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Περίληψη 

 

H παρούσα εργασία εστιάζεται στην επίδραση των συνθηκών πυρόλυσης ελαιοπυρήνα (ΜΥΛΟΙ 

ΚΡΗΤΗΣ, Χανιά, Κρήτη) στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και στη δραστικότητα των 

παραγόμενων βιοεξανθρακωμάτων. Μελετήθηκαν δύο διαφορετικοί τρόποι παραγωγής 

βιοεξανθρακωμάτων (φρύξη και ανθρακοποίηση). Τα καύσιμα χαρακτηρίστηκαν ως προς τη 

χημική σύνθεση, τη κρυσταλλική δομή (XRD), το πορώδες (BET), τη μορφολογία της 

επιφανείας (SEM), τη κατανομή μεγέθους σωματιδίων (PSD) και τη θερμική τους συμπεριφορά 

(TGA). Η ενεργότητα αεριοποίησης των παραγόμενων βιοεξανθρακωμάτων ως προς το CO2 

εξετάστηκε διεξοδικά και επιχειρήθηκε η αλληλοσυσχέτιση της με τα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά των βιοεξανθρακωμάτων 

Πιο συγκεκριμένα, μετά την παράθεση όλων των κατηγοριών και τύπων βιομάζας που είναι 

διαθέσιμα με βάση το δυναμικό που υπάρχει παρουσιάστηκε ο ελαιοπύρηνας και η διαδικασία 

παραγωγής του αερίου σύνθεσης μέσω της αεριοποίησης, το οποίο είναι το κύριον προϊόν που 

θελούμε να παραχθεί. Στη συνέχεια, αφού περιγράφηκε αναλυτικά η πειραματική διάταξη και τα 

τμήματα που την αποτελούν μελετήθηκε η φόρτιση από την προσθήκη 20 mg, 40 mg και 

καθόλου φορέα (CeO2) αλλά και η μέθοδος παρασκευής του φορέα που χρησιμοποιήθηκε για 

την βελτίωση της αντίδρασης. Σε αυτή την κατεύθυνση, περιγράφηκε αναλυτικά ο τρόπος 

ανάμιξης του πυρηνόξυλου με φορείς δημητρίας και κατ’ επέκταση η εφαρμογή τους στο σύνολο 

των πειραμάτων που διεξήχθησαν.΄Ετσι, η ποσότητα του καυσίμου ζυγιζόταν και τοποθετούνταν 

στον αντιδραστήρα σταθερής κλίνης, ο οποίος με τη σειρά του εισερχόταν στον καυστήρα. Κατά 

τη διάρκεια αυτού προγραμματιζόταν η θερμοκρασία και ο ρυθμός ανόδου αυτής ξεκινώντας 

από τους 300
ο 

C και με ρυθμό ανόδου 2
ο 

C/min. Οι αναλύσεις ξεκινούσαν από τους 300
ο
 C και 

συνεχίζονταν εως τους 900
ο
 C, παρέχοντας ποσότητα CO2 στην αντίδραση, δίνοντας τα ανάλογα 

αποτελεσμάτα με τη βοήθεια του χρωματογράφου στην οθόνη του υπολογιστή. Τέλος, οι 

μετρήσεις έδειξαν πως τα βέλτιστα αποτελέσματα παραγωγής του CO θα παραχθούν αν έχουμε 

πυρηνόξυλο επεξεργασμένο στους 500 
ο
C, το οποίο θα έχει αναμιχθεί με 20 mg εμπορικού 

φορέα ο οποίος θα έχει παρασκευασθεί με την υδροθερμική μέθοδο. 
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ABSTRACT 

 

The present work focuses on the effect of the olive-kernel’s pyrolysis conditions (CRETE 

MILLS, Chania, Crete) on the physicochemical characteristics and the activity of the produced 

bio-chars. Two different ways of producing bio-chars (torrefaction and carbonization) were 

studied. The fuels were characterized in terms of chemical composition, crystalline structure 

(XRD), porosity (BET), surface morphology (SEM), particle size distribution (PSD) and thermal 

behavior (TGA). Gasification activity of the produced biochars in terms of CO2 was thoroughly 

examined and attempted its interaction with the physico-chemical characteristics of bio-chars. 

More specifically, after listing all the categories and types of biomass that are available on the 

basis of the present potential, there were presented the olive-kernel and the production process of 

the synthesis gas through gasification, which is the main product we want to produce. Then, after 

describing analytically the experimental layout and its parts, it catalyst loading was studied by 

adding 20 mg, 40 mg CeO2 but also and the preparation method of CeO2  used to improve the 

reaction. In this direction, it was described analytically the way of mixing of the olive-kernel with 

cerebral carriers and therefore their application to the set of experiments carried out. Thus, the 

amount of fuel was weighed and placed in the fixed bed reactor, which in turn entered the burner. 

During this time, the temperature and its rhythm was programmed starting at 300°C and at an 

increase rate of 2°C/min. The analyzes began at 300°C and continued until  900°C, providing the 

amount of CO2 in the reaction, giving the corresponding results with the help of the 

chromatograph on the computer screen. Finally, the measurements showed that the optimum CO 

production results would be produced if the core was treated at 500°C mixed with 20 mg of a 

commercial CeO2  and prepared by the hydrothermal process. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σημερινή εποχή αποτελεί  μια κατά μεγάλη κλίμακα βιομηχανική εποχή, στην οποία οι 

ανάγκες τόσο της παραγωγής όσο βέβαια και της κατανάλωσης ενέργειας, πληθαίνουν διαρκώς. 

Οι αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις της εποχής μας, οφείλονται αφ’ ενός στην αύξηση του 

παγκόσμιου πληθυσμού σε συνδυασμό με την κατακόρυφη άνοδο του βιοτικού επιπέδου και 

αφετέρου στη βιομηχανική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η ουσία του προβλήματος, εντοπίζεται όχι 

μόνο στον πληθυσμό αλλά και στην ποσότητα των πόρων που διαθέτει ο πλανήτης μας, για την 

ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Οι πιο εκμεταλλεύσιμοι πόροι στη γη είναι αυτοί που 

σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία κυριαρχούν παγκοσμίως στην παραγωγή ενέργειας. 

Τα ορυκτά καύσιμα είναι πολύ καλή ενεργειακή ύλη γιατί με την καύση τους παράγουν μεγάλο 

ποσό ενέργειας. Ωστόσο, από την καύση των ορυκτών καυσίμων εκπέμπονται αέρια, τα οποία 

ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα. Η κύρια επιβλαβής επίδραση στο περιβάλλον της χρήσης των 

ορυκτών καυσίμων είναι η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρά που έχει 

ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του πλανήτη. Με την καύση των ορυκτών καυσίμων, εκτός 

από το διοξείδιο του άνθρακα, απελευθερώνονται και άλλες επιβλαβείς ουσίες στην ατμόσφαιρα 

όπως νιτρικά, θειικά ή ανθρακικά οξέα τα οποία είναι υπεύθυνα για τον σχηματισμό όξινης 

βροχής. Η όξινη βροχή εκτός των άλλων καταστροφικών επιπτώσεων που έχει προκαλεί μεγάλες 

φθορές στο μάρμαρο και στον ασβεστόλιθο επειδή τα παραπάνω οξέα διαλύουν το ανθρακικό 

ασβέστιο που περιέχεται σε αυτά τα πετρώματα. Επίσης, η μαζική χρήση αυτού του καυσίμου 

έχει ως άμεση συνέπεια την ανάπτυξη και μεγιστοποίηση σε πολύ υψηλό βαθμό του φαινομένου 

του θερμοκηπίου. Η καύση των ορυκτών καυσίμων παράγει κάθε χρόνο 21,3 εκατομμύρια 

τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Από αυτή την ποσότητα η μισή απορροφάται από την βιόσφαιρα 

της γης και η υπόλοιπη παραμένει στον ατμοσφαιρικό αέρα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το 

κύριο αέριο που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να 

τονιστεί πως η διαδικασία σχηματισμού των καυσίμων αυτών είναι εξαιρετικά αργή. Στην ουσία 

πρόκειται για πηγές που δεν ανανεώνονται. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι το πετρέλαιο, αν 

συνεχιστεί με το σημερινό ρυθμό η ανέλκυσή του, θα εξαφανιστεί μέσα σε πενήντα χρόνια και 

κάποιος δεν μπορεί να στηριχτεί αποκλειστικά στους γαιάνθρακες και στα γαιαέρια για την 
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παραγωγή ενέργειας, γιατί και αυτά θα εξαντληθούν μέσα σε 150 χρόνια. Γι’ αυτούς τους λόγους 

καθίσταται αναγκαία η σταδιακή απεξάρτηση από τους συγκεκριμένους ενεργειακούς πόρους. 

Έτσι, με τη βοηθεια του Σχήματος 1.1 μπορεί κανείς να εκτιμήσει την παγκόσμια κατανάλωση 

ενέργειας, ανά πηγή ενέργειας, εκφρασμένη σε εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου, 

όπου είναι εμφανής η αυξανόμενη τάση που παρουσιάζει η ενεργειακή κατανάλωση σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, από το συγκεκριμένο διάγραμμα φαίνεται ότι περίπου το 1/3 της 

παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης προέρχεται από το πετρέλαιο ενώ δεν μπορεί να αγνοηθεί 

η αυξητική τάση που εμφανίζει ο άνθρακας. Η ενέργεια, που είναι ένα αγαθό απαραίτητο για την 

υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας των πολιτών, πρέπει να είναι φυσικά 

και οικονομικά προσιτή, ενώ η χρήση και η παραγωγή της πρέπει να συμβαδίσει με τις αρχές της 

βιώσιμης ανάπτυξης [1]. 

 

 

Σχήμα 1.1: Παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας, εκφρασμένη σε εκατομμύρια τόνους 

ισοδύναμου πετρελαίου 
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Καθίσταται λοιπόν προφανές πως πρέπει να στραφούμε σε άλλες μορφές ενέργειας έτσι ώστε να 

επιταχυνθεί η επίλυση των παραπάνω προβλημάτων. Τόσο η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 

και η απεξάρτηση από πηγές εισαγωγής ενέργειας, όσο και η προστασία του περιβάλλοντος σε 

εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,  οδηγεί στην ευρύτερη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας(Α.Π.Ε). Οι εναλλακτικές ή ήπιες ή ανανεώσιμες μορφές ενέργειας είναι μορφές 

εκμεταλλεύσιμης ενέργειας η οποία προέρχεται από διάφορες φυσικές διεργασίες, όπως ο ήλιος, 

ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες και για την εκμετάλλευσή τους δεν 

απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση. Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα η ηλιακή και αιολική 

ενέργεια αποτελούν τις κυρίαρχες μορφές εναλλακτικών πηγών παραγωγής ενέργειας. Ωστόσο, 

αυτές οι δύο μορφές ενέργειας έχουν σχετικά χαμηλές αποδόσεις, πράγμα που σημαίνει πως αν 

κάποιος θελήσει να μετατρέψει την ηλιακή σε ηλεκτρική ενέργεια  θα εχει βαθμό απόδοσης εως 

14%. Αντιστοίχως, η μετατροπή της αιολικής σε ηλεκτρική ενέργεια παρουσιάζει μέγιστο βαθμό 

απόδοσης εως 59% σύμφωνα με το όριο του Betz. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, είναι σημαντικό να 

αναφερθεί πως οι δύο αυτές κύριες μορφές Α.Π.Ε είναι μη αδιάλειπτου χαρακτήρα, δηλαδή δεν 

υπάρχει σταθερή εισροή ηλιακής και αιολικής ενέργειας για κάθε χρονικό διάστημα της ημέρας. 

Σε αυτά τα προβλήματα μελέτες έχουν καταδείξει πως λύση μπορεί να δώσει η επέκταση της 

χρήσης της βιομάζας αφενός επειδή υπάρχει πληθώρα αυτής στην Ελλάδα και αφετέρου διότι 

παρέχει σταθερή τροφοδοσία σε οποιοδήποτε σύστημα και αν χρησιμοποιηθεί.  Έτσι, στο Σχήμα 

1.2 παρουσιάζεται συγκριτικά η συμμετοχή των Α.Π.Ε και της βιομάζας στην παραγωγή στην 

Ελλάδα και την Ευρωπη των 27 και καταδεικνύεται ο κύριος ρόλος που μπορεί να παίξει η 

βιομάζα στο ενεργειακό μίγμα. Επίσης, στο Σχήμα 1.3 παρουσιάζονται μερικοί σημαντικοί 

αριθμοί σχετικοί με την βιομάζα και τον κυρίαρχο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στον τομέα 

της ενέργειας [3]. 

Συνεπώς, η βιομάζα μπορεί να αποτελέσει κύρια μορφή ενέργειας σε διάφορες διατάξεις αν 

αξιοποιηθεί ορθά. Αρχικά, η καύση βιομάζας αποτελεί την πιο διαδεδομένη χρήση της βιομάζας 

με στόχο την παραγωγή ενέργειας. Επιπρόσθετα, η μετατροπή της βιομάζας σε βιοκαύσιμα με 

διαδικασίες όπως είναι η αεριοποίηση, η πυρόλυση και η αναερόβια χώνευση οδηγεί στον 

μετασχηματισμό του στερου μίγματος σε αέριο. Τα παραγόμενα αυτά βιοκαύσιμα εισαγάγονται 

σε μια διάταξη μετατροπής ενέργειας και παράγεται ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. Με τη 

χρήση ειδικών διατάξεων και πειραμάτων η βιομάζα έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει κύρια 

πηγή ενέργειας στο μέλλον. 
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Σχήμα 1.2: Συνολική συμμετοχή των ΑΠΕ και ειδικότερα της βιομάζας στην πρωτογενή εγχώρια 

παραγωγή (α) της ΕΕ-27 και (β) της Ελλάδας, τη δεκαετία 2000 – 2010 [ΑΕΒΙΟΜ, 2012] 
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 ΕΕ-27 
20,1 % το μερίδιο των ΑΠΕ στην πρωτογενή εγχώρια παραγωγή ενέργειας  

9,8 % το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη ενεργειακή κατανάλωση  

13,1 % το μερίδιο των ΑΠΕ στην τελική ενεργειακή κατανάλωση 

68 % το μερίδιο της βιομάζας στο σύνολο των ΑΠΕ 

90 % η αύξηση της ακαθάριστης παραγωγής βιοενέργειας, από το 2000  

8,2 % το μερίδιο της βιομάζας στην τελική ενεργειακή κατανάλωση 

12,9 % το μερίδιο της βιομάζας στην τελική κατανάλωση θερμότητας 

16,9 % το μερίδιο της βιομάζας στην ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ 

  

 Ελλάδα 
21,0 % το μερίδιο των ΑΠΕ στην πρωτογενή εγχώρια παραγωγή ενέργειας  

7,5 % το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη ενεργειακή κατανάλωση  

11,0 % το μερίδιο των ΑΠΕ στην τελική ενεργειακή κατανάλωση 

49 % το μερίδιο της βιομάζας στην τελική κατανάλωση ΑΠΕ 

5,3 % το μερίδιο της βιομάζας στην τελική ενεργειακή κατανάλωση 

14,1 % το μερίδιο της βιομάζας στην τελική κατανάλωση θερμότητας 

  

Σχήμα 1.3 : Η βιομάζα με αριθμούς, το 2010 [ΑΕΒΙΟΜ, 2012; EUROSTAT, 2013]. 

 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ 

Βάσει όλων των παραπάνω το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας εστιάζεται στην 

καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις συμβατικές μορφές 

ενέργειας μέσω της μελέτης της καταλυτικής αεριοποίησης της βιομάζας και πιο συγκεκριμένα 

του πυρηνόξυλου που περιέχεται στον ελαιοπυρήνα. Ο ελαιοπυρήνας υπάρχει σε αφθονία στην 

Ελλάδα και αποτελεί μια αξιόπιστη πηγή ενέργειας, πράγμα που αποτυπώνεται στο Σχήμα 1.4, 

το οποίο αποτυπώνει την ποσότητα των ελαιοδένδρων σε κάθε εγχώρια περιοχή. Σ’ αυτό το 

πλαίσιο, η χρήση καταλυτών κρίθηκε αναγκαία για να αυξηθεί η αποδοτικότητα του χημικού 

συστήματος και να μετασχηματιστεί η ταχύτητα των χημικών αντιδράσεων που επιτελούνται. 

Έτσι, ο αριθμός των αποτελεσματικών συγκρούσεων γίνεται μεγαλύτερος και συνεπώς η 

ταχύτητα αυξάνεται. Για να πραγματωθεί αυτό χρησιμοποιήθηκε μια ειδική πειραματική διάταξη 

με τη βοήθεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για την εύρεση του βέλτιστου σημείου 

αξιοποίησης του αλεσμένου πυρήνα της ελιάς, καθώς και του μέγιστου βαθμού απόδοσης 

χρήσης καταλύτη στην αντίστοιχα βέλτιστη θερμοκράσια και κοκκομετρία. 

 



6 
 

 

Σχήμα 1.4: Συνολικός αριθμός ελαιοδένδρων ανά γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας 

 

1.3 Δομή της διπλωματικής εργασίας 

Η εργασία αυτή, αρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου αυτού 

(κεφάλαιο 1). Στο κεφάλαιο 2, γίνεται μια εκτενής αναφορά στη βιομάζα, στους τύπους, το 

δυναμικό της, τα οφέλη αλλά τις προοπτικές χρήσης και αξιοποίησής της για παραγωγή 

ενέργειας. Επίσης, περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο του ελαιοπυρήνα που χρησιμοποιείται 

ως βιομάζα και βιοκαύσιμο στην παρούσα διπλωματική και αναλύεται η αεριοποίηση της 

βιομάζας καθώς και  οι καταλύτες που μπορούν να ενισχύσουν τις αντιδράσεις αεριοποίησης. 

Στο κεφάλαιο 3 ξεκινά η ανάλυση του πειραματικού μέρους και η διαδικασία πραγματοποίησης 

των πειραμάτων. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη και τα συστήματα 

ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα είδη καυσίμου (επεξεργασμένου ελαιοπυρήνα) 

που εισήχθησαν στον καυστήρα αεριοποίησης. Επιπλέον, υπάρχει εκτενής αναφορά στις τεχνικές 

χαρακτηρισμού του καυσίμου και στις μεθόδους παρασκευής των καταλυτών. Στο επόμενο 

κεφάλαιο (κεφάλαιο 4) αναφέρονται τα πειραματικά αποτελέσματα που προέκυψαν αναφορικά 

με τα διαφορετικά είδη επεξεργασμένου ελαιοπυρήνα που μελετήθηκαν και τέλος στο κεφάλαιο 

5 τα συμπεράσματα που εξήχθησαν και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

 

3062955 (2.04%)

8968273 (5.97%)

25527 (0.02%)

2857119 (1.90%)

4656868 (3.10%)

16070143 (10.70%)

38117725 (25.38%)

7446958 (4.96%)

15512071 (10.33%)

3175167 (2.11%)

10849648 (7.22%)

2465712 (1.64%)

36997660 (24.64%)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ   

 

2.1 BIOMAZA 

Ως Βιομάζα ορίζεται  «το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων 

βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών 

ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και 

των οικιακών απορριμμάτων». Ο ορισμός αυτός της  βιομάζας πηγάζει από την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 2009/28. Με άλλα λόγια, ο όρος βιομάζα περιγράφει το σύνολο της μάζας των ζωντανών 

οργανισμών, των υπολειμμάτων και των αποβλήτων τους σε μία περιοχή ή ένα οικοσύστημα. Το 

σύνολο τη μάζας αυτής έχει παραχθεί πρωτογενώς και εξολοκλήρου από το πράσινο μέρος 

φυτών κατά τη φωτοσύνθεση, τη γνωστή βιολογική διεργασία μετατροπής του διοξειδίου 

άνθρακα της ατμόσφαιρας σε υδατάνθρακες, οι οποίοι αποτελούν τα δομικά συστατικά των 

φυτών. Έτσι, παρά την ποικιλία των βιοχημικών μετασχηματισμών που ενδέχεται να έχει 

υποστεί κατά τη μετάβαση της από διαφόρους οργανισμούς, μέσω των τροφικών αλυσίδων του 

οικοσυστήματος, μειώνει τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και διατηρεί τα 

χαρακτηριστικά εκείνα που την καθιστούν απολύτως χρήσιμη για τον άνθρωπο. Δευτερογενώς η 

οργανική ύλη των φυτών έχει τη δυνατότητα να  μετασχηματιστεί σε δομικά συστατικά άλλων 

οργανισμών, οι οποίοι την καταναλώνουν ως τροφή και να καταλήξει απόβλητο του 

μεταβολισμού αυτών των οργανισμών. Συνεπώς, αυτές οι δύο μέθοδοι παρασκευής της βιομάζας 

δείχνουν πως το σύνολο της βιολογικής ύλης της βιόσφαιρας μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο 

υλικό αν γίνει η κατάλληλη αξιοποίηση. Η ηλιακή ενέργεια που απορροφούν τα φυτά μέσω της 

φωτοσύνθεσης αποθηκεύεται με τη μορφή ενέργειας χημικών δεσμών στην οργανική τους ύλη 

μαζί με ένα μέρος του αρχικού άνθρακα που προσέλαβε το φυτό από το διοξείδιο της 

ατμόσφαιρας. Κατά τις μεταβολικές διεργασίες που υφίσταται η αρχική βιομάζα των φυτών, ένα 

μέρος του αρχικά αποθηκευμένου άνθρακα εκλύεται πίσω στην ατμόσφαιρα με τη μορφή 

διοξειδίου του άνθρακα (από τις βιοχημικές αντιδράσεις οξείδωσης ή την αναερόβια χώνευση, 

εντός του οργανισμού) ή με τη μορφή μεθανίου (από την αναερόβια χώνευση εντός του 

οργανισμού)  και το άλλο  μέρος της αρχικά αποθηκευμένης ηλιακής ενέργειας καταναλώνεται 
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με σκοπό τη θέρμανση και την κίνηση του ζώντος οργανισμού. Όσον αφορά στη βιομάζα των 

φυτών ή οποιουδήποτε άλλου ζωντανού οργανισμού και των αποβλήτων του, η διάρρηξη των 

χημικών της δεσμών με αντιδράσεις χώνευσης ή καύσης, μπορεί να οδηγήσει σε ελεγχόμενη 

απελευθέρωση της αρχικά αποθηκευμένης ηλιακής ενέργειας, ενώ το διοξείδιο του άνθρακα που 

εκλύεται στην ατμόσφαιρα κατά τις διεργασίες αυτές είναι ποσοτικά ίσο με το διοξείδιο του 

άνθρακα, που είχε δεσμεύσει αρχικά το φυτό [Σχημα 2.1]. 

 

 

 

Σχήμα 2.1: Ο κύκλος του διοξειδίου του άνθρακα κατά το σχηματισμό και την αξιοποίηση της βιομάζας 

 

Η βιομάζα είναι αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτικών οργανισμών της 

ξηράς και των υδρόβιων φυτικών οργανισμών και συνιστά δευτερογενή ηλιακή ενέργεια. Τα 

φυτά μετασχηματίζουν την ηλιακή ενέργεια και αναπτύσσονται με τη χρήση κυρίως νερού και 

διοξειδίου του άνθρακα:       

 CO2 + 2H20         ( [CH2O] + 2H20 ) +  O2                                                                (2.1)  

*όπου το [CH2O] παριστάνει τη βασική μονάδα ενός μορίου υδατάνθρακα [4]. 
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2.1.1 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Βιομάζας 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης βιομάζας 

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της βιομάζας είναι η ανεξαρτητοποίηση της χώρας από το να 

δεσμεύεται να παίρνει ενέργεια από χώρες του εξωτερικού, η αποθήκευση συναλλάγματος, η 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις αγροτικές και επαρχιακές περιοχές με αποτέλεσμα τη 

καταπολέμηση του φαινομένου της αστικοποίησης. Ακόμη, η βιομάζα καταπολεμάει το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου αφού μπορεί κατά τη καύση της να παράγεται διοξείδιο του 

άνθρακα, ωστόσο όταν παραχθεί και με τη βοήθεια του φαινομένου της φωτοσύνθεσης 

συγκρατούνται ιδιαίτερα σημαντικές ποσότητες αυτού του ρυπογόνου. Επίσης, επειδή η βιομάζα 

περιέχει ελάχιστη ποσότητα διοξειδίου του θείου, μπορεί να καταπολεμήσει και το φαινόμενο 

της όξινης βροχής. 

Τα μειονεκτήματα της χρήσης βιομάζας 

Όμως, η βιομάζα έχει και ορισμένα μειονεκτήματα με κυριότερο το ότι οι εγκαταστάσεις και ο 

εξοπλισμός που απαιτείται για τη παραγωγή βιομάζας κοστίζει περισσότερο από τις συμβατικές 

μορφές ενέργειας. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι η βιομάζα καταλαμβάνει μεγάλο όγκο και 

περιέχει πολύ αυξημένα επίπεδα υγρασίας. Αυτό συμβάλλει στη μεγάλη δυσκολία να συλλεχθεί, 

να αποθηκευθεί, να μεταφερθεί, και να μεταποιηθεί σε σύγκριση με τις άλλες μορφές ενέργειας 

που έχουν πολύ πιο απλοποιημένες διαδικασίες. Ακόμη, η βιομάζα δεν είναι συγκεντρωμένη 

αλλά είναι διεσπαρμένη και για να συγκεντρωθεί χρειάζονται μεταφορές και περισσότερα έξοδα. 

Τέλος η παραγωγή της δεν είναι μόνιμη αλλά είναι εποχιακή, δηλαδή η βιομάζα δίνει παραγωγή 

μονάχα ορισμένες συγκεκριμένες περιόδους και όχι συνέχεια. 

 

2.1.2 Κατηγορίες και τύποι βιομάζας 

Η βιομάζα μπορεί να χωριστεί σε τρείς διαφορετικές κατηγορίες, οι οποίες κατά σειρά είναι η 

αγροτική βιομάζα, η δασική βιομάζα και τα απόβλητα. Όσον αφορά την αγροτική βιομάζα αυτή 

προέρχεται από : 
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 ενεργειακές καλλιέργεις σακχάρων/αμύλων, ελαίων και μπορεί να είναι ξυλώδης, 

αγρωστώδης ή υγρή αγρωστώδης 

 αγροτικά υπολλείματα και να έχει αγρωστώδη ή ξυλώδη μορφή   

 από ζωικά απόβλητα ξηρής ή υγρής μορφής.Επιπρόσθετα,η δεύτερη κατηγορία είναι η 

δασική βιομάζα. Αυτή μπορεί να πηγάζει είτε από άμεση δασική παραγωγή και να είναι 

υφιστάμενη ή συμπληρωματική είτε από υπολείμματα υλοτομίας και βιομηχανίας ξύλου 

και να χωρίζεται σε πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή. Τέλος, υπάρχουν και τα 

πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή απόβλητα. 

 

Ανεξάρτητα της προέλευσης, η βιομάζα μπορεί να διακριθεί σε τρεις κυρίως τύπους:  

  την ξυλώδη βιομάζα.  

 την αγρωστώδη (ή ποώδη βιομάζα).  

 τα ζωικά απόβλητα και την ενεργό ιλύ.  

 Ένας τέταρτος τύπος (με πολύ υψηλό δυναμικό) είναι τα υδρόβια φυτά. 

Από τις κατηγορίες αυτές, η αγρωστώδης βιομάζα κατηγοριοποιείται σε υψηλής και χαμηλής 

υγρασίας, ενώ η ξυλώδης βιομάζα είναι συνήθως χαμηλής υγρασίας και τα ζωικά απόβλητα, η 

ενεργός ιλύς, αλλά και τα υδρόβια φυτά έχουν από τη φύση τους υψηλά ποσοστά υγρασίας. Το 

ξηρό μέρος της βιομάζας εκτός της υγρασίας καθορίζει τόσο τις ιδιότητες της και τις διεργασίες 

ενεργειακής αξιοποίησης της, όσο και τα πιθανά περιβαλλοντικά προβλήματα από τη χρήση της 

και τη διάθεση των υπολειμμάτων της. Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα δομικά συστατικά του ξηρού 

μέρους της βιομάζας είναι η κυτταρίνη, η ημι-κυτταρίνη και η λιγνίνη, σε ποσοστά που 

μεταβάλλονται ανάλογα με τον τύπο της βιομάζας και το είδους του φυτού αλλά και από το 

επιμέρους τμήματα του (κορμός, φλοιός, φύλλα κλπ). Η κυτταρίνη, η ημι-κυτταρίνη και η 

λιγνίνη ανήκουν στους πόλυσακχαρίτες και τα ποσοστά τους επίσης καθορίζουν τις διεργασίες 

που θα χρησιμοποιηθούν για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας. 

Πιο συγκεκριμένα, η κυτταρίνη αποτελεί  πολυμερές της γλυκόζης, με ευθείες ανθρακικές 

αλυσίδες και μοριακό βάρος της τάξης των 100.000. Αντίθετα, η ημικυτταρίνη είναι πολυμερές 

κυρίαρχα της ξυλόζης αλλά και άλλων μονοσακχαριτών με πέντε άτομα άνθρακα, 
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συμπεριλαμβανομένης της γλυκόζης, το οποίο σχηματίζει διακλαδισμένες ανθρακικές αλυσίδες, 

που συνδέονται ισχυρά με τα μακρομόρια κυτταρίνης και έχει μοριακό βάρος της τάξης των 

30.000. Τέλος,η λιγνίνη είναι ένα άμορφο πολυμερές με κύρια δομική μονάδα τα 

φαινυλοπροπάνια. Εκτός από τα 3 δομικά συστατικά τα οποία αναφέρθηκαν πιο πάνω η βιομάζα 

περιέχει και μικρότερες  ποσότητες από άλλες οργανικές ενώσεις (λιπαρά οξέα, αμινοξέα και 

πρωτεΐνες, λιπαρούς και άλλους εστέρες, γλυκερίνη, αλκοόλες και φαινόλες, άμυλο, 

αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, ρητίνες, κύρους, οργανομεταλλικές ενώσεις κ.α.), οι οποίες 

μπορούν να απομονωθούν με διαδοχικές εκχυλίσεις και άλλες διεργασίες, καθώς και από 

ανόργανα (κυρίως ασβέστιο, πυρίτιο, μαγνήσιο, αλκάλια, αργίλιο, σίδηρο, μαγγάνιο κ.α.). Σ’ 

αυτήν την κατεύθυνση στο Σχήμα 2.2 παρουσιάζονται οι μοριακές  δομες των δύο κυρίων 

συστατικών και με τη βοήθεια του Πίνακα 2.1 παρατηρούμε τα ποσοστά (% κ.β.) των κύριων 

συστατικών της βιομάζας σε σχέση με τον εκάστοτε τύπο της. 

 

 

 

Σχήμα 2.2 : Μοριακή δομή  λιγνίνης (αριστ.) και κυτταρίνης (δεξ. ) 
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Πίνακας 2.1: Σύσταση του ξηρού μέρους χαρακτηριστικών τύπων βιομάζας (% κ.β.)   

                                 Κυτταρίνη         Ήμι-κυτταρίνη           Λιγνίνη 

Ξυλώδης Βιομάζα     39,5 (12,4 – 65,5)    34,5 (6,7 – 65,6)    26 (10,2 – 44,5) 

Αγρωστώδης Βιομάζα  46,1 (23,7 – 87,5)    30,2 (12,3 – 54,5)    23,7 (0,0 – 54,3) 

Απόβλητα  RDF    68,1 (45,6 – 92,5)     17,1 (0,0 – 31,3)    14,8 (7,5 – 23,1) 

 

Συχνότερα από την αναλογία των δομικών της συστατικών, η σύσταση της βιομάζας εκφράζεται 

μέσω της % κ.β. αναλογίας των στοιχείων που αποτελούν το ξηρό της μέρος (στοιχειακή 

σύσταση). Τα κύρια στοιχεία που αποτελούν τη βιομάζα είναι ο άνθρακας (C), το οξυγόνο (O), 

το υδρογόνο (H), το άζωτο (N) ενώ σε αρκετά πιο μικρά  ποσοστά συναντώνται πυρίτιο (Si), 

μαγνήσιο (Mg), αργίλιο (Al), θείο (S), σίδηρος (Fe), φώσφορος (P), χλώριο (Cl) και νάτριο (Na) 

καθώς και ίχνη μαγγανίου (Mn), τιτανίου (Ti) κ.α.. Τα αλκάλια (K, Na, Ca κ.α.) και τα άλλα 

μέταλλα (Mg, Mn κ.α.), τα βαρέα μέταλλα (Al, Fe, Ti κ.α.) καθώς και άλλα ανόργανα όπως το 

πυρίτιο και ο φώσφορος, συνήθως ομαδοποιούνται με τον όρο τέφρα, το ποσό της οποίας 

αυξάνεται μετά από καύση της βιομάζας στους 550 – 600 
o
C και μπορεί να λάβει τιμές  από 1 

έως και 45 %. Έτσι, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι στοιχειακές συστάσεις ορισμένων 

πρώτων υλών [5]. 

Πίνακας 2.2: Στοιχειακή σύσταση του ξηρού ελεύθερου τέφρας μέρους χαρακτηριστικών πρώτων υλών 

βιομάζας (% κ.β. σε ξηρή και ελεύθερη τέφρας βάση)  

                                                        C           O  H  N   S 

Ξύλο (μ.τ.)                                52,1     41,2 6,2 0,4 0,08  

Αγρωστώδης (μ.τ.)                    49,9     42,6 6,2 1,2 0,15 

Αγροτικά Απορρίμματα (μ.τ.)     50,2      41,9 6,3 1,4 0,16 

Απόβλητα  RDF (μ.τ.)                   53,8      36,8 7,8 1,1 0,47 
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2.1.3 Δυναμικό της Βιομάζας 

Στην Ελλάδα υπάρχει σημαντικό δυναμικό διαθέσιμων υπολειμμάτων αγροτικών καλλιεργειών 

που μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας. Το ποσοστό εκείνο της βιομάζας που 

αφορά στα υπολείμματα και που προέρχονται  

     α) από την εκμετάλλευση αγροτικών καλλιεργειών,  

     β) την συγκομιδή σπόρων και καρπών 

     γ) τα υπολείμματα που απομένουν ανέπαφα στα χωράφια  

     δ) τα παραπροϊόντα της αγροβιομηχανία και βιομηχανίας τροφίμων  

και δεν ανταγωνίζονται την ανθρώπινη τροφική αλυσίδα ή δεν χρησιμοποιούνται σαν 

ζωοτροφές, θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στην παραγωγή ενέργειας με βιώσιμο και 

φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και μέσω της αξιοποίησης του θερμικού περιεχομένου τους. 

Στον Πίνακα  2.3  δίνονται στοιχεία για την διαθεσιμότητα, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, 

θερμογόνο δύναμη και εξοικονόμηση σε ΤΙΠ σε περίπτωση αξιοποίησης του θερμιδικού 

περιεχομένου των υπολειμμάτων αυτών για ενεργειακούς σκοπούς. Τα ποσοστά υγρασίας των 

υπολειμμάτων αυτών είναι της τάξης του 10-50% κ.β., και η θερμογόνος δύναμη τους κρίνεται 

ικανοποιητική.  
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Πίνακας 2.3: Διαθεσιμότητα και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά υπολειμμάτων αγροτικών και αγροβιομηχανικών καλλιεργειών στην Ελλάδα 

 
 

Υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών 
Διαθεσιμότητα 

(τον) 

Υγρασία 

(%κβ) 

Τέφρα 

(%κ.β,ξ.) 

Πτητικά 

(%κ.β,ξ.) 

C 

(%κ.β,ξ.) 

H 

(%κ.β,ξ.) 

O 

(%κ.β,ξ.) 

N 

(%κ.β,ξ) 

S 

(%κ.β,ξ.) 

HHV 

(Kcal/kg) 
1000*ΤΙΠ 

Ελιά 881.314 7,1 4,75  49,9 6 43,4 0,7  4500 396591,3 

Βαμβάκι 877809 6 13,3  41,23 5,03 34 2,63 0 3772 331072,5 

Σκληρός σίτος 184.378 40        4278 78882,05 

Καλαμπόκι 350.059 0 6,4  45,53 6,15 41,11 0,78 0,13 4253 148878,1 

Μαλακός σίτος 80.415 15 13,7 69,8      4278 34403,78 

Σταφύλι 364.471 40 3,8  47,6 5,6 41,1 1,8 0,08 4011 146189,3 

Ελαιοπυρηνόξυλο 400.000 12,3 3,46      <0,05   

Καλαμποκιά (κώνοι) 165.694 7,1 5,34  46,3 5,6 42,19 0,57 0 4300 71248,42 

Ζαχαρότευτλα 

 

123.084 

 

75 

 

4,8 

(επί ξηρού) 

 

 

44,5 

 

5,9 

 

42,8 

 

1,84 

 

0,13 

 

4230 

 

52070,4 

 

Σίκαλης (άχυρο) 
 

35.741 
 

15 
 

4,9 
(επί ξηρού) 

 
 

46,8 
 

5,53 
 

41,9 
 

0,41 
 

0,06 
 

4489 
 

16042,73 
 

Πορτοκαλιά 152.404 40 2,8  47 6 43,2 1 0,03 4433 67560,69 

Μηλιά 139.080 40        4254 59169,89 

Ρύζι (άχυρο) 94.320 25 13,4 69,3 41,8 4,63 36,6 0,7 0,08 2900 27352,8 

Ροδακινιά 121.383 40 1 79,1 53 5,9 39,1 0,32 0,05 4500 54622,35 

Αμυγδαλιά 83.921 40        4398 36906,64 

Βρώμη 8.307 15 4,9  46 5,91 43,5 1,13 0,015 4321 3589,705 

Λεμονιά 39.207 40        4207 16492,72 

Ηλιάνθος 28.603 40 3  52,9 6,58 35,9 1,38 0,15 4971 14219,72 

Αχλαδιά 30.727 40        4302 13219,31 

Μανταρινιά 22.864 40        4207 9617,915 

Κερασιά 19.404 40 1 84,2      5198 10087,11 

Καπνός 14.260 85        3848 5487,335 
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Την τελευταία δεκαετία, πολλές προσπάθειες και διαφορετικές προσεγγίσεις οδήγησαν σε 

αξιοσημείωτες εκτιμήσεις όσον αφορά στο δυναμικό βιομάζας στην Ευρώπη και στα επιμέρους 

κράτη μέλη. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών είναι πολύ δύσκολο να αντιστοιχηθούν 

και να συγκριθούν μεταξύ τους και κυρίως να οδηγήσουν σε οριστικές και γενικά αποδεκτές 

τιμές των διαθέσιμων πρώτων υλών βιομάζας. Στην κατεύθυνση αυτή, το έργο Biomass Energy 

Europe (BEE – www.eu-bee.info) ολοκλήρωσε μία διεξοδική ανάλυση περισσότερων από 250 

μελετών εκτίμησης του δυναμικού βιομάζας και επιχείρησε, μεταξύ άλλων, να οργανώσει, να 

κατηγοριοποιήσει και να εναρμονίσει τα αποτελέσματα τους. Συνεχίζοντας την προσπάθεια του 

ΒΕΕ, το έργο Biomass Futures (BF– www.biomass futures.eu)  καταλήγει στην κατηγοριοποίηση 

των πρώτων υλών βιομάζας του Πίνακα  2.4 , για τις οποίες παρέχει τις εκτιμήσεις δυναμικού, 

σήμερα (2010) και το 2020 (Πίνακες 2.4,2.5). Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη εκτίμηση του 

Πίνακα 2.4, το συνολικό δυναμικό βιομάζας στην ΕΕ-27 ανέρχεται σήμερα σε 262 Mtoe. 

Σύμφωνα με την ΑΕΒΙΟΜ 2012, η ακαθάριστη κατανάλωση βιομάζας, στην ΕΕ-27 το 2010, 

ανήλθε σε 118,22 Μtoe (Σχήμα 2.3). Η κατανάλωση αυτή χωρίστηκε κυρίως σε εφαρμογές 

συμπαραγωγής ηλεκτρικής/θερμικής ισχύος (35,6 %), στην οικιακή και στη βιομηχανική 

θέρμανση (32,9 και 18,3 %, αντίστοιχα), ενώ τα υγρά βιοκαύσιμα αντιστοιχούσαν στο 11,2 % 

(78 % από οποίο αφορούσε στο βιοντίζελ). Οι ενεργειακές απώλειες από τις εφαρμογές βιομάζας 

ανήλθαν σε 24,152 Μtoe ή στο 20,4 % της ακαθάριστης κατανάλωσης και προήλθαν ολοσδιόλου 

από τις εφαρμογές συμπαραγωγής και συνοικιακής θέρμανσης. Επίσης, η  τελική κατανάλωση 

ενέργειας από βιομάζα αφορούσε κυρίως  εφαρμογές θέρμανσης (70,195 Μtoe ή 75 % της 

ολικής τελικής κατανάλωσης βιοενέργειας), ενώ το υπόλοιπο 25 % επιμερίστηκε στα υγρά 

βιοκαύσιμα (14 %) και στην ηλεκτροπαραγωγή από βιομάζα (11 %).  

Οι εφαρμογές βιοθερμότητας, αφορούσαν κυρίαρχα την οικιακή θέρμανση (το 55 % της ολικής 

θερμότητας από βιομάζα) και δευτερευόντως την βιομηχανική θερμότητα (31 %) και τη 

συνοικιακή θέρμανση (14%). Τα πιο συνηθισμένα καύσιμα βιομάζας, για οικιακή θέρμανση 

είναι τα καυσόξυλα, το πριονίδι και οι πελλέτες. Το μερίδιο των πελλετών ανήλθε, το 2010, σε  

4,7 Mtoe (12 % της οικιακής θέρμανσης από βιομάζα), παρουσιάζοντας μέσο ρυθμό ετήσιας 

αύξησης 10 %, την τελευταία πενταετία. Η συνοικιακή θέρμανση ανήλθε, το 2010, σε 55 Mtoe 

(10 % της συνολικής ζήτησης θερμότητας στην ΕΕ-27), το 12,2 % της οποίας προήλθε από 

βιομάζα (6,7 Mtoe). Το μερίδιο αυτό της βιομάζας στην συνοικιακή θέρμανση παρουσίασε, το 
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ίδιο έτος, αύξηση κατά 18 %, ενώ το 69 % της συνοικιακής θέρμανσης από βιομάζα προήλθε 

από μονάδες συμπαραγωγής (το 2010, η συμπαραγωγή από βιομάζα αυξήθηκε κατά 19 %). Η 

παραγωγή θερμότητας από βιομάζα, αντιστοιχούσε το 2010, στο 12,9 % της τελικής ζήτησης για 

θερμότητα, στην Ένωση και στο 93 % της συνολικής ανανεώσιμης παραγωγής θερμότητας. 

 

 

Σχήμα 2.3: Κατανομή των χρήσεων της βιοενέργειας στην ΕΕ-27 και την Ελλάδα, το 2010 [ΑΕΒΙΟΜ, 

2012]. 

 

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Πίνακα 2.4, το συνολικό δυναμικό βιομάζας στην ΕΕ-27 

ανέρχεται σήμερα σε 262 Mtoe και είναι περίπου διπλάσιο από την τρέχουσα ακαθάριστη 

κατανάλωση βιομάζας (118 Mtoe – Σχήμα 2.3), δηλαδή θα αρκούσε ακόμη και αν η χρήση 

βιοενέργειας διπλασιαζόταν. Η ΕΕ-27 κατανάλωσε, το 2010, μόλις το 40 % από το άθροισμα  

των διαθέσιμων αγροτικών υπολειμμάτων (32,3 Mtoe), ζωικών αποβλήτων (56,8 Mtoe), δασικών 

υπολειμμάτων (75,3 Mtoe) και αστικών/βιομηχανικών αποβλήτων (54,0 Mtoe). Τα αγροτικά 

υπολείμματα (περιλαμβανομένων των ζωικών αποβλήτων) αντιστοιχούν στο 36 % του 

εκτιμώμενου δυναμικού βιομάζας σήμερα και από αυτά το 64 % αφορά στα ζωικά απόβλητα. Τα 

δασικά υπολείμματα (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή) και τα απόβλητα (αστικά, 

βιομηχανικά, ιλύς αλλά και τα απόβλητα από την περιποίηση των πρανών των εθνικών οδών – 
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με εξαίρεση τα χρησιμοποιημένα έλαια) αφορούν στο 30 και στο 16 %, αντίστοιχα. Από το 16 % 

των αποβλήτων (με εξαίρεση πάντα τα χρησιμοποιημένα έλαια), το οργανικό κλάσμα των 

αστικών απορριμμάτων αντιστοιχεί στο 71 %. Ένα σημαντικό κλάσμα (17 % ή 41 Mtoe) του 

εκτιμώμενου συνολικού δυναμικού των 262 Mtoe, θα μπορούσε, σύμφωνα με το έργο Biomass 

Futures, να προέλθει από την επιπλέον και αειφόρο πάντα υλοτόμηση των δασών, πέραν της 

υφιστάμενης υλοτομίας για τη παραγωγή βιομηχανικής ξυλείας. 

 

Όσον αφορά στην εκτίμηση του ίδιου έργου, για το 2020: 

 τα αγρωστώδη και τα ξυλώδη αγροτικά υπολείμματα πρόκειται να αυξηθούν κατά 114 

και κατά 8 %, αντίστοιχα, ενώ τα ζωικά απόβλητα να ελαττωθούν κατά 18 % (το 

συγκεκριμένο έργο στηρίχθηκε για τις προβλέψεις του στο μοντέλο CAPRI για τις 

μεταβολές της χρήσης γης ως το 2020) 

 

 η δυνητικά επιπρόσθετη υλοτομία αναμένεται να μειωθεί κατά 8 %, λόγω αναμενόμενης 

αύξησης της υλοτομίας για βιομηχανική ξυλεία, η οποία όμως με τη σειρά της αναμένεται 

να αποφέρει αύξηση των πρωτογενών και δευτερογενών δασικών υπολειμμάτων κατά 53 

% 

 

 τα δασικά υπολείμματα από αστικούς, δεν συνδέονται με την παραγωγή ξύλου και το 

δυναμικό των κλαδεμάτων τους αναμένεται να αυξηθεί κατά 25 % 

 

 από τα τριτογενή δασικά υπολείμματα (χρησιμοποιημένο χαρτί και ξύλο), λαμβάνοντας 

πάντα υπόψη τις δυνατότητες ανακύκλωσης, αναμένεται να αυξηθούν κατά 3 και 16 %, 

αντίστοιχα 

 

 τέλος, όσον αφορά στα απόβλητα, τα βιομηχανικά, η ιλύς και τα χρησιμοποιημένα έλαια 

(αλλά και τα κλαδέματα από τα πρανή εθνικών οδών), αναμένεται να παρουσιάσουν 

οριακές αν και θετικές μεταβολές, ενώ το ζυμώσιμο κλάσμα των αστικών απορριμμάτων 

αναμένεται να ελαττωθεί κατά περίπου 20 % 
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Συνολικά, οι υφιστάμενες πηγές δυναμικού βιομάζας, εκτός της δυνάμει επιπλέον (και 

αποκλειστικά για ενεργειακούς σκοπούς) ξυλείας, αναμένεται να αυξηθεί από 220,6 Mtoe σε 

298,9 Mtoe (κατά 20 % περίπου) κυρίως λόγω της αύξησης των αγρωστωδών και των ξυλωδών 

αγροτικών υπολειμμάτων και των πρωτογενών αλλά και των δευτερογενών δασικών 

υπολειμμάτων και παρά την ελάττωση των ζωικών αποβλήτων και των αστικών απορριμμάτων. 

Θεωρώντας ότι η επιπλέον συνοικιακή θέρμανση από βιομάζα θα προέλθει εξολοκλήρου από τη 

συμπαραγωγή θερμότητας από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής (σήμερα το 70 % της συνοικιακής 

θέρμανσης από βιομάζα, προέρχεται από τέτοιες μονάδες), τότε οι συνολικές απώλειες 

βιοενέργειας θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 45 Mtoe (24 Mtoe οι υφιστάμενες απώλειες και 21 

Mtoe οι απώλειες από την επιπλέον βιομαζική ηλεκτροπαραγωγή) και η ακαθάριστη 

κατανάλωση βιομάζας, το 2020 να ανέλθει σε 183 Mtoe (138 Mtoe η τελική κατανάλωση και 45  

Μtoe οι απώλειες). Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως, το προβλεπόμενο δυναμικό από τις 

υφιστάμενες πηγές (χωρίς δηλαδή να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες επιπλέον υλοτόμησης 

για ενεργειακούς σκοπούς και οι ενεργειακές καλλιέργειες) των 298,9 Mtoe, υπερκαλύπτει την 

αναμενόμενη ζήτηση βιομάζας (183 Μtoe) κατά 60 %. 

Παρά, όμως, τη διαφαινόμενη επάρκεια πρώτων υλών οικονομικά διαθέσιμης βιομάζας από ήδη 

υφιστάμενες πηγές,  ερευνητική, σύμπραξη του έργου Biomass Futures, θεωρεί για το 2020 και 

ένα επιπλέον δυναμικό 63,7 Mtoe από ξυλώδεις και αγρωστώδεις ενεργειακές καλλιέργειες 

λιγνινοκυτταρινικής βιομάζας (δυναμικό που αυξάνεται σε 75,5 Mtoe αν συνυπολογιστούν οι 

ενεργειακές καλλιέργειες παραγωγής ελαίων και σακχάρων/αμύλου). Η πρόβλεψη αυτή 

καταγράφει το δυναμικό λιγνινοκυτταρινικής βιομάζας από ενεργειακές καλλιέργειες (ξυλώδεις 

και αγρωστώδεις) στο 21 % του ολικού δυναμικού λιγνινοκυτταρινικής βιομάζας, το 2020, 

έναντι 20 % των αγροτικών υπολειμμάτων (περιλαμβανομένων των ζωικών αποβλήτων) και 11 

% των αποβλήτων. Έτσι το προβλεπόμενο δυναμικό λιγνινοκυτταρινικής βιομάζας από 

ενεργειακές καλλιέργειες (63,7 Mtoe) αναμένεται να υπολείπεται μόνο του δυναμικού δασικών 

υπολειμμάτων (103 Mtoe ή 33 %), χωρίς πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες 

περεταίρω αειφόρου υλοτόμησης των δασών.  

Στην Ελλάδα, το εκτιμώμενο δυναμικό βιομάζας εκτιμήθηκε σε 3,67 Mtoe, δηλαδή περίπου 

τρεισήμισι  φορές μεγαλύτερο από την ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση βιομάζας .Αν δεν 

ληφθεί υπόψη η εκτιμώμενη επιπλέον παραγωγή ξυλείας αποκλειστικά για ενεργειακούς 

σκοπούς, οι σημαντικότερες πηγές βιομάζας της χώρας είναι τα ξυλώδη αγροτικά υπολείμματα 
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(κλαδέματα ελιάς, αμπέλων και οπορωφόρων δέντρων) και το οργανικό κλάσμα των αστικών 

απορριμμάτων, τα οποία αποτελούν το 31 και το 29 % του ολικού δυναμικού, αντίστοιχα και θα 

μπορούσαν από μόνα τους να διπλασιάσουν την εγχώρια παραγωγή βιοενέργειας. Από τις 

υπόλοιπες κατηγορίες δυναμικού, τα αγρωστώδη αγροτικά υπολείμματα αντιστοιχούν στο 12 % 

του συνολικού εφικτού δυναμικού, ενώ υψηλές τιμές εμφανίζουν το χρησιμοποιημένο ξύλο (4,5 

%) και το μη ανακυκλούμενο χαρτί (6 %). Σε αντίθεση με την ΕΕ-27, το δυναμικό δασικής 

βιομάζας (πρωτογενή και δευτερογενή υπολείμματα) εμφανίζεται να υπολείπεται σε συνεισφορά 

(μόλις το 5 % του συνολικού δυναμικού, στην Ελλάδα, έναντι 26 % στην Ευρώπη). Αν 

εξαιρεθούν οι δυνατότητες επιπρόσθετης ενεργειακής υλοτομίας, τότε το δυναμικό από 

υφιστάμενες πηγές βιομάζας ανέρχεται σε 2,79 Mtoe και εμφανίζεται σχεδόν τριπλάσιο της 

ακαθάριστης κατανάλωσης βιομάζας στη χώρα, το 2010.  

Για το 2020, το έργο Biomass Futures προβλέπει σημαντική αύξηση των πρωτογενών και των 

δευτερογενών δασικών υπολειμμάτων (+112 % τα πρωτογενή υπολείμματα, +33 % τα 

δευτερογενή) και των αγρωστωδών υπολειμμάτων (+29 %), ενώ ελάττωση αναμένεται να 

εμφανίσει το δυναμικό του οργανικού κλάσματος των αστικών απορριμμάτων (-24 %). 

Συνολικά, αν εξαιρεθεί το δυναμικό επιπρόσθετης υλοτομίας και οι ενεργειακές καλλιέργειες, το 

δυναμικό των υφιστάμενων πηγών βιομάζας αναμένεται να αυξηθεί οριακά από 2,79 Mtoe σε 

2,81 Mtoe, και να συνεχίσει να επαρκεί για την κάλυψη των τότε απαιτήσεων της χώρας σε 

βιοενέργεια, οι οποίες σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αναμένεται να αυξηθεί σε 1,85 

Mtoe. Παρά το γεγονός αυτό, η ερευνητική σύμπραξη για το έργο Biomass Futures εκτιμά, για το 

2020, ένα επιπλέον δυναμικό 2,91 Mtoe λιγνινοκυτταρινικής βιομάζας από ενεργειακές 

καλλιέργειες, το οποίο αντιστοιχεί περίπου 50 % του εκτιμώμενου, για το 2020, δυναμικού 

βιομάζας στη χώρα.  

 

 

 

 

 



20 
 

Πίνακας 2.4 : Δυναμικό βιομάζας στην ΕΕ-27 [Elbersen et al, 2012] 

Mtoe   σήμερα
1
 2020 

αγροτική  ενεργειακές 

καλλιέργειες 

ξυλώδεις  18,62 

αγροστώδεις (ξηρές)  39,58 

αγροστώδεις (υγρές)  5,51 

σακχάρων/αμύλου 3,00 4,14 

ελαίων 11,00 7,69 

αγροτικά 

υπολείμματα 

αγρωστώδη  22,94 49,29 

ξυλώδη  9,36 10,11 

χορτολιβαδικές εκτάσεις  3,65 

ζωικά απόβλητα  56,82 46,72 

δασική  ξυλεία
2
  41,05 37,87 

πρωτογενή 

υπολείμματα 

υπολείμματα υλοτομίας 20,28 31,19 

από αστικούς δενδρώνες 9,07 11,42 

δευτερογενή 

υπολείμματα 

ξύλο/φλοιοί 9,07 10,09 

πριονίδι 4,50 4,98 

άλλα 10,86 22,21 

τριτογενή 

υπολείμματα 

χρησιμοποιημένο ξύλο 7,59 8,79 

χαρτί/χαρτόνι
3
 13,88 14,30 

απόβλητα πρωτογενή από πρανή εθνικών οδών 1,10 1,14 

δευτερογενή αστικά απορρίμματα
4
 28,52 22,19 

βιομηχανικά 2,78 2,88 

ιλύς  7,77 8,08 

χρησιμοποιημένα έλαια 2,10 2,14 

ΣΥΝΟΛΟ    261,69 362,59 
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Πίνακας 2.5 : Δυναμικό βιομάζας στην Ελλάδα [Elbersen et al, 2012] 

 

Mtoe   σήμερα
1
 2020 

αγροτική  ενεργειακές 

καλλιέργειες 

ξυλώδεις   

αγροστώδεις (ξηρές)  2,91 

αγροστώδεις (υγρές)   

σακχάρων/αμύλου   

ελαίων 0,06 0,07 

αγροτικά υπολείμματα αγρωστώδη  0,34 0,44 

ξυλώδη  0,86 0,80 

χορτολιβαδικές εκτάσεις  0,03 

ζωικά απόβλητα  0,09 0,08 

δασική  ξυλεία
2
  0,87 0,42 

πρωτογενή 

υπολείμματα 

υπολείμματα υλοτομίας 0,08 0,17 

δευτερογενή 

υπολείμματα 

ξύλο/φλοιοί 0,02 0,02 

πριονίδι 0,01 0,01 

άλλα 0,03 0,05 

τριτογενή 

υπολείμματα 

χρησιμοποιημένο ξύλο 0,13 0,15 

χαρτί/χαρτόνι
3
 0,16 0,17 

απόβλητα πρωτογενή από πρανή εθνικών οδών 0,02 0,02 

δευτερογενή αστικά απορρίμματα
4
 0,80 0,61 

βιομηχανικά 0,07 0,07 

ιλύς  0,07 0,07 

χρησιμοποιημένα έλαια 0,05 0,05 

ΣΥΝΟΛΟ    3,67 6,14 
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Οι κύριοι λόγοι που η βιομάζα προβλέπεται να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση της μεταξύ των 

υπολοίπων ΑΠΕ είναι: 

 - Η βιομάζα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ΑΠΕ, απευθύνεται και στους τρεις τύπους 

ενεργειακών αναγκών των σύγχρονων κοινωνιών (ηλεκτρισμός, θέρμανση και καύσιμα 

μεταφορών).  

-  Η βιομάζα είναι περισσότερο συμβατή με τις υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές 

(ηλεκτροπαραγωγή ή συμπαραγωγή από σύνκαυση σε υφιστάμενες μονάδες γαιανθράκων, 

καύση, αεριοποίηση, ηλεκτροπαραγωγή από ατμοστροβίλους ή αεριοστρόβιλους, χρήση 

βιοκαυσίμων σε κινητήρες συμπίεσης ή ανάφλεξης κ.ά.). 

Έτσι, η χρήση και η επέκταση της κάθε μορφής  βιομάζας έχει ως κριτήριο το πόσο υψηλή 

Θερμογόνο Δύναμη παρουσιάζει. Η σύσταση της βιομάζας καθορίζει τη Θερμογόνο Δύναμη της 

(ΘΔ – Heating Value, HV), το ενεργειακό της περιεχόμενο  της  θερμότητας δηλαδή που 

εκλύεται κατά την πλήρη καύση της σε περίσσεια οξυγόνου. Η θερμογόνος αυτή δύναμη 

εκφράζεται ως η (θερμική) ενέργεια που εκλύεται ανά μονάδα μάζας ή όγκου του καυσίμου 

(συνήθως MJ/kg για στερεά καύσιμα και βιοκαύσιμα, MJ/lt για υγρά καύσιμα και βιοκαύσιμα 

και MJ/m3 για αέρια καύσιμα και βιοκαύσιμα). Διακρίνεται στην Ανώτερη Θερμογόνο Δύναμη 

(ΑΘΔ – Higher Heating Value, HHV) και την Κατώτερη Θερμογόνο Δύναμη (ΚΘΔ – Lower 

Heating Value, LHV ). Πιο αναλυτικά, η ΑΘΔ είναι η συνολική θερμότητα που εκλύεται κατά 

την πλήρη καύση ενός καυσίμου, περιλαμβανομένης της λανθάνουσας θερμότητας υγροποίησης 

του ατμού που παράγεται από την καύση. Το πραγματικό ποσό θερμότητας που θα ανακτηθεί 

από μία αντίδραση καύσης εξαρτάται από τη τεχνολογία που χρησιμοποιείται, ενώ πρακτικά η 

λανθάνουσα θερμότητα συμπύκνωσης των υδρατμών που παράγονται από την καύση είναι 

συχνά αδύνατο να χρησιμοποιηθεί. Έτσι, καταλληλότερος όρος για να εκφραστεί η πραγματική 

ενεργειακή αξία ενός καυσίμου είναι η ΚΘΔ, η οποία προκύπτει από την ΑΘΔ με αφαίρεση της 

λανθάνουσας θερμότητας συμπύκνωσης των υδρατμών, που εκλύονται από την καύση και οι 

οποίοι είτε παράγονται από την καύση του υδρογόνου που περιέχεται στο καύσιμο, είτε 

προέρχονται από την υγρασία του καυσίμου. 
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Σχήμα 2.4: Μεταβολή της ΑΘΔ και της ΚΘΔ της τυπικής ξυλώδους βιομάζας με την 

περιεχόμενη υγρασία,σύμφωνα με την τυπική στοιχειακή σύσταση του ξυλου του Πίνακα 2.5 

 

Από το Σχήμα φαίνεται ότι για 10 % κ.β. υγρασία της φυσικής ξυλώδους βιομάζας, η ΑΘΔ είναι 

αναλογικά χαμηλότερη (κατά 10 %) της ΑΘΔ του ξηρού υλικού, ενώ η ΚΘΔ είναι 17 % 

χαμηλότερη της ΑΘΔ του ξηρού καυσίμου. Η απόκλιση της ΚΘΔ της φυσικής βιομάζας από την 

ΑΘΔ της ξηρής βιομάζας αυξάνεται σε 28 %, για 20 % υγρασία και προσεγγίζει το 40 %, για 30 

% υγρασία. Οι υπολογισμοί έγιναν με τη βοήθεια του Dulong. 

Η ΑΘΔ οποιουδήποτε καυσίμου μπορεί να μετρηθεί  πειραματικά σε ειδικά αυτόκλειστα που 

ονομάζονται θερμιδόμετρα. Εναλλακτικά, μπορεί με ικανοποιητική ακρίβεια να υπολογιστεί από 

συσχετίσεις που συνδέουν την ΑΘΔ με τη στοιχειακή ή την προσεγγιστική σύσταση της 

βιομάζας  με τη βοήθεια του  Dulong όπως στο παραπάνω σχήμα : 

ΑΘΔ = 33.823×C + 144.250×(H – O/8) + 9.419xS  kJ/kg                         (2.2) 

όπου C, H, O και S, οι % κ.β. περιεκτικότητες της βιομάζας σε άνθρακα, υδρογόνο, οξυγόνο και 

θείο, αντίστοιχα. Στην περίπτωση της βιομάζας, η πιο σημαντική παράμετρος όσον αφορά την 

ενεργειακή της αξία είναι η υγρασία που περιέχει, η οποία αφενός μειώνει το ξηρό της μέρος, 

δηλαδή το  ποσοστό ανά kg φυσικής βιομάζας και  οδηγεί στην επιπλέον έκλυση υδρατμών και 

την απόκλιση της ΚΘΔ από την ΑΘΔ μέσω ελάττωση της πρώτης. 
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Η ΑΘΔ του πυρήνα ελιάς , που μελετήθηκε στην διπλωματική αυτή, ισούται με 20,23 MJ/kg. Η 

τιμή αυτή είναι  ιδαιτέρως υψηλή και βοηθά στην άριστη ενεργειακή αξιοποίση αυτής της 

μορφής βιομάζας. 

 

2.1.4 Ελαιοπυρήνας ως Βιομάζα 

Ένα καθαρό και σπουδαίο βιοκαύσιμο, είναι το θρυμματισμένο κουκούτσι της ελιάς 

(επεξεργασμένο πυρηνόξυλο). Είναι ένα είδος βιομάζας και η περισσότερα υποσχόμενη για την 

χώρα μας ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, σε αντίθεση με τα αποθέματα πετρελαίου, λιγνίτη και 

φυσικού αερίου. Είναι καθαρό και οικολογικό προϊόν αφού δεν περιέχει χημικά και για την 

παραγωγή του δε χρειάζεται να κοπούν δένδρα. Προέρχεται από απευθείας διαχωρισμό από την 

ψίχα και τη φλούδα της ελιάς και περιέχει περίπου 1,0% λάδι. Είναι ένας σπουδαίος εγχώριος 

ενεργειακός πόρος, αφού έχει χαμηλό κόστος, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα εξαιρετικό καύσιμο 

με υψηλή θερμογόνο δύναμη, η οποία ανέρχεται σε 4.300 kcal/kgr. Το κουκούτσι της ελιάς, 

θρυμματισμένο κατά τη διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ΄ 

ευθείας ως καύσιμο, σε σύγχρονους καυστήρες βιομάζας. Τα καυσαέρια από την καύση του, δεν 

δημιουργούν προβλήματα ρύπανσης, αφού  δεν περιέχουν θείο ή άλλες ρυπογόνες ουσίες, 

(τοξικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα). Το κουκούτσι της ελιάς, είναι απόλυτα άοσμο, καθώς  κατα 

την επεξεργασία του πυρηνόξυλου αφαιρούνται η ψίχα και η φλούδα της ελιάς. Η υγρασία του 

κυμαίνεται μεταξύ 12 και 15%, με αποτέλεσμα κατά την καύση του να μην παράγεται ο πυκνός 

άσπρος καπνός, που προκαλεί η υψηλή υγρασία. Κατά την καύση του, αφήνει ελάχιστα 

υπολείμματα στάχτης (περίπου 1%), τα οποία είναι ένα πολύ καλό εδαφοβελτιοτικό [6]. 

Στην παρούσα εργασία το πυρηνόξυλο που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από την περιοχή της 

Κρήτης. Το πυρηνόξυλο, ένα παραπροϊόν της επεξεργασίας της ελιάς, είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον και μπορεί να αντικαταστήσει σε πολλές περιπτώσεις τη χρήση του πετρελαίου. Στη 

Κρήτη το πυρηνόξυλο παράγεται σε μεγάλες ποσότητες με την ετήσια παραγωγή να κυμαίνεται 

περίπου στους 100.000 τόνους. Η χρήση του είναι εύκολη και η τιμή του ιδιαίτερα ελκυστική σε 

σχέση με την ενεργειακή του αξία. Ενδεικτικά, τα πυρηνελαιουργεία αγοράζουν ετησίως 200.000 

τόνους ελαιοπυρήνα προς 15 ευρώ τον τόνο και παράγουν 8.500 τόνους ακατέργαστο 

πυρηνέλαιο συνολικής αξίας 5,5 εκατομμυρίων ευρώ και 100.000 τόνους πυρηνόξυλο αξίας 5 
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εκατ. ευρώ. Στην Κρήτη, περίπου το ¼ της συνολικής έκτασης καλύπτεται από ελαιόδεντρα, τα 

οποία αποτελούντο 65% της γεωργικής γης του νησιού. Η Κρήτη είναι η δεύτερη περιφέρεια 

στην Ελλάδα σε αριθμό ελαιοδέντρων και η καλλιέργειά τους απασχολεί σχεδόν το σύνολο των 

αγροτικών οικογενειών [8, 9]. 

 

 

Σχήμα 2.5 : Παραγόμενα προιοντα από την επεξεργασια του ελαιόκαρπου 
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Σχήμα 2.6 : Αριθμός ελαιοδένδρων ανά γεωγραφικό διαμέρισμα 

 

Πίνακας 2.6 : Νομοί της Ελλάδας με τον μεγαλύτερο αριθμό ελαιόδεντρων 
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2.1.5 Τεχνολογίες Αξιοποίησης Βιομάζας 

Οι τεχνολογίες αξιοποίησης της βιομάζας ταξινομούνται με διάφορους τρόπους. Ένας συνήθης 

διαχωρισμός είναι σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το αν αξιοποιούνται τα λιγνοκυτταρινικά 

συστατικά της βιομάζας ή αν εξάγονται έλαια. 

Συνηθίζεται περισσότερο όμως, οι τεχνολογίες να διαχωρίζονται σε καύση και μετατροπή (η 

οποία με τη σειρά της περιλαμβάνει θερμοχημικές και βιοχημικές μεθόδους) 

Συνοπτικά, η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση είναι σε:  

(α) Καύση της βιομάζας (άμεση καύση της ακατέργαστης βιομάζας ή καύση ύστερα από κάποια 

φυσική κατεργασία). 

*Βεβαίως η καύση αποτελεί θερμοχημική διεργασία. 

 (β) Μετατροπή της βιομάζας σε άλλα αέρια, υγρά ή στερεά καύσιμα με θερμοχημικές ή 

βιοχημικές μεθόδους. 

 

Η βιομάζα μπορεί να μετατραπεί σε χρήσιμα προϊόντα (στερεά, υγρά ή αέρια) με μεγαλύτερη 

προστιθέμενη αξία. Η μετατροπή αυτή της βιομάζας γίνεται κυρίως με δυο γενικές κατηγορίες 

διεργασιών: 

(α) Τις θερμοχημικές διεργασίες, όπου θερμότητα ή/και καταλύτες χρησιμοποιούνται για να 

αποσυντεθεί η βιομάζα σε ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα (π.χ., διεργασίες αεριοποίησης, 

πυρόλυσης). 

(β) Τις βιοχημικές διεργασίες, όπου διάφοροι μικροοργανισμοί και ένζυμα χρησιμοποιούνται για 

να μετατρέψουν τη βιομάζα σε χρήσιμα προϊόντα (π.χ., ζύμωση και αναερόβια χώνευση). 

(γ) Μια τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τις φωτοβιολογικές διεργασίες, οι οποίες στοχεύουν στη 

μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε καύσιμα και χημικά με μεγαλύτερη απόδοση από ότι η 

διεργασία της φωτοσύνθεσης. 
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Οι θερμοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας παρουσιάζουν ορισμένα πλεονεκτήματα έναντι των 

βιοχημικών που τις κάνουν πιο δημοφιλείς. Για παράδειγμα, έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα, 

κάνουν πλήρη χρήση της αρχικής βιομάζας, εφαρμόζονται για μία ευρεία γκάμα βιομαζών, είναι 

ανεξάρτητες των κλιματικών συνθηκών και παρέχουν τη δυνατότητα ελέγχου της διεργασίας. 

Σ’ αυτό το πλαίσο παρακάτω θα μελετηθεί η αεριοποίηση της βιομάζας ,η οποία αποτελεί την 

τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία της βιομάζας  δηλαδή της ποσότητας του 

επεξεργασμένου πυρηνόξυλου. 

 

2.2 ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

 Καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής ενέργειας όπως η αεριοποίηση της βιομάζας, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αντι της καύσης συμβάλλοντας στην μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και στην παραγωγή ενέργειας με υψηλότερες αποδόσεις από την καύση. Με τον 

όρο αεριοποίηση νοείται μια σειρά χημικών διεργασιών κατά τις οποίες το στερεό καύσιμο 

αντιδρά σε κατάλληλες συνθήκες με ατμό, αέρα ή οξυγόνο για την παραγωγή αέριων καυσίμων, 

τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας, σε μηχανές εσωτερικής καύσης 

ή σε λέβητες.  Η εναλλακτική αξιοποίηση της τοπικά παραγόμενης βιομάζας σε καινοτόμες 

μονάδες θερμοχημικής μετατροπής (αεριοποποίησης) μπορεί  να αποτελέσει  ελκυστική λύση για 

την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε αποκεντρωμένες και αγροτικές περιοχές. 

Αναλυτικότερα,  η αεριοποίηση εκτός από περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει,  

οδηγεί σε ένα αέριο προϊόν που ονομάζεται αέριο σύνθεσης (syngas ) πλούσιο σε Η2 και CO, το 

οποίο στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηχανές εσωτερικής καύσης, στρόβιλους ή 

ακόμα και κυψέλες καυσίμου με συνέπεια  την παραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης, χαμηλές 

εκπομπές και μειωμένο κόστος. Μια άλλη ενδιαφέρουσα προοπτική της αεριοποίησης αποτελεί η 

χρήση του αερίου σύνθεσης για την σύνθεση χημικών και άλλων χρήσιμων προϊόντων και 

βιοκαύσιμων 2
ης

 γενιάς  με την διεργασία Fischer-Tropsch. Σ’ αυτή την κατεύθυνση η 

αεριοποίηση επιτρέπει την μετατροπή της βιομάζας σε αέρια, στερεά ή και υγρά βιοκαύσιμα 

υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας συνεπάγονται την 

εγκατάσταση μονάδων αεριοποίησης στις περιοχές όπου είναι διαθέσιμη η βιομάζα, επειδή το 

κόστος μεταφοράς της πρώτης ύλης ή των σχηματισμένων αερίων προϊόντων θα ήταν 
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υπερβολικό.Eπιπρόσθετα, η αεριοποίηση βιομάζας  λαμβάνει χώρα σε υψηλότερες θερμοκρασίες 

σε σχέση με την πυρόλυση (750<Τ<1200
o
C) και αποτελεί στο σύνολο της μια πολύπλοκη, 

ενδόθερμη διεργασία. Πραγματοποιείται σε περιβάλλον ελεγχόμενων οξειδωτικών συνθηκών 

(υπο-στοιχειομετρικές ποσότητες οξειδωτικού μέσου όπως π.χ. αέρα), παράγοντας παράλληλα 

ποσότητες πίσσας και εξανθρακώματος. Η αεριοποίηση ενώ συμβαίνει στην πραγματικότητα 

από ένα σύνολο πολύπλοκων αντιδράσεων, θα μπορούσε για πρακτικούς λόογους  να αποδοθεί 

από την Αντίδραση : 

  (2.3) 

Τα επιμέρους στάδια της αεριοποίησης της βιομάζας αφορούν αρχικά στην ξήρανση και 

πυρόλυση με την απελευθέρωση των πτητικών και την παραγωγής του εξανθρακώματος 

πυρόλυσης. Αυτό το στάδιο ονομάζεται πυρολυτικό στάδιο της αεριοποίησης και συμβαίνουν  

πρωτογενείς αντιδράσεις αεριοποίησης. Σε δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται η θερμική 

διάσπαση και η αναμόρφωση των συμπυκνώσιμων υδρογονανθράκων προς ένα μίγμα 

ελαφρύτερων αέριων, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται  η αεριοποίηση του εξανθρακώματος 

πυρολυτικής προέλευσης. Η απαιτούμενη θερμότητα για την ολοκλήρωση της αεριοποίησης 

μπορεί να προέρχεται είτε από την ίδια τη διεργασία και τα στάδια εξώθερμων αντιδράσεων 

οξείδωσης (αυτόθερμη διεργασία) ή να παρέχεται εξωτερικά (αλλόθερμη διεργασία). Σκοπός της 

αεριοποίησης είναι η μεγιστοποίηση της παραγωγής ενός αερίου υψηλής θερμογόνου δύναμης με 

στόχο την αξιοποίηση του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  ή την υψηλή συγκέντρωση 

Η2,  με σκοπό την αξιοποίηση του αερίου αεριοποίησης είτε για παραγωγή ενέργειας η από τη 

χημική βιομηχανία για υλικά και βιοκλαυσιμα 2ης γενιάς. Η απόδοση αεριοποίησης σε αέριο 

προϊόν ανέρχεται σε ~80%κ.β. ενω σε  εξανθράκωμα ~20%κ.β.και εξαρτάται από τις συνθήκες 

της διεργασίας. 

2 2 1 2 2 3 2 4 4 2 3 2

79 79
( )

21 21
x y z yC H O N v CO v CO v H v CH C H ά ί Q                
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Σχήμα 2.7: Σχηματική παράσταση διεργασίας αεριοποίησης βιομάζας 

Η αεριοποίηση μπορεί να θεωρηθεί πλήρης όταν όλος ο άνθρακας της βιομάζας μεταφερθεί στην 

αέρια φάση και για την επίτευξη του στόχου αυτού χρησιμοποιούνται διαφορετικά μέσα 

αεριοποίησης (αέρας ,οξυγόνο, ατμός ή ειδικά μίγματα). Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέσο 

αεριοποίησης είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας, λόγω χαμηλόυ κόστους και διαθεσιμότητας. Το 

παραγόμενο αέριο τότε έχει χαμηλή θερμογόνο δύναμη (4-6 MJ/Nm
3
). Η χρήση οξυγόνου ή 

ατμού αυξάνει τη θερμογόνο δύναμη του αερίου αεριοποίησης (10-20 MJ/Nm
3
), λόγω της 

αποφυγής αραίωσης του παραγόμενου αερίου από το αδρανές άζωτο του αέρα αλλά και της 

προώθησης των αντιδράσεων αναμόρφωσης του CH4, υδρογονανθράκων και πίσσας. 

Οι κυριότερες αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά την αεριοποίηση της βιομάζας φαίνονται 

παρακάτω : 

 

Οξείδωση                                   :           (2.4)                          

Μερική οξείδωση                       :                                 (2.5)             

2 2 393 /C O CO KJ mol  

21/ 2 110 /C O CO KJ mol  
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Ετερογενής αντίδραση ατμού    :   molkJHCOOHC /9,11822              (2.6)                      

   : molkJHCOOHC /2,9022 222             (2.7)   

Αντιδράσεις αναμόρφωσης μεθανίου 

Πρωταρχική                               :   molkJHCOOHCH /3,2063 224               (2.8)    

             

Δευτερεύουσα                            :   molkJHCOOHCH /16542 2224              (2.9)                  

Αντίδραση υδραερίου                  : molkJHCOOHCO /40222                     (2.10)                   

Αντίδραση Boudouard                 :  molkJCOCOC /8,17322                           (2.11)                             

Αντίδραση ξηρής αναμόρφωσης :   molkJHCOCOCH /3,24702 224           (2.12)                        

Μεθανίωση                                 :     molkJCHHC /82,742 42                       (2.13)                          

 

Επίσης, είναι γνωστό οτι τόσο η κατωτέρα θερμογόνος δύναμη (LHVgas) του αερίου 

αεριοποίησης όσο και οι αποδόσεις σε άνθρακα στο αέριο (nc) και η απόδοση ψυχρού αερίου 

(ncold) χρησιμοποιούνται ευρέως για την αξιολόγηση της διεργασίας αεριοποίησης : 

                  (2.14) 

Όπου, CO%, CH4%,  κ.τ.λ. εκφράζουν τις μοριακές συγκεντρώσεις των καυσίμων συστατικών 

του αερίου αεριοποίησης. 

Η απόδοση άνθρακα (nc) εκφράζει τη μεταφορά άνθρακα της βιομάζας από στερεή σε αέρια 

φάση : 

CxW

HCCOCOCHQ

n
ash

Xgas

c
)%1(

4.22

12
*)](2%%[%*1000* 224





                                        (2.15) 

Όπου, Vgs (Nm
3
/h) εκφράζει την ογκομετρική παροχή του αερίου αεριοποίησης, W την 

τροφοδοσία βιομάζας (g/h, ξ.β.), Xash το ποσοστό τέφρας και C% την περιεκτικότητα σε άνθρακα 

της βιομάζας. 

2 4 2

4,2
(30* 25,7* 85,4* 151,3* )*

1000
gas xLHV CO H CH C H   
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Η απόδοση ψυχρού αερίου (ncold), επιπλέον, εκφράζει πόσο από το θερμικό περιεχόμενο της 

βιομάζας μεταφέρθηκε στο αέριο αεριοποίησης 

bb

gasgas

cold
FLHV

QLHV
n

*

*
                                                                                            (2.16)                                                                 

 

Τα βασικά συστατικά του αέριου αεριοποίησης είναι το CO, H2, CH4, CO2 και μικρές ποσότητες 

C2Hχ. Η συγκέντρωση τους στο αέριο αεριοποίησης εξαρτάται τόσο από την κινητική των 

χημικών αντιδράσεων, όσο και από τον επαρκή χρόνο παραμονής του αερίου και 

εξανθρακώματος στις συνθήκες αεριοποίησης. Ακόμη, παράγοντες όπως τα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά της βιομάζας (υγρασία, τέφρα, αναλογία C/N κ.α.), τύπος αντιδραστήρα 

αεριοποίησης (σταθερής κλίνης, ρευστοστερεάς κλίνης) και ο τύπος βιομάζας που εισαγάγεται, 

λειτουργικοί παράγοντες όπως η θερμοκρασία (Τ), ποσότητα οξειδωτικού μέσου (λόγος αέρα λ 

για μέσο αεριοποίησης τον αέρα), ρυθμός θέρμανσης (dT/dt), το μέγεθος των σωματιδίων, η 

αναλογία ατμού προς βιομάζα (S/B ratio) κ.α. επηρεάζουν την απόδοση και τη σύσταση των 

προϊόντων της αεριοποίησης. Όσον αφορά τον τύπο βιομάζας, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 

στην περιεκτικότητα σε τέφρα, καθώς, αφενός, οι υψηλές περιεκτικότητες σε τέφρα βιομάζας 

οδηγούν σε υψηλές αποδόσεις C   και, από την άλλη, η τέφρα εγκαταλείπει τον αεριοποιητή με 

τη μορφή σωματιδιακής ύλης μικρού μεγέθους, η οποία πρέπει να αφαιρεθεί κατάντη μέσω 

διεργασιών καθαρισμού αερίων. Επίσης, οι αεριοποιητές μπορούν να χειρίζονται τις βιομάζες με 

περιεχόμενο υγρασίας κάτω από  35% κατά βάρος, αν και τα περισσότερα από αυτά είναι 

σχεδιασμένα για 10-15% κ.β.  Το  κύριο μειονέκτημα των πρώτων υλών με υψηλή 

περιεκτικότητα σε υγρασία βρίσκεται στην απώλεια αποτελεσματικότητας αεριοποίησης λόγω 

της μείωσης της θερμοκρασίας λειτουργίας. Ακολούθως, το μέγεθος σωματιδίων βιομάζας έχει 

μεγάλη επίδραση στην απόδοση αεριοποίησης. Έτσι, τα μικρότερα σωματίδια παρέχουν 

μεγαλύτερες επιφάνειες ανά μονάδα μάζας, γεγονός που αυξάνει τη μεταφορά θερμότητας και 

μάζας και κατά συνέπεια την ταχύτητα αεριοποίησης, οδηγώντας σε υψηλές αποδόσεις αερίου με 

υψηλές συγκεντρώσεις Η2 και χαμηλή περιεκτικότητα σε πίσσα. Ωστόσο, η μείωση του μεγέθους 

σωματιδίων βιομάζας κάτω από 1 mm αυξάνει την εκθετική κατανάλωση ενέργειας. Ως εκ 

τούτου, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια ευέλικτη τεχνολογία αεριοποίησης που μπορεί να 
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χειρίζεται μεγάλα σωματίδια βιομάζας χωρίς να επηρεαζονται φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας 

και  μεταφοράς μαζας. Έτσι, το μέγεθος σωματιδίων επηρεάζει ελάχιστα την αεριοποίηση όταν 

οι μελέτες διεξάγονται χρησιμοποιώντας διαμορφώσεις αντιδραστήρων με υψηλές ταχύτητες 

μεταφοράς θερμότητας. Τέλος, ο λόγος ατμού προς βιομάζα (S / B) διαδραματίζει επίσης 

σημαντικό ρόλο στην απόδοση αερίου και Η2. Καθώς αυξάνεται το S / B, ενισχύονται οι 

αναμορφώσεις ατμού, οδηγώντας έτσι σε υψηλότερη αεριώδη απόδοση, δηλ.  ο σχηματισμος H2 

και ο σχηματισμός CO2 προωθείται και ο CO και οι υδρογονάνθρακες μειώνονται. 

Επιπροσθέτως, ο σχηματισμός πίσσας και η απόδοση του ανθρακα (C) παρεμποδίζονται λόγω 

της ενίσχυσης  των αντιδράσεων αναμόρφωσης και αεριοποίησης. Ωστόσο, η  S / B αναλογία 

πρέπει να βελτιστοποιηθεί για κάθε διαδικασία, επειδή μια περίσσεια ατμού, αφενός, δεν 

συνεπάγεται βελτίωση της ποιότητας του αερίου προϊόντος και, από την άλλη πλευρά, αυξάνει 

σημαντικά την ενέργειακη  κατανάλωση της διαδικασίας [18]. 

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως κατά τέλος της αεριοποίησης παρουσιάζεται συχνά 

μείωση της ποσότητας του CO2. Η ελλάτωση της συγκέντρωσης του CO2 στο αέριο 

αεριοποίησης οφείλεται : α) στις υποστοιχειομετρικές ποσότητες αέρα που εμποδίζουν την 

ολοκλήρωση των αντιδράσεων πλήρους οξείδωσης (εξ. 2.4) τόσο του άνθρακα των υπόλοιπων 

ελαφρών υδρογονανθράκων αλλά και του εξανθρακώματος πυρολυτικής προέλευσης και β) στην 

αντίδραση Boudouard (εξ. 2.11) η οποία απαιτεί υψηλότερη θερμοκρασία από την αντίδραση 

υδραερίου (εξ. 2.10).  

Η αντίδραση υδραερίου δεν ευνοείται θερμοδυναμικά σε Τ<750
ο
C, ενώ η αντίδραση Boudouard 

φαίνεται να ελέγχει την αεριοποίηση της βιομάζας για Τ=850
ο
C. Η αντίδραση αυτή ως 

ετερογενής προχωρεί πιο αργά, λόγω των εμπλεκομένων φαινομένων προσρόφησης του μέσου 

αεριοποίησης στο εξανθράκωμα πυρολυτικής προέλευσης και ταυτόχρονης διάχυσης του αερίου 

αεριοποίησης μέσω της πορώδους δομής του εξανθρακώματος αεριοποίησης [10].  
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Σχημα 2.8: Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας αεριοποίησης 

 

Τα κύρια στάδια που εμπλέκονται στην αεριοποίηση με ατμό βιομάζας είναι η ξήρανση, η 

πυρόλυση, η ετερογενής εναπόθεση αερίων(αναγωγή) και οι ομοιογενείς αντιδράσεις που 

υφίστανται πτητικά πυρόλυσης κατά την καύση, δηλ. αντιδράσεις μετασχηματισμού και 

πυρόλυσης. Οι τέσσερις αυτές διεργασίες διεξάγονται σε τέσσερεις διαφορετικές ζώνες σ’ 

έναν αντιδραστήρα αεριοποίησης [19]. 

 

1) Ξήρανση (Drying)  

Η βιομάζα κατά την τροφοδότησή της στον αεριοποιητή, περιέχει υγρασία που κυμαίνεται 

μεταξύ 5% και 35%. Σε θερμοκρασίες πάνω από τους 100˚C, η υγρασία της βιομάζας 

απομακρύνεται και μετατρέπεται σε υδρατμό. Κατά το στάδιο της ξήρανσης η βιομάζα δεν 

υφίσταται καμία αποσύνθεση.  

 

2) Πυρόλυση (Pyrolysis)  

Η πυρόλυση της βιομάζας είναι η θερμική της κατεργασία απουσία οξυγόνου. Κατά το 

στάδιο της πυρόλυσης, η βιομάζα αποσυντίθεται με διάσπαση των ασθενέστερων χημικών 

δεσμών της, με συνέπεια την απελευθέρωση πτητικών αερίων και την παραγωγή κωκ 
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υψηλού μοριακού βάρους. Η πυρόλυση περιλαμβάνει τη  δημιουργία τριών ειδών 

προϊόντων: στερεών, υγρών και αερίων. Η αναλογία αυτών των προϊόντων επηρεάζεται από 

τη χημική σύνθεση της βιομάζας και από τις συνθήκες λειτουργίας της αεριοποίησης. Η 

θερμογόνος δύναμη του αερίου που παράγεται κατά το στάδιο της πυρόλυσης, είναι χαμηλή 

και κυμαίνεται μεταξύ 3,5 και 8,9 MJ m
-3

. Το βασικό θερμοκρασιακό εύρος στο οποίο 

λαμβάνει χώρα η πυρόλυση κυμαίνεται μεταξύ 280˚C και 500˚C.   Μεταξύ 500˚C και 700˚C 

η απόδοση παραγωγής πτητικών είναι μικρότερη και το υδρογόνο είναι το κύριο συστατικό 

τους. Σημειώνεται ότι ανεξάρτητα από τον τύπο του αεριοποιητή, υπάρχει πάντα μια ζώνη 

χαμηλότερης θερμοκρασίας όπου λαμβάνει χώρα η πυρόλυση παράγοντας συμπυκνώσιμους 

υδρογονάνθρακες. Το υγρό προϊόν ή η πρωτογενής πίσσα που σχηματίζεται στην πυρόλυση 

βιομάζας είναι ένα σύνθετο μίγμα οξυγονούχων που αποτελείται από αλκοόλες, φουράνια, 

κετόνες, σακχαρίτες, οξέα, φαινόλες και ούτω καθεξής. Εν τούτοις, αυτές οι ενώσεις γενικά 

έχουν έντονα  ασταθή φύση και υπό συνθήκες αεριοποίησης ραγίζονται ή ανασχηματίζονται 

ταχέως ή εξελίσσονται προς πιο σταθερές αρωματικές δομές, όπως δευτεροταγείς και τριτοταγείς 

πίσσες 

 

3) Αναγωγή (Reduction)  

Ο άνθρακας που σχηματίζεται στο στάδιο της πυρόλυσης αεριοποιείται με αεριοποίηση ατμού 

και αντιδράσεις Boudouard. Ωστόσο, ο ρυθμός και των δύο αντιδράσεων είναι χαμηλός, ακόμη 

και σε τυπικές θερμοκρασίες αεριοποίησης. Έτσι, η αεριοποίηση του άνθρακα αντιπροσωπεύει 

το περιοριστικό βήμα στην αεριοποίηση της βιομάζας και ο επαρκής σχεδιασμός του 

αντιδραστήρα απαιτεί έναν κατάλληλο χρόνο παραμονής για να επιτευχθεί υψηλή απόδοση 

μετατροπής άνθρακα. Τμήμα του άνθρακα που περιέχεται στο κωκ αντιδρά με διοξείδιο του 

άνθρακα και υδρατμό προκειμένου να παραχθεί μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο.   

 

4) Καύση – Οξείδωση ( Combustion - Oxidation)  

Στη ζώνη αυτή λαμβάνει χώρα μερική καύση ή οξείδωση. Τα πτητικά προϊόντα των 

παραπάνω σταδίων και μέρος του άνθρακα που περιέχεται στο κωκ αντιδρούν με οξυγόνο 

και σχηματίζουν διοξείδιο και μονοξείδιο του άνθρακα και με τον τρόπο αυτό παρέχουν την 
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απαιτούμενη θερμότητα για τις αντιδράσεις που διεξάγονται κατά το στάδιο της αναγωγής -

αεριοποίησης.  

Ο αέρας που εισέρχεται στη ζώνη οξείδωσης περιέχει, εκτός από οξυγόνο και υδρατμούς, 

αδρανή αέρια όπως άζωτο και αργό. Αυτά τα αδρανή αέρια δεν αντιδρούν με τα συστατικά 

του καυσίμου της τροφοδοσίας [11]. 

 

 

Σχήμα 2.9: Στάδια Αεριοποίησης 
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Σχήμα 2.10 : Αντιδράσεις αεριοποίησης ατμού βιομάζας και βήματα που εμπλέκονται. 

 

Παρά το γεγονός ότι οι τεχνολογίες της αεριοποίησης βιομάζας βρίσκονται ήδη στο στάδιο 

εφαρμογής τους σε βιομηχανική κλίμακα είναι ακριβές σε σχέση με τις μονάδες καύσης ορυκτών 

καυσίμων, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν περισσότερο οικονομικά παρά τεχνικά εμπόδια για 

την είσοδο τους στην αγορά. Η διέξοδος για την εμπορική τους εξάπλωση φαίνεται να εξαρτάται 

από την ικανότητα τους να ενσωματωθούν σε ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι μονάδες αεριοποίησης μικρής 

κλίμακας, από την άλλη, βρίσκονται ακόμα σε ερευνητικό στάδιο με ελάχιστα παραδείγματα 

εμπορικής εφαρμογής τους. 

Πιο συγκεκριμένα,στην παρούσα διπλωματική μελετάται το πυρηνόξυλο γιατί αποτελεί μία 

άφθονη πρώτη ύλη για ένεργεια στην Ελλάδα και όλη την Μεσόγειο λόγω εντατικής παραγωγής 

ελαιολάδου. Η αεριοποίηση του ελαιοπυρηνόξυλου μπορεί να συμβάλει στην μεγιστοποίηση της 

παραγωγής ενός αερίου ικανού προς αξιοποίηση του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα 

πλεονεκτήματα της αξιοποίησης του αερίου αεριοποίησης, αντί του στερεού ελαιοπυρηνόξυλου, 

έγκειται στην ευκολότερη διαχείριση. Η βελτιστοποίηση της ποιότητας του αερίου αεριοποίησης 

επιτυγχάνεται με την αύξηση ης θερμοκρασίας που οδηγεί στην προώθηση των ενδόθερμων 

αντιδράσεων αεριοποίησης βιομάζας και περαιτέρω στην αναμόρφωση και θερμική διάσπαση 
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της πίσσας. Ο λόγος αέρα (λ) παίζει σημαντικό ρόλο στην αεριοποίηση του πυρηνόξυλου με 

αέρα. Η ορθή επιλογή του διασφαλίζει την επίτευξη συνθηκών ένδειας οξειδωτικού μέσου, 

γεγονός που αποτρέπει την προώθηση των αντιδράσεων οξείδωσης. 

Ορίζεται σύμφωνα με την Εξίσωση :                                         (2.17) 

όπου, Απ είναι η μαζική αναλογία αέρα προς βιομάζα που χρησιμοποιήθηκε πειραματικά και Αθ 

είναι η μαζική αναλογία απαιτούμενου στοιχειομετρικά αέρα για πλήρη καύση της ίδιας 

ποσότητας βιομάζας. Η μεταβολή της παροχής του αέρα αεριοποίησης επηρεάζει τη διεργασία 

καθώς την οδηγεί σε δύο ακραίες καταστάσεις: υψηλοί λόγοι αέρα (λ>1) προσεγγίζουν την 

διεργασία καύσης παράγοντας σαν κύριο συστατικό του αερίου αεριοποίησης το CO2, ενώ 

χαμηλές τιμές λ (λ<0,25) προσομοιάζουν καλύτερα τις συνθήκες πυρόλυσης, με κύριο 

παραγόμενο προϊόν το αέριο σύνθεσης (Η2+ CO). Συνεπώς, η σωστή εκτίμηση και επιλογή του 

λόγου αέρα (λ) κρίνεται σημαντική στην αεριοποίηση, όπως και η θερμοκρασία. Ο 

προσδιορισμός των βέλτιστων συνθηκών θερμοκρασίας (Τ) και λόγου αέρα (λ) είναι το 

ζητούμενο στην παραγωγή ενός αερίου αεριοποίησης υψηλής θερμογόνου δύναμης με χαμηλή 

συγκέντρωση πίσσας [12].                                                                                                                       

 

 

Σχήμα 2.11 : Διάγραμμα της διαδικασίας  της αεριοποίησης για παραγωγή ηλεκτρισμού 

( / )

( / )

ά

ά

kg kg

A kg kg
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2.2.1 Τύποι αντιδραστήρων αεριοποίησης 

Οι περισσότεροι από τους κύριους τύπους αεριοποιητών σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

μπορούν να διαχειριστούν βιομάζα ή ένα συνδυασμό βιομάζας και λιθάνθρακα, αλλά ο κάθε 

τύπος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και η επιλογή εξαρτάται από τη συγκεκριμένη 

τροφοδοσία και από τα επιθυμητά προϊόντα. Παράμετρο επιλογής κατάλληλης τεχνολογίας 

αεριοποίησης βιομάζας αποτελει η απόδοση συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και 

ηλεκτρικής ενέργειας. Συξευξη αεριοποίησης με  τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι τα κελία 

καυσίμου, ή ακόμα και η ανάπτυξη άλλου τύπου προηγμένων υβριδικών συστημάτων 

παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και άλλες μορφές Α.Π.Ε, θα οδηγήσουν πιθανόν και σε 

ακόμα υψηλότερες ενεργειακές αποδόσεις. Οι τεχνολογίες  αεριοποίησης χαρακτηρίζονται από 

τον τύπο του αεριοποιητή. Μια γενική κατηγοριοποίηση βασίζεται στην ρευστοποίηση ή όχι της 

κλίνης. Έτσι, οι τεχνολογίες αεριοποίησης χωρίζονται κυρίως σε σταθερής (fixed bed) και 

ρευστοστερεάς κλίνης (fluidized bed)και έχει αναπτυχθεί μια ποικιλία τύπων αεριοποιητών 

βιομάζας οι οποίοι μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω  κατηγορίες : 

 

1) Σταθερής κλίνης καθοδικής ροής (Fixed Bed, Downdraft) 

2) Σταθερής κλίνης ανοδικής ροής (Fixed  bed Updraft) 

3) Διασταρούμενης ροής  (Cross Flow) 

4) Αναβράζουσας κλίνης  (BFB) 

5) Ανακύκλωσης (CFB) 

6) Συμπαρασυρμού  (Entrained flow) 

7) Δίδυμης κλίνης (Twin bed) 

Οι τεχνολογίες αεριοποίησης κατηγοριοποιούνται επίσης  και με βάση την κατευθυνση ροής του 

οξειδωτικού μέσου της αεριοποίησης (αέρα, ατμό ή μίγμα τους) και έτσι χωρίζονται σε τρεις 

άλλες υποκατηγορίες που είναι: 

 Ανοδικής ροής (Udpdraft): Για ανοδική κίνηση μέσου αεριοποίησης στην κλίνη 

 Καθοδικής ροής (Downdraft): Για καθοδική κίνηση μέσου αεριοποίησης στην κλίνη 

 Συμπαρασυρμού (Entrained flow): για ανοδική κίνηση και παράσυρση σωματιδίων στην 

έξοδο αεριοποιητή 
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Κατηγοριοποιούνται επίσης με βάση την κατεύθυνσης ροής της τροφοδοσίας  σε σχέση με την 

κατευθυνση  του μέσου αεριοποίησης : 

 Ομορροής (Co-current) : Για ίδια κατεύθυνση ροής π.χ. βιομάζας - αέρα 

 Αντιρροής (Cοunter-current): Για αντίθετη κατεύθυνση ροής π.χ. βιομάζας - αέρα 

 Διασταρούμενης ροής  (Cross-current): Για διασταυρούμενη κατεύθυνση ροής π.χ. 

βιομάζας – αέρα 

Έχει διαπιστωθεί πως η τεχνολογία ρευστοστερεών κλινών είναι περισσότερο κατάλληλη σε 

σχέση με την τεχνολογία σταθεράς κλίνης για την διεργασία της αεριοποίησης βιομάζας 

εξαιτίας:   

1)  της ευελιξίας επιλογής τροφοδοσίας, καθώς οι ρευστοστερεές κλίνες επιτρέπουν την 

διαχείριση βιομάζας χαμηλής πυκνότητας και λεπτής κοκκομετρίας  

2) των υψηλών ρυθμών θέρμανσης  που καθορίζονται από την ανάμιξη του υλικού κλίνης 

με την βιομάζα  και την θερμοχημική μετατροπή της σε περιβάλλον ισοθερμοκρασιακών 

συνθηκών  

3)  την υψηλή μετατροπή άνθρακα σε μικρό χρόνο παραμονής κ.α.  

Τέλος οι αεριοποιητές ρευστοστερεάς κλίνης (ΑΡΚ) διακρίνονται σε πρώτης γενιάς που είναι οι 

αεριοποιητές αναβράζουσας κλίνης (BFB-bubbling fluidized bed) και δεύτερης γενιάς που είναι 

οι αεριοποιητές με ανακυκλοφορία (CFB-circulating fluidized bed). 

 

2.2.2 Χαρακτηριστικά Αερίου Αεριοποίησης 

Το αέριο αεριοποίησης βιομάζας περιέχει και διάφορα ανεπιθύμητα συστατικά όπως στερεά 

σωματίδια (σωματιδιακό φορτίο τέφρας, εξανθρακώματος, αδρανούς υλικού κλίνης), αλκαλι-

μέταλλα τα οποία έχουν περάσει στην αέρια φάση με την μορφή πτητικών ενώσεων (κυρίως K 

και Na), ενώσεις αζώτου (NOx, HCN, NH3), χλωρίου (HCl) και θείου (H2S, SOx) και 

συμπυκνώσιμους υδρογονάνθρακες (πίσσα). Υψηλά ποσοστά τέφρας και πίσσας συμβάλλουν 

αρνητικά τόσο στην ομαλή λειτουργία των συστημάτων παραγωγής ενέργειας, όσο και στη 

διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. Κάποια από αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν 

περαιτέρω π.χ. για την παραγωγή ενέργειας (η πλούσια σε άνθρακα ιπτάμενη τέφρα μπορεί να 
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ανακυκλωθεί με σκοπό την ανάκτηση του ενεργειακού περιεχομένου της σε αεριοποιητές 

ανακυκλοφορίας), σαν οικοδομικά υλικά (τέφρα για την παρασκευή τσιμέντου ή ανάλογα με την 

σύσταση της σαν εδαφοβελτιωτικό).  

Ως τέφρα ορίζεται το σύνολο των ανόργανων συστατικών της βιομάζας που βρίσκονται στη 

δομή του φυτικού ιστού συνδεδεμένα ως άλατα ή ακόμα και διακριτά σωματίδια. Τα ανόργανα 

στοιχεία βρίσκονται στο φυτό κυρίως με την μορφή σύμπλοκων αλάτων, είναι υδατοδιαλυτά και 

ιδιαίτερα ευκίνητα στον φυτικό ιστό. Αποτελείται κυρίως από αλκάλια (K, Na), αλκαλικές γαίες 

(Mg, Ca), Si, μέταλλα όπως ο Fe, Al, Cl, ίχνη P, Ti και πολλά άλλα στοιχεία από τα οποία το 

κάθε ένα διαδραματίζει το δικό του ρόλο στην λειτουργία ανάπτυξης και θρέψης του φυτού. Το 

πυρίτιο (Si), που είναι το κυρίαρχο στοιχείο της τέφρας βιομάζας, συνδέεται με την αντοχή και 

ευλυγισία του φυτικού ιστού. Ανάλογα με το φυτικό είδος υπάρχει και διαφορετική τάση 

απόθεσης του πυριτίου στον ιστό του φυτού. Το πυρίτιο ενώ απορροφάται υπό την μορφή 

πυριτικού οξέος από το έδαφος, εναποτίθεται στο φυτικό ιστό με τη μορφή ενυδατωμένου 

οξειδίου του πυριτίου (SiO2.n H2O). Μέρος του πυριτίου προέρχεται εξαιτίας της επαφής της 

βιομάζας με το έδαφος λόγω π.χ. απόθεσης του στους αγρούς. Η συγκέντρωση του αργίλιου (Al), 

από την άλλη, σπάνια ξεπερνά τα 400ppm στο φυτικό ιστο. Παρουσιάζει τοξική δράση 

υποδεικνύοντας πως επιπλέον ποσότητα του προέρχεται από προσμίξεις του αργιλοπυριτικής 

σύστασης εδάφους. Αλκάλια, όπως το κάλιο (K), νάτριο (Na) αλλά και συστατικά όπως το άζωτο 

(N) σχετίζονται με την θρέψη και το μεταβολισμό του φυτού, ενώ το ασβέστιο αποτελεί ένα 

σημαντικό συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων που συμβάλει στην ακαμψία τους. Το κάλιο 

(Κ), ιδιαίτερα, παίζει ουσιαστικό ρόλο στην μεταβολική δραστηριότητα του φυτού και γι αυτόν 

το λόγο συναντάται σε σημεία όπως κουκούτσια, κλαδιά κ.α. Ανόργανα, μη μεταλλικά στοιχεία 

όπως το άζωτο (Ν), χλώριο (Cl) και θείο (S) αποτελούν και αυτά σημαντικά θρεπτικά συστατικά 

των φυτών, τα οποία όμως πτητικοποιούνται στις υψηλές θερμοκρασίες αεριοποίησης ή 

δημιουργούν προβλήματα τήξης τέφρας ιδιαίτερα τα στοιχεία Κ, Να. Παρόλα αυτά η χαμηλή 

συγκέντρωση τους σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα καθιστά την βιομάζα μια λιγότερο 

«ρυπογόνο» πηγή ενέργειας. Ο σίδηρος (Fe), τέλος, αποτελεί ένα βασικό συστατικό της 

βιομάζας που παίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη του φυτού σε δύο κυρίως τομείς: α) δημιουργεί 

δακτυλίους ιόντων τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στα φαινόμενα μεταφοράς που λαμβάνουν 

χώρα στο σώμα του φυτού και β) συμμετέχει στις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις.  Η μεγαλύτερη 

ποσότητα του σιδήρου βρίσκεται συγκεντρωμένη στα φύλλα του φυτού, με το 80% να βρίσκεται 
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στους χλωροπλάστες παίζοντας ενεργό ρόλο στη διεργασία της φωτοσύνθεσης. Η υψηλή 

ποσότητα της τέφρας στη βιομάζα του ελαιοπυρηνόξυλου που συναντάται άφθονο στη 

Μεσόγειο, αποδίδεται στο γεγονός ότι περιλαμβάνει μικρότερο ποσοστό κυτταρίνης σε σχέση με 

την ξυλώδη βιομάζα όπως είναι τα κλαδέματα ελιάς. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει 

προβλήματα τήξης και συσσωμάτωσης της σε μεγάλης κλίμακας συστήματα ενεργειακής 

αξιοποίησης της βιομάζας τα οποία λειτουργούν, επιπροσθέτως, σε υψηλές θερμοκρασίες .Ως 

πίσσα, ορίζεται το πολύπλοκο μίγμα συμπυκνώσιμων υδρογονανθράκων που παράγεται κατά το 

πυρολυτικό στάδιο της αεριοποίησης της βιομάζας. Σε θερμοκρασίες Τ>400
o
C βρίσκεται στην 

αέρια φάση, ενώ σε χαμηλές συμπυκνώνεται δημιουργώντας αερολύματα και κολλώδεις 

αποθέσεις στα ψυχρά σημεία και επιφάνειες του αντιδραστήρα. H συγκέντρωση της πίσσας στο 

αέριο αεριοποίησης εξαρτάται από τις συνθήκες της διεργασίας (θερμοκρασία, χρόνος 

παραμονής αερίου αεριοποίησης σε υψηλή θερμοκρασία κ.α.), τις φυσικοχημικές ιδιότητες της 

βιομάζας αλλά και την τεχνολογία της αεριοποίησης. 

Η συμπεριφορά της τέφρας και της πίσσας στις υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας των 

αντιδραστήρων αεριοποίησης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα κατά την θερμοχημική 

μετατροπή της βιομάζας. Η δυνατότητα πρόβλεψης της θερμικής συμπεριφοράς της τέφρας και η 

αναμόρφωση των συστατικών πίσσας σε αέρια προϊόντα επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των 

αντιδραστήρων αεριοποίησης, ιδιαίτερα του τύπου ρευστοστερεάς κλίνης. Η αποτύπωση της 

συμπεριφοράς των δύο αυτών παραπροϊόντων της αεριοποίησης (πίσσα και τέφρα) είναι πολύ 

σημαντική ιδιαίτερα όταν αφορά στη διαχείριση της αγροτικής βιομάζας που όπως είναι γνωστό 

περιέχει υψηλότερα ποσοστά τέφρας από ότι η δασική βιομάζα (ξύλο). Επιπροσθέτως, οι υψηλές 

θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημάτων αεριοποίησης μπορούν να δημιουργήσουν 

προβλήματα που σχετίζονται με την εμπλοκή αγωγών μεταφοράς αερίων, λόγω τήξης της τέφρας 

και συμπύκνωσης των βαρέων υδρογονανθράκων του αερίου αεριοποίησης (πίσσα) στα ψυχρά 

σημεία, τόσο μέσα στην κλίνη, όσο και στα διάφορα μηχανικά μέρη του αντιδραστήρα. ).  Ο 

καθαρισμός του αερίου αεριοποίησης από την πίσσα και η διαχείριση της τέφρας είναι δύο 

θέματα των οποίων η σωστή αντιμετώπιση είναι πολύ σημαντική για την αύξηση της απόδοση 

της διεργασίας αεριοποίησης και την ομαλή λειτουργία των αντιδραστήρων.  Θα μπορούσε να 

τονιστεί οτι η επιτυχημένη και αποδοτική λειτουργία της αεριοποίησης βιομάζας, και ως εκ 

τούτου και των αγροτικών υπολειμμάτων, βασίζεται όχι μόνο στον ορθό σχεδιασμό της μονάδας 

αλλά συνδέεται και με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της τροφοδοσίας και παραπροϊόντων 
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της διεργασίας (τέφρα, πίσσα). Ο καθαρισμός του αερίου αεριοποίησης από την πίσσα και η 

διαχείριση της τέφρας είναι δύο θέματα των οποίων η σωστή αντιμετώπιση είναι πολύ σημαντική 

για την αύξηση της απόδοση της διεργασίας αεριοποίησης και την ομαλή λειτουργία των 

αντιδραστήρων. 

Οι κυριότερες κατηγορίες ενώσεων πίσσας και η διαλυτότητά / συμπύκνωσή τους όταν το αέριο 

κατέλθει σε θερμοκρασίες κάτω των 100
ο
C περιγράφεται ως ακολούθως: 

1) Ετεροκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 

2) Ελαφρύς αρωματικοί υδρογονάνθρακες όπως είναι το βενζόλιο και το τουλουένιο: Αν και 

έχει βρεθεί ότι σε υψηλές συγκεντρώσεις στο παραγόμενο αέριο, εξαιτίας της 

θερμοκρασίας δρόσου αυτοί οι υδρογονάνθρακες παραμένουν στην αέρια φάση. 

3) Ελαφρύς πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες αποτελούμενοι από δύο και τρεις 

δακτυλίους: Σε χαμηλές συγκεντρώσεις αυτοί οι υδρογονάνθρακες είναι στην  αέρια 

φάση αλλά αποτελούν αιτία για δημιουργία επικαθίσεων και φράξεις των σωληνώσεων 

των εγκαταστάσεων σε υψηλότερες συγκεντρώσεις. 

4) Βαριοί πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες αποτελούμενοι πάνω από τρεις δακτύλους: 

Ακόμη και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, η συμπύκνωση αυτών των μειγμάτων 

λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασίες άνω των 100
ο
C [13]. 

Στον Πίνακα 2.6 παρουσιάζονται εκτιμήσεις για τη συγκέντρωση πισσών στο αέριο 

αεριοποίησης ανά είδος τελικής εφαρμογής, οι οποίες αποτελούν ενδεικτικά όρια ασφάλειας για 

ομαλή λειτουργία . Πρωταρχική επιδίωξη είναι η ελαχιστοποίηση της παραγωγής βαρέων 

υδρογονανθράκων. Η επιλογή τύπου αντιδραστήρα αεριοποίησης αποτελεί παράμετρο που 

επηρεάζει την ποσότητα των παραγόμενων πισσών όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2.7. 
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Πίνακας 2.7 :  Συγκεντρώσεις παραγόμενων πισσών για διάφορους τύπους αντιδραστήρων  

 

 

Πίνακας 2.8:  Εκτιμώμενα όρια συγκέντρωσης πισσών για ασφαλή λειτουργία ανά εφαρμογή 

 

 

 

2.3 Καταλύτες Αεριοποίησης 

Καταλύτης ονομάζεται μία χημική ουσία που αλλάζει την ταχύτητα μιας χημικής 

αντίδρασης χωρίς όμως να μεταβάλλεται η ίδια. Οι καταλύτες που παράγουν οι ζωντανοί 

οργανισμοί είναι πρωτεΐνες και ονομάζονται ένζυμα. Η αλλαγή ταχύτητας χημικής αντίδρασης 

με χρησιμοποίηση καταλύτη ονομάζεται χημική κατάλυση και λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια 

των καταλυτών. 

Οι καταλυτικές επιφάνειες με βάση τη φυσική τους δομή είναι δυνατόν να χωριστουν σε τρεις 

κατηγορίες. Έτσι οι καταλυτικές επιφάνειες διακρίνονται σε: 
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 Μη πορώδη στερεά, όπως η επιφάνεια ενός μεταλλικού φύλλου. 

 Πορώδη στερεά, στα οποία καταλυτικά συμμετέχει και η εσωτερική επιφάνεια των 

τοιχωμάτων και των πυθμένων των πόρων (internal surface) εκτός της εξωτερικής τους 

επιφάνειας (external surface ή geometrical surface). Ένα παράδειγμα πορώδους καταλύτη 

είναι ο γαιάνθρακας. Εδώ θα ορίσουμε ακόμα ένα μέγεθος, την ειδική επιφάνεια (specific 

surface area) η οποία ισούται με τη συνολική επιφάνεια του καταλύτη ανά μονάδα 

βάρους καταλύτη. Έτσι, όσο πιο πορώδης είναι ένας καταλύτης τόσο μεγαλύτερη είναι η 

ειδική επιφάνεια του. 

 Στερεά παρασκευαζόμενα με διασπορά μιας καταλυτικά ενεργού φάσης σε ένα πορώδες 

υλικό, το οποίο ονομάζεται υπόστρωμα (support) ή φορέας (carrier). Ο φορέας μπορεί να 

είναι καταλυτικά αδρανής μπορεί όμως και όχι. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση αυτό 

γίνεται προκειμένου το σύνολο του καταλύτη να επιδρά πάνω σε δύο διαφορετικά στάδια 

της αντίδρασης ταυτόχρονα [15]. 

 

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργότητα των καταλυτών 

είναι ο φορέας πάνω στον οποίο εναποτίθενται. Όσο καλύτερη είναι η επαφή μεταξύ των μορίων 

του και της επιφάνειας του καταλύτη τόσο ενισχύεται η καταλυτική δράση. Αυτό επιτυγχάνεται 

με τη διασπορά του μεταλλικού καταλύτη πάνω σε ειδική πορώδη επιφάνεια, η οποία ονομάζεται 

φορέας. Η ιδιότητα του φορέα είναι να σταθεροποιεί το καταλυτικό υλικό, να αυξάνει την ειδική 

επιφάνεια του καταλύτη και να ενισχύει τον βαθμό διασποράς του καταλυτικού συστατικού. Ο 

ρόλος της διασποράς του καταλυτικού συστατικού αποδεικνύεται κυρίως σε καταλύτες ευγενών 

μετάλλων, όπου οι χαμηλές συγκεντρώσεις αυτών των ακριβών συστατικών μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν πολύ δραστικούς καταλύτες. Οι καταλύτες που δείχνουν καλή 

δραστικότητα σε χαμηλή θερμοκρασία συνήθως είναι ασταθείς σε υψηλές θερμοκρασίες ή 

τουλάχιστον δε διατηρούν την δραστικότητα που είχαν στις χαμηλότερες θερμοκρασίες. 

Επιπλέον, το επίπεδο εγγενής δραστικότητας του καταλύτη και οι υψηλές θερμοκρασίες 

λειτουργίας των μετατροπέων οδηγούν σε σοβαρούς περιορισμούς στη διάχυση. Αυτό απαιτεί 

ένα υπόστρωμα με μεγάλη διάμετρο πόρων ή την εναπόθεση του καταλυτικού συστατικού κατά 

τέτοιο τρόπο που να παρέχει μια σχετικά σύντομη διαδρομή διάχυσης. Επιπλέον, ο καταλύτης θα 

πρέπει να έχει το σωστό μέγεθος για να εξαλείψει την πτώση πίεσης της καταλυτικής κλίνης. 

Τέλος, το υπόστρωμα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο καταλύτης να εμφανίζει ανθεκτικότητα στις 
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ταραχώδες συνθήκες λειτουργίας που προκαλούνται από την ροή του αερίου και της δόνησης 

που σημειώνεται. Αυτή η ανθεκτικότητα του καταλύτη, θα πρέπει να διατηρηθεί και αφού 

υποβληθεί σε αμέτρητα θερμικά σοκ κατά τη θερμική κατεργασία.Κατ’αυτόν τον τρόπο, η 

καταλυτική απενεργοποίηση των υποστηριζόμενων καταλυτών μπορεί να συμβεί με πολλούς 

τρόπους. Μπορεί να υπάρξει μια αύξηση της πυροσυσσωμάτωσης ή του κρυστάλλου του 

καταλυτικού συστατικού που προκαλείται από τη θερμική κατεργασία και από την οξείδωσή του 

κατά τη χρήση του. Το καταλυτικό υπόστρωμα μπορεί να χάσει επίσης εμβαδόν, ως αποτέλεσμα 

της θερμικής και της υδροθερμικής εμπειρικής επεξεργασίας. Αν η θερμική επεξεργασία του 

καταλύτη είναι αρκετά σοβαρή, μπορεί να συμβεί μια μετάβαση φάσης σε υποστρώματα όπως 

αλουμίνα. Αυτό όχι μόνον μπορεί να μειώσει σημαντικά την καταλυτική δραστικότητα, αλλά 

μπορεί επίσης να οδηγήσει και σε φυσική φθορά. Έτσι, οι καταλύτες μπορούν να χωριστούν σε 

δύο βασικές κατηγορίες : τους πρωτογενείς καταλύτες και τους δευτερεύοντες καταλύτες [16]. 

 

2.3.1 Πρωτογενείς καταλύτες 

Ο δολομίτης έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως πρωταρχικός καταλύτης λόγω της απόδοσής του και 

τη διαθεσιμότητας του. Έτσι, ο Wei [19] και οι συνεργάτες του δοκιμασαν σε ελεύθερης πτώσης 

αντιδραστήρα την απόδοση διαφορετικών φυσικών καταλυτών, όπως  ο ασβεστόλιθος, η ολιβίνη 

και ο δολομίτης, βρίσκοντας ότι ο δολομίτης ήταν αυτός που οδήγησε στη χαμηλότερη απόδοση 

πίσσας που αντιστοιχούσε σε περιεκτικότητα σε πίσσα στο αέριο της 11,2 g / Nm
3 

για άχυρο 

οσπρίων και 9,4 g / Nm
3
 για ξύλο πεύκου στους 800 °C. Ωστόσο, ο δολομίτης υφίσταται σοβαρή 

φθορά, ειδικά σε ρευστοποιημένη κλινη, γεγονός που ενίσχυσε την αξιοποίηση άλλων 

καταλυτών με υψηλότερη μηχανική αντίσταση. Η ολιβίνη έχει κερδίσει την προσοχή ως 

πρωταρχικός καταλύτης σε ρευστοποιημένες ή υψηλής στερεάς  κυκλοφορίας  κλίνης λόγω της 

υψηλής μηχανικής αντοχής της, μαζί με την καλή δραστικότητα ρωγμών πίσσας. Ο Koppatz [20] 

και οι συνεργάτες του εξέτασαν την απόδοση της ολιβίνης ως πρωτογενή καταλύτη σε τιμή 20 

kg/h σε διπλό αντιδραστήρα ρευστοποιημένης κλίνης, παρατηρώντας ότι η παραγωγή Η2 και η 

απόδοση αερίου αυξήθηκαν από 3,1 σε  4,2% κατά βάρος και 0,99 σε 1,13 Νm
3
/ kg βιομάζα, 

αντιστοίχως, όταν χρησιμοποιήθηκε ολιβίνη αντί της πυριτικής άμμου και ότι η  περιεκτικότητα 

σε πίσσα στο αέριο μειώθηκε από 18,9 σε  11 g/Nm
3
. Ο Erkiaga [21] και οι συνεργάτες του  

συνέκριναν την επίδραση της προσθήκης ολιβίνης και γ-αλουμίνας σε κωνικο αντιδραστήρα 
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στρώσης κλίνης και παρατήρησε ότι και οι δύο καταλύτες ήταν ενεργοι για την πυρόλυση 

πίσσας, δηλαδή η πίσσα μειώθηκε από 142 με άμμο σε 30,1 και 22,4 g / Nm
3 

με ολιβίνη και γ-

αλουμίνα, αντίστοιχα. Προκειμένου να βελτιωθεί η δραστηριότητα πυρόλυσης πίσσας της 

ολιβίνης, ο Rapagná [22] και οι συνάδελφοί  του μελέτησαν την επίδραση της προσθήκης Fe  και 

Ni  σε μια ρευστοποιημένη κλινη. Μία προσθήκη 10% κατά βάρος Fe αύξησε την παραγωγή Η2 

από 3,5 σε 6,6% κατά βάρος και την απόδοση αερίου από 1 έως 1,4 Nm
3
/ kg βιομάζας  και 

μειωσε το περιεχομενο πισσας  από 3,6 σε 1,4 g / Nm
3
 , σε σύγκριση με την ολιβίνη. Επιπλέον, 

οι συγγραφείς δεν παρατήρησαν καμία εναπόθεση οπτάνθρακα κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Η 

προσθήκη 3,9% κατά βάρος Ni στον καταλύτη ολιβίνης βελτίωσε την παραγωγή αερίου, από 1 

σε  1,7 Nm3 / kg βιομάζα και επίσης παραγωγή Η2, από 3,4 σε  7,8% κατά βάρος στους 800 °C, 

με ολιβίνη και Νί / ολιβίνη αντίστοιχα. Η παραγωγή πίσσας μειώθηκε επίσης τρεις φορές, 

οδηγώντας σε περιεκτικότητα 5.9 g / Nm
3
 με τον καταλύτη Ni / ολιβίνη. Τέλος, οι καταλύτες όχι 

µόνο µειώνουν το ποσοστό της πίσσας, αλλά και βελτιώνουν την ποιότητα του αερίου προϊόντος 

την απόδοση της αντίδρασης. ∆ολοµίτες, στηριζόµενοι καταλύτες νικελίου και αλκαλικά οξείδια 

µετάλλων, χρησιµοποιούνται ευρέως ως καταλύτες αεριοποίησης. 

 

2.3.2 Δευτερεύοντες καταλύτες 

Όσον αφορά τις επεξεργασίες δευτερογενούς αερίου, οι Delgado [24] και οι συνεργάτες τους 

επιβεβαιωσαν  ότι οι καταλύτες με βάση το Νί είναι περισσότερο δραστικοί για την 

απομάκρυνση πίσσας από ότι φυσικά ορυκτά. Έτσι, στα πειράματα που διεξάγονται σε 

ρευστοποιημένη κλίνη αεριοποιητή που ακολουθείται από αντιδραστήρα σταθερού κλίνης 

κατάντη, αν και ο δολομίτης και ο εμπορικός καταλύτης Ni χρησιμοποιούσαν μειωμένη 

περιεκτικότητα σε πίσσα από 9 g / Nm
3
 σε λιγότερο από 0,5 g / Nm

3
, ο καταλύτης με βάση το Ni 

απαιτούσε χαμηλότερη τιμή θερμοκρασιας  (740 έναντι 800 ° C) και οδηγούσε  σε υψηλότερη 

απόδοση αερίου (2,3 έναντι 1,8 Nm
3
 / kg βιομάζα) και λόγο H2 / CO (2,55 έναντι 2,2) από τον 

δολομίτη. Ο Rapagna [22] και οι βοηθοί του στο εγχείρημα επίσης σύγκριναν τον δολομίτη και 

τον καταλύτη με βάση το Ni για την απομάκρυνση πίσσας σε παρόμοια διαμόρφωση 

αντιδραστήρα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το ο τελευταίος ήταν πιο δραστήριος διότι 

οδήγησε σε αύξηση της απόδοσης του αερίου από 1 έως 1,98 Nm
3
/kg βιομάζα και μείωση της 

περιεκτικότητας σε πίσσα από 100 σε 0,2 g / Nm
3
, επιτυγχάνοντας παραγωγή Η2    11% κ.β. 
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στους 830°C. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ελαφρά απενεργοποίηση που προκλήθηκε από εναπόθεση 

οπτάνθρακα μετά από 2 ώρες λειτουργίας. Κατά συνέπεια, οι προσπάθειες κατευθύνονται στην 

ανάπτυξη ενεργών και καταλυτών με βάση το Ni. Στο μεγαλύτερο μέρος τους  οι δευτερεύοντες 

καταλύτες βασίζονται στο Νί ως ενεργό φάση, ΑΙ2Ο3  ως υπόστρωμα και σε εναν προωθητή 

όπως το Mg, Ca, Κ. Οι Pfeifer και Hofbauer [20] λειτούργησαν σε έναν διπλό ρευστοποιημένο 

στρώμα και δευτερεύοντα κατάντη αντιδραστήρα σταθερής κλίνης χρησιμοποιώντας 16-40% 

κατά βάρος μονολιθικούς καταλύτες ΝiΟ / ΑΙ2Ο3, εφοδιασμένους με MgO ή Κ2Ο.  Η 

περιεκτικότητα σε πίσσα μειώθηκε από 8,5 σε 0,02 g / Nm
3
 με το υψηλότερη φόρτιση Ni στον 

καταλύτη και παράγεται  αέριο με περιεκτικότητα σε Η2   45 vol % στους 900 °C.  Όσον αφορά 

την απενεργοποίηση του καταλύτη, μια θερμοκρασία αύξησης από 850 σε 900 °C μειωσε την 

περιεκτικότητα σε κοκ κατά 25%. 

Η απόδοση απομακρύνσεως της καταλυτικής πίσσας από αυτούς τους καταλύτες μπορεί να 

ενισχυθεί περαιτέρω με την χρησιμοποίηση ενός πρωτογενούς καταλύτη στην κλίνη 

αεριοποιητή. Για παράδειγμα, ο Di Carlo [27] και οι συνεργάτες του αεριοποίησαν κέλυφος 

φουντουκιού σε ρευστοποιημένη κλίνη σωματιδίων ολιβίνης και αναμόρφωσαν το παραγόμενο 

αέριο σε σταθερή κλίνη κατασκευασμένη από καταλύτη Ni-mayenite (Ca12Al14O33). Το αέριο 

που εξέρχεται από τον αεριοποιητή είχε κατά προσέγγιση περιεκτικότητα σε πίσσα 26 g / Nm
3
, 

και η δευτερη επεξεργασία μείωσε αυτή την περιεκτικότητα σε 84% στους 800°C, αυξάνοντας 

τη συγκεντρωση H2  στο αέριο από 48% κατ 'όγκο έως 55% κατ' όγκο. Οι συγγραφείς δεν 

παρατήρησαν απενεργοποίηση καταλύτη υπό αυτές τις συνθήκες για λειτουργία 12 ωρών. Τέλος, 

αν και το μεγαλύτερο μέρος της δευτερογενούς καταλυτικής επεξεργασίας  έχει διεξαχθεί σε 

αντιδραστήρα σταθερής κλίνης, οι Bain και Yung [28] μαζί με την ομάδα των συνεργατών τους 

μελέτησαν το στάδιο δευτερογενούς διάσπασης πίσσας και μετασχηματισμού σε ρευστοποιημένη 

κλίνη, η οποία τοποθετήθηκε μετά από έναν αεριοποιητή ρευστοποιημένης κλίνης, 

ακολουθούμενη από έναν σωληνωτό αντιδραστήρα θερμικής πυρόλυσης. Η λειτουργία σε εναν 

αντιδραστήρα  ρευστοποιημένης κλίνης συνεπάγεται την ανάπτυξη καταλυτών που βασίζονται 

σε λιπαντικό Ni, με υψηλή αντοχή στην τριβή. Ο Yung [28] με τη στήριξη των συνεργατών του  

χρησιμοποίησε ολιβίνη ως πρωτεύουσα καταλύτη στον αεριοποιητή και ανέπτυξε ένα 

ρευστοποιήσιμο 6,6% NiO / 3,4% MgO / 4,0% Κ2Ο / ΑΙ2Ο3 καταλύτη αναμόρφωσης για το 

βήμα μεταρρύθμισης. Η συγκέντρωση  Η2 στο αέριο αυξήθηκε από 32,8% κατ’ όγκο για την 

αεριοποίηση σε 53,7% κατ’ όγκο, συμπεριλαμβανομένου του βήματος μεταρρύθμισης, ενώ η 
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πίσσα, της οποιας  το περιεχόμενο ήταν 13,5 g/Nm
3 

χωρίς το βήμα μεταρρύθμισης, ουσιαστικά 

εξαφανίστηκε. Οι συγγραφείς πραγματοποίησαν 10 κύκλους αναγέννησης αντίδρασης, στους 

οποίους η συγκέντρωση   H2  μειώθηκε σε 52,4% κατ 'όγκο και αν και ο καταλύτης ήταν ακομη 

ενεργός  για την αναμόρφωση του καυσίμου, η συγκέντρωση CH4 αυξήθηκε από 0,17 σε 2,7% 

κατ 'όγκο, η οποία αποδόθηκε στην απενεργοποίηση H2S. 

 

2.3.3 ΣυσχετισμόςΑερίου Σύνθεσης με Καταλυτικές διαδικασίες 

Το αέριο σύνθεσης που εξέρχεται από τον αντιδραστήρα αεριοποίησης απαιτεί αρκετά σύνθετα 

και δαπανηρά στάδια καθαρισμού προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προδιαγραφές για τις 

καταλυτικές διαδικασίες μετατροπής, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την αφαίρεση της 

σωματιδιακής ύλης (ανθρακα και τεφρα μεγεθους μικρομετρου), του Ν, S και Cl που περιέχουν 

αέριες ενώσεις (όπως NH3, HCN, H2S και HCl) και ειδικά τα συστατικά πίσσας που υπάρχουν 

στο αέριο. Πολλές στρατηγικές έχουν αναπτυχθεί για να αποκτήσουν αέριο σύνθεσης  χωρίς 

πίσσα (ή χαμηλή περιεκτικότητα σε πίσσα), και μπορούν να ταξινομηθούν σε πρωτογενείς 

διεργασίες οι οποίες εμποδίζουν σχηματισμό πίσσας στον αεριοποιητή ή δευτερεύουσες 

διεργασίες που συνεπάγονται καθαρισμό των παραγόμενων συγγενών. 

Μεταξύ των πρωτογενών μεθόδων για την απομάκρυνση πίσσας ο σχεδιασμός του αεριοποιητή 

είναι συνήθως το πρώτο μέτρο που υιοθετήθηκε. Αυτή είναι η περίπτωση της ρευστοποιημενης 

κλινης αεριοποιησης, της οποιας  ο ευέλικτος σχεδιασμός επιτρέπει πολλές τροποποιήσεις με 

στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ρωγμής πίσσας, οι οποίες έχουν ως εξής: 

αύξηση του χρόνου παραμονής στην περιοχή ελευθεριας, θέση της ζώνης τροφοδοσίας ή 

δευτερεύουσες ενέσεις αέρα στην περίπτωση αεριοποίησης αερίων. Οι μέθοδοι καθαρισμού με 

καταλυτικό αέριο για την αφαίρεση πίσσας έχουν το πλεονέκτημα της πρόσθετης αύξησης του 

αερίου και των αποδόσεων του Η2, λόγω της αύξησης των ρηγμάτων της πίσσας και της 

αναμόρφωσης του ατμού. Οι πιο ευρέως  χρησιμοποιούμενοι καταλύτες σε μελέτες αεριοποίησης 

ατμού είναι φυσικά μεταλλικά στοιχεία, όπως δολομίτης ή ολιβίνη και καταλύτες με βάση το Ni. 

Οι πρώτοι έχουν το πλεονέκτημα της διαθεσιμότητάς τους και το χαμηλό κόστος, ενώ οι 

καταλύτες με  βάση των Ni έχουν υψηλή δραστικότητα για τη διάσπαση της πίσσας και την 
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αναμόρφωση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρωταρχικοί καταλύτες, απευθείας στον 

αεριοποιητή, ή ως δευτερογενείς καταλύτες σε κατάντη καταλυτικές διεργασίες [29]. 
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Κεφάλαιο 3: Πειραματικό μέρος 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα πραγματοποιηθεί η περιγραφή της πειραματικής διάταξης που 

χρησιμοποιήθηκε κατά την διεξαγωγή των πειραμάτων, καθώς επίσης και όλες οι τεχνικές που 

εφαρμόσθηκαν κατά την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των πειραμάτων. Τα πειράματα 

που διεξήχθησαν αφορούν την ανάπτυξη αποδοτικών καταλυτικών συστημάτων για την 

καταλυτική αεριοποίηση βιομάζας. 

Το διάγραμμα ροής της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει τα εξής 

τμήματα: 

 Το σύστημα ρύθμισης και τροφοδοσίας των αντιδρώντων αερίων. 

 Το σύστημα ανάλυσης αντιδρώντων και προϊόντων. 

 Το σύστημα ηλεκτρικών μετρήσεων. 

 Το σύστημα θέρμανσης του αντιδραστήρα. 

 Τον αντιδραστήρα σταθερής κλίνης  

 

 

Σχήμα 3.1: Σχηματική απεικόνιση της πειραματικής διάταξης. 
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3.2 Περιγραφή Διαγράμματος Ροής 

 

3.2.1 Το σύστημα ρύθμισης και τροφοδοσίας των αντιδρώντων αερίων. 

Τα αέρια που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή των πειραμάτων, ήταν CO2 και He. Η 

προμήθεια των αερίων έγινε από την Air Liquide Hellas.  

Το σύστημα ρύθμισης των αντιδρώντων περιλαμβάνει επίσης τα ροόμετρα ανάμιξης – που 

φαίνονται στο Σχήμα 3.2 τα οποία χρησιμοποιούνται ώστε να εξασφαλιστεί η επιθυμητή ροή των 

αντιδρώντων αερίων καθώς και τις τρίοδες βάνες, που χρησιμοποιούνται τόσο για την 

παράκαμψη του αντιδραστήρα, όσο και για τον προσδιορισμό της τροφοδοσίας του 

αντιδραστήρα σταθερής κλίνης. 

 

 

Σχήμα 3.2: Ροόμετρα μάζας 

 

 

3.2.2 Το σύστημα ανάλυσης αντιδρώντων και προϊόντων. 

Η ανάλυση των αερίων μιγμάτων (αντιδρώντων και προϊόντων) πραγματοποιήθηκε με on-line 

χρήση αέριου χρωματογράφου SHIMADZU GC-14B (Σχήμα 3.3). Ο αέριος χρωματογράφος 
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ήταν συνδεδεμένος με ένα ροόμετρο φυσαλίδας (Σχήμα 3.4) μέσω του οποίου ελεγχόταν εάν η 

ογκομετρική παροχή τόσο των αντιδρώντων όσο και των προϊόντων ήταν σταθερή. 

 

Σχήμα 3.3: Χρωματογράφος SHIMADZU GC-14B. 

 

 

 

 

Σχήμα 3.4: Ροόμετρο φυσαλίδας. 
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3.2.2.1 Αέρια χρωματογραφία 

Η αέρια χρωματογραφία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα ως αναλυτική τεχνική τα τελευταία τριάντα 

χρόνια. Η τεχνική αυτή είναι σχετικά απλή εάν λάβουμε υπ’ όψιν τις μεγάλες δυνατότητες 

εφαρμογής που παρέχει. Ως φέρον αέριο (κινητή φάση) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ήλιο, αργό, 

άζωτο και υδρογόνο σε καθαρή κατάσταση. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος αέριας 

χρωματογραφίας φαίνονται στο Σχήμα 3.5. Το φέρον αέριο περιέχεται σε χαλύβδινους 

κυλίνδρους με μεγάλη πίεση και παρέχεται στη συσκευή μέσω ρυθμιστών πίεσης, οι οποίοι 

ρυθμίζουν το ρυθμό της ροής. Το δείγμα εισέρχεται σ’ ένα θερμαινόμενο θάλαμο στον οποίο 

βρίσκεται η αρχή της στήλης μέσω μιας ειδικής βαλβίδας εισαγωγής. Η μεταφορά των 

συστατικών του δείγματος εντός της στήλης γίνεται μέσω του φέροντος αερίου όπου και 

διαχωρίζονται και εν συνεχεία διέρχονται από τον ανιχνευτή. Για κάθε ένωση που ανιχνεύεται 

από τον ανιχνευτή, στέλνετε ένα σήμα στον καταγραφέα. Η στήλη, το σύστημα εισαγωγής, του 

δείγματος και ο ανιχνευτής βρίσκονται μέσα σε ένα θερμοστατούμενο φούρνο. Ο αέριος 

χρωματογράφος μπορεί να διαχωριστεί σε δύο τμήματα, πρώτον από το φέρον αέριο και το κύριο 

μέρος του χρωματογράφου, όπου γίνεται ο διαχωρισμός και δεύτερον, από το σύστημα 

ανίχνευσης, καταγραφής και αποτίμησης του σήματος [30]. 

 

 

Σχήμα 3.5: Βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος αέριας χρωματογραφίας. 
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Το κύριο μέρος του χρωματογράφου είναι η στήλη. Οι στήλες που χρησιμοποιούνται στη 

χρωματογραφία είναι συνήθως γυάλινες ή χαλύβδινες. Οι στήλες οι οποίες χρησιμοποιούνται 

πλέον, είναι τριχοειδείς με διάμετρο 0.03-1 mm. Λόγω του γεγονότος ότι η ταχύτητα και η 

ικανότητα διαχωρισμού εξαρτώνται από τη θερμοκρασία, η στήλη βρίσκεται μέσα σ’ ένα φούρνο 

ακριβείας ο οποίος δίνει αυστηρά επαναλήψιμες συνθήκες. Το δεύτερο μέρος του 

χρωματογράφου περιλαμβάνει τον ανιχνευτή, ο οποίος τοποθετείται στο τέλος της στήλης, 

ανιχνεύει τα διάφορα συστατικά και δίνει ηλεκτρικά σήματα. Τα σήματα αυτά καταγράφονται 

στο καταγραφικό σύστημα που  είναι συνδεδεμένο με υπολογιστή.  

Ο ανιχνευτής θερμικής αγωγιμότητας (TCD) αποτελείται από ένα μεταλλικό πλαίσιο, το οποίο 

περιέχει στις τέσσερις πλευρές του, αντίστοιχα, τέσσερις αντιστάσεις (Σχήμα 3.6). Οι 

αντιστάσεις βρίσκονται μέσα σε κανάλια όπου περνά το φέρον αέριο. Τα κανάλια είναι 

διαμορφωμένα κατά ζεύγη και από το ένα ζεύγος περνά καθαρό φέρον αέριο, ενώ από το άλλο 

περνά φέρον αέριο μαζί με το δείγμα. Είναι δυνατή η αντιστροφή της ροής στα συγκεκριμένα 

κανάλια, όποια στιγμή θέλουμε, αφού είναι απολύτως αντιστρεπτά. Οι τέσσερις αντιστάσεις 

είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους σε γέφυρα Wheatstone. Αρχικά, και μέχρι το δείγμα να φτάσει 

στον ανιχνευτή, διέρχεται μέσα από τα κανάλια καθαρό φέρον αέριο. Υπό αυτές τις συνθήκες, 

στις αντιστάσεις αυτές η θερμοκρασία είναι η ίδια και έτσι υπάρχει ισορροπία στο κύκλωμα. Την 

στιγμή που το δείγμα αρχίσει να εκλύεται, θα υπάρξει μείωση της θερμικής αγωγιμότητας και 

αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η θερμοκρασία της αντίστασης όπου ρέει το ρεύμα να αυξηθεί και 

να διαταραχθεί η ισορροπία της γέφυρας Wheatstone. Έτσι, παράγεται κάποιο δυναμικό το οποίο 

μπορεί στη συνέχεια να μετρηθεί και να καταγραφεί. Στους σύγχρονους ανιχνευτές υπάρχουν 

πηγές ενέργειας, μέσω των οποίων ρυθμίζονται αυτόματα οι θερμοκρασίες των αντιστάσεων 

αλλά και τις προστατεύουν από υπερθέρμανση [31]. 
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Σχήμα 3.6: Ανιχνευτής θερμικής αγωγιμότητας. 

Τα συστατικά του κάθε δείγματος διαχωρίζονται μέσω των χρωματογραφικών στηλών. Το υπό 

ανάλυση δείγμα καθορίζει και την επιλογή της στήλης. Οι στήλες αυτές είναι σωληνοειδείς 

αγωγοί που περιέχουν ένα υγρό ή ένα πορώδες ή ένα πολυμερές υλικό. Τα συγκεκριμένα υλικά 

έχουν την ικανότητα να διαχωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους μορίων. Το αέριο μίγμα ωθείται 

να περάσει μέσα από τις στήλες με πίεση μέσω του φέροντος αερίου, όπου το υλικό πλήρωσης 

επιτρέπει στα μικρότερα μόρια να φτάσουν γρηγορότερα στον αναλυτή αφού συναντούν 

μικρότερη αντίσταση σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα. Έτσι, με βάση το χρόνο που τα μόρια του 

κάθε συστατικού φτάνουν στον αναλυτή (χρόνος συγκράτησης – retention time), επιτυγχάνεται 

ένας ποιοτικός διαχωρισμός των επιμέρους συστατικών του μίγματος. Ο τύπος της στήλης που 

χρησιμοποιείται, εξαρτάται από το μέσο μοριακό μέγεθος των ειδών που πρόκειται να 

αναλυθούν καθώς και από τη χημική τους σύσταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητη 

η χρησιμοποίηση δύο ή ακόμα και περισσότερων στηλών σε σειρά [32]. 

 

Ανιχνευτές ιοντισµού φλόγας (FID) 

Ο FID είναι ο πιο διαδεδομένος και γενικότερης χρήσης αεριοχρωµατογραφικός ανιχνευτής. Σε 

έναν καυστήρα, το έκλουσµα από τη στήλη αναμειγνύεται µε υδρογόνο και αέρα και στη 

συνέχεια αναφλέγεται µε ηλεκτρικά µέσα. Οι περισσότερες οργανικές ενώσεις, όταν πυρολυθούν 

στη θερμοκρασία της φλόγας υδρογόνου/αέρα, παράγουν ιόντα και ηλεκτρόνια, τα οποία άγουν 

τον ηλεκτρισµό µέσω της φλόγας. Εφαρμόζοντας µια διαφορά δυναµικού μεταξύ του 
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ακροφυσίου και ενός ηλεκτροδίου-συλλέκτη, οδηγεί στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος (~10-

12 Α), το οποίο εισάγεται σε τελεστικό ενισχυτή υψηλής εµπέδησης για µέτρηση. Ο αριθµός των 

παραγόμενων ιόντων είναι χονδρικά ανάλογος µε τον αριθµό των ανηγµένων ατόµων άνθρακα. 

Χαρακτηριστικές οµάδες, όπως το καρβονύλιο, το αλκοολικό υδροξύλιο, το αλογόνο και η 

αµινοµάδα, παράγουν λιγότερα ή καθόλου ιόντα. Ο ανιχνευτής δεν αποκρίνεται καθόλου σε µη 

καύσιµα αέρια όπως τα Η2Ο, CO2, SO2 και NOx. Ο FID είναι πολύ χρήσιµος για ανάλυση των 

περισσότερων οργανικών δειγμάτων, περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν μολυνθεί µε οξείδια 

του αζώτου και του θείου. Ο FID χαρακτηρίζεται από µεγάλη ευαισθησία (~ 10
-13

 g/s), µεγάλη 

γραµµική περιοχή (~ 10
7
) και χαµηλό θόρυβο. Είναι ανθεκτικός και εύχρηστος. Το µειονέκτηµά 

του είναι ότι καταστρέφει το δείγµα. Ένας Τυπικός ανιχνευτής ιοντισµού φλόγας φαίνεται στο 

Σχήμα 3.7.  

 

 

 

Σχήμα 3.7: Τυπικός ανιχνευτής ιοντισµού φλόγας (FID) 
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Το σύστημα ανάλυσης περιελάμβανε έναν αέριο χρωματογράφο SHIMADZU GC-14B 

εξοπλισμένο με ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (TCD), ανιχνευτή ιοντισµού φλόγας (FID) και 

δυο χρωματογραφικές στήλες πλήρωσης, μία στήλη Porapac(10ft×1/8in.) και µία στήλη 

Molecular Sieve 13X (10ft×1/8in.). Ο ποσοτικός προσδιορισµός του ποσοστού των συστατικών 

γίνεται µε βάση το συνολικό βάρος τους και σύµφωνα µε το µέγεθος του ηλεκτρικού σήµατος 

που προκύπτει µε αριθµητική ολοκλήρωση της κορυφής σχήµατος Λ για το κάθε συστατικό. Η 

βαθµονόµηση που απαιτείται γίνεται µε χρήση δοκιµαστικού αερίου ή µε χρήση πρότυπου 

µίγµατος που περιέχει τα προς ανάλυση αέρια σε γνωστή αναλογία. Ο διαχωρισµός του CO2 

λάµβανε χώρα στη χρωµατογραφική στήλη Porapaq QS. Το αέριο CO διαχωρίζονταν στη 

χρωµατογραφική στήλη Molecular Sieve 13X. Οι δύο στήλες ήταν συνδεδεµένες σε σειρά µε 

δύο πνευµατικές βαλβίδες αυτόµατης δειγµατοληψίας και βρίσκονταν τοποθετηµένες σε θάλαµο 

ρυθµιζόµενης θερµοκρασίας [43]. 

 

 

3.2.3 Το σύστημα θέρμανσης του αντιδραστήρα. 

Ο προσδιορισμός της θερμοκρασίας του αντιδραστήρα γινόταν με την χρήση θερμορυθμιστή 

τύπου Κ (Σχήμα 3.8) ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με θερμοστοιχείο. Μέσω ενός μετασχηματιστή 

τάσης ρυθμίζεται τη θερμοκρασία στον αντιδραστήρα που βρίσκεται στο εσωτερικό του φούρνου 

(Σχήμα 3.9). Το θερμοστοιχείο ελέγχει συνεχώς τη θερμοκρασία στον αντιδραστήρα και 

εμφανίζει την εκάστοτε μέτρηση στην οθόνη του θερμορυθμιστή.  Έτσι, ρυθμίζεται ο 

θερμορυθμιστής ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία αντίδρασης και καθορίζεται η διαφορά 

δυναμικού που εφαρμόζεται στα άκρα της αντίστασης του φούρνου. Η όλη διάταξη 

τοποθετήθηκε σε μονωμένο χώρο ελεγχόμενης θερμοκρασίας (φούρνο), έτσι ώστε να είναι 

εφικτός ο έλεγχος της θερμοκρασία του αντιδραστήρα με ακρίβεια 1°C. 
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Σχήμα 3.8: Θερμορυθμιστής με θερμοστοιχείο τύπου Κ 

 

 

Σχήμα 3.9: Φούρνος που στο εσωτερικό του τοποθετείται ο αντιδραστήρας. 
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3.2.4 Σύστημα καταλυτικού αντιδραστήρα 

Ο καταλυτικός αντιδραστήρας σταθερής κλίνης που χρησιμοποιήθηκε και απεικονίζεται στο 

Σχήμα 3.10 (παρουσιάζεται εντός του φούρνου) ήταν κατασκευασμένος από γυάλινο σωλήνα 

χαλαζία σε σχήμα ανάστροφου Π, το μήκος του οποίου ήταν 20 cm και εσωτερικής διαμέτρου 

8mm. Σε βάθος 18 cm ήταν τοποθετημένη μια πορώδης φρίτα, με σκοπό να συγκρατείται ο 

καταλύτης. Ο ακροδέκτης του θερμοστοιχείου ήταν τοποθετημένος στο ύψος της κλίνης, όσο πιο 

κοντά στον καταλύτη δηλαδή, με σκοπό να συμπίπτουν οι ενδείξεις του θερμοστάτη και της 

πραγματικής θερμοκρασίας, που επικρατούσε στο εσωτερικό της κλίνης. Για την ένωση των 

άκρων του αντιδραστήρα και του συστήματος τροφοδοσίας και ρύθμισης των αντιδρώντων 

εφαρμόζονταν ειδικά λάστιχα. Παρόλο που τα συγκεκριμένα λάστιχα είχαν μηδενικές απώλειες 

κατά την σύνδεσή τους με το υπόλοιπο σύστημα, εφαρμοζόταν και η χρήση σφιγκτήρων με 

σκοπό την καλύτερη στεγανοποίηση.  

 

  

 

Σχήμα 3.10: Καταλυτικός αντιδραστήρας σταθερής κλίνης (ΚΑΣΚ). (1: ακροδέκτης θερμοστοιχείου, 2: 

μόνωση, 3: θερμικές αντιστάσεις, 4: θάλαμος ελεγχόμενης θερμοκρασίας, 5: ΚΑΣΚ, 6: καταλυτική κλίνη 

7: πορώδης φρίτα) 
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3.3 Καύσιμα Τροφοδοσίας 

Κατάσταση Δείγματος 

 

Σχήμα 3.11: Ελαιοπυρήνας (OK) 

 

Σχήμα 3.12: Αλεσμένος ελαιοπυρήνας (100-200 μm) 
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Σχήμα 3.13: Ελαιοπυρήνας επεξεργασμένος στους 500 
ο
C (100-200 μm) 

 

 

Στα παραπάνω Σχήματα παρουσιάζονται τα ακατέργαστα δείγματα από πυρήνα ελιάς (Σχήμα 

3.11) που αλέθονται σε 100-200 mm (Σχήμα 3.12) και δείγματα ανθρακοποιημένα στους 500°C 

(Σχήμα 3.13). 

Τα ακατέργαστα δείγματα πρώτα συνθλίφθηκαν σε μέγεθος σωματιδίων μεταξύ 1-3 mm, 

χρησιμοποιώντας ένα θραυστήρα σιαγόνων και έπειτα ένα μέρος αυτού του κλάσματος αλέστηκε 

στα 100 -200 μm χρησιμοποιώντας ένα κονίαμα αχάτης (Retsch RM200) που παράγει μια 

μεγάλη ποσότητα (περ. 70% κατά βάρος) λεπτόκοκκων (<100μm). Τα λεπτά αυτά 

χρησιμοποιήθηκαν για διαφορετικά πειράματα χαρακτηρισμού. Το κλάσμα μεταξύ 1-3 mm 

κόπηκε στους 300°C και ανθρακώθηκε στους 500 και 800°C. Τα θερμικά επεξεργασμένα 

δείγματα αλέθονται επίσης σε 100-200 μm με παρόμοιο τρόπο, και με παρόμοια παραγωγή 

λεπτόκοκκων σωματιδίων, από ότι στην περίπτωση των πρώτων δειγμάτων. 

Τα ακατέργαστα δείγματα ονομάστηκαν ΟΚ (πυρήνας ελιάς). Για θερμικά επεξεργασμένα 

δείγματα χρησιμοποιήθηκε η ίδια ονοματολογία προσθέτοντας έναν αριθμό που αντιστοιχεί στη 

θερμοκρασία της επεξεργασίας. 
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3.4 Τεχνικές Χαρακτηρισμού Καυσίμου 

 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο των πειραματικών τεχνικών που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της δομής και τη διερεύνηση της ηλεκτροχημικής 

ενεργότητας των καταλυτών που παρασκευάσθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται αρχικά 

οι τεχνικές της περίθλασης ακτινών X (X-ray Diffraction - XRD), της ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας διέλευσης (Transmission Electron Microscopy - ΤΕΜ) και της ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας σάρωσης (Scanning Electron Microscopy - SEM) και της φασματομετρίας 

διασποράς ενέργειας ακτινών X (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy - EDS/EDX). Οι εν 

λόγω τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της κρυσταλλικής δομής και της 

σύστασης των παρασκευασθέντων καταλυτών.  

 

3.4.1 Στοιχειακές Αναλύσεις C, H 

Με την τεχνική αυτή ένα δείγμα καταλύτη θερμαίνεται και τα αέρια που παράγονται, αφού 

ομογενοποιηθούν, διέρχονται από στοιχειακούς ανιχνευτές για τον ποσοστιαίο προσδιορισμό του 

στοιχειακού άνθρακα και του υδρογόνου. Κατά την πειραματική διαδικασία, τα δείγματα 

ζυγίζονται με ακρίβεια σε αναλυτικό ζυγό πέντε ψηφίων και τοποθετούνται στους 

δειγματοφορείς. To βάρος των δειγμάτων μπορεί να κυμαίνεται από τα 10 mg, αν η 

περιεκτικότητα σε άνθρακα είναι πολύ υψηλή, ενώ μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 99 mg, αν η 

περιεκτικότητα του άνθρακα είναι της τάξης του 1%. Η σημαντική αυτή διαφορά στην τάξη 

μεγέθους του βάρους του δείγματος οφείλεται στο γεγονός ότι αν το δείγμα περιέχει μεγάλο 

ποσοστό άνθρακα και το βάρος του είναι και αυτό μεγάλο τότε ο στοιχειακός αναλυτής δεν 

προλαβαίνει να κάψει όλο το δείγμα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που διαρκεί η ανάλυση 

(2,5 min), με αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται σωστή μέτρηση. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι 

δειγματοφορείς στις θέσεις τoυ αυτόματου δειγματολήπτη και ξεκινάει η στοιχειακή ανάλυση. 
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3.4.2 Περιθλασιμετρία Κόνεως Ακτινών Χ (X-Ray Diffracion, XRD)  

Η περίθλαση ακτινών Χ (X-Ray Diffraction, XRD) εφαρμόζεται σήμερα ευρέως για την 

ταυτοποίηση και το χαρακτηρισμό κρυσταλλικών υλικών [38]. Οι ακτίνες-Χ είναι 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μήκους κύματος λ~10
-11

 -10
-9

 m και έχουν επαρκή ενέργεια ώστε 

να διεισδύουν σε στερεά δείγματα και να μας δίνουν πληροφορίες για την εσωτερική τους δομή. 

Η περίθλαση ακτινών Χ βασίζεται στην ελαστική σκέδαση φωτονίων ακτινών-Χ από άτομα ενός 

κρυσταλλικού πλέγματος[39] όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2.1. Όσες από τις περιθλώμενες 

ακτίνες βρεθούν στην ίδια φάση θα συμβάλλουν με αποτέλεσμα την αύξηση της έντασης τους. 

Οι συμβαλλόμενες ακτίνες-Χ εξέρχονται από το υλικό σε γωνία θ ίση με τη γωνία πρόσπτωσης. 

Η περίθλαση συμβαίνει μόνο όταν η απόσταση ανάμεσα στα περιθλώμενα κύματα από διαδοχικά 

κρυσταλλικά επίπεδα που αντιστοιχούν σε δεδομένους δείκτες Miller hkl είναι ακέραιο 

πολλαπλάσιο του μήκους κύματος της ακτινοβολίας. Το φαινόμενο αυτό περιγράφεται από την 

ακόλουθη σχέση που είναι γνωστή και ως νόμος του Bragg [40]:  

n⋅λ = 2 ⋅ d ⋅ ημθ        (3.1) 

όπου n=1,2,3.... ακέραιος, ο οποίος καλείται τάξη της ανάκλασης, λ είναι το μήκος κύματος της 

προσπίπτουσας δέσμης ακτινών Χ, d η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών παράλληλων επιπέδων 

που ανήκουν σε ομάδα επιπέδων με τους ίδιους δείκτες Miller hkl, και θ η γωνία ανάκλασης, 

δηλαδή η γωνία μεταξύ της προσπίπτουσας ακτινοβολίας-Χ και του επιπέδου των ατόμων στο 

κρύσταλλο. 

 

 

Σχήμα 3.14: Περίθλαση ακτινών-Χ ενός κρυσταλλικού υλικού 
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Ο υπολογισμός της απόστασης d μεταξύ των δύο γειτονικών επιπέδων, με την εφαρμογή του 

νόμου του Bragg, επιτυγχάνεται με τη χρήση ακτινοβολίας-Χ γνωστού μήκους κύματος λ και την 

παράλληλη μέτρηση της γωνίας θ όπου εμφανίζεται η περιθλώμενη δέσμη (δηλαδή η κορυφή 

στο διάγραμμα περίθλασης ακτινών-Χ). Οι κορυφές αντιστοιχούν σε γωνίες όπου έχουμε 

συμβολή των ακτινών Χ και επομένως στα χαρακτηριστικά παράλληλα επίπεδα του κάθε υλικού. 

Σε κάθε κορυφή αντιστοιχεί μια τριάδα αριθμών (οι δείκτες Miller hkl), που είναι 

χαρακτηριστικοί της διευθέτησης των κρυσταλλικών επιπέδων. Το πλάτος των κορυφών 

περίθλασης περιέχει πληροφορίες για τις διαστάσεις των κρυσταλλικών επιπέδων. Γραμμές 

περίθλασης τέλειων κρυστάλλων είναι πολύ στενές. Από την τιμή του d και τις τιμές των δεικτών 

Miller hkl υπολογίζεται η μοναδιαία κυψελίδα αο ανάλογα με το σύστημα συμμετρίας που ανήκει 

το κάθε κρυσταλλικό υλικό [34], 

 

Προσδιορισμός μεγέθους κρυσταλλιτών 

Το μέγεθος των κρυσταλλιτών στα καταλυτικά υλικά υπολογίστηκε από τη διαπλάτυνση των 

γραμμών περίθλασης στα αντίστοιχα ακτινογραφήματα XRD. Η μέση διάμετρος των 

κρυσταλλιτών, d, συσχετίζεται με τη διαπλάτυνση των γραμμών της περίθλασης των ακτινών Χ, 

β, με την εξίσωση Scherrer [35]:  

  
   

(    )     
         (3.2) 

 

όπου:  

Κ= σταθερά (0.89) 

λ= μήκος κύματος ακτινοβολίας 

β= διαπλάτυνση των γραμμών διάθλασης των ακτινών Χ – γωνιακό πλάτος στο μέσο της 

κορυφής  

β0= διαπλάτυνση των γραμμών διάθλασης που προκαλούνται από το όργανο και τη μέθοδο. 

 



66 
 

3.4.3 Θερμοσταθμική Ανάλυση (Thermogravimetric Analysis, TGA) 

Η θερμοσταθμική ανάλυση είναι μια αναλυτική τεχνική, κατά την οποία καταγράφεται συνεχώς 

η μάζα του δείγματος σε μια ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, ως συνάρτηση της θερμοκρασίας ή του 

χρόνου, καθώς η θερμοκρασία του δείγματος αυξάνει, συνήθως γραμμικά με το χρόνο. Η 

ατμόσφαιρα στην οποία πραγματοποιείται η μέτρηση ελέγχεται με την παροχή ενός αερίου, το 

οποίο επιλέγεται με βάση τις επιθυμητές συνθήκες αποσύνθεσης του δείγματος. Εάν η 

ατμόσφαιρα είναι επιθυμητό να είναι αδρανής, τότε παρέχεται αδρανές αέριο (π.χ. άζωτο) και η 

αποδόμηση του δείγματος γίνεται σε μη οξειδωτικές συνθήκες, ενώ εάν η μέτρηση 

πραγματοποιείται με παροχή αέρα ή οξυγόνου, τότε γίνεται οξειδωτική αποδόμηση. Η μέθοδος 

αυτή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θερμικής σταθερότητας ενός υλικού, καθώς και 

να βρεθεί το κλάσμα των πτητικών συστατικών, μέσω της παρακολούθησης της μεταβολής του 

βάρους του θερμαινόμενου δείγματος. Το θερμογράφημα που προκύπτει είναι ένα διάγραμμα 

μεταβολής του βάρους συναρτήσει της θερμοκρασίας και αποτελεί στην ουσία την καμπύλη 

θερμικής διάσπασης (thermal decomposition curve) τους προς μελέτη υλικού. Η καμπύλη αυτή 

παρέχει θερμοκρασίας και το ποσοστό της μεταβολής του βάρους, ενώ μπορεί να εξαχθούν 

χρήσιμα συμπεράσματα για την κινητική τους, καθώς είναι δυνατόν να μελετηθεί η πορεία και η 

κινητική της αφυδάτωσης ή της διάσπασης του υλικού, αλλά και η θερμική σταθερότητά του 

[37]. 

Το όργανο στο οποίο πραγματοποιείται η θερμοστατική ανάλυση αποτελείται από έναν 

ευαίσθητο αναλυτικό ζυγό, ένα φούρνο, ένα σύστημα καθαρισμού με διαβίβαση αερίου που 

εξασφαλίζει την επιθυμητή ατμόσφαιρα (αδρανή ή δραστική) και έναν 

μικροϋπολογιστή/μικροεπεξεργαστή. Μια ορισμένη ποσότητα δείγματος του υλικού που 

μελετάται τοποθετείται στην κάψα του οργάνου (περίπου 10 mg), ζυγίζεται από τον αναλυτικό 

του ζυγό κι έπειτα θερμαίνεται από τον φούρνο. Οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για τη 

λειτουργία του οργάνου είναι η ροή και το είδος του αερίου, ώστε να εξασφαλιστεί η ζητούμενη 

ατμόσφαιρα, καθώς και η ανώτερη θερμοκρασία και ο ρυθμός θέρμανσης του δείγματος. Ως 

ανώτερη θερμοκρασία ορίζεται συνήθως αυτή στην οποία θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί η 

αποδόμηση του επιθυμητού υλικού και στην κάψα, όπου αρχικά είχε τοποθετηθεί το υλικό, μένει 

μόνο το υπόλειμμα, το οποίο συνήθως αποτελείται από ανόργανα υλικά. Το θερμογράφημα και 
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τα δεδομένα του λαμβάνονται από τον υπολογιστή – καταγραφικό και είναι έτοιμα για 

επεξεργασία και ανάλυση. 

 

3.4.4 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (Scanning Electron Microscopy - 

SEM) 

To ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (scanning electron microscope) χρησιμοποιεί μια λεπτή 

δέσμη ηλεκτρονίων (ενέργειας από 0 έως 50 keV), η οποία αφού περάσει από μία ακολουθία δύο 

ή τριών φακών εστίασης, συνδυασμένων με κατάλληλα διαφράγματα, καταλήγει να έχει 

διάμετρο 2-10 nm. Ένα σχηματικό διάγραμμα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.15. Η ελάχιστη τιμή της διαμέτρου περιορίζεται από το ελάχιστο 

αποδεκτό ρεύμα της δέσμης ανίχνευσης, το οποίο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από μερικά 

ρΑ (10‘ 12Α), για λόγους εξασφάλισης ικανοποιητικού λόγου σήματος/θορύβου. Η λεπτή αυτή 

δέσμη κατευθύνεται με τη βοήθεια ενός πηνίου οδήγησης, ούτως ώστε να σαρώνει με περιοδικό 

τρόπο την προς μελέτη επιφάνεια του δείγματος [42]. Η προσπίπτουσα δέσμη προκαλεί την 

εκπομπή δευτερογενών ηλεκτρονίων (SE=Secondary Electrons) με ενέργειες από 2 έως 5 keV 

και οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων (BSE=Back-Scattered Electrons), που κυμαίνονται από 

την ενέργεια των ηλεκτρονίων της δέσμης μέχρι περίπου 50 eV. Εκπέμπονται επίσης ηλεκτρόνια 

που έχουν υποστεί ελαστική σκέδαση ή χαμηλή απώλεια ενέργειας, καθώς και ακτίνες X αλλά 

και φωταύγεια. Τα προηγούμενα σήματα, αλλά κυρίως τα σήματα δευτερογενών και 

οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων ενισχύονται και στη συνέχεια διαμορφώνουν την ένταση μιας 

εξωτερικής (ανεξάρτητης) καθοδικής δέσμης, η οποία προσπίπτει σε φθορίζουσα οθόνη 

ακολουθώντας την ίδια σάρωση, που οδηγεί τη δέσμη του μικροσκοπίου. Το αποτέλεσμα είναι η 

μεγεθυσμένη απεικόνιση του δείγματος που σαρώνει η δέσμη του μικροσκοπίου στη φθορίζουσα 

οθόνη. Ανάλογα με την επιλογή του σήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή της 

εικόνας, αναδεικνύονται διαφορετικά χαρακτηριστικά του δείγματος, δεδομένου ότι τόσο η 

παραγωγή δευτερογενών ηλεκτρονίων όσο και ο συντελεστής οπισθοσκέδασης εξαρτώνται από: 

(α) τις τοπικές τιμές της γωνίας πρόσπτωσης (τοπογραφικά χαρακτηριστικά), (β) τον μέσο 

ατομικό αριθμό (πληροφορίες για τη σύνθεση) και (γ) τον κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό 

(κρυσταλλογραφικά χαρακτηριστικά).  
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Σχήμα 3.15: Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (Scanning Electron Microscope-SEM). 

 

3.5 Μετρήσεις ελέγχου ενεργότητας 

Ο αντιδραστήρας σταθερής κλίνης του Σχήµατος 3.14 έχει χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα σε 

παρόµοιες µελέτες και θεωρείται ότι προσοµοιάζει ικανοποιητικά έναν αντιδραστήρα συνεχούς 

ροής και πλήρους ανάµιξης. Οι µετρήσεις της µετατροπής των αντιδρώντων και ο ρυθµός 

σχηµατισµού των προϊόντων της αντίδρασης υπολογίστηκαν µε βάση τις ενδείξεις του αέριου 

χρωματογράφου και των αναλυτών CO2 και CO (όπου χρησιμοποιήθηκαν). Η μετατροπή για το 

κάθε αντιδρών i δίνεται από τη σχέση : 

x(%) = 
         

   
 ˑ 100       (3.3) 

όπου Cin, Cout οι επί τοις εκατό ενδείξεις του χρωµατογράφου για τις συγκεντρώσεις του 

αντιδρώντος i, στα ρεύµατα εισόδου (in) και εξόδου (out) από τον αντιδραστήρα, αντίστοιχα. Οι 

ρυθµοί κατανάλωσης των αντιδρώντων (i) και παραγωγής των προϊόντων (j) υπολογίστηκαν από 

τις σχέσεις : 

ri   
                        

            
 [molˑs

-1
]     (3.4) 
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rj  
         

            
 [molˑs

-1
]      (3.5) 

όπου FT,in και FT,out η συνολική ογκομετρική παροχή στην είσοδο και στην έξοδο του 

αντιδραστήρα σε cm
3
 (STP)/s (διατηρούνταν σταθερή), ενώ τα 24436cm

3
 (STP)/mol και 

60s/min, χρησιμοποιούνται για την µμετατροπή των μονάδων στο SI. Τα [iin], [iout] και [j] 

αντιστοιχούν στις επί τοις εκατό ενδείξεις του χρωµατογράφου για τα αντιδρώντα i, στην είσοδο 

και στην έξοδο του αντιδραστήρα και για τα προϊόντα j, στην έξοδο του αντιδραστήρα. 

 

3.6 Καταλύτες 

 

Μέθοδοι προετοιμασίας του CeO2  

1)Υδροθερμική Μέθοδος 

Χρησιμοποιήθηκαν στοιχειωμετρικές αναλογίες της πρόδρομης ένωσης και στη συνέχεια, το 

διάλυμα αναδεύτηκε μέχρι τον σχηματισμό ενός γαλακτώδους πολτού. Το μίγμα αφέθηκε για 

επιπλέον ανάδευση για 1 ώρα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ένα ποτήρι Teflon των 200 mL 

(50% πλήρωση). Ο τελικός πολτός παλαιώθηκε στους 90
o
C για 24 ώρες σε φούρνο. Στη 

συνέχεια, το αυτόκλειστο ψύχθηκε σε θερμοκρασία δωματίου πριν ανακτηθούν τα στερεά 

προϊόντα είτε με διήθηση είτε με φυγοκέντρηση. Τα υλικά πλύθηκαν επιμελώς με διπλό 

απιονισμένο νερό για να απομακρυνθούν τα συν-ιζηματοποιημένα άλατα, κατόπιν πλύθηκαν με 

αιθανόλη για να αποφευχθεί η σκληρή συσσωμάτωση στα νανοσωματίδια. Το ίζημα ξηράνθηκε 

στους 90
o
C για 12 ώρες και τελικά πυρώθηκε στους 800

o
C για 2 ώρες. 

 

 

 

 

 



70 
 

2)Θερμική αποσύνθεση του CeO2 

Χρησιμοποιήθηκαν στοιχειωμετρικές αναλογίες της πρόδρομης ένωσης. Στη συνέχεια, το 

διάλυμα θερμαίνεται υπό ανάδευση σε μια θερμή πλάκα έως ότου εξατμίζεται το νερό, 

ξηραίνεται στους 90
o
C για 12 ώρες και τελικά φρύγεται στους 800

o
C για 2 ώρες. 

 

3)Καταβύθιση του CeO2 

Χρησιμοποιήθηκαν στοιχειωμετρικές αναλογίες της πρόδρομης ένωσης. Το pΗ αυτού του 

διαλύματος μετρήθηκε με ένα μετρητή ρΗ ή χαρτί δοκιμής pΗ. (Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα 

δοχείο μεγάλου όγκου λόγω της σταθερής προσθήκης διαλύματος αμμωνίας). Στη συνέχεια, 

προστέθηκε γρήγορα υπό ανάδευση ένα διάλυμα ΝΗ3 (25%) ή ΝΗ4ΟΗ (13,4 Μ) μέχρις ότου το 

pH έφθασε στο ~ 9-10. (Για ένα διάλυμα 25 mL, απαιτούνται περίπου 10 mL NH3). Κατόπιν 

παρατηρήθηκε ρΗ και διατηρήθηκε στους 10°C με προσθήκη ΝΗ3. Όταν έγινε σταθερό σε pH 

10, το διάλυμα αφέθηκε για περίπου 3 ώρες υπό ανάδευση. Σε αυτές τις 3 ώρες, το pΗ 

παρακολουθείταν συνεχώς ανά ώρα. Στη συνέχεια, τα στερεά προϊόντα ανακτήθηκαν με διήθηση 

υπό κενό μέχρι να πάρει την μορφή gel. Το ίζημα ξηράνθηκε στους 90
o
C για 12 ώρες και τελικά 

πυρώθηκε στους 800
o
C για 2 ώρες. 

 

3.6.1 Ανάμειξη πυρηνόξυλου με φορείς δημητρίας 

Αρχικά ζυγίστηκαν ποσότητα  gr ελαιοπυρήνα και φορέα. Σε αναλογία 1/5 περίπου 

εξανίου/πρώτης ύλης προστίθεται η ποσότητα ΟΚ που ζυγίστηκε. Έπειτα τοποθετείται το ποτήρι 

ζέσεως σε μηχάνημα υπερήχων για 20 min. Στο μηχάνημα υπερήχων προστίθεται νερό μέχρι τη 

στάθμη που βρίσκεται το εξάνιο. Δεν αυξάνεται η θερμοκρασία. Όταν γίνει ομοιογενές 

τοποθετείται στην θερμαινόμενη πλάκα στους 65
ο
C και 250 rpm. Στην συνέχεια αφού εξατμιστεί 

όλο το εξάνιο και μείνει σκέτη σκόνη, με την βοήθεια σπάτουλας συλλέγεται από το ποτήρι 

ζέσεως προκειμένου να τοποθετηθεί στον αντιδραστήρα. 
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3.7 Περιγραφή των πειραμάτων 

Αρχικά ζυγίζονται 100 mg αλεσμένου πυρηνόξυλου σε ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και στην 

συνέχεια τοποθετείται στον αντιδραστήρα σταθερής κλίνης. Έπειτα ο αντιδραστήρας 

τοποθετείται στο εσωτερικό του φούρνου όπου αρχικά διαρρεόταν από  He έως ότου φτάσει 

στους 300
ο
C. Στην συνέχεια γίνεται αλλαγή του αερίου σε CO2 και η θερμοκρασία αυξάνεται με 

ρυθμό 2
ο
C/min. Η ανάλυση των αερίων μιγμάτων (αντιδρώντων και προϊόντων) 

πραγματοποιείται με on-line χρήση αέριου χρωματογράφου SHIMADZU GC-14B (Σχήμα 3.3) 

και τα αποτελέσματα διατυπώνονται μέσω προγράμματος σε Η/Υ. 
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Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα  

 

4.1 Εισαγωγή 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η καταλυτική αεριοποίηση βιομάζας από την 

επεξεργασία της ελιάς (ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ, Χανιά, Κρήτη) σε καταλυτικό αντιδραστήρα 

σταθερής κλίνης χρησιμοποιώντας ως μέσο αεριοποίησης CO2. Το πυρηνόξυλο υπόκειται από 

την ψίχα της ελιάς. Εξετάστηκαν διεξοδικά διάφορες λειτουργικές παράμετροι όπως είναι η 

θερμοκρασία και η θερμική επεξεργασία του πυρηνόξυλου. Μελετήθηκε επίσης η φόρτιση από 

την προσθήκη 20 mg, 40 mg και καθόλου φορέα (CeO2) αλλά και η μέθοδος παρασκευής του 

φορέα. 

 

 

Σχήμα 4.1: Πυρηνόξυλο (ΟΚ) (αριστερά) και αλεσμένο πυρηνόξυλο (100-200 μm) (δεξιά) 
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4.2 Χημικά χαρακτηριστικά 

 

Πίνακας 4.1: Χημική ανάλυση 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχειακή ανάλυση Πυρηνόξυλο ΟΚ (wt%) 

C 50.2 

H 5.9 

N 0.7 

O 40.2 

S 0.02 

μοριακές αναλογίες 

 H/C 1.41 

O/C 0.60 

Προσεγγιστική ανάλυση   

Υγρασία 7.4 

Τέφρα 2.9 

Πτητική Ύλη(d.b) 75.8 

Σταθερός άνθρακας 13.9 

pHPZC - 

Θερμαντική αξία (Kcal/kg) d.b. SF 

HHV 4785 

LHV 4497 
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Πίνακας 4.2: Χημική ανάλυση των πτητικών ενώσεων (εκφραζόμενη ως % των οξειδίων) 

(%) OK 

CaO 49.85 

K2O 39.08 

P2O5 3.73 

MgO 1.46 

SO3 1.39 

SiO2 1.34 

Na2O 1.15 

Al2O3 0.35 

MnO < 0.01 

Fe2O3 0.47 

ZnO 0.05 

SrO 0.05 

TiO2 < 0.01 

V2O5 < 0.01 

Cr2O3 < 0.01 

NiO < 0.01 

ZrO2 < 0.01 

 

Οι στάχτες του δείγματος (0,5000 g) τήχθηκαν σε 1200°C για 12 λεπτά σε μηχανή σύντηξης 

(PERLX'3-Philips) με 8,0000 g τετραβορικού λιθίου / μεταβορικού λιθίου 66:34 (Equilab EQF-

TML 66:34). Το γυάλινο χύτευμα (μαργαριτάρι) στη συνέχεια εισήχθη σε ένα φασματόμετρο 

FRX (SRS 3000 Bruker). Οι εξισώσεις βαθμονόμησης και οι μεταμεταλλικές διορθώσεις 

δημιουργήθηκαν από μαργαριτάρια κατασκευασμένα με πιστοποιημένα υλικά αναφοράς. 

 

Η χημική σύνθεση της ανόργανης βάσης των θερμικά επεξεργασμένων δειγμάτων πρέπει να 

είναι παρόμοια, καθώς τα στοιχεία αυτά έχουν σημείο βρασμού υψηλότερο από τους 800°C και 

κατά συνέπεια δεν εξαλείφονται με τις θερμικές επεξεργασίες. Ωστόσο, ο φωσφόρος, ο οποίος 
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εξατμίζεται στους 277°C, μπορεί να απομακρυνθεί από το δείγμα ακόμη και στο δείγμα που έχει 

υποστεί ξήρανση (300°C). 

 

Φρίξη (στους 300 ºC) και ανθρακοποίηση (στους 500 και 800 ºC) 

 

 

Σχήμα 4.2: Το κλάσμα στερεών (S), υγρών (L) και αερίων (G) αποδιδόμενο μετά από θερμικές 

επεξεργασίες στους 300°C, 500°C και 800°C των δειγμάτων OK 

 

 

 

Σχήμα 4.3: Βιοξυλάνθρακας επεξεργασμένος στους 500 
ο
C (100-200 μm) 
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Δείγματα μεγέθους μεταξύ 1-3 mm υποβλήθηκαν σε θερμική κατεργασία σε έναν ηλεκτρικό 

κλίβανο (Carbolite GVA 12/300) χρησιμοποιώντας ένα ρυθμό θερμοκρασίας 20°C/λεπτό και ένα 

χρόνο εμποτισμού, μετά την επίτευξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας, 1 ώρας. Οι ατμοί 

συμπυκνώθηκαν σε ένα ψυχρό σύστημα συμπυκνωτή. Το στερεό κλάσμα και τα συμπυκνωμένα 

υγρά ζυγίστηκαν για να προσδιοριστούν οι αποδόσεις τους ενώ η απόδοση του αερίου (μόνιμα 

αέρια) υπολογίστηκε με τη διαφορά. 

 

Όπως αναμένεται, η αύξηση της θερμοκρασίας της κατεργασίας μειώνει την απόδοση του 

στερεού κλάσματος αυξάνοντας την απόδοση του αερίου και του υγρού κλάσματος. Οι διαφορές 

μεταξύ της καύσης στους 300°C και της ανθρακώσεως (500°C και 800°C) είναι πολύ 

σημαντικές, δεδομένου ότι η απόδοση στερεού κλάσματος του δείγματος που έχει υποστεί 

ξήρανση είναι περισσότερο από δύο φορές από τα ανθρακούχα δείγματα. Από την άλλη πλευρά, 

οι διαφορές στις αποδόσεις στους 500 και στους 800°C δεν είναι τόσο σημαντικές καθώς τα 

κλάσματα αερίων είναι αρκετά παρόμοια, ενώ τα πειράματα υγρού κλάσματος αυξάνονται 

ελαφρά μόνο καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται.  

 

Οι συγκεντρώσεις C, Η και Ν των υλικών μετρήθηκαν σε έναν μικροεπεξεργαστή LECO-CHNS-

932, ενώ η περιεκτικότητα Ο προσδιορίστηκε σε μία συσκευή LECO-TF-900. 

Άμεση ανάλυση: η υγρασία, η τέφρα και η πτητική ύλη πραγματοποιήθηκαν σε LECO TGA-601. 

Ο σταθερός άνθρακας υπολογίστηκε από αυτά τα αποτελέσματα. Το σημείο μηδενικού φορτίου 

(pHpzc) προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας την μέθοδο αντίστροφης μάζας τιτλοποίησης 

[Langmuir, 1996, 12, 4404-4410]. Οι τιμές θέρμανσης προσδιορίστηκαν σε θερμιδόμετρο C4000 

αδιαβατικό Ika-Werke. Όσον αφορά τα θερμικά επεξεργασμένα δείγματα, καθώς η θερμοκρασία 

της επεξεργασίας αυξάνει, υπάρχει μεγαλύτερη έκλυση πτητικών, έτσι ώστε η υπολειμματική 

πτητική ύλη να είναι χαμηλότερη και συγκέντρωση της ανόργανης ύλης, η οποία παραμένει στα 

δείγματα που έχουν υποστεί ξήρανση και ανθράκωση. Υπάρχει επίσης εμπλουτισμός στην 

περιεκτικότητα σε άνθρακα και συνεπώς μείωση των περιεχομένων των ετεροατόμων καθώς η 

θερμοκρασία της επεξεργασίας αυξάνεται. Αυτό οφείλεται σε υψηλότερη συμπύκνωση της 

ανθρακούχου ύλης.  
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Πίνακας 4.3: Χημική ανάλυση, σημείο μηδενικής φόρτισης και θερμαντική αξία των διαφόρων 

δειγμάτων 

 

  OK OK300 OK500 OK800 

Στοιχειακή ανάλυση (wt%) 

C 50.2 63.4 81.9 86.5 

H 5.9 5.2 2.9 0.8 

N 0.7 1.0 0.8 0.8 

O 40.2 26.5 8.0 4.1 

S 0.02 0.1 0.0 0.1 

Μοριακές αναλογίες 

H/C 1.41 0.98 0.42 0.11 

O/C 0.60 0.31 0.07 0.04 

Προσεγγιστική ανάλυση (wt%) 

Υγρασία 7.4 4.0 4.5 6.4 

Τέφρα 2.9 3.9 6.4 7.8 

Πτητική 

Ύλη(d.b.) 
75.8 54.3 15.0 

6.1 

Σταθερός 

Άνθρακας 
13.9 37.8 74.1 79.7 

pHPZC -- 8.2 10.8 12.2 

Θερμαντική αξία (Kcal/kg) d.b. SF 

HHV  4785 6094 7437 7179 

LHV  4497 5838 7294 7141 

 

 

Στον Πίνακα 4.3 παρατηρείτε το γεγονός ότι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία επεξεργασίας του 

πυρηνόξυλου αυξάνεται και η περιεκτικότητα του C, ενώ υπάρχει μείωση στην περιεκτικότητα 

του H, Ο, της υγρασίας αλλά και της πτητικής ύλης. Σημαντική παρατήρηση είναι πως το ΟΚ 

500 έχει την μεγαλύτερη θερμαντική αξία γεγονός το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει αργότερα 

ότι το συγκεκριμένο δείγμα είναι το καλύτερο συγκριτικά με τα υπόλοιπα.  
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Σχήμα 4.4: SEM εικόνες των ανόργανων διογκωτικών στα δείγματα άνθρακα και ανάλυση EDX αυτής 

της ορυκτής ύλης. 

 

 

Η τοπογραφική ανάλυση με EDX δείχνει ότι η ορυκτή ύλη είναι, λίγο ή πολύ, ομοιογενώς 

διασκορπισμένη στην επιφάνεια των δειγμάτων με τη μορφή συσσωματωμάτων κρυστάλλων, 

κυρίως, ενώσεων ασβεστίου και καλίου. Η παρουσία φωσφορικών αλάτων και στις δύο σειρές, 

στην περίπτωση της ΟΚ-σειράς, χλωριωμένων ενώσεων αποκαλύπτεται επίσης. 
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Σχήμα 4.5: Μικροφωτογραφίες SEM των δειγμάτων που έχουν υποστεί εκκαθάριση (300°C) και 

ανθρακοποίηση (500°C και 800°C). 

 

 

 

Η μορφολογία των δειγμάτων εξετάστηκε χρησιμοποιώντας ένα μικροσκόπιο ηλεκτρονικής 

σάρωσης Quanta FEG 650. Τα δείγματα είχαν προηγουμένως συνδεθεί σε μια βρύση αλουμινίου 

χρησιμοποιώντας αγώγιμη κολλητική ταινία διπλής όψεως. Έχει χρησιμοποιηθεί τάση 

επιτάχυνσης 25 kV και EDT ανιχνευτή δευτερογενούς ηλεκτρονίου (Everhart-Thornley). 

Τα ΟΚ σωματίδια έχουν ακανόνιστο σχήμα με στρογγυλεμένες άκρες και δεν έχουν προνομιακή 

διάσταση. Αν και τα δείγματα κοσκινίστηκαν σε μεγέθη σωματιδίων μεταξύ 100-200 μm, 

υπάρχουν επίσης κάποια λεπτά που πιθανώς παρέμειναν κολλημένα στα μεγαλύτερα σωματίδια 

ή αποφράχθηκαν στις κοιλότητες (πολύ μεγάλους πόρους).  
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Πίνακας 4.4: Κοκομετρία πυρηνόξυλου 

 

 

 

Οι πορώδεις ιδιότητες όλων των δειγμάτων χαρακτηρίστηκαν από ανάλυση ισόθερμου 

προσρόφησης-εκρόφησης αζώτου και από την τεχνική ποροσιμετρίας υδραργύρου, που 

εκτελέστηκε στους -196°C χρησιμοποιώντας ένα όργανο Micromeritics Tristar 3020 και σε ένα 

Micromeritics AutoPore IV, αντίστοιχα. Οι μετρήσεις όγκου πόρων με απορρόφηση αζώτου δεν 

είναι αρκετά ακριβείς για δείγματα με μεγάλα μεσοπόρια. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε 

ποροσιμετρία υδραργύρου ως συμπληρωματική τεχνική για τον προσδιορισμό του όγκου και του 

μεγέθους των μεσοπορίων και των μακροπόρων. Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν από 

ατμοσφαιρική πίεση έως 228 ΜΡα. Η επιφανειακή τάση και η γωνία επαφής για τον υδράργυρο 

σταθεροποιήθηκαν στα 0.485 N/m και 130°C. Ο όγκος των μεσοπορίων (Vmeso) και των 

μακροπόρων (Vmacro) και το μέσο μέγεθος πόρων (Dp) υπολογίστηκαν με βάση τη θεωρία 

διείσδυσης του Washburn. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το χαμηλότερο ανιχνεύσιμο όριο της 

συσκευής είναι 5,5 nm, έτσι ώστε το Vmeso να αναφέρεται σε μέγεθος πόρων μεταξύ 5,5 και 50 

nm, ενώ το Vmacro αναφέρεται σε πόρους μεγαλύτερους από 50 nm. Το σχήμα των ισόθερμων 

προσρόφησης Ν2 αποκαλύπτει ότι τα δείγματα δεν είναι μικροπορώδη υλικά, με πολύ χαμηλή 

ειδική επιφάνεια. Η θερμική επεξεργασία γενικά παράγει το άνοιγμα της δομής.  

 

 

 

 

 

 

dHe dHg Κοκομετρία Vp Vmeso Vmacro Vmicro SBET

(g/cc) (g/cc) (%) (cc/g) (cc/g (cc/g) (cc/g) (m
2
/g)

OK 1.45 1.29 11 0.09 0.03 0.06 0.00 <10

OK300 1.35 1.16 14 0.14 0.04 0.10 0.00 <10

OK500 1.42 0.68 52 0.70 0.16 0.54 0.00 <10

OK800 1.81 0.80 56 1.00 0.00 1.00 0.00 <10
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ΟΚ: + ασβεστίτης (ανθρακικό ασβέστιο). + ένυδρο άλας φωσφορώδους μαγνησίου · -συστατικό 

(πυριτικό μαγνήσιο). 

 

 

 

Σχήμα 4.6: Διάθλαση ακτινών Χ του δείγματος ΟΚ 
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OK-300: + ασβεστίτης (ανθρακικό ασβέστιο). + ένυδρο άλας φωσφορώδους μαγνησίου · = 

ενστατίτη (πυριτικό μαγνήσιο). -υδροξείδιο του νατρίου; - υδροξείδιο οξειδίου του μαγνησίου. 

 

 

 

Σχήμα 4.7: Διάθλαση ακτινών Χ του δείγματος ΟΚ300 
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OK-500: + ασβεστίτης (ανθρακικό ασβέστιο). + ενστατίτη (πυριτικό μαγνήσιο). + υδροξείδιο 

οξειδίου του μαγνησίου. 

 

 

 

 

Σχήμα 4.8: Διάθλαση ακτινών Χ του δείγματος ΟΚ500 
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ΟΚ-800: + ασβεστίτης (ανθρακικό ασβέστιο). + καλικινίτη (όξινο ανθρακικό κάλιο). 

 

 

 

 

Σχήμα 4.9: Διάθλαση ακτινών Χ του δείγματος ΟΚ800 
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ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 

Σχήμα 4.10: Προφίλ TG σε: αδρανή ατμόσφαιρα (α), αντιδρώντα ατμόσφαιρα (β) και ατμόσφαιρα αέρα 

(γ). 
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Ανάλυση θερμοβαρβιτομετρίας και αντιδραστικότητας σε αναλυτή DSC Q600 με όργανο ΤΑ, 

χρησιμοποιώντας ροή Ν2 για τις δοκιμές TG και CO2 και αέρα για την ανάλυση 

αντιδραστικότητας. Από το Σχήμα 4.5 παρατηρείται ότι την μικρότερη απώλεια βάρους την έχει 

το δείγμα ΟΚ800 σε αδρανή ατμόσφαιρα, σε αντιδρώντα ατμόσφαιρα παρατηρείται ότι υπάρχει 

σχεδόν 100% απώλεια βάρους μετά από τους 900
ο
C ενώ σε ατμόσφαιρα αέρα  ότι υπάρχει 

σχεδόν 100% απώλεια βάρους μετά από τους 600
ο
C. 
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4.3 Πειράματα αεριοποίησης 

 

4.3.1 Πειράματα με μέσο αεριοποίησης CO2 απουσία καταλύτη 

 

Ξηρή αναμόρφωση βιομάζας 
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Σχήμα 4.11: Επίδραση του τύπου βιο-ξυλάνθρακα στην μετατροπή του CO2 και στο σχηματισμό των 

προϊόντων αερίων. Τροφοδοσία: 100 mg βιο-ξυλάνθρακας, ροή CO2=30 cm
3
 min

-1
. 
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Πίνακας 4.5: Η κατανάλωση CO2 και ο σχηματισμός προϊόντων κατά τη διάρκεια της αεριοποίησης 

  100 kPa CO2 

  
Κατανάλωση 

CO2  (mmol) 

Σχηματισμός 

CO (mmol) 

Σχηματισμός  

H2 (mmol) 

Σχηματισμός 

CH4 (mmol) 

OK 6.24 6.18 0.038 0.047 

OK300 10.54 10.46 0.062 0.054 

OK500 15.77 15.71 0.092 0.040 

OK800 14.62 14.60 0.077 0.000 

 

Ως μέσω αεριοποίησης χρησιμοποιήθηκε το CO2, τα αποτελέσματα του οποίου φαίνονται τόσο 

στο Σχήμα 4.11 όσο και στον πίνακα 4.5 αφού παρατηρείται τόσο η μετατροπή του CO2 όσο και 

ο σχηματισμός των παραγόμενων προϊόντων τα οποία είναι κυρίως το CO και σε μικρότερες 

ποσότητες το H2 και το CH4. Επίσης παρατηρείται ότι μπορεί το ΟΚ800 να έχει την υψηλότερη 

κορυφή, ωστόσο το εύρος της καμπύλης του ΟΚ500 είναι πιο πλατιά και έτσι ολοκληρώνοντας 

την συγκεκριμένη επιφάνεια υπολογίζονται τα mol και από εδώ συμπεραίνεται ότι 

ΟΚ500>ΟΚ800>ΟΚ300>ΟΚ.  Έτσι από εδώ και πέρα χρησιμοποιείται μόνο βιοξυλάνθρακας 

επεξεργασμένος στους 500
ο
C. 

 

 

4.3.2 Πειράματα με μέσο αεριοποίησης CO2 παρουσία καταλύτη 

Επίδραση της φόρτισης του εμπορικού φορέα (CeO2)  
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Σχήμα 4.12 : Επίδραση της φόρτισης του φορέα στην μετατροπή του CO2 και στο σχηματισμό των 

προϊόντων αερίων. Τροφοδοσία: 100 mg βιο-ξυλάνθρακας, 20 mg CeO2, ροή CO2=30 cm
3
 min

-1
. 
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Πίνακας 4.6: Κατανάλωση CO2 και σχηματισμός προϊόντων κατά την αεριοποίηση του OK500 με CO2 

 

  100 kPa CO2 

  
Κατανάλωση CO2 

(mmol) 

Σχηματισμός CO 

(mmol) 

Σχηματισμός H2 

(mmol) 

Σχηματισμός CH4 

(mmol) 

0 mg 

CeO2 
15.77 15.71 0.092 0.040 

20 mg 

CeO2 
17.77 17.70 0.121 0.045 

40 mg 

CeO2 
17.17 17.10 0.109 0.047 

 

 

Στην συνέχεια προκειμένου να ενισχυθεί και άλλο το σύστημά μας, προστίθεται εμπορική 

δημητρία (CeO2). Αρχικά μελετήθηκε η φόρτιση, δηλαδή η ποσότητα που θα αναμιχθεί με τον 

βιοξυλάνθρακα. Στο Σχήμα 4.12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μετατροπής του CO2 

αλλά και τον σχηματισμό των προϊόντων απουσία φορέα, και παρουσία 20 mg και 40 mg 

εμπορικής δημητρίας.  Παρατηρείται από τον Πίνακα 4.6 ότι τα βέλτιστα αποτελέσματα 

παραγωγής CO εμφανίζονται με την προσθήκη 20 mg φορέα CeO2. 

 

Επίδραση της μεθόδου παρασκευής του φορέα 
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Σχήμα 4.13: Επίδραση της μεθόδου παρασκευής του φορέα στην μετατροπή του CO2 και στο 

σχηματισμό των προϊόντων αερίων. Τροφοδοσία: 100 mg βιο-ξυλάνθρακας, 20 mg CeO2, ροή CO2=30 

cm
3
 min

-1
. 
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Πίνακας 4.7: Η κατανάλωση CO2 και ο σχηματισμός προϊόντων κατά την αεριοποίηση του OK500 + 

CeO2 με CO2 (100 mg OK500, 20 mg CeO2) 

 

  100 kPa CO2 

  
Κατανάλωση 

CO2 (mmol) 

Σχηματισμός 

CO (mmol) 

ΣχηματισμόςH2 

(mmol) 

Σχηματισμός 

CH4 (mmol) 

COM 17.77 17.70 0.121 0.045 

DEC 17.85 17.79 0.127 0.046 

RPE 17.91 17.84 0.144 0.046 

HYD 18.31 18.23 0.139 0.048 

 

 

Στην συνέχεια μελετήθηκε η επίδραση της μεθόδου παρασκευής του εμπορικού φορέα. 

Χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές μέθοδοι παρασκευής, μέσω θερμικής διάσπασης, μέσω 

συν-καταβύθισης και με την υδροθερμική μέθοδο. Εδώ παρατηρήθηκε ότι από τις τρεις μεθόδους 

παραγωγής του εμπορικού φορέα, η Υδροθερμική μέθοδος είναι αυτή με την μεγαλύτερη 

παραγωγή CO αφού μας δίνει μια αύξηση του 3% σε σχέση με τον εμπορικό φορέα. Έτσι 

συνοψίζοντας συμπαιρενεται ότι τα βέλτιστα αποτελέσματα παραγωγής του CO θα παραχθούν 

στο σύστημα με επεξεργασμένο βιοξυλάνθρακα στους 500
ο
C, το οποίο θα έχει αναμιχθεί με 20 

mg εμπορικού φορέα ο οποίος θα έχει παρασκευασθεί με την υδροθερμική μέθοδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Στην σύγχρονη καθημερινότητα είναι γεγονός πως επικρατούν διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις 

σε ενέργεια. Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού αλλά και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των 

ανθρώπων είναι οι δυο κυριότεροι λόγοι εμφάνισης του φαινομένου αυτού. Σε παγκόσμιο 

επίπεδο, το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης των αναγκών μας προέρχεται από την καύση ορυκτών 

καυσίμων όπως γαιανθράκων, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο το γεγονός ότι τα ορυκτά 

καύσιμα επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να 

στραφούμε και σε άλλες πηγές ενέργειας. Μια από αυτές τις πηγές ενέργειας είναι και η βιομάζα 

την οποία έχουμε σε τεράστια ποσότητα στην χώρα μας και μπορεί να παρέχει μία σταθερή και 

αξιόπιστη ροή ενέργειας. 

Βάσει των παραπάνω, στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η ανάπτυξη αποδοτικών 

καταλυτικών συστημάτων για την καταλυτική αεριοποίηση της βιομάζας με μέσω αεριοποίησης 

CO2. Σαν βιομάζα χρησιμοποιήθηκε αλεσμένος ελαιοπυρήνας (Olive Kernel). Αρχικά στα 

πειράματα χρησιμοποιήθηκε ως βιομάζα ελαιοπυρήνας χωρίς καμία θερμική επεξεργασία αλλά 

και επεξεργασμένος στους 300
ο
C (Φρίξη) και στους 500 

ο
C και 800

o
C (Ανθρακοποίηση). Από 

την εκπόνηση των πειραμάτων διαπιστώθηκε ότι ο ελαιοπυρήνας ανθρακοποιημένος στους  500 

ο
C μας δίνει την μεγαλύτερη παραγωγή CO το οποίο είναι και το σημαντικότερο από τα αέρια 

που παράγονται αφού αυτό θα μπορούσε να το χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε κυψέλη καυσίμου. 

Τα άλλα αέρια που παράχθηκαν ήταν το μεθάνιο (CH4) και το υδρογόνο (H2) τα οποία ήταν σε 

πολύ μικρές ποσότητες.  Στην συνέχεια έγινε προσθήκη και καταλύτη (CeO2) σε φορτίσεις 0, 20 

και 40 mg έτσι ώστε να ελεγχθεί η επίδραση της φόρτισης του εμπορικού φορέα. Από τα 

πειράματα παρατηρήθηκε ότι για φόρτιση 20 mg παράγεται το μεγαλύτερο ποσοστό CO. 

Επιπλέον, μελετήθηκε και η επίδραση της μεθόδου παρασκευής του φορέα με μεθόδους 

παρασκευής την θερμική διάσπαση, καταβύθιση και υδροθερμική. Εδώ παρατηρήθηκε ότι από 

τις τρεις μεθόδους παραγωγής του φορέα, η υδροθερμική μέθοδος είναι αυτή με την μεγαλύτερη 

παραγωγή CO. Έτσι συνοψίζοντας συμπαιρένεται ότι τα βέλτιστα αποτελέσματα παραγωγής του 

CO θα παραχθούν στο σύστημα βιοξυλάνθρακα επεξεργασμένο στους 500
ο
C, ος οποίο θα έχει 
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αναμιχθεί με 20 mg εμπορικού φορέα ο οποίος θα έχει παρασκευασθεί με την υδροθερμική 

μέθοδο. 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 

Σε συνέχεια αυτής της έρευνας, θα μπορούσε να μελετηθεί η προσθήκη φορέα μικτού οξειδίου 

CeO2-ZrO2 η οποία βάση βιβλιογραφίας αναφέρεται ότι δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης 

θα μπορούσε να γίνει προσθήκη κάποιου μετάλλου πάνω στον φορέα προκειμένου να δούμε αν 

θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση. Μία άλλη μελλοντική πρόταση είναι ότι θα μπορούσε να γίνει 

χρήση πέρα των φορέων αυτών των υλικών, υλικών όπως ο δολομίτης, η ολιβίνη και τα 

ανθρακικά άλατα τα οποία και αυτά βάση βιβλιογραφίας φαίνεται ότι βελτιώνουν τα 

αποτελέσματα ενός τέτοιου καταλυτικού συστήματος. Επίσης από την στιγμή που θα 

καταλήξουμε σε ένα βέλτιστο σύστημα θα ήταν ενδιαφέρον να τοποθετηθεί το παραγόμενο CO 

σε μια κυψέλη καυσίμου με σκοπό να δούμε τι ισχύ παράγει. 
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