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Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το τίμημα από την συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση ορυκτών καυσίμων
είναι η σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και οι
εφιαλτικές επιπτώσεις στον πλανήτη από την ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Πρωτεργάτης της προσπάθειας για τη σταδιακή αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα και του
καθορισμού μιας νέας κατεύθυνσης ως προς την διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) στο παγκόσμιο ενεργειακό ισοζύγιο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Ανάμεσα στα νέα
καινοτόμα συστήματα ΑΠΕ η αξιοποίηση του βιοαερίου για την παραγωγή υδρογόνου ή/και
χρήσιμων χημικών προϊόντων σε συνδυασμό με την αναβαθμισμένη επεξεργασία αποβλήτων
παρουσιάζεται ως μια καινοτόμα, ελκυστική, εναλλακτική λύση. Το βιοαέριο είναι ευρέως διαθέσιμο
ως προϊόν της αναερόβιας χώνευσης της βιομάζας και αποτελείται κυρίως από CH4 και CO2 τα
κυριότερα αέρια του θερμοκηπίου. Σε αντίθεση με την ρυπογόνο καύση του για την παραγωγή
ενέργειας/θερμότητας, τα δύο αυτά μόρια μπορούν να μετατραπούν μέσω της αντίδρασης της ξηρής
αναμόρφωσης (BDR) σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας.
Οι καταλύτες νικελίου (Ni) συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγου χαμηλού κόστους,
υψηλής διαθεσιμότητας συγκριτικά με τους καταλύτες ευγενών μετάλλων, και της αξιοσημείωτης
δραστικότητας ιδιαίτερα όταν το Ni είναι υψηλά διεσπαρμένο σε υπόστρωμα μεγάλης ειδικής
επιφάνειας [1]. Όμως, κατά την διάρκεια της αντίδρασης στην επιφάνεια του καταλύτη λαμβάνουν
χώρα παράπλευρες αντιδράσεις εναπόθεσης άνθρακα, οι οποίες οδηγούν στην απενεργοποίηση των
ενεργών καταλυτικών κέντρων. Η Αl2O3 χρησιμοποιείται εκτεταμένα ως υπόστρωμα για την
παρασκευή στηριζόμενων καταλυτών λόγω της υψηλής ειδικής επιφάνειας και θερμικής
σταθερότητας [2]. Επιπρόσθετα, η τροποποίηση του υποστρώματος Al2O3 με La2O3 προσδίδει
ευεργετικά βασικά χαρακτηριστικά στον φορέα βελτιώνοντας την καταλυτική απόδοση, αυξάνοντας
παράλληλα την σταθερότητα και τον χρόνο ζωής [3].
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μελέτη της BDR παρουσία καταλυτών με ενεργό φάση το
Ni (8 % κ.β.) στηριζόμενων σε Al2O3 (εφεξής Ni/Al) και 4% La2O3-Al2O3 (εφεξής Ni/LaAl). Οι
καταλυτικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε αντιδραστήρα σταθεροποιημένης κλίνης για 10 hr και σε
θερμοκρασίες 600οC, 650οC, 700οC, 750οC και 800οC. Πριν την αντίδραση πραγματοποιήθηκε in situ
αναγωγή του καταλύτη για 1 hr στους 800oC υπό ροή καθαρού υδρογόνου. Κατά την διάρκεια της
αντίδρασης, η τροφοδοσία του αντιδραστήρα αποτελούνταν από CH4:CO2:Ar = 55:35:10 vol.%. Από
τα αποτελέσματα των καταλυτικών δοκιμών μπορεί να εξαχθεί ότι ο καταλυτής Ni/LaAl παρουσίασε
χαμηλότερο ρυθμό απενεργοποίησης και ενισχυμένη δραστικότητα και εκλεκτικότητα συγκριτικά με
τον καταλύτη Ni/Al για όλες τις θερμοκρασίες αντίδρασης. Τέλος από τα αποτελέσματα των
χαρακτηρισμών, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η προσθήκη του La2O3 αυξάνει την διάρκεια ζωής
του καταλύτη, (α) σταθεροποιώντας το Ni0 κατά την διάρκεια της αντίδρασης, (β) οδηγώντας στην
εναπόθεση λιγότερο άνθρακα γραφιτικού τύπου και (γ) διευκολύνοντας την αεριοποίηση του
εναποτιθέμενου άνθρακα λόγω της αυξημένης απορρόφησης CO2 στις αυξημένες βασικές θέσεις του
καταλυτή αυξάνοντας παράλληλα τον χρόνο ζωής.
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