
‘‘ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΤΨΕΛΩΝ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΣΟΝΙΩΝ ΤΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ/ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΧΤΟ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ’’ 
Ιωακειμίδης Ζήσης1, Γεώργιος Μαρνέλλος1 

Σριμελής Επιτροπή: Επ. Καθ. Γεώργιος Μαρνέλλος, Καθ. Μιχαήλ τουκίδης, Επ. Καθ. Βασίλειος ταθόπουλος 
1Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Ελλάδα 

ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΕΤΝΑ 
 Η εξάντληση των ορυκτών καυσίμων και η επιδείνωση του 

κλίματος έχουν φέρει την ενέργεια στο επίκεντρο των 

επιστημονικών, τεχνολογικών και γεω-πολιτικών συζητήσεων. 

 Η επερχόμενη “οικονομία του Η2” συμβάλλει στη διαμόρφωση 

της νέας “ενεργειακής επανάστασης” και την αποσύνδεση της 

ενέργειας από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με τις οποίες είναι 

συνυφασμένη. 

 Οι τεχνολογίες Η2 (παραγωγή και χρήση σε κυψέλες καυσίμου), 

αναγνωρίζονται ως η πλέον σημαντική τεχνολογία για την επίτευξη 

των στόχων της οδηγίας 20-20-20. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κυψέλες καυσίμου 

αγωγών πρωτονίων υψηλών θερμοκρασιών, λόγω των 

πλεονεκτημάτων που εμφανίζουν έναντι των υπόλοιπων τύπων 

κυψελών καυσίμου. 

ΚΤΧΕΛΗ ΚΑΤΙΜΟΤ 
 Οι κυψέλες καυσίμου είναι ηλεκτροχημικές διατάξεις άμεσης 

μετατροπής της χημικής ενέργειας ενός καυσίμου σε ηλεκτρική, 

παρακάμπτοντας τους θερμοδυναμικούς περιορισμούς απόδοσης 

των συμβατικών θερμικών μηχανών. 
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ΣΤΠΟΙ ΚΤΧΕΛΨΝ ΚΑΤΙΜΟΤ SOFCs 

 Σα SOFCs, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών λειτουργίας : 

 εμφανίζουν ευελιξία ως προς το χρησιμοποιούμενο καύσιμο 

 επιτυγχάνουν αποδόσεις σε ηλεκτρική ισχύ που ξεπερνούν το 

60% της θερμογόνου δύναμης του καυσίμου 

 επιτυγχάνουν την ταυτόχρονη παραγωγή υψηλής ποιότητας 

θερμότητας (800 - 100 οC) 

 Η θερμότητα που εκλύεται από τα SOFCs: 

  επιτρέπει την απευθείας σύζευξή τους με στροβίλους  

αυξάνοντας την ηλεκτρική απόδοση της συνολικής διεργασίας 

ακόμη και πάνω από 75%.  

 Σα SOFCs, εμφανίζουν τις παραπάνω αποδόσεις ανεξάρτητα 

του μεγέθους τους. 

ΚΤΧΕΛΕ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΓΨΓΏΝ Η+ 

 τις κυψέλες καυσίμου αγωγών πρωτονίων (Η+ - SOFCs): 

 

 τα προϊόντα της καύσης δεν αναμιγνύονται με το καύσιμο, σε 

αντίθεση με τις κυψέλες αγωγών ιόντων οξυγόνου, στις οποίες η 

αραίωση του καυσίμου αφενός ελαττώνει το δυναμικό λειτουργίας 

και την ηλεκτρική τους απόδοση κι αφετέρου δεν επιτρέπει την 

πλήρη μετατροπή του υδρογόνου στην άνοδο  

 είναι εφικτή η έως και 100% χρήση του καυσίμου, από τη στιγμή 

που στην άνοδο η συγκέντρωση του Η2 δεν ελαττώνεται 

 

 Προσφέρουν νέες προοπτικές στην κατεύθυνση της “χημικής 

συμπαραγωγής”, (ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής/θερμικής 

ισχύος και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας).  

 Σο Η2 αποτελεί το καταλληλότερο καύσιμο για όλους 

τους τύπους των κυψελών καυσίμων, και 

τροφοδοτείται στην άνοδο, όπου μετατρέπεται σε Η+: 

H2 → 2H+ + 2e- (1) 

τα οποία, μέσω του στερεού ηλεκτρολύτη, 

μεταφέρονται στην κάθοδο, και είτε οξειδώνονται από 

τον αέρα (συμβατική λειτουργία) προς Η2Ο: 

2H+ + ½ Ο2 + 2e-→ H2Ο (2) 

είτε αντιδρούν με CO2 προς παραγωγή μεθανόλης 

(χημική συμπαραγωγή): 

4H+ + CΟ2 +4e-→ CH3ΟH (3) 

ΔΙΕΡΓΑΙΕ Ε Η+-SOFCS  

ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ Η2 ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΨΓΗ CH3OH ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ ΝΗ3 
 Η αμμωνία θεωρείται προνομιακός φορέας του H2, λόγω της 

υψηλής ογκομετρικής πυκνότητας υδρογόνου, της διάσπασής της 

στις θερμοκρασίες λειτουργίας των SOFCs, του γεγονότος ότι δεν 

περιέχει άνθρακα και υγροποιείται εύκολα.  

 Κατά τη χρήση της ως καύσιμο σε κυψέλες καυσίμου αγωγών 

ιόντων οξυγόνου και πρωτονίων, έχουν αναφερθεί πυκνότητες 

ισχύος παρόμοιες με αυτές του καθαρού H2 (>300 mW/cm2). τις 

εφαρμογές αυτές, η ΝΗ3 διασπάται σε Η+ και Ν2 στην άνοδο: 

2ΝΗ3 →Ν2 + 6H+ + 2e- (4) 

ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ i-C8H18 και ΒΙΟ-ΑΙΘΑΝΟΛΗ 

 Μία τρίτη εναλλακτική λύση αφορά την τροφοδοσία 

συμβατικών καυσίμων (ισο-οκτάνιο) και βιοκαυσίμων (βιο-

αιθανόλη), με γενικό τύπο CXHYOZ, στην άνοδο και την παραγωγή 

υδρογόνου μέσω της εσωτερικής τους αναμόρφωσης: 

C8H18 + 8H2O → 8CO + 26H+  + 26e- (5) 

C2H5OH + H2O → 2CO + 8H+  + 8e- (6) 

 Οι παραπάνω αντιδράσεις, ανάλογα με τις συνθήκες και το 

ρυθμό ηλεκτροχημικής απομάκρυνσης Η+ μπορούν να 

οδηγήσουν σε πλήθος παραπροϊόντων, στην προοπτική της 

χημικής συμπαραγωγής. 

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο - ΕΚΣ) και από εθνικούς 

πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΠΑ) – Ερευνητικό Φρηματοδοτούμενο Έργο: 

Ηράκλειτος ΙΙ . Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείου. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΙ ΣΌΦΟΙ 

 Η προτεινόμενη έρευνα απαιτεί ειδίκευση στα πεδία: 

 της επιστήμης και τεχνολογίας υλικών 

 της ηλεκτροχημείας στερεάς κατάστασης 

 των χημικών διεργασιών  

 της ετερογενούς κατάλυσης 

 τόχος είναι η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός των 

υλικών, η κατασκευή πειραματικών κυψελών καυσίμου 

αγωγών πρωτονίων και η εφαρμογή των διατάξεων 

αυτών σε διεργασίες:  

 κυψέλης καυσίμου με χρήση Η2, ΝΗ3, 

υδρογονανθράκων (ισο-οκτάνιο) και βιο-αιθανόλης 

 ηλεκτροκαταλυτικού αντιδραστήρα 

 χημικής συμπαραγωγής 

ΦΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 Οι ερευνητικές ομάδες που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου, είναι: 

 Σμήμα Φημείας , Πανεπιστήμιο του  Όσλο, Καθηγητής Truls Norby 

 Σμήμα Φημείας , Πανεπιστήμιο του St Andrews, Καθηγητής John Irvine 

 Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων υστημάτων Διεργασιών, Ινστιτούτο Φημικών Διεργασιών  & Ενεργειακών Πόρων,  

    Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Σεχνολογικής Ανάπτυξης, Ερευνητής Α’  πύρος Βουτετάκης  

 Σμήμα Φημικών Μηχανικών, ΑΠΘ, Καθηγητής Μιχάλης  τουκίδης 

 Εργαστήριο Υυσικοχημείας και Φημικών Διεργασιών, Γενικό Σμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Καθηγητής Ιωάννης Γεντεκάκης 

 Eργαστήριο Φημείας και Σεχνολογίας Τλικών, Γενικό Σμήμα Θετικών Επιστημών, ΣΕΙ Φαλκίδας, Καθ. Βασίλειος ταθόπουλος 

 Membrane Research and Implementation research group,  SHELL Solutions BV, Καθηγητής Arian Nijmeijer 

 Εταιρεία Σεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων (ΕΚΕΠΤ ΑΕ) 

 Η καινοτομικότητα της διδακτορικής διατριβής βασίζεται: 

 

 τη διεύρυνση των δυνατοτήτων απευθείας τροφοδοσίας 

ανώτερων υδρογονανθράκων και αιθανόλης σε SOFCs αγωγών 

πρωτονίων. 

 

 τη μεγιστοποίηση της χρήσης καυσίμου, η οποία σήμερα δεν 

υπερβαίνει το 85%, μέσω των πλεονεκτημάτων που εμφανίζουν 

οι κυψέλες καυσίμου Η+ SOFCs. 

 

 τη δυνατότητα της ηλεκτροχημικής συμπαραγωγής ισχύος 

και χημικών υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ 

ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 

και τα H+ οδηγούνται στην κάθοδο, όπου λαμβάνει χώρα η 

αντίδραση 2 (συμβατική λειτουργία με έκθεση της καθόδου σε 

ατμοσφαιρικό αέρα) ή η αντίδραση 3 (χημική συμπαραγωγή 

μεθανόλης με καθοδική τροφοδοσία CO2). 
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Οδηγία ΕΕ 20-20-20 (2008) 
20% μείωση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου 

20% εξοικονόμηση ενέργειας 
20% αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα 


