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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το ερευνητικό και βιομηχανικό ενδιαφέρον για την αναμόρφωση των υδρογονανθράκων 

προς παραγωγή αερίου σύνθεσης (H2+CO),  κατ’ επέκταση Η2, αυξάνεται συνεχώς, καθόσον 

το Η2 έχει αρχίσει να θεωρείται πλέον επιτακτικά ως το καύσιμο του μέλλοντος για 

περιβαλλοντικούς κυρίως λόγους. Από αυτό θα παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια μέσω των 

κυψελίδων καυσίμου που βρίσκουν πολλαπλές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου του 

αυτοκινήτου και του διαστήματος. Το μεθάνιο είναι ο υδρογονάνθρακας με το μεγαλύτερο 

ίσως ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση καθόσον είναι το βασικό συστατικό του 

φυσικού αερίου, αλλά και του βιοαερίου που παράγεται πλέον ελεγχόμενα σε μεγάλες 

ποσότητες στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού των αστικών και βιομηχανικών 

αποβλήτων [1, 2].  

Η αναμόρφωση του φυσικού αερίου ή και του βιοαερίου μπορεί να γίνει είτε με ατμό 

(ατμο-αναμόρφωση) είτε με CO2 (ξηρή αναμόρφωση), είτε με μικτό τρόπο (Η2Ο και CO2): 

CH4 + Η2Ο →   CΟ + 3Η2   (ατμο-αναμόρφωση) 

CH4 + CO2 →   2CΟ + 2Η2   (ξηρή αναμόρφωση) 

Από τις δυο παραπάνω, η ξηρή αναμόρφωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθόσον: 

(i) αποτελεί ένα τρόπο χρήσης CO2 (άλλο ένα θέμα αιχμής της σύγχρονης έρευνας και 

τεχνολογίας), (ii) το CO2 είναι ένα από τα βασικά συστατικά του βιοαερίου σε περίπου 

50/50 αναλογία με το μεθάνιο, και (iii) γιατί αποφεύγεται η εν γένει δύσκολη και υψηλού 

κόστους διαχείριση και χρήση ατμού.   

Η ξηρή αναμόρφωση του μεθανίου (κατ’ επέκταση του βιοαερίου) έχει δοκιμαστεί 

επιτυχώς σε διάφορα καταλυτικά συστήματα με το Ni να συγκεντρώνει πάντα το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον [3, 4]. Ωστόσο, οι περισσότεροι καταλύτες παρουσιάζουν μια 

«ευπάθεια» στην εναπόθεση άνθρακα, ένα φαινόμενο που υποβαθμίζει την ενεργότητα ή 

mailto:yyentek@science.tuc.gr


και απενεργοποιεί τα περισσότερα καταλυτικά συστήματα σε σύντομο χρόνο. Το Ir και το 

Rh έχουν δείξει μια ενδιαφέρουσα αποτρεπτικότητα στην εναπόθεση άνθρακα [4], πράγμα 

που τους δίνει μια δυναμική για πρακτική εφαρμογή ως καταλύτες ξηρής αναμόρφωσης 

μεθανίου ή και άλλων υδρογονανθράκων.  

Στην παρούσα εργασία μελετάμε καταλύτες με βάση το Ir στην διεργασία της ξηρής 

αναμόρφωσης του βιοαερίου, σε μια προσπάθεια νε εκμεταλλευτούμε αυτή την εγγενή του 

ιδιότητα και να του προσδώσουμε επαυξημένη ενεργότητα, συγκρίσιμη ή και καλύτερη του 

φθηνού Ni, μέσω αλληλεπιδράσεών του με «ενεργούς» φορείς (πέραν της συνηθισμένης 

αλουμίνας), όπως είναι τα τροποποιημένα οξείδια του δημητρίου και ζιρκονίου, CeO2, ZrO2. 

Επίσης συνθέτουμε δι-μεταλλικούς καταλύτες Ir-Ni οι οποίοι πέραν των βελτιωμένων 

καταλυτικών τους ιδιοτήτων στην ξηρή αναμόρφωση θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

ηλεκτροκαταλύτες/ηλεκτρόδια σε κυψέλες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη για την 

απευθείας (εσωτερική) ξηρή αναμόρφωση του βιοαερίου και την ταυτόχρονη παραγωγή 

ηλεκτρικής ισχύος σε υψηλές αποδόσεις, στις καινοτόμες αυτές κυψέλες [1, 2]. Στην 

παρούσα εργασία παρουσιάζονται και συζητούνται τα καταλυτικά αποτελέσματα των 

βελτιωμένων μονο- και δι-μεταλλικών καταλυτών Ir και Ir-Ni στην διεργασία της ξηρής 

αναμόρφωσης του βιοαερίου. Παρουσιάζονται επίσης και κάποια προκαταρκτικά 

αποτελέσματα σε κυψελίδα καυσίμου απευθείας τροφοδοσίας βιοαερίου.   
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