτά περιλαμβάνονται η ταυτόχρονη αξιοποίηση 
δύο θερμοκηπικών αερίων (CH4, CO2), η παραγωγή αερίου σύνθεσης με μοριακή αναλογία H2/CO 
κοντά στη μονάδα, καθιστώντας το ιδανικό για αντιδράσεις Fischer-Tropsch, και η δυνατότητα 
απευθείας εκμετάλλευσης του βιοαερίου (50 – 70% CH4 και 25 – 50% CO2) που προέρχεται από 
διεργασίες αναερόβιας χώνευσης της βιομάζας [1]. Η απόδοση των στηριγμένων μεταλλικών 
καταλυτών για την αντίδραση DRM εξαρτάται σημαντικά από τη φύση του φορέα και των 
προωθητών που χρησιμοποιούνται [2]. Για παράδειγμα, η τροποποίηση του οξειδίου του 
Δημητρίου (CeO2) με σπάνιες γαίες, οδηγεί σε ενίσχυση τόσο της ικανότητας του CeO2 για 
αποθήκευση οξυγόνου όσο και της κινητικότητας του πλεγματικού οξυγόνου που διαθέτει. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την καταστολή των αντιδράσεων που οδηγούν στην 
εναπόθεση άνθρακα στην ενεργό καταλυτική φάση κατά τη διάρκεια της αντίδρασης DRM και 
την ενεργοποίηση του CO2 στην επιφάνεια του φορέα [2,3]. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν 
δύο σειρές καταλυτών (5 wt.% Ni και 1 wt.% Ru) στηριγμένων σε φορείς μικτών οξειδίων CeO2-
M2O3 (M: La, Pr, Nd, Eu, Gd, Dy, Er). Οι φορείς συντέθηκαν με τη μέθοδο της συγκαταβύθισης [4] 
και η εναπόθεση του μετάλλου έγινε με τη μέθοδο του υγρού εμποτισμού. Οι καταλύτες 
χαρακτηρίστηκαν ως προς την ειδική τους επιφάνεια και τα δομικά χαρακτηριστικά τους με τη 
μέθοδο ρόφησης Ν2 σε θερμοκρασία υγρού αζώτου (ΒΕΤ) και την τεχνική περίθλασης ακτίνων Χ 
(XRD), αντίστοιχα. Η καταλυτική συμπεριφορά των υλικών για την αντίδραση DRM μελετήθηκε 
στο θερμοκρασιακό εύρος 550 – 800 οC με σύσταση τροφοδοσίας 50%CH4-50%CO2. Μεταξύ των 
καταλυτών Ni, την υψηλότερη απόδοση προς αέριο σύνθεσης επέδειξε το δείγμα Ni/ CeO2-Pr2O3 
ενώ από τους καταλύτες Ru ξεχώρισαν οι Ru/CeO2-Dy2O3 και Ru/ CeO2-Gd2O3. 
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