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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στην αεριοποίηση του λιγνίτη και του 

εξανθρακώματος του χρησιμοποιώντας ως μέσο αεριοποίησης ατμό (Η2Ο) και διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2). Η εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Τεχνολογίες 

Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων» του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αρχικά γίνεται αναφορά 

στον ρόλο που διαδραματίζει ο λιγνίτης ως καύσιμο στην Ελλάδα σημειώνοντας τα 

διαθέσιμα αποθέματα που υπάρχουν σε αυτή. Στη συνέχεια επισημαίνονται οι παραγόμενοι 

ρύποι που προκύπτουν από την καύση λιγνίτη και γενικά στερεών καυσίμων καθώς και οι 

συνέπειες που αυτοί επιφέρουν στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση τον άνθρωπο όπως για 

παράδειγμα το φαινόμενο του θερμοκηπίου, προβλήματα υγείας κ.α. Έπειτα, 

περιγράφονται ο ρόλος και τα στάδια λειτουργίας της πυρόλυσης και της αεριοποίησης 

καθώς και οι κύριες αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά την αεριοποίηση. 

Διευκρινίζονται επίσης διάφοροι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ενεργότητα, 

τον ρυθμό, το τελικό αέριο μίγμα και την απόδοση της αεριοποίησης του λιγνίτη όπως η 

θερμική του επεξεργασία, το μέσο αεριοποίησης και κυρίως η μερική πίεση του μέσου 

αεριοποίησης. Εφόσον αποσαφηνιστούν οι παράγοντες αυτοί, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων υπό τη μορφή διαγραμμάτων όπου γίνεται εκτενής ανάλυση 

και επεξήγηση τους σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί 

σχετικά με την αεριοποίηση του άνθρακα με CO2 και Η2Ο και με τα δεδομένα που 

παρουσιάστηκαν στο θεωρητικό μέρος. Περιγράφεται ,επίσης, η πειραματική διάταξη και 

πιο συγκεκριμένα ο αντιδραστήρας σταθερής κλίνης, το σύστημα θέρμανσης του 

αντιδραστήρα, το σύστημα ρύθμισης και τροφοδοσίας των αντιδρώντων αερίων, το 

σύστημα τροφοδοσίας υδρατμών και το σύστημα ανάλυσης αντιδρώντων-προϊόντων. Από 

τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας προέκυψε ότι η αύξηση της μερικής πίεσης 

του CO2 σε συνδυασμό με τη θερμική επεξεργασία του αρχικού καυσίμου οδηγεί σε αύξηση 

του παραγόμενου CO και H2 ενώ στην περίπτωση του ατμού (H2O) ευνοείται ο σχηματισμός 

CH4 και Η2 ενώ το CO καταναλώνεται για το σχηματισμό τους. Τέλος, γίνεται μία σύνοψη των 

αποτελεσμάτων που έχουν ληφθεί από τα πειραματικά αποτελέσματα και των 

συμπερασμάτων που έχουν προκύψει από τα αποτελέσματα αυτά. 
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Abstract 

The present thesis deals with the gasification of lignite and its carbonation employing water 

(H2O) and carbon dioxide (CO2) as a gasification agent. The essay was prepared in the 

framework of the program "Technologies for Management and Utilization of Energy 

Resources" of the Department of Mechanical Engineering of the Polytechnic School of the 

University of Western Macedonia. To begin with, reference is made to the purpose of lignite 

as a fuel in Greece, noting the available resources. Next noted are the pollutants produced by 

the combustion of lignite and solid fuels in general, as well as the consequences that they 

bring to the environment and humans, such as the greenhouse effect, health problems, etc. 

Next, the role and operating stages of pyrolysis and gasification are described as well as the 

main reactions that take place during gasification. Various factors that can affect the activity, 

the rate, the final gas mixture and the gasification efficiency of the lignite are explained such 

as its thermal treatment, the gasification agent and especially the partial pressure of the 

gasification agent are also specified. Once these factors are clarified, the results of the 

experiments are presented in the form of diagrams which are extensively analyzed and 

explained according to previous studies conducted on carbonation of CO2 and H2O and with 

the data presented in the theoretical part. Also described the experimental setup and more 

specifically the fixed bed reactor, the reactor heating system, the reaction gas regulation and 

supply system, the water vapor supply system, and the reactant-product analysis. The results 

of the experimental process showed that the increase of the partial pressure of CO2 in 

combination with the heat treatment of the initial fuel leads to an increase of the CO and H2 

production while in the case of steam (H2O) the formation of CH4 and H2 is favored while CO 

is consumed for their formation. Finally, a summary of the results obtained from the 

experimental results and the conclusions drawn from these results is made. 
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1. Εισαγωγή  

Ο λιγνίτης ή αλλιώς φαιάνθρακας αποτελεί ορυκτό καύσιμο με κύριο συστατικό του τον 

άνθρακα (50-70 % κ.β.) και είναι ένα από τα χαμηλότερης ποιότητας καύσιμα που υπάρχουν. 

Σε διεθνές επίπεδο η εξόρυξη και η χρήση λιγνίτη ακόμη και σήμερα καταλαμβάνει κυρίαρχη 

θέση στην παραγωγή ενέργειας με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την 7η θέση παγκοσμίως 

και την 3η θέση στην Ε.Ε. Η ανάγκη για αξιοποίηση εγχώριων πηγών, το χαμηλό συνολικό 

κόστος του λιγνίτη καθώς και τα μεγάλα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα της χώρας μας, 

αποτέλεσαν κίνητρο για την αξιοποίηση του λιγνίτη με σκοπό την κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών της. Σύμφωνα με σημερινά δεδομένα τα αξιοποιήσιμα κοιτάσματα λιγνίτη στη 

χώρα ανέρχονται σε περίπου 3,2 δις τόνους, αρκετό απόθεμα για να καλύψει τις ενεργειακές 

ανάγκες για τα επόμενα 35 χρόνια. Τα κυριότερα από αυτά βρίσκονται στη Δυτική 

Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στην Δράμα και στην Ελασσόνα παρόλο που τα δύο 

τελευταία παραμένουν ανεκμετάλλευτα [1,2].  

 

Σχήμα 1.1: Η κατανομή λιγνίτη στην Ελλάδα εκφρασμένη σε εκατομμύρια τόνους 

https://www.dei.gr/el/oruxeia/apothemata-kai-poiotita
https://www.dei.gr/el/oruxeia/apothemata-kai-poiotita


  

11 
 

 

Η αξιοποίηση του λιγνίτη στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1950 με την αρχή λειτουργίας του 

ατμοηλεκτρικού εργοστασίου της ΔΕΗ. Για αρκετές δεκαετίες ο λιγνίτης καταλάμβανε 

αρκετά μεγάλο μερίδιο στην ηλεκτροπαραγωγή, με ποσοστά που το 1994 άγγιξαν το 80%. Οι 

αλλαγές, όμως, στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, ο ανταγωνισμός με καινοτόμες 

τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής και οι πιέσεις της κοινωνίας, περιόρισαν το μερίδιό του στο 

35% μέχρι το 2016 [3]. 

 

1.1 Οι Επιπτώσεις της Καύσης Λιγνίτη 
 

Παρά τον σημαντικό αυτό περιορισμό, η καύση λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας επιφέρει, ακόμη, καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία 

και καταναλώνει τεράστιες ποσότητες νερού. Το σοβαρότερο όμως πρόβλημα αφορά του 

εκπεμπόμενους ρύπους στους οποίους περιλαμβάνονται το διοξείδιο του θείου, οξείδια του 

αζώτου, μικροσωματίδια, βαρέα μέταλλα και μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. 

Στις επιπτώσεις αυτές θα πρέπει φυσικά να προστεθεί και το οικονομικό κόστος από τις 

υπερβάσεις των ευρωπαϊκών ορίων οι οποίες αποτιμώνται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ [3].  

Σχήμα 1.2: Η χρονική εξέλιξη της ενεργειακής αξιοποίησης καυσίμων το 2004-2016 
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Ένας από τους βασικότερους ρύπους που παράγονται από την καύση του είναι τα σωματίδια 

(PM). Ο όρος «σωματίδια» περιγράφει ένα μίγμα υγρών και στερεών σωματιδίων 

διασκορπισμένων στον αέρα, τα οποία διαφέρουν ως προς το μέγεθος και άλλες ιδιότητές 

τους. Περισσότερο επιβλαβή είναι τα σωματίδια με μικρή διάμετρο τα οποία 

κατακρατούνται στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα με κίνδυνο να περάσουν στο αίμα και 

να φτάσουν σε διαφορετικά όργανα του σώματος προκαλώντας σημαντικές βλάβες. Η 

συνεχής έκθεση σε σωματίδια, μακροπρόθεσμα, οδηγεί σε σοβαρές χρόνιες ασθένειες όπως 

ο καρκίνος, καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια. Οι σταθμοί Καρδιάς Ι και ΙΙ 

έχουν υπερβεί κατά 17 και 19 φορές αντίστοιχα, το ευρωπαϊκό όριο εκπομπών σωματιδίων 

(12 mg/Nm3) κατά την πενταετία 2012-2016, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα με 2931 τόνους 

σωματιδίων τον χρόνο κατά μέσο όρο. Μόνοι οι 4 από τους 11 λιγνιτικούς σταθμούς 

συμμορφώνονται με τα νέα ευρωπαϊκά όρια εκπομπών [1,3]. 

Μία κατηγορία των αιωρούμενων σωματιδίων αποτελεί και η ιπτάμενη τέφρα. Η τέφρα 

περιέχει βαρέα μέταλλα όπως αρσενικό, βάριο, χρώμιο μόλυβδο κ.α. τα οποία όταν 

καθιζάνουν με τη βροχή ή το χιόνι προκαλούν μόλυνση των επιφανειακών υδάτων και του 

εδάφους και έμμεσα μέσω των γεωργικών τροφίμων περνούν και στον ανθρώπινο 

οργανισμό. Επίσης, η εισπνοή της τέφρας αυτής μπορεί να προκαλέσει πνευμονικά και 

καρδιοαγγειακά προβλήματα. Έχει εκτιμηθεί ότι στην Ευρώπη η παραγόμενη τέφρα από την 

καύση του λιγνίτη φτάνει μέχρι και τους 10 Mt ετησίως. Η παραγωγή και η εξάπλωση της 

τέφρας και γενικά των αιωρούμενων σωματιδίων έχει περιοριστεί αρκετά τα τελευταία 

χρόνια, έπειτα από τη λήψη μέτρων, ωστόσο αποτελεί ακόμα σοβαρό πρόβλημα για τις 

περιοχές και τους κατοίκους που βρίσκονται κοντά στις εγκαταστάσεις και κυρίως τους 

εργαζόμενους των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής [1,3].  

Δεύτερος αλλά εξίσου κύριος ρύπος που παράγεται με την καύση του λιγνίτη είναι το 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2).  Το διοξείδιο του άνθρακα συνεισφέρει κατά 60% περίπου στις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως. Απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα από 

ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η καύση ορυκτών καυσίμων και η αποψίλωση δασών 

αλλά και από φυσικές διεργασίες όπως η αναπνοή και η έκρηξη ηφαιστείων. Το CO2 σε 

αντίθεση με τους υπόλοιπους ρύπους μπορεί να παραμείνει στην ατμόσφαιρα εκατοντάδες 

έως και χιλιάδες χρόνια από την στιγμή έκλυσης του. Στην περίπτωση καύσης του λιγνίτη 

παρατηρείται, ωστόσο, αυξημένη παραγωγή CO2 σε σύγκριση με άλλα καύσιμα. Μάλιστα, 

https://env-health.org/IMG/pdf/dark_cloud-full_report_final.pdf
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έχει αποδειχθεί ότι ο λιγνίτης παράγει περίπου διπλάσια ποσότητα σε σχέση με το φυσικό 

αέριο. Τόσο στην περίπτωση της τέφρας όσο και στο CO2 οι παραγόμενες ποσότητες 

εξαρτώνται από την ποιότητα του λιγνίτη καθώς και από τις διάφορες χημικές ουσίες που 

πιθανώς περιέχονται σε αυτόν. 

 

 

Το CO2 σε αντίθεση με την τέφρα δεν επιδρά δυσμενώς στην ανθρώπινη υγεία, αποτελεί 

όμως τον κύριο ρύπο που συμμετέχει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο που εξασφαλίζει τη μέση θερμοκρασία της 

γης στους 15 oC. Ωστόσο, η αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 στη ατμόσφαιρα διαταράσσει 

την ισορροπία αυτή με αποτέλεσμα την βαθμιαία αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης. 

Το φαινόμενο αυτό έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητό τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη της 

βιομηχανίας ανά τον κόσμο. Με βάση τα στοιχεία του ETS και της Eurostat, ακόμα και 

σήμερα που η λιγνιτική παραγωγή έχει μειωθεί σημαντικά, oι εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα από τους ελληνικούς λιγνιτικούς σταθμούς  συνεισφέρουν στο 31% των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου ολόκληρης της χώρας. Διαχρονικά ο μεγαλύτερος ρυπαντής είναι 

το λιγνιτικό συγκρότημα του Αγ. Δημητρίου με μέσο ετήσιο όρο εκπομπών 12,34 Mt CO2. Ο 

Σχήμα 1.3: Μέσες εκπομπές σωματιδίων που παράγονται σε κάθε σταθμό στην Ελλάδα 
(το κόκκινο πλαίσιο αναφέρεται σε τόνους σωματιδίων) 
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λιγνιτικός σταθμός της Μεγαλόπολης Β έχει τη χειρότερη απόδοση ξεπερνώντας τα 2 

τελευταία χρόνια τους 2 τόνους CO2/MWh. Ο λιγνιτικός σταθμός της Μελίτης έχει την 

καλύτερη απόδοση με μέση ένταση εκπομπών 1,24 τόνους CO2/MWh. H μέση απόδοση 

όλων των λιγνιτικών σταθμών της χώρας χειροτερεύει καθώς από 1,49 τόνους CO2/MWh  το 

2014 έφτασε στους 1,63 τόνους CO2/MWh το 2017 [3,4].  

 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η καύση του λιγνίτη οδηγεί και στην εκπομπή διοξειδίου του θείου 

(SO2). Το διοξείδιο του θείου είναι ένα άχρωμο, διαλυτό στο νερό αέριο. Οδηγεί στη 

δημιουργία όξινης βροχής η οποία αλλάζει την οξύτητα των λιμνών και των ποταμών και 

προκαλεί διαβρώσεις σε κτίρια και μνημεία. Μακροχρόνια αλλάζει το οικοσύστημα, 

παρεμποδίζει την ανάπτυξη των φυτών, βλάπτει την ανθρώπινη υγεία προκαλώντας 

δυσκολίες στην αναπνοή, αναπνευστικές νόσους, εξασθένηση του αναπνευστικού και 

επιβάρυνση υφιστάμενων καρδιαγγειακών νοσημάτων. Σε συνδυασμό με υψηλές 

συγκεντρώσεις άλλων χημικών ενώσεων που εκπέμπονται από τους λιγνιτικούς σταθμούς 

συμβάλλει στο σχηματισμό σωματιδίων σκόνης τα οποία είναι υπεύθυνα για το μεγαλύτερο 

ποσοστό πρόωρων θανάτων σε όλη την Ευρώπη. Με εξαίρεση τη Μελίτη Ι όλοι οι λιγνιτικοί 

Σχήμα 1.4: Μέσες εκπομπές CO2 που παράγονται σε κάθε σταθμό στην Ελλάδα (το 

πράσινο πλαίσιο αναφέρεται σε τόνους CO2) 

https://env-health.org/IMG/pdf/dark_cloud-full_report_final.pdf
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σταθμοί στην Ελλάδα παραβιάζουν το ευρωπαϊκό όριο εκπομπών SO2 (130 mg/Nm3). Με 

14.222 τόνους τον χρόνο και μέση συγκέντρωση πενταετίας 1.087 mg/Nm3, ο ΑΗΣ Αμυνταίου 

είναι με διαφορά πρώτος στην Ελλάδα, εκπέμποντας 8,4 φορές πάνω από το ευρωπαϊκό 

όριο. Οι 3 σταθμοί του συγκροτήματος του Αγ. Δημητρίου εκπέμπουν συνολικά 18.855 

τόνους τον χρόνο, ενώ οι μέσες συγκεντρώσεις τους βρίσκονται έως και 5 φορές πάνω από 

το ευρωπαϊκό όριο εκπομπών. Παρά το ότι ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β έχει σύστημα υγρής 

αποθείωσης, ο μέσος όρος εκπομπών του 307 mg/Nm3 υπερβαίνει κατά πολύ το όριο [3]. 

 

 

Ένας ακόμη ρύπος που εκπέμπεται μέσω την καύσης λιγνίτη είναι τα οξείδια του αζώτου 

(NOx). Η βραχυχρόνια έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις οξειδίων του αζώτου προκαλεί 

ζάλη, ενώ η έκθεση σε βάθος χρόνου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο αναπνευστικό 

σύστημα και να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Επίσης, τα οξείδια του 

αζώτου συμβάλλουν στον σχηματισμό τροποσφαιρικού όζοντος και τη εμφάνιση του 

φαινομένου της αιθαλομίχλης το καλοκαίρι, μια διαδικασία που επιταχύνεται από τις 

υψηλές θερμοκρασίες και την ακτινοβολία ηλιακού φωτός. Το όζον είναι ένα ιδιαίτερα 

δραστικό αέριο που προκαλεί ερεθισμό του αναπνευστικού και καρδιοπνευμονικά 

Σχήμα 1.5: Μέσες εκπομπές SO2 που παράγονται σε κάθε σταθμό στην Ελλάδα (το 

πορτοκαλί πλαίσιο αναφέρεται σε τόνους SO2) 

https://env-health.org/IMG/pdf/dark_cloud-full_report_final.pdf
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συμπτώματα, και έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στα ποσοστά θνησιμότητας. Επίσης, τα 

οξείδια του αζώτου συνεισφέρουν στο φαινόμενο του ευτροφισμού των οικοσυστημάτων, 

καθώς και στην εναπόθεση οξέων, επηρεάζοντας αρνητικά τα υδάτινα σώματα και 

οδηγώντας σε σημαντικές απώλειες της γεωργικής παραγωγής. Mόνο οι λιγνιτικοί σταθμοί 

Μελίτη Ι και Μεγαλόπολη Α συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό όριο εκπομπών ΝOx του 

νέου BREF (175 mg/Nm3). Οι 3 σταθμοί του συγκροτήματος του Αγ. Δημητρίου εκπέμπουν 

συνολικά κατά μέσο όρο 13.047 τόνους τον χρόνο ενώ οι μέσες συγκεντρώσεις τους σε 

ΝOx κυμαίνονται μεταξύ 252 και 364 mg/Nm3, 2 φορές πάνω από το ευρωπαϊκό όριο 

εκπομπών [3]. 

 

Τέλος, οι λιγνιτικοί σταθμοί εκπέμπουν επιπλέον και μια σειρά από βαρέα μέταλλα όπως  

 

αρσενικό (As), κάδμιο (Cd), χρώμιο (Cr), χαλκός (Cu), μόλυβδος (Pb), υδράργυρος (Hg) και 

ψευδάργυρο (Ζη). Ο υδράργυρος είναι ίσως ο πιο επικίνδυνος για το περιβάλλον και την 

ανθρώπινη υγεία. Μόλις απελευθερωθεί στο περιβάλλον, ρυπαίνει το νερό και το έδαφος. 

Μετασχηματίζεται σε μια οργανική ένωση, τον μεθυλ-υδράργυρο, με ιδιαίτερα υψηλή 

τοξικότητα.  Αυτή η χημική ένωση επηρεάζει κυρίως τη γνωστική ανάπτυξη των μικρών 

παιδιών, ειδικά στην περίπτωση της προγεννητικής έκθεσης του εμβρύου στη μήτρα, ενώ 

Σχήμα 1.6: Μέσες εκπομπές NOx που παράγονται σε κάθε σταθμό στην Ελλάδα (το 

γαλάζιο πλαίσιο αναφέρεται σε τόνους NOx) 

https://env-health.org/IMG/pdf/dark_cloud-full_report_final.pdf
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ακόμη και χαμηλά επίπεδα έκθεσης μπορούν να οδηγήσουν στην εξασθένιση της γνώσης, 

της μνήμης, κινητικών και γλωσσικών δεξιοτήτων, και να επηρεάσουν αρνητικά τις σχολικές 

επιδόσεις. Με 693 Kg υδραργύρου τον χρόνο (Μ.Ο. 2007-2016) το λιγνιτικό συγκρότημα του 

Αγ.  Δημητρίου είναι με διαφορά το πρώτο σε εκπομπές στην Ελλάδα. Με εκπομπές πάνω 

από 1000 kg κάθε χρόνο μεταξύ 2009 και 2012, ο ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου ήταν πρώτος ανάμεσα 

σε όλους τους σταθμούς καύσης κάρβουνου/λιγνίτη στην Ευρώπη το 2011 και το 2012, 

3ος το 2009 και 2ος το 2010. Ο σταθμός της Μεγαλόπολης Β εκπέμπει τη μεγαλύτερη 

ποσότητα υδραργύρου ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας με παραπάνω από 90mg 

υδραργύρου/MWh[3,5].

 

Σχήμα 1.7: Μέση ένταση εκπομπών υδραργύρου που παράγονται σε κάθε σταθμό στην 

Ελλάδα (το μπλε πλαίσιο αναφέρεται σε τόνους υδραργύρου) 

Εκτός από τα περιβαλλοντικά ζητήματα θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η οικονομική 

πλευρά του θέματος. Αρκετά χαμηλό για τον λιγνίτη είναι το κόστος μεταφοράς καθώς η 

τοποθέτηση των εργοστασίων πραγματοποιείται κοντά σε περιοχές με αρκετό διαθέσιμο 

λιγνίτη. Εξίσου χαμηλό είναι και το κόστος εξόρυξης με την χώρα μας να απολαμβάνει τα 

πρωτεία όσον αφορά το κόστος αυτό στην Ε.Ε. Όταν όμως ληφθεί υπόψη το εξαιρετικά 

χαμηλό θερμιδικό περιεχόμενο του ελληνικού λιγνίτη, το κόστος που προκύπτει από τις  

υπερβάσεις των ευρωπαϊκών ορίων για τους ρύπους καθώς και άλλα μεταβλητά κόστη τότε 
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η ηλεκτροπαραγωγή από καύση λιγνίτη στην Ελλάδα αποδεικνύεται πως είναι η ακριβότερη 

στην Ευρώπη [6,7].  

Οι ευρωπαϊκές οδηγίες για τη μείωση των εκπομπών CO2 από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 

η αυξανόμενη ευαισθησία των πολιτών γύρω από θέματα περιβάλλοντος και δημόσιας 

υγείας, η σταδιακή εξάντληση των αποθεμάτων, η εισαγωγή φυσικού αερίου στο ενεργειακό 

σύστημα της χώρας και η ραγδαία μείωση του κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

επιτάσσουν τον περιορισμό καύσης λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή και την διερεύνηση νέων 

μεθόδων παραγωγής ενέργειας και αξιοποίησης του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτοντας ως κύριο 

στόχο για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας με καύση λιγνίτη την μείωση του παραγόμενου CO2, προχώρησε στην 

θεσμοθέτηση ενός ορίου 46 Mt CO2 ανά έτος. Επίσης, με στόχο την μείωση της καύσης 

λιγνίτη και κατ’ επέκταση των μονάδων αυτών, αύξησε το λειτουργικό κόστος των 

υπαρχουσών μονάδων καθώς και το επενδυτικό κόστος για την λειτουργία νέων μονάδων. 

Ήδη μερικές μονάδες στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κλείσει ενώ 

ερευνάται ήδη η χρήση αποδοτικότερων και πιο οικολογικών μεθόδων αξιοποίησης του 

λιγνίτη και άλλων καυσίμων. Τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά πάρκα έρχονται να βοηθήσουν 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ωστόσο δεν φαίνεται να είναι ικανά προς το παρόν να 

καλύψουν μεγάλο μέρος των ενεργειακών απαιτήσεων [6,7].  

Μία νέα πιο οικολογική και αποδοτική μέθοδος είναι η αεριοποίηση του λιγνίτη, η οποία 

έρχεται να ανταγωνιστεί τη συμβατική καύση. Με την αεριοποίηση του λιγνίτη προκύπτει 

ένα μίγμα αερίων το οποίο είναι πιο αποδοτικό και με υψηλά, συγκριτικά, ενεργειακά οφέλη 

ενώ μειώνει σημαντικά και τους εκλυόμενους ρύπους. Ως μέσο αεριοποίησης 

χρησιμοποιείται κυρίως ατμός, CO2, Η2 κ.α. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται επιπλέον 

επεξεργασία του λιγνίτη πριν την αεριοποίηση του όπως για παράδειγμα η πυρόλυση κατά 

την οποία απομακρύνονται διάφορες χημικές ενώσεις και η υγρασία κάνοντας ακόμα 

αποδοτικότερη την αεριοποίηση του καυσίμου [6,7]. 

Το αέριο προϊόν της αεριοποίησης ονομάζεται αέριο σύνθεσης (syngas). Μπορεί να 

παραχθεί μέσω της αεριοποίηση από ανθρακούχα υλικά όπως βιομάζα, αστικά απόβλητα, 

άνθρακα, πετρέλαιο και ελαστικά υπό ελεγχόμενη ποσότητα οξειδωτικού όπως οξυγόνο, 

αέρα και CO2, μέσα σε έναν αεριοποιητή. Το αέριο σύνθεσης, αποτελείται κυρίως από CO, 

H2 και CO2. Επιπλέον, μπορεί να περιέχει άλλα αέρια όπως άζωτο και μεθάνιο. Η σύνθεση 
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του ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του αεριοποιητή και τις συνθήκες λειτουργίας του, καθώς 

και τις ιδιότητες της πρώτης ύλης. Χαμηλές ποσότητες διάφορων υδρογονανθράκων, 

τέφρας, αμμωνίας, υδρόθειου κ.α. μπορούν επίσης να παραχθούν. Μέσω της αεριοποίησης 

είναι δυνατή ουσιαστικά η πλήρης μετατροπή των λιγνοκυτταρινικών υλικών σε αέριο 

σύνθεσης. Τα αέρια αποβλήτων από ορισμένες βιομηχανίες όπως η βιομηχανία άλεσης 

χάλυβα, η βιομηχανία διύλισης πετρελαίου, η βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων και 

άλλες βιομηχανίες όπως η βιομηχανία παραγωγής αιθάλης, αμμωνίας και μεθανόλης 

περιέχουν επίσης CO, CO2 ή μείγματα αερίων που σχετίζονται με το αέριο σύνθεσης [8]. 

1.2 Οι Εφαρμογές της Αεριοποίησης 
  

Το αέριο σύνθεσης (syngas) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή θερμότητας και για 

παραγωγή μηχανικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως και άλλα αέρια καύσιμα, το 

παραγόμενο αέριο  οδηγεί σε σταθερά και ελέγξιμα επίπεδα ενέργειας, οδηγώντας σε πιο 

αποτελεσματική και καθαρότερη λειτουργία. Το αέριο σύνθεσης μπορεί επίσης να 

μετατραπεί, με περαιτέρω επεξεργασία, σε υγρά καύσιμα ή χημικά [9].  

Οι αεριοποιητές στα συστήματα θέρμανσης προσφέρουν μια ευέλικτη επιλογή, καθώς 

μπορούν να τοποθετηθούν εκ νέου σε ήδη υπάρχουσες συσκευές με αέριο ως καύσιμο, 

όπως οι λέβητες, όπου το αέριο σύνθεσης μπορεί να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα. Οι 

τιμές θέρμανσης του αερίου σύνθεσης είναι γενικά περίπου 4-10 MJ / m3 [9]. 

Επί του παρόντος, η αεριοποίηση βιομηχανικής κλίμακας χρησιμοποιείται κυρίως για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, όπως ο άνθρακας, όπου το αέριο 

σύνθεσης καίγεται σε μια τουρμπίνα αερίου. Η αεριοποίηση χρησιμοποιείται επίσης 

βιομηχανικά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αμμωνίας και υγρών καυσίμων 

(πετρέλαιο) χρησιμοποιώντας Ολοκληρωμένους Συνδυασμένους Κύκλους Αεριοποίησης 

(IGCC), με δυνατότητα παραγωγής μεθανίου και υδρογόνου για κυψέλες καυσίμου. Το IGCC 

είναι επίσης μια πιο αποτελεσματική μέθοδος δέσμευσης CO2 σε σύγκριση με τις συμβατικές 

τεχνολογίες. Τα εργοστάσια που εφαρμόζουν την τεχνολογία IGCC λειτουργούν από τις αρχές 

της δεκαετίας του 1970 [9]. 

Σε μικρές επιχειρήσεις, όπου η πηγή ξυλείας είναι επαρκής, έχουν εγκατασταθεί στην 

Ευρώπη νέοι σταθμοί αεριοποίησης βιομάζας της τάξης των 250-1000 kWe και μηδενικού 
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άνθρακα που παράγουν αέριο σύνθεσης χωρίς πίσσα από ξύλο και το καίνε σε 

παλινδρομικούς κινητήρες συνδεδεμένους σε γεννήτρια με ανάκτηση θερμότητας. Αυτός ο 

τύπος εργοστασίου αναφέρεται συχνά ως μονάδα CHP, αλλά είναι μονάδα με επτά 

διαφορετικές διαδικασίες: επεξεργασία βιομάζας, παράδοση καυσίμων, αεριοποίηση, 

καθαρισμός αερίων, διάθεση αποβλήτων, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ανάκτηση 

θερμότητας [9]. 

 

Σχήμα 1.8: Οι εφαρμογές του αερίου σύνθεσης [10] 

Οι κινητήρες ντίζελ μπορούν να λειτουργούν σε λειτουργία διπλού καυσίμου 

χρησιμοποιώντας και αέριο σύνθεσης ως καύσιμο. Η αντικατάσταση του ντίζελ  σε ποσοστό 
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άνω του 80% σε υψηλά φορτία και 70-80% υπό κανονικές διακυμάνσεις φορτίου μπορεί 

εύκολα να επιτευχθεί. Οι κινητήρες ανάφλεξης με σπινθήρα και οι κυψέλες στερεού οξειδίου 

μπορούν να λειτουργήσουν βασισμένες στο παραγόμενο αέριο στο 100%. Η μηχανική 

ενέργεια από τους κινητήρες μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. για οδήγηση αντλιών νερού για 

άρδευση ή για σύζευξη με εναλλάκτη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας [9]. 

Ενώ οι αεριοποιητές μικρής κλίμακας υπάρχουν για πάνω από 100 χρόνια, υπήρχαν λίγες 

πηγές για την απόκτηση ενός τέτοιου μηχανήματος. Οι συσκευές μικρής κλίμακας είναι 

συνήθως έργα χειροποίητα. Ωστόσο, επί του παρόντος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκετές 

εταιρείες προσφέρουν αεριοποιητές για τη λειτουργία μικρών κινητήρων [9]. 

Οι περισσότεροι αεριοποιητές σε εμπορική λειτουργία σήμερα χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή θερμότητας, έναντι των συμβατικών κινητήρων εσωτερικής καύσης, λόγω των 

αυστηρών απαιτήσεων όσον αφορά την θερμαντική αξία του καυσίμου και την 

περιεκτικότητα του σε πίσσα. Το θεμελιώδες πλεονέκτημα ενός αεριοποιητή που συνδέεται 

στενά με ένα σύστημα καύσης είναι η ικανότητά του να παράγει υψηλότερες θερμοκρασίες 

από αυτές που μπορεί να επιτευχθούν με συμβατική καύση, που υπόκειται σε προβλήματα 

σκωρίας σε τέτοιες θερμοκρασίες και, κατά συνέπεια, την ενίσχυση της απόδοσης και της 

παραγωγής του λέβητα [9]. 

Γενικά, η αεριοποίηση είναι μία μέθοδος που ερευνάται και εξελίσσεται αρκετά τα τελευταία 

χρόνια σε όλο τον κόσμο για τα περιβαλλοντικά και οικονομικά της οφέλη. Η παρούσα 

εργασία επικεντρώνεται στην αεριοποίηση ελληνικού λιγνίτη και στην επίδραση που έχει 

στα προϊόντα της αεριοποίησης η μερική πίεση του μέσου αεριοποίησης. Ως μέσο 

αεριοποίησης χρησιμοποιήθηκε CO2 και H2O καθώς και η συμμετοχή και των δύο 

ταυτόχρονα και σε κάθε περίπτωση μελετήθηκαν διάφορες πιέσεις ενώ στην τρίτη 

περίπτωση μελετήθηκαν συνδυασμοί ίδιων μερικών πιέσεων μεταξύ των δύο μέσων 

αεριοποίησης. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αποδείξει μεν την επίδραση της πίεσης 

στην αποδοτικότητα της αντίδρασης αεριοποίησης αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει 

αυτή η μέθοδος ενεργειακής αξιοποίησης του λιγνίτη σε μικρή κλίμακα έτσι ώστε  

μελλοντικά να διερευνηθεί και η εφαρμογή της σε μεγάλη κλίμακα.  
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2. Αεριοποίηση 

2.1 Στάδια Αεριοποίησης 
 

Η διαδικασία της αεριοποίησης μπορεί να χωριστεί σε 5 βασικά στάδια που λαμβάνουν 

χώρα σε κατάλληλο αντιδραστήρα: 

1. Αφυδάτωση ή ξήρανση: συμβαίνει περίπου στους 100° C. Συνήθως ο ατμός που 

παράγεται στο στάδιο αυτό αναμιγνύεται στη ροή αερίου και μπορεί να εμπλέκεται 

με επακόλουθες χημικές αντιδράσεις, ιδίως την ενδόθερμη αντίδραση υδραερίου 

εάν η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή. 

2. Πυρόλυση (ή Αποπτηκοποίηση): συμβαίνει περίπου στους 200-300 ° C και είναι η 

θερμική κατεργασία του άνθρακα απουσία οξυγόνου. Στο στάδιο αυτό 

απελευθερώνονται τα πτητικά που έχει ως αποτέλεσμα απώλεια βάρους έως και 70% 

του αρχικού άνθρακα και παράγεται το εξανθράκωμα. 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 

3. Καύση: τα πτητικά προϊόντα της πυρόλυσης και μέρος του εξανθρακώματος 

αντιδρούν με οξυγόνο σχηματίζοντας κυρίως διοξείδιο του άνθρακα και μικρές 

ποσότητες μονοξειδίου του άνθρακα, ενώ ταυτόχρονα παρέχει θερμότητα για τις 

επακόλουθες αντιδράσεις αεριοποίησης.  

 C + 1/2 O2 → CO  ΔΗ=-110,5 kJ/mol 

 C +  O2 → CO2  ΔΗ=-393 kJ/mol 

4. Αεριοποίηση: συμβαίνει καθώς το εξανθράκωμα αντιδρά με ατμό, διοξείδιο του 

άνθρακα ή αέρα για την παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου. 

 C + H2O →CO + H2  ΔΗ=+131,4 kJ/mol 

 C + CO2 →2 CO  ΔΗ=+172,0 kJ/mol 

 C + 2 H2 →CH4 ΔΗ=-74,8 kJ/mol 

5. Αναμόρφωση:  μέσω της αντίδρασης μετατόπισης υδραερίου εξισορροπούνται οι 

συγκεντρώσεις μονοξειδίου του άνθρακα, ατμού, διοξειδίου του άνθρακα και 

υδρογόνου [11,12,13].  

 CO + H2O →CO2 + H2 ΔΗ=-40,9 kJ/mol 

 CH4 + H2O → CO + 3H2  ΔΗ=+206,3 kJ/mol 
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Σχήμα 2.1: Τα επιμέρους στάδια της αεριοποίησης από το αρχικό καύσιμο έως την 

δημιουργία του αερίου σύνθεσης (syngas) [14] 

2.2 Ο Ρόλος της Πυρόλυσης στην Αεριοποίηση 
 

Πυρόλυση είναι η διεργασία κατά την οποία σύνθετα οργανικά μόρια, όπως 

υδρογονάνθρακες μεγάλης ανθρακικής αλυσίδας, διασπώνται απουσία οξυγόνου σε πιο 

απλά μόρια όπως ελαφρείς υδρογονάνθρακες. Κατά την πυρόλυση του άνθρακα διασπώνται 

πολύπλοκοι χημικοί δεσμοί, παράγονται πτητικές ενώσεις ενώ αλλάζει η σύσταση και οι 

φυσικές ιδιότητες του αρχικού μίγματος [15,16].  
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Η πυρόλυση έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή υγρών, αερίων προϊόντων και προϊόντων 

άνθρακα. Στα αέρια συστατικά της πυρόλυσης περιέχονται κυρίως οξείδια του άνθρακα και 

ελαφροί υδρογονάνθρακες, ενώ τα υγρά προϊόντα αποτελούν ένα πολύπλοκο μίγμα το 

οποίο είναι δύσκολο να προσδιοριστεί και να υπολογιστεί. Το σημαντικότερο και με 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον προϊόν είναι το στερεό υπόλειμμα της πυρόλυσης του άνθρακα. Το 

στερεό αυτό υπόλειμμα ονομάζεται ημικώκ (char). Οι ιδιότητες και η σύσταση  του είναι 

αρκετά βελτιωμένες καθώς το ημικώκ είναι πλούσιο σε στοιχειακό άνθρακα με μικρό 

ποσοστό υδρογόνου και οξυγόνου, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται το πορώδες και η ειδική 

επιφάνεια του. Όλα αυτά συντελούν στην δημιουργία ενός αποδοτικότερου καυσίμου με 

μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη σε σχέση με το αρχικό καύσιμο. Ωστόσο η συγκέντρωσή του 

είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με αυτή του αρχικού άνθρακα [15,16,17]. 

Η ταχύτητα της αντίδρασης πυρόλυσης, τα τελικά προϊόντα και τα ποσοστά τους εξαρτώνται 

από διάφορους παράγοντες. Συνοπτικά αναφέρονται οι εξής: 

 θερμοκρασία πυρόλυσης 

 είδος άνθρακα 

 περιβάλλον πυρόλυσης 

 ρυθμός θέρμανσης 

 πίεση 

 χρόνος παραμονής  

 ανόργανα συστατικά 

 καταλύτες 

Τα τρία βασικά είδη της πυρόλυσης είναι η άνυδρη πυρόλυση που πραγματοποιείται 

απουσία νερού, η ένυδρη πυρόλυση που πραγματοποιείται παρουσία νερού και η πυρόλυση 

σε κενό όπου τα οργανικά υλικά θερμαίνονται σε κενό με σκοπό να μειωθεί το σημείο 

βρασμού και να αποφευχθούν παράπλευρες χημικές αντιδράσεις [18].  

2.3 Αεριοποίηση 
 

Η αεριοποίηση είναι μια διαδικασία που μετατρέπει οργανικά ή ορυκτά καύσιμα που 

βασίζονται σε ανθρακούχα υλικά, σε μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο και διοξείδιο του 

άνθρακα. Αυτό επιτυγχάνεται με την αντίδραση του υλικού σε υψηλές θερμοκρασίες (> 700° 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7


  

25 
 

C), χωρίς καύση, με ελεγχόμενη ποσότητα οξυγόνου ή/και ατμού. Το προκύπτον μείγμα 

αερίων (syngas) είναι το ίδιο το καύσιμο. Η κύρια διαδικασία είναι η αντίδραση του άνθρακα 

με ατμό, σε πιέσεις κάτω των 10 MPa και θερμοκρασίες άνω των 750° C. Για να εκτελεστεί 

αυτή η ισχυρή ενδοθερμική αντίδραση, είναι απαραίτητη η εισαγωγή θερμότητας στη 

διαδικασία, η οποία προσφέρεται είτε από εξωτερικούς παράγοντες  ή με καύση ενός 

μέρους του άνθρακα μέσα στον αντιδραστήρα χρησιμοποιώντας οξυγόνο. Η τελευταία αυτή 

μέθοδος είναι η βάση για την παραγωγή υδρογόνου, αμμωνίας, μεθανόλης, 

υδρογονανθράκων χρησιμοποιώντας τη σύνθεση Fischer-Tropsch και μεθανίου 

χρησιμοποιώντας την αποκαλούμενη αντίδραση καταλυτικής μεθανοποίησης. Μία άλλη 

μέθοδος μετατροπής του άνθρακα σε αέριο είναι η άμεση εξώθερμη μετατροπή άνθρακα με 

υδρογόνο σε μεθάνιο σε παρόμοια κλίμακα πιέσεων και θερμοκρασιών όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω. Αυτή η αντίδραση μπορεί επίσης να συνδυαστεί με την αντίδραση άνθρακα  

ατμού και με αυτόν τον τρόπο οδηγεί σε άμεση μετατροπή άνθρακα σε αέριο σύνθεσης [19].  

Το τελικό αέριο μίγμα μπορεί να περιέχει διάφορες χημικές ενώσεις οι οποίες ποικίλουν 

ανάλογα με το μέσο αεριοποίησης, τη θερμοκρασία αεριοποίησης, την προεπεξεργασία του 

καυσίμου κ.α. Συνοπτικά το αέριο προϊόν αποτελείται από [19,20]:   

• H2  

•  CH4  

• CO   

• CO2  

• Υδρατμό (H2O) 

• Πίσσα 

• Ιπτάµενα σωµατίδια  

• ∆διάφορους ρυπαντές (H2S, NH3, HCl κ.α.)  

Οι κυριότεροι λόγοι που μας οδηγούν στην επιλογή της αεριοποίησης έναντι άλλων μεθόδων 

είναι η αύξηση της θερμαντικής αξίας του καυσίμου με την απομάκρυνση μη εύφλεκτων 

συστατικών όπως το άζωτο και το νερό, η απομάκρυνση του θείου και του αζώτου από το 

καύσιμο και η αποτροπή της εισόδου τους στην ατμόσφαιρα και η μείωση της αναλογίας 

άνθρακα προς υδρογόνο (C/H) στο καύσιμο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

αεριοποίησης, το καύσιμο υφίσταται ξήρανση, πυρόλυση, αναγωγή και καύση. Η ξήρανση 

απελευθερώνει την υγρασία και η πυρόλυση αφαιρεί τα πτητικά με τη μορφή αερίων CO, 
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CO2, ελαφρών υδρογονανθράκων και πίσσας. Τέλος, στην καύση το ημικώκ αποσυντίθεται 

περαιτέρω για να παράγει περισσότερα αέρια προϊόντα [21]. 

 Η διαδικασία της αεριοποίησης περιλαμβάνει μία σειρά από αντιδράσεις οι οποίες 

βασίζονται στην θερμότητα που παράγεται από τις παρακάτω αντιδράσεις [22]: 

C+O2 ↔ CO2    ΔΗ=-393 kJ/mol  (2.1) 

H2+1/2 O2 ↔ H2O   ΔΗ=-285,9 kJ/mol  (2.2) 

C+1/2 O2 ↔ CO   ΔΗ=-110,5 kJ/mol  (2.3)  

Οι κύριες αντιδράσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της αεριοποίησης είναι οι 

εξής: 

1. Πρωτογενής Αναμόρφωση με Ατμό: Μερική οξείδωση του άνθρακα με ατμό (H2O)  

 C+H2O↔H2+CO ΔΗ=+131,4 kJ/mol  (2.4) 

2. Δευτερογενής Αναμόρφωση με Ατμό: Πλήρης οξείδωση του άνθρακα με ατμό (H2O)

 C+2H2O ↔ H2+CO2 ΔΗ=+90 kJ/mol (2.5) 

3. Reverse Boudouard: Αντίδραση του ημικώκ με το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) προς 

μονοξείδιο του άνθρακα  

 C+CO2↔2CO  ΔΗ=+172,0 kJ/mol (2.6) 

4. Μετατόπιση Υδραερίου: Αυτή η εξωθερμική αντίδραση είναι γνωστή και ως water-

gas shift reaction και έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει την αναλογία υδρογόνου προς 

μονοξείδιο του άνθρακα στο αέριο μίγμα  

 CO+ H2O ↔CO2+ H2  ΔΗ=-40,9 kJ/mol (2.7) 

5. Υδρογονοαεριοποίηση: Αντίδραση του ημικώκ με το υδρογόνο (H2) προς το 

σχηματισμό μεθανίου (CH4). Ο σχηματισμός μεθανίου προτιμάται στις εφαρμογές 

IGCC λόγω της υψηλής θερμαντικής του αξίας: 

 C+2H2→CH4 ΔΗ=-74,8 kJ/mol   (2.8) 

6. Μεθανίωση: Μετατροπή του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) σε μεθάνιο μέσω 

υδρογόνωσης [16]:  
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 CO+3H2→CH4+ H2O  ΔΗ=-205,0 kJ/mol (2.9) 

 

2.4 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αεριοποίηση 
 

Το αέριο μίγμα, η ταχύτητα της αντίδρασης της αεριοποίησης, η σύσταση του αερίου 

σύνθεσης καθώς και άλλα χαρακτηριστικά της αεριοποίησης εξαρτώνται από διάφορες 

παραμέτρους που διέπουν την αντίδραση αυτή. Ανάλογα με τις παραμέτρους αυτές μπορεί 

να διαφέρει η ποιοτική και ποσοτική σύσταση του παραγόμενου αερίου, η θερμαντική αξία 

του τελικού αέριου μίγματος, η ταχύτητα της αντίδρασης κ.α. Οι βασικότερες παράμετροι 

που διακρίνουμε ότι επηρεάζουν την αντίδραση αεριοποίησης είναι οι εξής: 

 Θερμοκρασία  

 Μέσο αεριοποίησης 

 Περιεκτικότητα του καυσίμου σε υγρασία 

 Μερική πίεση του μέσου αεριοποίησης  

 Καταλύτης 

2.4.1 Η Επίδραση της Θερμοκρασίας στην Αεριοποίηση 

 

Η θερμοκρασία είναι μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους λειτουργίας, η οποία 

επηρεάζει την σύνθεση του αερίου μίγματος και την μετατροπή του άνθρακα σε όλες τις 

αντιδράσεις οξείδωσης και αεριοποίησης. Η απόδοση του αερίου, η θερμαντική του αξία, η 

απόδοση του ψυχρού αερίου και η απόδοση του άνθρακα και της πίσσας στις διεργασίες 

αεριοποίησης επηρεάζονται από τη θερμοκρασία. Η επίδραση αυτή βασίζεται στη 

θερμοδυναμική συμπεριφορά των αντιδράσεων και την ισορροπία μεταξύ των ενδόθερμων 

και εξώθερμων αντιδράσεων. Αρχικά, η απόδοση του παραγόμενου αερίου τείνει να αυξηθεί 

με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτό συμβαίνει διότι η αύξηση της θερμοκρασίας επιδρά 

ευμενώς στη διεργασία της πυρόλυσης, της αεριοποίησης του άνθρακα, της αναμόρφωσης 

με ατμό και της διάσπασης των υδρογονανθράκων. Η συγκέντρωση του H2 τείνει να αυξηθεί 

με την αύξηση της θερμοκρασίας κατά την αεριοποίηση καθώς σε υψηλές θερμοκρασίες 

ενισχύεται η ενδόθερμη αντίδραση μετατόπισης υδραερίου η οποία οδηγεί σε παραγωγή 

H2. Παρόμοια συμπεριφορά με το H2 ακολουθεί και το CO καθώς η αύξηση της θερμοκρασίας  

ενισχύει τις ενδόθερμες αντιδράσεις μετατόπισης υδραερίου και Reverse Boudouard. Με 
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άλλα λόγια, σε υψηλές θερμοκρασίες ο άνθρακας τείνει να αντιδράσει με τον ατμό και το 

CO2 για την παραγωγή CO. Από την άλλη πλευρά η συγκέντρωση του CO2 είναι αυξημένη σε 

χαμηλές θερμοκρασίες εξαιτίας της οξείδωσης και της αντίδρασης μετατόπισης υδραερίου 

ενώ καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται το CO2 μειώνεται διότι καταναλώνεται από την 

αντίδραση Reverse Boudouard. Τέλος, η συγκέντρωση του CH4 και των υπόλοιπων 

υδρογονανθράκων παραμένει σχετικά σταθερή τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές 

θερμοκρασίες. Το γεγονός αυτό, δεν σχετίζεται με την αντίδραση της μεθανίωσης αλλά με 

την πυρόλυση του καυσίμου όπου απελευθερώνονται οι πτητικές ενώσεις του. Ωστόσο, 

παρατηρείται μία μικρή διαφορά σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες εξαιτίας του 

σχηματισμού και την κατανάλωσης του CH4 αντίστοιχα. Πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, ότι 

υπάρχει περιορισμός στο πόσο υψηλά μπορεί να φθάσει η θερμοκρασία για τη διεργασία 

της αεριοποίησης  λόγω της επίδρασής της στην περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες στο 

καύσιμο, στα υλικά κατασκευής του αεριοποιητή, στην παραγωγή ανεπιθύμητων αερίων 

όπως NOx, και την επίδρασή της στη σύντηξη τέφρας [23]. 

2.4.2 Η Επίδραση του Μέσου Αεριοποίησης 

 

Σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την απόδοση και τον ρυθμό της αεριοποίησης καθώς 

επίσης την σύσταση και την θερμική αξία του τελικού καυσίμου είναι το μέσο αεριοποίησης 

που χρησιμοποιείται στην διαδικασία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα μέσα 

αεριοποίησης, με τα πιο συνηθισμένα που χρησιμοποιούνται να είναι ο αέρας, το οξυγόνο, 

το διοξείδιο του άνθρακα και ο ατμός. Το μέσο αεριοποίησης έχει επίσης άμεση επίδραση 

στην οικονομική πλευρά της διαδικασίας. Για παράδειγμα η χρήση του αέρα ως μέσο 

αεριοποίησης είναι φθηνή λόγω του χαμηλού κόστους για την παροχή αέρα. Από την άλλη 

πλευρά, η χρήση ατμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους εξαιτίας της θερμότητας 

που απαιτείται για την αντίδραση αεριοποίησης, του κόστους παραγωγής ατμού και της 

ειδικής προστασίας των σωλήνων για την αποφυγή συμπύκνωσης στη γραμμή [24]. 

Η επιλογή του μέσου αεριοποίησης εξαρτάται γενικά από [20]:  

• Τις απαιτήσεις προεπεξεργασίας της πρώτης ύλης  

• Τον ρυθμό παραγωγής ενέργειας  

• Τις απαιτήσεις για χρόνο εκτός λειτουργίας  
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• Τη θερμογόνο δύναμη του αερίου (αέριο µικρής, µέσης και μεγάλης θερμαντικής 

αξίας) 

• Την θερμοκρασία και την πίεση  

• Την επιτρεπόμενη καθαρότητα του αερίου όσο αφορά το θείο, διοξείδιο του 

άνθρακα κ.α. 

•  Την επιτρεπόμενη καθαρότητα του αερίου (πίσσα, τέφρα, κ.α.)  

• Την διαθεσιμότητα, τον τύπο και το κόστος του καυσίμου  

• Τις τοποθεσίες εγκατάστασης του αεριοποιητή και της τελικής χρήσης των προϊόντων 

και των επιδράσεών τους  

• Τους περιορισμούς μεγέθους  

Αέρας/οξυγόνο ως Μέσο Αεριοποίησης 

Ο αέρας αποτελεί ένα κοινό μέσο αεριοποίησης σήμερα. Η χρήση αέρα ή οξυγόνου στην 

αεριοποίηση οξειδώνει το καύσιμο εν μέρει μέσω μιας εξώθερμης αντίδρασης που βοηθά 

στην εκπλήρωση της ενδόθερμης αντίδρασης της αεριοποίησης. Ωστόσο, η χρήση του αέρα 

ως μέσο αεριοποίησης οδηγεί σε ένα αραιότερο τελικό μίγμα με υψηλή συγκέντρωση 

αζώτου και υποβαθμίζει την θερμαντική  του αξία [24]. 

Η αεριοποίηση του καυσίμου με χρήση οξυγόνου ως μέσο αεριοποίησης είναι παρόμοια με 

την αεριοποίηση του αέρα. Ωστόσο, η παραγωγή αερίου σύνθεσης με οξυγόνο ως μέσο 

αεριοποίησης οδηγεί σε ένα αέριο μίγμα ελεύθερο σε άζωτο με σχετικά υψηλές 

συγκεντρώσεις CO και Η2 και με μεγαλύτερη αξία θερμότητας [24,25]. 

Λόγος Αέρα Καυσίμου 

Στην περίπτωση που το μέσο αεριοποίησης που χρησιμοποιείται είναι αέρας θα πρέπει να 

ληφθεί επίσης υπόψιν και η αναλογία αέρα καυσίμου που παρέχεται στο σύστημα. Ο λόγος 

αυτός ονομάζεται ER και είναι ίσος με τον πραγματικό προς τον θεωρητικό λόγο του 

οξυγόνου προς τον άνθρακα. Καθώς ο λόγος ER αυξάνεται, αυξάνεται και το οξυγόνο που 

παρέχεται στην ζώνη οξείδωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η συγκεντρώσεις του H2 και του 

CO να μειώνονται ενώ το CO2 και το CH4 αυξάνονται. Οι αντιδράσεις οξείδωσης στην 

περίπτωση αυτή βασίζονται στην αντίδραση του άνθρακα με το υδρογόνο για να παράγουν 

CO2 και H2O. Ωστόσο, το CH4 δεν εμφανίζει σημαντική αύξηση καθώς τα αντιδρώντα της 
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μεθανίωσης έχουν καταναλωθεί σε μεγάλό μέρος στις αντιδράσεις οξείδωσης. Ταυτόχρονα, 

καθώς ο λόγος ER αυξάνεται, ο λόγος H2/CO αρχικά μειώνεται και στην συνέχεια ξεκινά να 

αυξάνεται. Αυτό συμβαίνει διότι σε χαμηλά ER η συγκέντρωση του CO είναι υψηλότερη από 

αυτή του H2. Με την αύξηση, όμως, του ER αυξάνεται το H2 και μειώνεται το CO. Τέλος, η 

θερμική απόδοση του τελικού αερίου μίγματος αρχικά αυξάνεται με την αύξηση του ER ενώ 

στην συνέχεια μειώνεται με γρήγορους ρυθμούς [26]. 

Ατμός ως μέσο αεριοποίησης 

Ο ατμός μπορεί να αποτελέσει με τη σειρά του ένα ιδανικό μέσο αεριοποίησης γεγονός που 

προσφέρει πολλά οφέλη στη διαδικασία. Αρχικά, ο ατμός ως μέσο αεριοποίησης περιέχει 

μέρος της θερμότητας που απαιτείται για την πραγματοποίησης των αντιδράσεων της 

αεριοποίησης κάνοντας την χρήση του από δαπανηρή, εξαιτίας της ενέργειας που χρειάζεται 

ο ατμός για την μετατροπή του σε υπέρθερμο, σε πιο συμφέρουσα. Επίσης, η παρουσία του 

οδηγεί στην αύξηση της περιεκτικότητας σε Η2 στο τελικό μίγμα. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

στο ότι η παρουσία του ατμού ενισχύει την αντίδραση μετατόπισης υδραερίου καθώς 

αποτελεί αντιδρών της. Παρόμοια συμπεριφορά ακολουθεί και το CO2 για τον ίδιο ακριβώς 

λόγος. Κατά την αντίδραση αυτή, το CO αντιδρά με τον ατμό και παράγει ακόμα μεγαλύτερα 

ποσοστά CO2. Σε αντίθεση με τον αέρα, ο ατμός οδηγεί στην παραγωγή ενός μίγματος που 

στη σύσταση του δεν περιέχεται καθόλου άζωτο. Αυτό αυξάνει την περιεκτικότητα των 

υπόλοιπων ενώσεων στο αέριο μίγμα και κατ’ επέκταση βελτιώνει την απόδοση και την 

θερμική αξία του αερίου σύνθεσης. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραληφθεί ότι η σύσταση 

και το ενεργειακό του περιεχόμενο καθώς και η απόδοση της διεργασίας εξαρτώνται και από 

τον λόγο ατμού προς το αρχικό καύσιμο [21]. Παρόλα αυτά, υπάρχει περίπτωση ο ατμός 

κατά τη διάρκεια της αεριοποίησης να υγροποιηθεί με αποτέλεσμα να μειωθεί αρκετά η 

απόδοση του καυσίμου και η τελική σύσταση [27]. Τέλος, στην περίπτωση του ατμού ο 

ρυθμός μετατροπής του άνθρακα είναι μικρότερος και έτσι απαιτείται περισσότερος χρόνος 

για την πλήρη μετατροπή του. Γενικά, η τεχνολογία αεριοποίησης ατμού έχει μελετηθεί 

αρκετά και η χρήση του ως μέσο αεριοποίησης είναι εδραιωμένη. Συνοπτικά μερικά από τα 

πλεονεκτήματα της αεριοποίησης με ατμό είναι ότι αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για 

την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου, συμβάλλει στην υψηλότερη απόδοση υδρογόνου 

από το καύσιμο, προσφέρει καθαρότερο προϊόν με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

[21,28].  
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Διοξείδιο του άνθρακα ως μέσο αεριοποίησης 

Ένας από τους βασικότερους στόχους στο πλαίσιο μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

είναι η μείωση του CO2 στην ατμόσφαιρα. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί 

συνδυάζοντας τεχνολογίες για την συλλογή και αποθήκευση του CO2 από την ατμόσφαιρα, 

με την αεριοποίηση άνθρακα με CO2 ως μέσο. Η παρουσία του CO2 στην αεριοποίηση 

αυξάνει τα ποσοστά του H2 και του CO στο τελικό αέριο μίγμα. Το CO2 καταναλώνεται κυρίως 

από τις αντιδράσεις  μετατόπισης υδραερίου και Reverse Boudouard και αντιδρά με την 

πίσσα μέσω ξηρής αναμόρφωσης για την παραγωγή μίγματος πλούσιο σε CO και H2 ενώ σε 

χαμηλές θερμοκρασίες συμπεριφέρεται συνήθως ως αδρανές αέριο. Όσο μεγαλύτερος είναι 

ο βαθμός της αντίδρασης Reverse Boudouard τόσο περισσότερο CO2 και άνθρακας 

μετατρέπονται σε CO. Από την άλλη πλευρά, η απόδοση του H2O δεν μεταβάλλεται 

σημαντικά. Ωστόσο, η μερική του πίεση μειώνεται, το οποίο σε συνδυασμό με την αυξημένη 

παραγωγή H2 αποτελεί απόδειξη της υψηλής απόδοσης της αντίδρασης μετατόπισης 

υδραερίου. Εξίσου ελάχιστα αυξάνεται και το ποσοστό του CH4 ,καθώς μικρή ποσότητα 

οργανικού υλικού αποσυντίθεται κατά την διάρκεια της διεργασίας. Στην περίπτωση του CO2 

παρατηρείται και αύξηση της θερμικής αξίας του τελικού αέριου μίγματος ενώ αυξάνεται 

και η μετατροπή του άνθρακα σε σύγκριση με την αεριοποίηση με ατμό. Αυτό το αέριο μίγμα 

μπορεί να αναβαθμιστεί περαιτέρω σε χημικά όπως το οργανικό οξύ, η μεθανόλη και τα 

πολυανθρακικά που απαιτούν χαμηλή αναλογία H2/CO. Τέλος η αντικατάσταση του 

αδρανούς Ν2 στην περίπτωση του αέρα με το CO2 θα μπορούσε να αυξήσει τη επάρκεια 

ψυχρού αερίου (CGE) και τη μετατροπή του άνθρακα (CC) λόγω της αύξησης οξειδωτικού 

στην εισροή. Επιπροσθέτως, έρευνες απέδειξαν ότι το CO2 μπορεί να μειώσει την απόδοση 

πίσσας με την επιτάχυνση της θερμικής πυρόλυσης των πτητικών οργανικών ενώσεων. Αυτό 

το φαινόμενο παρατηρήθηκε σε διάφορες μελέτες, οι οποίες έδειξαν ότι το CO2 δεν 

επιταχύνει απλά την αποσύνθεση των VOCs, αλλά αντιδρά και με αυτά προτείνοντας ότι η 

αεριοποίηση με εμπλουτισμένο CO2 θα μπορούσε να μειώσει τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις σε σχέση τη συμβατική αεριοποίηση με αέρα [29,30]. 

Μίγμα CO2 και Ατμού ως Μέσο Αεριοποίησης 

Έχοντας περιγράψει, λοιπόν, τον τρόπο που επιδρά το εκάστοτε μέσο αεριοποίησης στην 

απόδοση της αντίδρασης, στην θερμική αξία και τη σύσταση του παραγόμενου αέριου 

μίγματος και έχοντας απαριθμήσει τα οφέλη τους, θα ήταν σκόπιμο να μελετηθεί στη 
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συνέχεια και η επίδραση της συνύπαρξης δύο διαφορετικών μέσων αεριοποίησης στην ίδια 

διαδικασία. Ένας από τους κυριότερους συνδυασμούς που παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον είναι αυτός του ατμού με το CO2. Στην περίπτωση μίγματος ατμού και CO2 ως 

μέσο αεριοποίησης, τα Η2 και CO2 εξελίσσονται συνεχώς σε αντίθεση με το CO του οποίου η 

συγκέντρωση δεν ακολουθεί την ίδια συμπεριφορά. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η εξέλιξη 

του CO από την αντίδραση του CO2 με το char παρεμποδίζεται και καταστέλλεται από την 

αντίδραση μετατόπισης υδραερίου και ο ατμός κυριαρχεί έναντι του CO2 για παρόμοιες 

συγκεντρώσεις των δύο μέσων. Αρκετές μελέτες υποστηρίζουν ότι η αντίδραση του CΟ2 με 

το char επηρεάζεται άμεσα από το κλάσμα του CO2 καθώς και η αντίδραση του ατμού με 

char επηρεάζεται περισσότερο από το κλάσμα του CO2 παρά από αυτό του H2O εξαιτίας της 

ανασταλτικής αυτής επίδρασης μεταξύ του ατμού και CO2 κατά τη διάρκεια της 

αεριοποίησης. Ωστόσο άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η αντίδραση του CΟ2 με το char 

παρεμποδίζεται από τον ατμό ενώ η αντίδραση H2Ο με το char δεν επηρεάζεται από το CO2 

αλλά κυρίως από την συγκέντρωση του H2O. H αεριοποίηση με μίγμα ατμού και CO2 

προσφέρει επίσης υψηλή ποσότητα παραγόμενου αερίου [31]. Οι μηχανισμοί των 

αντιδράσεων άνθρακα με CO2 και άνθρακα με Η2Ο έχουν μελετηθεί τόσο με πειραματικές 

τεχνικές όσο και με τη χρήση αρχών της χημεία. Μερικές εξ αυτών κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι αντιδράσεις του char με CO2 και H2O λαμβάνουν χώρα ξεχωριστά σε 

διαφορετικές ενεργές θέσεις στον άνθρακα ενώ άλλες ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της 

αεριοποίησης στο μείγμα, η αντίδραση των δύο αυτών μέσων δεν είναι ανεξάρτητη η μία 

από την άλλη. Ορισμένοι συγγραφείς ανέφεραν ότι η προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα 

παράλληλα με τον ατμό επιβραδύνει την αντίδραση αεριοποίησης, υποστηρίζοντας ότι τα 

CO2 και H2O μοιράζονται μερικές ενεργές θέσεις στο char [32]. 

 2.4.3 Η Επίδραση της Υγρασίας του Καυσίμου 

 

Η περιεκτικότητα του καυσίμου σε υγρασία παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στην θερμική 

απόδοση και στην σύσταση του τελικού αερίου μίγματος. Καθώς η περιεκτικότητα σε 

υγρασία αυξάνεται, η θερμική απόδοση μειώνεται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μέρος 

της θερμότητας που προσφέρεται στο σύστημα δεσμεύεται για να απομακρυνθεί το νερό 

και κατά συνέπεια αυτή η ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη για τις αντιδράσεις αναγωγής και 

για τη μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε χημική. Συνεπώς, η αεριοποίηση καυσίμου με 
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υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία έχει ως αποτέλεσμα την αρκετά χαμηλή θερμική αξία του 

αερίου σύνθεσης. Επίσης, στην περίπτωση αυτή τα υψηλά ποσοστά υγρασίας μειώνουν 

σημαντικά την θερμοκρασία ζώνη της οξείδωσης. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

ανεπαρκή ικανότητα μετατροπής και απομάκρυνσης της πίσσας μαζί με τις επακόλουθες 

συνέπειες. Στην συνέχεια, όσον αφορά τη σύσταση του αέριου μίγματος, η αύξηση της 

υγρασίας οδηγεί σε αύξηση του CO2 και μείωση του H2 και CO ενώ το CH4 παραμένει σχετικά 

σταθερό. Η μείωση του CO και η αύξηση του CO2 οφείλεται στην αντίδραση μετατόπισης 

υδραερίου η οποία υποβοηθάται από την αύξηση της υγρασίας καθώς αποτελεί ένα από τα 

αντιδρώντα. Από την άλλη πλευρά, η ελαφρά μείωση του H2 οφείλεται σε ένα συνονθύλευμα 

της επίδρασης όλων των αντιδράσεων που πραγματοποιούνται κατά τη μείωση και 

οξείδωση του άνθρακα. Τέλος, ο λόγος H2/CO μειώνεται με την αύξηση της περιεκτικότητας 

σε υγρασία καθώς το CO αυξάνεται ενώ το H2 παραμένει σχετικά σταθερό. Η ξήρανση του 

αρχικού καυσίμου έρχεται λοιπόν ως μέτρο ελαχιστοποίησης της υγρασίας του έτσι ώστε 

βελτιστοποιηθεί η θερμική απόδοση και η σύσταση του παραγόμενου αερίου [26,33,34]. 

2.4.4 Μερική Πίεση του Μέσου Αεριοποίησης 

 

Μετά την μελέτη σχετικά με τα χαρακτηριστικά του μέσου αεριοποίησης καθώς και την 

ανάλυσης της επιρροής που ασκεί το εκάστοτε μέσο στο παραγόμενο αέριο μίγμα, στην 

απόδοση της αεριοποίησης καθώς και σε διάφορες άλλες έννοιες της διαδικασίας θα πρέπει 

να μελετηθεί και η επίδραση της μερικής πίεσης του εκάστοτε μέσου. Η μερική πίεση είναι 

αυτή που θα καθορίσει την σύσταση του μέσου που θα χρησιμοποιηθεί και το ποσοστό 

αυτού που θα οδηγήσει σε επιθυμητά αποτελέσματα. Παρακάτω λοιπόν, γίνεται ανάλυση 

της επίδρασης της μερικής πίεσης για τον ατμό, το CO2 καθώς και το μίγμα ατμού με CO2 ως 

μέσο. 

Μερική Πίεση του Ατμού 

Αρχικά, από θερμοδυναμική σκοπιά καθώς και από προηγούμενα πειράματα που έχουν 

διεξαχθεί έχει παρατηρηθεί ότι ο ρυθμός και η απόδοση της αεριοποίησης μειώνονται, 

καθώς μειώνεται η μερική πίεση του ατμού. Με τη μείωση της μερικής πίεσης του ατμού 

μειώνεται και η απόδοση της αντίδρασης μετατόπισης υδραερίου. Παράλληλα, η μετατροπή 

του άνθρακα αυξάνεται με την αύξηση της μερικής πίεσης ωστόσο, όχι τόσο σημαντικά σε 

σύγκριση με άλλες παραμέτρους όπως για παράδειγμα η παρουσία καταλύτη. Όσον αφορά 
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την σύσταση του τελικού αέριου μίγματος, σε μέσες θερμοκρασίες 600-650 o C η μερική 

πίεση του ατμού δεν επηρεάζει σημαντικά την σύσταση του. Αντίθετα, σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες 700-750 o C η μείωση της μερικής πίεσης του ατμού μειώνει τα ποσοστά του 

H2 και του CO2 ενώ το CO αυξάνεται στο τελικό μίγμα. Αυτό εξηγείται καθώς η σύσταση του 

αερίου στην περίπτωση του ατμού εξαρτάται κυρίως από την αντίδραση μετατόπισης 

υδραερίου σημειώνοντας μία ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των δύο. Στην περίπτωση που η 

μερική πίεση μειώνεται, η χημική ισορροπία της αντίδρασης μετατόπισης υδραερίου 

μετατοπίζεται προς τα αριστερά όπου το H2 και CO2 καταναλώνονται για την παραγωγή CO. 

Προηγούμενα πειραματικά δεδομένα έχουν αποδείξει ότι για σταθερή θερμοκρασία η 

απόδοση και το εύρος εφαρμογής της αντίδρασης αυτής μειώνεται με τη μείωση της μερικής 

πίεσης του ατμού. Επίσης, έχουν υπολογίσει ότι η απόδοση και το εύρος της αντίδρασης 

μεγιστοποιείται σε θερμοκρασία 650 o C ενώ σε χαμηλότερες και υψηλότερες θερμοκρασίες 

το εύρος και η απόδοση μειώνονται [35,36].  

Μερική Πίεση του CO2 

Παρόμοια συμπεριφορά με τον ατμό ακολουθεί και το CO2 όσον αφορά την απόδοση και τον 

ρυθμό της αεριοποίησης. Συγκεκριμένα, η αύξηση της μερικής πίεσης του CO2 οδηγεί σε 

αύξηση του ρυθμού της αεριοποίησης και επιτυγχάνεται μεγαλύτερη μετατροπή του 

άνθρακα. Μάλιστα, σε υψηλές μερικές πιέσεις του CO2 επιτυγχάνεται σχεδόν πλήρης 

μετατροπή του άνθρακα. Αντίθετα, σε χαμηλές πιέσεις η μετατροπή είναι αισθητά 

χαμηλότερη ακόμα και για μεγάλους χρόνους παραμονής του char στον αεριοποιητή. Σε 

αντίθεση με τον ισχυρισμό αυτό, άλλες έρευνες μέσα από μια πιο λεπτομερής ανάλυση στην 

επιρροή της συγκέντρωσης του CO2 στην μετατροπή του άνθρακα απέδειξαν ότι η μετατροπή 

του άνθρακα πραγματοποιείται ταχύτερα σε χαμηλές συγκεντρώσεις παρά σε υψηλές. 

Επίσης, με την αύξηση της μερικής πίεσης, το κλάσμα του CO στο τελικό αέριο μίγμα 

αυξάνεται ενώ το ποσοστό του H2 και του CO2 μειώνεται. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί λογικά 

από το γεγονός ότι καθώς αυξάνεται η μερική πίεση του CO2 ευνοείται η ενδόθερμη  

αντίδραση reverse Boudouard καθώς και η προς τα πίσω αντίδραση μετατόπισης υδραερίου. 

Στην αντίδραση Reverse Boudouard, το CO2 καταναλώνεται με σκοπό τον σχηματισμό του 

CO. Από την άλλη πλευρά, στην προς τα πίσω αντίδραση μετατόπισης υδραερίου 

καταναλώνεται επίσης CO2 καθώς και H2 για να παραχθεί περισσότερο CO και Η2Ο. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα την μείωση του CO2 και του H2 και την ταυτόχρονη αύξηση του CO στο τελικό 
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αέριο μίγμα. Ωστόσο, το CH4 δεν εξαρτάται σημαντικά από την μερική πίεση του CO2 καθώς 

επηρεάζεται περισσότερο από την προεπεξεργασία που έχει υποστεί το καύσιμο και την 

ύπαρξη πτητικών ενώσεων σε αυτό. Παρά το γεγονός ότι η αύξηση του CO2 μετατοπίζει την 

αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου προς τα αριστερά για την παραγωγή περισσότερου 

CO, διαπιστώθηκε από διάφορες έρευνες ότι μία μεγάλη αύξηση του ποσοστού του CO2 στο 

μέσο αεριοποίησης μπορεί να μειώσει την παραγωγή CO. Προηγούμενα πειράματα έχουν 

δείξει ότι όταν το ποσοστό του CO2 βρίσκεται κοντά στο 60%, τα κλάσματα CO και CH4 στο 

αέριο μίγμα έφθασαν στο μέγιστο ενώ η θερμική αξία του αερίου σύνθεσης 

ελαχιστοποιείται [35,36]. 

Μερική Πίεση Μίγματος CO2 και Ατμού 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην περίπτωση όπου χρησιμοποιείται μίγμα CO2 και ατμού κατά 

την αεριοποίηση του άνθρακα, τα δύο αυτά μέσα “ανταγωνίζονται” για να καταλάβουν τις 

ενεργές θέσεις στην επιφάνεια του char. Ωστόσο, η τάση αυτή εξαρτάται κυρίως από την 

μερική πίεση του εκάστοτε μέσου στο μίγμα. Συγκεκριμένα, σε χαμηλές μερικές πιέσεις και 

των δύο αυτών μέσων το ποσοστό της επιφάνειας που δεσμεύεται από το καθένα είναι 

χαμηλή, συνεπώς δεν παρατηρείται έντονα αυτή η συμπεριφορά. Το ίδιο ισχύει και στην 

περίπτωση όπου η μερική πίεση και των δύο μέσων είναι υψηλή όπως επίσης και η 

διαθέσιμη ενεργή επιφάνεια του char. Στην περίπτωση όμως που η ενεργή επιφάνεια δεν 

είναι αρκετή και για τα δύο μέσα, η υψηλή μερική πίεση σηματοδοτεί τον ανταγωνισμό για 

την κάλυψη των ενεργών θέσεων επάνω στο char από τον ατμό και το CO2. Δεδομένης αυτής 

της τάσης λοιπόν, η μερική πίεση των δύο μέσων επηρεάζει και την σύσταση του τελικού 

αέριου μίγματος. Συγκεκριμένα, για μερική πίεση του ατμού υψηλότερη από αυτή του CO2, 

το ποσοστό του CO2, του H2  και των υδρογονανθράκων με κύριο το CH4 αυξάνονται. Αυτό 

συμβαίνει καθώς η παρουσία του πλεονάζοντος ατμού ενισχύει τις αντιδράσεις μετατόπισης 

υδραερίου και μεθανίωσης και σε συνδυασμό με την αποπτηκοποίηση παρατηρούνται αυτά 

τα ποσοστά.  Ωστόσο, καθώς η μερική πίεση του CO2 αυξάνεται στο μίγμα του μέσου 

αεριοποίησης και πλησιάζει το H2O, παρατηρείται αυξημένη παραγωγή H2 ενώ το CO δεν 

εμφανίζει έντονες κορυφές. Στην περίπτωση αυτή η αντίδραση μετατόπισης υδραερίου 

παρεμποδίζει την αντίδραση Reverse Boudouard με αποτέλεσμα να παρατηρείται αυξημένη 

παραγωγή H2 σε αντίθεση με το CO. Με την αύξηση της μερικής πίεσης του CO2 παρατηρείται 

και ελάττωση των CH4 και H2 διότι η αντίδραση της μεθανίωσης εξασθενεί. Η αύξηση της 
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μερικής πίεσης του CO2 σε τιμή μεγαλύτερη από αυτή του ατμού οδηγεί και πάλι σε αύξηση 

του CO γεγονός που υποδηλώνει ότι το CO2 έχει λάβει κυρίαρχη θέση και πάλι στην 

αεριοποίηση [31,37]. 

2.4.5 Η Επίδραση του Καταλύτη 

 

Η χρήση καταλυτών στην αεριοποίηση του άνθρακα δεν είναι απαραίτητη, αλλά μπορεί να 

συμβάλλει υπό ορισμένες συνθήκες στην απομάκρυνση της πίσσας από το αέριο προϊόν, 

ειδικά εάν ο εγκατεστημένος εξοπλισμός δεν μπορεί να την υποστηρίξει, και στη μείωση της 

περιεκτικότητας σε μεθάνιο στο τελικό αέριο μίγμα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί ως αέριο σύνθεσης. Η ανάπτυξη της καταλυτικής αεριοποίησης ξεκίνησε 

από την ανάγκη για αναμόρφωση της πίσσας. Όταν το αέριο προϊόν έρχεται σε επαφή με τα 

σωματίδια του καταλύτη, η πίσσα ή ο συμπυκνωμένος υδρογονάνθρακας μπορεί να 

αναμορφωθεί είτε με ατμό είτε με διοξείδιο του άνθρακα, παράγοντας έτσι επιπλέον 

υδρογόνο και μονοξείδιο του άνθρακα. Αυτό βασίζεται στις παρακάτω δύο αντιδράσεις:   

1. Αναμόρφωση με ατμό:  CnHm+ nH2O → (n+m/2)H2 + nCO  (2.8) 

2. Αναμόρφωση με διοξείδιο του άνθρακα:  

    CnHm+ nCO2 → 2nCO + (m/2)H2                    (2.9) 

Συνεπώς, η ανεπιθύμητη πίσσα και τέφρα μετατρέπονται σε επιπλέον αέριο καύσιμο. 

Επίσης, βελτιώνονται τόσο η απόδοση της αεριοποίησης όσο και η θερμική αξία του τελικού 

καυσίμου. Ένας δεύτερος λόγος για την εφαρμογή της καταλυτικής αεριοποίησης είναι η 

απομάκρυνση του μεθανίου από το παραγόμενο αέριο μίγμα. Για την επίτευξη αυτού του 

στόχου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τόσο την αντίδραση αεριοποίησης με ατμό όσο και 

με διοξείδιο του άνθρακα . Η αναμόρφωση αυτή είναι πολύ σημαντική για την παραγωγή 

του τελικού αέριου μίγματος κυρίως σε εφαρμογές που δεν επιθυμούν την παρουσία του 

μεθανίου και απαιτούν ακριβή αναλογία CO και H2 στο αέριο του προϊόντος. Η μετατροπή 

του μεθανίου επιτυγχάνεται με τις παρακάτω αντιδράσεις:  

1.  CH4 + H2O → CO + 3H2  ΔH=+207 kJ/mol  (2.10) 

2.  CH4 + CO2 → 2CO + 2H2 ΔΗ=+247 kJ/mol  (2.11) 
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 Αυτή η αντίδραση, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή υδρογόνου από 

μεθάνιο, ευνοείται σημαντικά από την παρουσία καταλυτών με βάση το νικέλιο. Από την 

άλλη πλευρά, η αναμόρφωση του μεθανίου με διοξείδιο του άνθρακα δεν χρησιμοποιείται 

τόσο πολύ όσο η αναμόρφωση με ατμό, αλλά παίζει βασικό ρόλο στον περιορισμό των 

εκπομπών δύο αερίων του θερμοκηπίου και μπορεί να είναι μια καλή επιλογή για την 

απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα από το αέριο προϊόν [38]. 
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3. Περιγραφή Πειράματος 

3.1 Μέθοδος Παρασκευής Εξανθρακωμάτων  
 

Για την παραγωγή των εξανθρακωμάτων χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή καύσιμα με 

κοκκομετρία 0.2–3 mm, τα οποία αρχικά ξηράνθηκαν για 16 ώρες στους 120° C. Στην 

συνέχεια 75 gr του δείγματος εισήχθησαν σε σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα (Inconel® με 

D=8.5 cm και L=68 cm), ο οποίος τοποθετήθηκε σε φούρνο υψηλών θερμοκρασιών για τη 

θερμική επεξεργασία του λιγνίτη. Η θερμοκρασία κατεργασίας που εξετάστηκε ήταν 800ο C 

(εξανθράκωση). Σε κάθε περίπτωση, η θερμική επεξεργασία έλαβε χώρα υπό ροή Ν2 (250 

cm3/min) και ρυθμό θέρμανσης 2ο C/min, ως την τελική θερμοκρασία εξανθράκωσης, η 

οποία διατηρούνταν σταθερή για 1 ώρα. Στην συνέχεια τα δείγματα ψύχθηκαν με φυσικό 

τρόπο υπό την ίδια ροή Ν2. 

3.2  Απόδοση Πυρόλυσης σε Στερεά, Υγρά και Αέρια Προϊόντα  
 

 

Σχήμα 3.1: Επί τοις εκατό κατά βάρος απόδοση σε στερεά (S LG), υγρά (L LG) και αέρια (G 

LG) προϊόντα της πυρόλυσης του λιγνίτη στους 800ο C 

Για τον υπολογισμό της απόδοσης εξανθράκωσης, ζυγιζόταν το στερεό υπόλειμμα καθώς και 

τα υγρά προϊόντα που προέκυπταν από τους συμπυκνώσιμους ατμούς, ενώ η απόδοση προς 

αέρια προϊόντα προέκυπτε από τη διαφορά του αρχικού βάρους και του βάρους των 
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στερεών και υγρών κλασμάτων της εξανθράκωσης. Στο Σχήμα 3.2 απεικονίζεται η % κ.β. 

απόδοση προς στερεά (S), υγρά (L) και αέρια (G) προϊόντα της πυρόλυσης του λιγνίτη στους 

800o C. Για το δείγμα LG η αύξηση της θερμοκρασίας κατεργασίας ελαττώνει την απόδοση 

του στερεού κλάσματος από 88% σε 57,7% στους 800o C, αντίστοιχα, ενώ αυξάνει την % κ.β. 

απόδοση προς αέρια από 3% σε 27,2% στους 800o C. Τα αποτελέσματα βρίσκονται σε 

συμφωνία με την συμπεριφορά που ακολουθείται στη θερμική επεξεργασία στερεών 

καυσίμων, όπου καθώς εντείνεται η επεξεργασία αυξάνεται το κλάσμα προς αέρια προϊόντα 

και μειώνεται το κλάσμα των στερεών. 

3.3 Περιγραφή Πειραματικής Διάταξης 
 

3.3.1 Εισαγωγή 

 
Σχήμα 3.2: Πειραματική διάταξη της αεριοποίησης βιομάζας σε αντιδραστήρα 

αεριοποίησης σταθερής κλίνης 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται η περιγραφή των πειραματικών διατάξεων και 

τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. Αναφέρονται και αναλύονται επίσης οι τεχνικές των φυσικοχημικών 

χαρακτηρισμών της βιομάζας, καθώς και οι μέθοδοι παραγωγής ορισμένων καταλυτικών 

υλικών. Τέλος, παρουσιάζονται οι αρχές λειτουργίας των αναλυτικών οργάνων που 
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χρησιμοποιήθηκαν για τις μετρήσεις τα οποία περιλαμβάνονται στο σύστημα ανάλυσης των 

αντιδρώντων - προϊόντων. 

Η πειραματική διάταξη περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: 

 Το σύστημα τροφοδοσίας υδρατμών 

 Το σύστημα ρύθμισης και τροφοδοσίας των αντιδρώντων αερίων 

 Το σύστημα θέρμανσης του αντιδραστήρα 

 Τον αντιδραστήρα σταθερής κλίνης 

 Το σύστημα ανάλυσης αντιδρώντων - προϊόντων. 

Στο Σχήμα 3.1 απεικονίζεται το βασικό διάγραμμα ροής της πειραματικής διάταξης [41]. 

3.3.2 Σύστημα Τροφοδοσίας Υδρατμών  
 

 

Σχήμα 3.3: Σύστημα τροφοδοσίας υδρατμών. (1) Κεφαλή κορεστή, (2) Φρίτα 

Για την τροφοδοσία υδρατμών στον αντιδραστήρα, χρησιμοποιήθηκε μια πρόσθετη διάταξη 

που ονομάζεται κορεστής, ο οποίος απεικονίζεται στο Σχήμα 4.2.  
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Ο κορεστής είναι κατασκευασμένος από γυαλί και η χωρητικότητά του ισούται περίπου με 

50 cm3. Τα αέρια τροφοδοσίας, εισερχόμενα από τον πυθμένα του κορεστή, διαπερνούν την 

πορώδη φρίτα (2) και διαχέονται στην κύρια μάζα του νερού που βρίσκεται πάνω από αυτή. 

Τα αέρια συμπαρασύρουν τους υδρατμούς που βρίσκονται σε ισορροπία με το υγρό 

(σύμφωνα με την τάση ατμών του νερού) και καταλήγουν μαζί με το υπόλοιπο μίγμα 

τροφοδοσίας μέσα στον αντιδραστήρα. Το νερό εισάγεται από την κεφαλή (1), η οποία 

στεγανοποιείται για να αποφεύγονται απώλειες. Η ένωση του κορεστή με τα υπόλοιπα 

συστήματα που απεικονίζονται στο διάγραμμα ροής πραγματοποιείται με ελαστικούς 

σωλήνες και για την επίτευξη μεγαλύτερης στεγανοποίησης χρησιμοποιούνται σφικτήρες. 

Τέλος, ο έλεγχος της θερμοκρασίας του νερού πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλου 

θερμοστοιχείου το οποίο τοποθετείται στην κεφαλή (1) και συνδέεται με ψηφιακό 

θερμορυθμιστή [39,40]. 

3.3.3 Σύστημα Ρύθμισης και Τροφοδοσίας των Αντιδρώντων Αερίων  

 

Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν αέρια, τα οποία ήταν καθαρά 

συστατικά ή μείγματα αερίων αραιωμένα σε ήλιο, υψηλής καθαρότητας (99.999%). Η 

προμήθεια τους έγινε από την εταιρεία Air Liquide Hellas. Το σύστημα τροφοδοσίας και 

ρύθμισης των αντιδρώντων περιελάμβανε:  

•Φιάλες υψηλής πίεσης (200 bar) των αντιδρώντων αέριων, εφοδιασμένες με 

μανοεκτονωτές μεταβλητής πίεσης.  

•Βαλβίδες αντεπιστροφής, για να ασφαλίζουν το περιεχόμενο των φιαλών υψηλής πίεσης. 

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής ήταν χάλκινες (1/8 in) και η πίεση εξόδου τους ήταν 

ατμοσφαιρική.  

•Ροόμετρα μεταβλητής παροχής (Fischer & Porter) για τον καθορισμό της επιθυμητής ροής 

των προτύπων αερίων μιγμάτων από τις φιάλες υψηλής πίεσης του κάθε αντιδρώντος  

•Δύο τρίοδες βαλβίδες συνδεδεμένες στην είσοδο και στην έξοδο του αντιδραστήρα 

αεριοποίησης, οι οποίες παρείχαν την δυνατότητα στο αντιδρών μείγμα είτε να 

κατευθύνεται προς τον αντιδραστήρα αεριοποίησης είτε να τον παρακάμπτει και να 

οδηγείται στο σύστημα ανάλυσης.  
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•Ένα ροόμετρο φυσαλίδας στην έξοδο της διεργασίας προς τον απαγωγό για την μέτρηση 

της ροής από το αντίστοιχο ροόμετρο μεταβλητής παροχής ή για τη μέτρηση της συνολικής 

παροχής αντιδρώντων (όταν η ροή παρέκαμπτε τον αντιδραστήρα αεριοποίησης) ή των 

προϊόντων (όταν η ροή κατευθύνονταν στον αντιδραστήρα αεριοποίησης). 

•Για το σύστημα ροής χρησιμοποιήθηκαν χάλκινοι και πλαστικοί σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(HDPE), διαμέτρου 1/8 in.  

Αρχικά ρυθμιζόταν η ογκομετρική παροχή κάθε συστατικού του αντιδρώντος μείγματος, με 

την χρήση του αντίστοιχου ροόμετρου μεταβλητής παροχής και τη μέτρησή της στο 

ροόμετρο φυσαλίδας για να επιτευχθεί η επιθυμητή σύσταση και ογκομετρική παροχή 

εισόδου στον αντιδραστήρα αεριοποίησης. Η συνολική ογκομετρική παροχή του 

αντιδρώντος μείγματος καθορίζονταν στην επιθυμητή τιμή με την αραίωση του αντιδρώντος 

μείγματος με καθαρό He. Αφού ρυθμίστηκε το αντιδρών μείγμα, το συνολικό ρεύμα 

κατευθύνονταν με τη βοήθεια του συστήματος τριόδων βαλβίδων στο σύστημα ανάλυσης 

για το έλεγχο της σύστασης. Αν υπήρχε απόκλιση μεταξύ της σύστασης των αντιδρώντων και 

τις επιθυμητές τιμές διορθώνονταν οι παροχές στα ροόμετρα μεταβλητής παροχής και τα 

αντιδρώντα κατευθύνονταν εκ νέου στο σύστημα ανάλυσης για τον έλεγχο της σύστασής 

τους. Η συνολική παροχή των αντιδρώντων διατηρήθηκε ίση με 30 cm3/min και οι μετρήσεις 

διεξήχθησαν σε πίεση ίση με 1 atm. Με τη χρήση σαπουνοδιαλύματος στις συνδέσεις των 

συσκευών, των σωληνώσεων και συγκρίνοντας την ογκομετρική παροχή κατά τη διέλευση ή 

την παράκαμψη του αντιδραστήρα αεριοποίησης γινόταν έλεγχος για τυχόν διαρροές στο 

σύστημα [39]. 

3.3.4 Σύστημα Θέρμανσης του Αντιδραστήρα Αεριοποίησης  
 

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας του αντιδραστήρα αεριοποίησης πραγματοποιούνταν με 

θερμορυθμιστή ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με θερμοστοιχείο που βρίσκονταν στο ύψος 

της κλίνης αεριοποίησης, το οποίο τοποθετούνταν στο εσωτερικό του φούρνου. Η 

θερμοκρασία μετριόταν συνεχώς από το θερμοστοιχείο και την ένδειξη την εμφάνιζε στην 

οθόνη του θερμορυθμιστή. Συνεπώς, ο θερμορυθμιστής ρυθμιζόταν ανάλογα με την 

επιθυμητή θερμοκρασία [39].  

Το θερμοστοιχείο τύπου Κ αποτελείται από δυο διαφορετικούς αγωγούς, των οποίων η 

επιλογή καθορίζει το είδος και τα χαρακτηριστικά του. Η λειτουργία του θερμοστοιχείου 
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βασίζεται στο φαινόμενο Peltier, κατά το οποίο μεταξύ δυο σημείων σύνδεσης δυο 

διαφορετικών μετάλλων ή ημιαγωγών που βρίσκονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες 

αναπτύσσεται ένα ηλεκτρικό δυναμικό. Έτσι, το θερμοστοιχείο αποτελεί ουσιαστικά ένα 

μέσο που μετατρέπει τη διαφορά θερμοκρασίας σε διαφορά δυναμικού. Έτσι επιτυγχάνεται 

η μετατροπή ενός φυσικού μεγέθους (θερμοκρασία) στην αναλογική περιοχή ηλεκτρικών 

σημάτων. Η μαθηματική σχέση που συνδέει τη διαφορά θερμοκρασίας (ΔΤ) με την 

εμφανιζόμενη διαφορά δυναμικού (ΔV) απεικονίζεται παρακάτω [39]: 

𝛥𝛵 = 𝛢(𝛥𝑉) + 𝛣(𝛥𝑉)2 + 𝐶(𝛥𝑉)3   (3.1) 

Τα χαρακτηριστικά του θερμοστοιχείου Κ για την παρούσα πειραματική διάταξη ήταν [1]: 

Πίνακας 3.1: Στοιχεία θερμοστοιχείου 

 

3.3.5 Πειραματικός Αντιδραστήρας Αεριοποίησης Σταθερής κλίνης  

 

Ο Αντιδραστήρας Αεριοποίησης Σταθερής Κλίνης (Σχήμα 3.3) κατασκευάστηκε από γυάλινο 

σωλήνα χαλαζία (quartz) σε Σχήμα ανάστροφου Π, με μήκος 20 cm (5)2 και διάμετρο 1 cm. 

Σε βάθος 18 cm τοποθετήθηκε μια πορώδης φρίτα (7), που βοηθούσε στο να συγκρατεί τον 

λιγνίτη και το εξανθράκωμα του. Για να μη ξεπερνιούνται τα 5-7 mm συνολικού ύψους της 

κλίνης αεριοποίησης (6) χρησιμοποιήθηκε κατάλληλη ποσότητα λιγνίτη, με αποτέλεσμα οι 

κλίσεις συγκέντρωσης και θερμοκρασίας στο εσωτερικό της να θεωρούνται αμελητέες. Ο 

ακροδέκτης του θερμοστοιχείου (1) ήταν τοποθετημένος στο ύψος της κλίνης, όπως 

διακρίνεται και στο Σχήμα 3.3 έτσι ώστε υποβοηθούμενος από το φούρνο μέσω των 

θερμικών αντιστάσεων (3) και της μόνωσης (2) να υπάρχει ταύτιση μεταξύ των ενδείξεων 

του θερμοστάτη και της πραγματικής θερμοκρασίας, που επικρατούσε στο εσωτερικό της 

κλίνης.  
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Στις άκρες του Αντιδραστήρα Αεριοποίησης Σταθερής Κλίνης (οι οποίες βρίσκονταν εκτός της 

περιοχής αντίδρασης) εφαρμόζονταν ειδικά λάστιχα και με τις κατάλληλες ενώσεις (unions 

1/8in) συνδέονταν με το σύστημα τροφοδοσίας και ρύθμισης των αντιδρώντων. Η περαιτέρω 

στεγανοποίηση γινόταν με χρήση σφικτήρων κατά τη σύνδεση των λάστιχων στο υπόλοιπο 

σύστημα. Εξαιτίας της κοκκοειδούς μορφολογίας του λιγνίτη (100-200 μm) υπήρχε κίνδυνος 

κάποιοι κόκκοι να εισχωρήσουν στους πόρους της φρίτας με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνταν πτώση πίεσης στην κλίνη αεριοποίησης έχοντας ως συνέπεια την αλλοίωση 

των πειραματικών αποτελεσμάτων. Για να αποφευχθεί τέτοιο πρόβλημα πριν την εισαγωγή 

του λιγνίτη πάνω από την φρίτα εναποτίθενταν ένα λεπτό στρώμα από κόκκους χαλαζία [39]. 

 

Σχήμα 3.4: Αντιδραστήρας Αεριοποίησης Σταθερής Κλίνης (ΑΑΣΚ). Σχηματική απεικόνιση: 

(1: θερμοστοιχείο, 2: θερμική μόνωση, 3: θερμικές αντιστάσεις, 4: θάλαμος ελεγχόμενης 

θερμοκρασίας, 5: ΑΑΣΚ, 6: κλίνη αεριοποίησης 7: φρίτα) 

3.3.6 Σύστημα Ανάλυσης  

 

Το σύστημα ανάλυσης των αντιδρώντων και των προϊόντων αποτελείται από τον Αέριο 

χρωματογράφο (Gas Chromatographer) [39].  
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3.3.6.1 Αέριος Χρωματογράφος  

 

Το σύστημα ανάλυσης περιελάβανε έναν αέριο χρωματογράφο Shimadzu (GC-14B) 

εξοπλισμένο με ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (TCD), ανιχνευτή ιοντισμού φλόγας (FID) 

και δύο χρωματογραφικές στήλες πλήρωσης, μία στήλη Porapac QS (10ft×1/8in.) και μία 

στήλη Molecular Sieve 13X (10ft×1/8in.). Ο διαχωρισμός του διοξειδίου του άνθρακα, του 

νερού και των ανώτερων υδρογονανθράκων (C ≥2) λάμβανε χώρα στη χρωματογραφική 

στήλη Porapaq QS. Το υδρογόνο, το μονοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και το οξυγόνο 

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 [39]. 
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4. Αξιολόγηση Μεθοδολογίας 

Χαρακτηρισμού Καυσίμων 

4.1 Προσεγγιστική και Στοιχειακή Ανάλυση 

 
Πίνακας 4.1: Στοιχειακή, προσεγγιστική ανάλυση και θερμογόνος δύναμη των καυσίμων 

 

Κατά την προσεγγιστική ανάλυση και σύμφωνα με τον πίνακα 4.1 παρατηρούμε ότι καθώς η 

θερμοκρασία της θερμικής επεξεργασίας του καυσίμου αυξάνεται, μειώνεται η 

περιεκτικότητα του σε άνθρακα. Την ίδια πτωτική τάση ακολουθεί και η θερμογόνος δύναμη 

του καυσίμου. Σύμφωνα με τη στοιχειακή ανάλυση, η περιεκτικότητα σε τέφρα και ο 

σταθερός άνθρακας αυξάνονται με την αύξηση της θερμοκρασίας πυρόλυσης  ενώ η πτητική 

ύλη και η υγρασία μειώνονται 

 

4.2 Ανάλυση BΕΤ 
 

Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση BET που έγινε σε λιγνίτη 

και στο εξανθράκωμα του που πυρολύθηκε στους 800° C. Σύμφωνα με αυτά, προκύπτει ότι 

η αύξηση της θερμοκρασίας θερμικής επεξεργασίας οδηγεί σε αύξηση της ειδικής 

επιφάνειας του εξανθρακώματος. Συγκεκριμένα, η τιμή της ειδικής επιφάνειας του 

εξανθρακώματος κορυφώνεται απότομα για θερμοκρασία πυρόλυσης 800ο C και ισούται με 

190,6 m2/gr. Ταυτόχρονα, ισχύει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ειδική επιφάνεια του 

εξανθρακώματος τόσο περισσότερες είναι οι ενεργές θέσεις για το μέσο αεριοποίησης 

αυξάνοντας έτσι το ρυθμό αεριοποίησης. Οπότε καταλληλότερο είδος λιγνίτη προς 

αεριοποίηση κρίνεται αυτό που έχει πυρολυθεί στους 800° C σύμφωνα με την BET ανάλυση. 
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Πίνακας 4.2: Ειδική επιφάνεια του πρωτογενούς λιγνίτη και των εξανθρακωμάτων του μετά 
από ανάλυση BET 

 

4.3 Ανάλυση SEM 
 

Στο Σχήμα 4.1 δίνονται οι εικόνες SEM των δειγμάτων λιγνίτη σε διαφορετική μεγέθυνση για 

τον λιγνίτη και το εξανθράκωμα του στους 800ο C. Ο πρωτογενής λιγνίτης παρουσιάζει 

ακανόνιστη μορφολογία, και σωματίδια μεγέθους 1 έως 10 μm . Σε ότι αφορά το 

παραγόμενο εξανθράκωμα στους 800° C, η δομή γίνεται πιο πυκνή λόγω της πλήρης 

απομάκρυνσης πτητικών ενώσεων και υγρασίας και της αύξησης του ανθρακικού μέρους. 
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Σχήμα 4.1 Εικόνες ανάλυσης SEM δειγμάτων λιγνίτη 
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5. Πειραματικό Μέρος 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

τα πειράματα που διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να αποσαφηνιστούν και να μελετηθούν οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την αεριοποίηση όπως αυτοί έχουν ήδη παρουσιαστεί στο 

προηγούμενο κεφάλαιο με βασικότερους εξ αυτών, την επιλογή του μέσου αεριοποίησης, 

την μερική πίεση του εκάστοτε μέσου καθώς και την θερμική επεξεργασία που έχει υποστεί 

το αρχικό καύσιμο δηλαδή ο λιγνίτης σε προηγούμενα στάδια. Η μελέτη αυτή αφορά την 

συγκέντρωση των CO2, H2, CO και CH4 στο τελικό αέριο μίγμα, την εξέλιξη της συγκέντρωσης 

τους σε σχέση με τη θερμοκρασία καθώς και την συνολική μετατροπή του άνθρακα και τον 

τρόπο που όλα αυτά μεταβάλλονται στην περίπτωση της θερμικής πυρόλυσης του λιγνίτη 

στους 800 οC. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά και βασιζόμενοι σε θερμοδυναμικά, θεωρητικά 

και άλλα πειραματικά μοντέλα της διαδικασίας της αεριοποίησης θα εξάγουμε τα δικά μας 

συμπεράσματα για τον τρόπο που οι παραπάνω παράγοντες επιδρούν στην αεριοποίηση. 

5.1 Η Επίδραση της Θερμικής Επεξεργασίας του Λιγνίτη στην Αεριοποίηση 
 

Αρχικά, και πριν μελετήσουμε το εκάστοτε μέσο ξεχωριστά και την μερική του πίεση θα 

πρέπει να προσδιοριστεί η διαφορά μεταξύ πρωτογενών και θερμικά επεξεργασμένων 

δειγμάτων λιγνίτη από όπου θα προκύψει η αναγκαιότητα για τη θερμική επεξεργασία πριν 

την αεριοποίηση του σε πολλές περιπτώσεις. Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται η 

εξέλιξη της σύστασης του αέριου προϊόντος για δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Σε κάθε 

διάγραμμα εμφανίζονται δύο καμπύλες με τη μία να αναφέρεται σε πρωτογενή λιγνίτη (LG) 

και την άλλη να αναφέρεται σε θερμικά επεξεργασμένο λιγνίτη στους 800o C (LG800) [41].  

Κατά τη διάρκεια της θερμικής επεξεργασίας ο λιγνίτης υφίσταται αλλαγές στην σύσταση και 

την περιεκτικότητα του. Πιο συγκεκριμένα, περίπου στους 100° C, αρχίζουν να εξατμίζονται 

οι πτητικές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένης της υγρασίας. Η περιεκτικότητα σε υγρασία 

επηρεάζει επίσης την θερμική επεξεργασία. Εάν η περιεκτικότητα σε υγρασία είναι χαμηλή, 

υπάρχει κίνδυνος η διαδικασία να παράγει μεγάλη ποσότητα σκόνης αντί για έλαια. Επίσης, 

άλλες ουσίες, όπως οι πρωτεΐνες, μπορεί μερικώς να αλλάξουν ή να αποσυντεθούν ήδη σε 
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αυτό το στάδιο. Αυτή η διαδικασία καταναλώνει πολλή ενέργεια, επομένως η θερμοκρασία 

μπορεί να σταματήσει να αυξάνεται έως ότου ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο [41,42]. 

Μεταξύ 100 και 500° C, πολλά οργανικά μόρια διασπώνται ενώ συνεχίζουν να 

απελευθερώνονται πτητικά. Τα περισσότερα σάκχαρα αρχίζουν να αποσυντίθενται στους 

160-180° C. Τα προϊόντα που αποσυντίθενται συνήθως περιλαμβάνουν νερό, μονοξείδιο του 

άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα καθώς και μεγάλο αριθμό οργανικών ενώσεων. Τα αέρια 

και τα πτητικά προϊόντα απελευθερώνονται από το δείγμα ενώ μερικά από αυτά ενδέχεται 

να συμπυκνωθούν ξανά ως καπνός και κατά τη διαδικασία αυτή απορροφάται επίσης 

ενέργεια. Μερικά πτητικά μπορεί να αναφλεγούν και να καούν, δημιουργώντας μια ορατή 

φλόγα. Τα μη πτητικά κατάλοιπα μετά από αυτό το στάδιο γίνονται συνήθως πλουσιότερα 

σε άνθρακα και σχηματίζουν μεγάλα διαταραγμένα μόρια [41]. 

Τέλος, η θερμική επεξεργασία σε υψηλότερες θερμοκρασίες έως και 800ο C, οδηγεί στην 

διάσπαση πιο πολύπλοκων οργανικών ενώσεων. Επίσης, συνεχίζουν να απελευθερώνονται 

πτητικές ενώσεις σε χαμηλότερο ρυθμό βέβαια σε σχέση με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. 

Το στερεό υπόλειμμα μετά την θερμική επεξεργασία στους 800ο C είναι πλούσιο σε άνθρακα 

και περιέχει ελάχιστες έως και καθόλου πτητικές ενώσεις και υγρασία με αποτέλεσμα το 

ενεργειακό του περιεχόμενο να είναι αρκετά υψηλό σε σχέση με το αρχικό καύσιμο [41]. 

5.1.1 Αεριοποίηση με Διοξείδιο του Άνθρακα 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αεριοποίησης των LG και LG800 με CO2 

ως μέσο αεριοποίησης. Το κύριο προϊόν που παρατηρήθηκε κατά την αεριοποίηση του LG 

και LG800 ήταν το CO  ακολουθούμενο από την παραγωγή H2 και CH4 σε μικρές ποσότητες.  

Τόσο στην περίπτωση του LG όσο και στο LG800 η παρουσία του CO2, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 5.1.1, ενισχύει την παραγωγή του CO έναντι των υπόλοιπων αέριων προϊόντων. Για 

τον LG ο σχηματισμός CO ξεκινάει στους 300ο C και για τον LG800 στους 500ο C. Η αύξηση 

αυτή οφείλεται στη θερμική διάσπαση και οξείδωση του άνθρακα με O2 σε χαμηλές 

θερμοκρασίες κάτω από 500ο C και στην ενδόθερμη αντίδραση 2.6 σε πιο υψηλές 

θερμοκρασίες H μέγιστη συγκέντρωση και για τα δύο καύσιμα εμφανίζεται κοντά στους 700ο 

C ενώ στον LG800 η συγκέντρωση είναι μεγαλύτερη από τον LG. Αυτό συμβαίνει λόγω της 

αύξησης της επιφάνειας επαφής και της περιεκτικότητας σε σταθερό άνθρακα του καυσίμου 
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καθώς και της επίδρασης των καταλυτικών συστατικών που περιέχονται στην τέφρα εξαιτίας  

της θερμικής επεξεργασίας που έχει υποστεί.  

Η αύξηση αυτή του CO, ακολουθείται από αντίστοιχη κατανάλωση του CO2 σύμφωνα με το 

4ο διάγραμμα του Σχήματος 5.1.1. Η κατανάλωση αυτή ξεκινάει στους 350ο C για τον LG και 

στους 450ο C για τον LG800 ενώ κορυφώνεται στους 700o C και στις δύο περιπτώσεις. Το 

γεγονός ότι οι θερμοκρασίες αυτές συμπίπτουν με την παραγωγή του CO, επιβεβαιώνει ότι 

το μεγαλύτερο μέρος του άνθρακα χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό του CO. Ωστόσο στην 

περίπτωση του LG η κατανάλωση του είναι ελαφρώς μικρότερη εξαιτίας της θερμικής 

επεξεργασίας που έχει υποστεί ο LG800.  

 

Σχήμα 5.1.1: Ποσοστιαία παραγωγή των CH4 (Διάγραμμα 1), H2 (Διάγραμμα 2), CO 

(Διάγραμμα 3) και CO2 (Διάγραμμα 4) των δειγμάτων LG και LG800 κατά την αεριοποίηση 

με 100 kPa CO2 (τροφοδοσία: 100 mg δείγματος, Ροή CO2: 30 cm3/min) 

Τέλος, ο σχηματισμός των Η2 και CH4, όπως φαίνεται στο 1ο και 2ο διάγραμμα του Σχήματος 

5.1.1 είναι αμελητέος καθώς η παρουσία του CO2 δεν ευνοεί την παραγωγή τους σύμφωνα 



  

52 
 

με τις αντιδράσεις της αεριοποίησης. Ο σχηματισμός τους οφείλεται στην θερμική 

αποικοδόμηση υδρογονανθράκων που υπάρχουν στην  υφιστάμενη πτητική ύλη, σε 

θερμοκρασίες χαμηλότερες των 500 oC. H παραγωγή του CH4 παρατηρείται μόνο στην 

περίπτωση του πρωτογενή λιγνίτη, γεγονός που συμφωνεί και με τη μείωση του 

περιεχομένου της πτητικής ύλης του LG800.  

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται η συνολική παραγωγή εκφρασμένη σε mmol των CO 

CH4 και  H2, κατά την αεριοποίηση του LG και LG800 με CO2. H συνολική παραγωγή (Ni) του 

εκάστοτε αέριου προϊόντος υπολογίζεται από την Σχέση 5.2. 

  𝑟𝑖 =
[𝑖]%∙𝐹𝑜𝑢𝑡

60∙𝑉𝑚∙100
  (5.1) 

 𝑁𝑖 = ∫ 𝑟𝑖 𝑑𝑡 
𝑡

0
 (5.2) 

όπου [i]: η ποσοστιαία συγκέντρωση του εκάστοτε αέριου προϊόντος (%) 

Fout: η συνολική ροή στην έξοδο του αντιδραστήρα (cm3/min) 

Vm : ο μοριακό όγκος του εκάστοτε αερίου για θερμοκρασία 25ο C και πίεση 1 bar 

ri: ο ρυθμός παραγωγής του εκάστοτε αέριου προϊόντος (mol/min) 

Πίνακας 5.1.1: Η συνολική παραγωγή των CO, H2 και CH4 κατά την αεριοποίηση του LG και 

LG800 με CO2 εκφρασμένη σε mmol  

α/α LG LG800 

CO (mmol) 4.30 5.10 

H2 (mmol) 0.02 0.01 

CH4 (mmol) 0.02 - 

 

5.1.2 Αεριοποίηση με Ατμό  

 

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται τα διαγράμματα που προέκυψαν από την αεριοποίηση 

του LG και LG800 με ατμό (H2O) ως μέσο αεριοποίησης. Tα κύρια προϊόντα που 

παρατηρήθηκαν ήταν το Η2 και το CO2 λόγω της αντίδρασης μετατόπισης του υδραερίου, 
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ακολουθούμενο από την παραγωγή του CO και αμελητέες ποσότητες CH4. Στο Σχήμα 5.1.2, 

παρουσιάζεται η ποσοστιαία μετατροπή του εκάστοτε προϊόντος σε συνάρτηση με την 

θερμοκρασία και για τις δύο περιπτώσεις. 

 

Σχήμα 5.1.2: Ποσοστιαία παραγωγή των CH4 (Διάγραμμα 1), H2 (Διάγραμμα 2), CO 

(Διάγραμμα 3) και CO2 (Διάγραμμα 4) των δειγμάτων LG και LG800 κατά την αεριοποίηση 

τους με 10 kPa ατμό (τροφοδοσία: 100 mg δείγματος, Ροή Η2Ο: 30 cm3/min) 

Η συγκέντρωση του H2, όπως φαίνεται στο 2ο διάγραμμα του Σχήματος 5.1.2, αυξάνεται με 

την αύξηση της θερμοκρασίας τόσο για τον LG όσο και για τον LG800. Η αύξηση αυτή ξεκινά 

στους 450-500ο C για τον LG και LG800 και οφείλεται αρχικά στην εξώθερμη αντίδραση 2.7 

που ευνοείται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Το Η2 συνεχίζει να αυξάνεται έως τους 600o C για 

τον LG και τους 800ο C για τον LG800. Η αύξηση αυτή προκύπτει από τις ενδόθερμες 

αντιδράσεις αεριοποίησης 2.5 και 2.7 οι οποίες ευνοούνται σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Η 

θερμοκρασιακή διαφορά στις μέγιστες συγκεντρώσεις των δύο καυσίμων οφείλεται στην 

απουσία πτητικών ουσιών στον LG800. 
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Παρόμοια συμπεριφορά με το H2 ακολουθεί το CO και το CO2 όπως φαίνεται στο διάγραμμα 

3 και 4 αντίστοιχα. Το CO2 ξεκινάει να αυξάνεται από τους 300ο C εξαιτίας της αντίδρασης 

2.6  που ευνοείται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ο σχηματισμός του CO2 για τον LG αυξάνεται 

έως τους 600ο C ενώ για τον LG800 έως τους 650ο C. Στην συνέχεια καταναλώνεται προς το 

σχηματισμό CO μέσω των ενδόθερμων αντιδράσεων Reverse Boudouard (2.6) και RWGS 

(2.7). Ο σχηματισμός CO σε χαμηλές θερμοκρασίες θα μπορούσε να αποδοθεί σε θερμική 

διάσπαση του καυσίμου και απελευθέρωση O2 το οποίο στη συνέχεια οξειδώνει μερικώς το 

καύσιμο και οδηγεί στο σχηματισμό μικρής ποσότητας CO και CO2. Στον LG η παραγωγή CO 

κορυφώνεται στους 650ο C. Στον LG800 η παραγωγή CO κορυφώνεται για πρώτη φορά στους 

600ο C ενώ στιγμιαία μειώνεται καθώς καταναλώνεται από την εξώθερμη αντίδραση 2.7. 

Στην συνέχεια αυξάνεται έως τους 800ο C λόγω της ενδόθερμης αντίδρασης 2.6 που 

ευνοείται σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Ωστόσο, η συγκέντρωση του CO2 παραμένει 

μεγαλύτερη από αυτή του CO καθώς η παρουσία ατμού ευνοεί περισσότερο την αντίδραση 

2.7 και κατ’ επέκταση τον σχηματισμό του CO2. 

Τέλος, ο σχηματισμός του μεθανίου όπως παρουσιάζεται στο 1ο  διάγραμμα του Σχήματος 

5.1.2 είναι αμελητέος. Στην περίπτωση του LG συναντώνται δύο κορυφές στη μετατροπή του 

CH4 μία στους 400o C και μία στους 600o C. Η πρώτη κορυφή οφείλεται στην απελευθέρωση 

της πτητικής ύλης και στην θερμική αποικοδόμηση της σε χαμηλές θερμοκρασίες προς το 

σχηματισμό CH4 και άλλων απλούστερων υδρογονανθράκων. Η δεύτερη κορυφή οφείλεται 

στις εξώθερμες αντιδράσεις αεριοποίησης 2.8 και 2.9 οι οποίες οδηγούν στον σχηματισμό 

του μεθανίου. Στην περίπτωση του LG800 παρατηρείται μία μόνο κορυφή στους 750-800o C 

ως αποτέλεσμα της αεριοποίησης του καυσίμου . Η ελάχιστα αυξημένη παραγωγή μεθανίου 

στη περίπτωση του LG σε σχέση με τον  LG800 μπορεί να αποδοθεί στην εξάτμιση της 

υγρασίας του καυσίμου και στην συμμετοχή της στις αντιδράσεις αεριοποίησης υπό τη 

μορφή ατμού. Παρόλα αυτά, η επιρροή που ασκεί η υγρασία στο σχηματισμό του μεθανίου 

φαίνεται ποσοστιαία να είναι  μικρή [43]. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μέρος των H2 και CH4 αναμένεται να παραχθεί από τη θερμική 

πυρόλυση βαρέων υδρογονανθράκων όπως η πίσσα. Η θερμική πυρόλυση των βαρέων 

υδρογονανθράκων είναι δυνατή σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 

της αεριοποίησης του LG η θερμοκρασιακή ζώνη οξείδωσης βρέθηκε να είναι πολύ χαμηλή, 

κάτι που μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι μέρος της θερμότητας δεσμεύεται από την 
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περιεχόμενη υγρασία για την εξάτμιση της. Αυτό θα μπορούσε να είναι ο λόγος για την 

παραγωγή σχεδόν παρόμοιας ποσότητας H2 τόσο για τον LG όσο και για τον LG800 στην ίδια 

θερμοκρασία. Ως εκ τούτου, μπορεί να συναχθεί από τα αποτελέσματα ότι η αντίδραση 

αεριοποίησης επηρεάζεται περισσότερο από τη μείωση της θερμοκρασίας του 

αντιδραστήρα για καύσιμο υψηλής υγρασίας, παρά από την επίδραση της χρήσης ατμού ως 

μέσο αεριοποίησης [44].  

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται η συνολική παραγωγή εκφρασμένη σε mmol των Η2, 

CO2, CO και CH4, κατά την αεριοποίηση του LG και LG800 με CO2. 

Πίνακας 5.1.2: Η συνολική παραγωγή των H2, CO2, CO και CH4 κατά την αεριοποίηση του LG 

και LG800 με ατμό (H2O) εκφρασμένη σε mmol 

α/α LG LG800 

H2 (mmol) 1.82 3.20 

CO2 (mmol) 1.15 2.10 

CO (mmol) 0.45 0.8 

CH4 (mmol) 0.02 0.01 

 

Σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα, τα διαγράμματα και τους πίνακες για τα δύο 

μέσα αεριοποίηση, προκύπτει ότι στην περίπτωση του CO2 υπερισχύει ο σχηματισμός του 

CO έναντι των υπόλοιπων αερίων. Αντίθετα στην περίπτωση του ατμού, εμφανίζεται 

μεγαλύτερος σχηματισμός τόσο του H2 όσο και του CO2 ενώ σε μικρότερες ποσότητες 

παρατηρείται και σχηματισμός CO. Ωστόσο η παραγωγή του δεν είναι τόσο σημαντική σε 

σύγκριση με αυτή στο CO2. Τέλος, και για τα δύο μέσα αεριοποίησης ισχύει ότι αφενός ο 

σχηματισμός του CH4 είναι αμελητέος και αφετέρου ότι η θερμική κατεργασία του καυσίμου 

οδηγεί σε αύξηση στο σχηματισμό των κύριων αερίων που παρατηρούνται σε κάθε 

περίπτωση. 

5.2 Η Επίδραση της Μερική Πίεσης του Μέσου στην Αεριοποίηση 
 

Εφόσον λοιπόν έχει μελετηθεί επίδραση της θερμικής επεξεργασίας και η φύση του μέσου 

αεριοποίησης κρίνεται σημαντικό να προσδιοριστεί και ο τρόπος με τον οποίο τα παραπάνω 

αποτελέσματα μεταβάλλονται σε σχέση με την μερική πίεση του εκάστοτε μέσου 
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αεριοποίησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πραγματοποιήθηκαν πειράματα για 

διαφορετικές τιμές της μερικής πίεσης του CO2 και του H2O για θερμικά επεξεργασμένο και 

πρωτογενή λιγνίτη. Και σε αυτή την περίπτωση τα κύρια προϊόντα που παρατηρήθηκαν στο 

τελικό αέριο μίγμα ήταν τα CO2, H2, CO και CH4.  

5.2.1 Πρωτογενής Λιγνίτης  
 

Παρόλο που έχει ήδη αποσαφηνιστεί η θετική επίδραση της θερμικής επεξεργασίας του 

λιγνίτη στην διαδικασία της αεριοποίησης στην προηγούμενη ενότητα, θα πρέπει να ληφθεί 

εξίσου υπόψιν και κατά τη μελέτη της επίδρασης της μερικής πίεσης του μέσου 

αεριοποίησης στην διαδικασία αυτή. Η  παρουσία πτητικών ενώσεων και υγρασίας, ως κύριο 

χαρακτηριστικό του πρωτογενούς λιγνίτη, όπως προέκυψε και από την προηγούμενη 

ενότητα, επηρεάζουν άμεσα την συμπεριφορά του μέσου αεριοποίησης και κατ’ επέκταση 

την σύσταση του τελικού αέριου μίγματος. 

5.2.1.1 Αεριοποίηση με CO2  

 

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αεριοποίησης του πρωτογενούς 

λιγνίτη (LG) με CO2 για τις εξής μερικές πιέσεις: 5 kPa , 10 kPa, 20 kPa, 50 kPa και 100 kPa. Το 

κύριο προϊόν που προέκυψε είναι το CO ακολουθούμενο από την παραγωγή H2 και CH4 σε 

μικρές ποσότητες. Στο Σχήμα 3.2.1 παρουσιάζεται η ποσοστιαία παραγωγή τους, σε 

συνάρτηση με τη θερμοκρασία και τη μερική πίεση του CO2.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το κύριο προϊόν της αεριοποίησης του LG με CO2 είναι το CO. 

Σύμφωνα με το 3ο διάγραμμα του Σχήματος 5.2.1, το CO αυξάνεται καθώς αυξάνεται η 

μερική πίεση του CO2 διότι ευνοείται η ενδόθερμη αντίδραση 2.6 όπου το CO2 

καταναλώνεται για τον σχηματισμό CO. Η συγκέντρωση του για κάθε τιμή της μερικής πίεσης 

μεγιστοποιείται κοντά στους 650-700ο C. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι η αύξηση της μερικής 

πίεσης του CO2 ακολουθεί εκθετική συμπεριφορά για την παραγωγή του CO διότι στα 50 και 

100 kPa CO2 η ποσοστιαία παραγωγή του CO παραμένει σχεδόν σταθερή. Το γεγονός αυτό, 

φανερώνει ότι η παραγωγή του CO πιθανώς μεγιστοποιείται κοντά στα 50 kPa και δεν 

απαιτείται μεγαλύτερη κατανάλωση CO2 για την παραγωγή αέριου μίγματος πλούσιο σε CO 

[43].  
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Σχήμα 5.2.1: Ποσοστιαία παραγωγή των CH4 (Διάγραμμα 1), H2 (Διάγραμμα 2), CO 

(Διάγραμμα 3) και CO2 (Διάγραμμα 4)  για διαφορετικές τιμές της μερικής πίεσης του CO2 

(τροφοδοσία: 100 mg δείγματος, Ροή CO2: 30 cm3/min) 

Τέλος, παρατηρούμε στο 1ο και 2ο διάγραμμα του Σχήματος 5.2.1 ότι η ποσοστιαία 

παραγωγή των Η2 και CH4 δεν είναι τόσο σημαντική καθώς, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η 

παραγωγή τους οφείλεται στην απελευθέρωση και θερμική αποικοδόμηση της πτητικής 

ύλης σε χαμηλές θερμοκρασίες και συνεπώς δεν επηρεάζεται από τη μεταβολή της 

συγκέντρωσης του CO2. 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται η συνολική παραγωγή εκφρασμένη σε mmol των CO 

CH4 και  H2, κατά την αεριοποίηση του LG με 5, 10, 20, 50 και 100 kPa CO2. 

Πίνακας 5.2.1: Η συνολική παραγωγή των CO, H2 και CH4 κατά την αεριοποίηση του LG  με 

CO2 για 5, 10, 20, 50 και 100 kPa εκφρασμένη σε mmol. 

α/α 5 kPa 10 kPa 20 kPa 50 kPa 100 kPa 
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CO (mmol) 3.20 3.43 3.66 4.25 4.28 

H2 (mmol) 0.08 0.04 0.02 0.03 0.02 

CH4 (mmol) 0.02 - 0.01 0.01 0.02 

 

5.2.1.2 Αεριοποίηση με H2O 

 

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αεριοποίησης του πρωτογενούς 

λιγνίτη (LG) με ατμό (Η2Ο) για τις εξής μερικές πιέσεις: 5 kPa , 10 kPa, 20 kPa. Τα κύρια 

προϊόντα που προέκυψαν είναι το H2 και το CO2, ακολουθούμενα από το σχηματισμό CO ενώ 

παρατηρήθηκε CH4 σε μικρές συγκεντρώσεις. Η ποσοστιαία παραγωγή τους παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 5.2.2, σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία και τη μερική πίεση του ατμού. 

 

Σχήμα 5.2.2: Ποσοστιαία παραγωγή των CH4 (Διάγραμμα 1), H2 (Διάγραμμα 2), CO 

(Διάγραμμα 3) και CO2 (Διάγραμμα 4)  για διαφορετικές τιμές της μερικής πίεσης του H2O 

(τροφοδοσία: 100 mg δείγματος, Ροή Η2Ο: 30 cm3/min) 
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Αρχικά, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.2.2, ο σχηματισμός του Η2 αυξάνεται καθώς αυξάνεται 

η μερική πίεση του ατμού. Αυτό οφείλεται αφενός στην εξώθερμη αντίδραση 2.7 για 

χαμηλές θερμοκρασίες και αφετέρου στις ενδόθερμες αντιδράσεις 2.4 και 2.5 οι οποίες 

ευνοούνται σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Για κάθε τιμή της μερικής πίεσης, η μέγιστη 

παραγωγή H2 εμφανίζεται περίπου στους 600-650ο C. Ωστόσο, στην περίπτωση των 5 και 10 

kPa ατμού, ο σχηματισμός Η2 είναι σχεδόν ίδιος γεγονός που φανερώνει ότι σε χαμηλές 

πιέσεις ατμού ο σχηματισμός Η2 δεν μεταβάλλεται πολύ σημαντικά. 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το 4ο διάγραμμα του Σχήματος 5.2.2, παρατηρούμε ότι το CO2 

αυξάνεται με την αύξηση της μερικής πίεσης του ατμού. Αυτό οφείλεται στο ότι η αύξηση 

της μερικής πίεσης του ατμού ευνοεί την εξώθερμη αντίδραση 2.7 καθώς και την ενδόθερμη 

αντίδραση 2.5. Επίσης, παρατηρούμαι ότι καθώς η μερική πίεση του ατμού αυξάνεται, 

αυξάνεται και η θερμοκρασία στην οποία συναντάται η μέγιστη τιμή της συγκέντρωσης του 

CO2,
 η οποία ξεκινάει από τους 600ο C για τα 5 kPa και φτάνει τους 700ο C για τα 20 kPa H2O. 

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η αύξηση της μερικής πίεσης του ατμού αυξάνει εκτός από 

την παραγωγή του CO2 και το εύρος της αντίδρασης 2.7. Αυτό είναι απόρροια της 

πλεονάζουσας θερμότητας που προσφέρουμε στο σύστημα μέσω του ατμού και της αύξησης 

της θερμοκρασιακής ζώνης των αντιδράσεων οξείδωσης.  

Στην περίπτωση του CO στο 3ο διάγραμμα του Σχήματος 5.2.2, παρατηρούμε ότι η μέγιστη 

παραγωγή πραγματοποιείται στα 20 kPa ατμού και για θερμοκρασία 650ο C ενώ μειώνεται 

καθώς μειώνεται η μερική πίεση του ατμού. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις ενδόθερμες 

αντιδράσεις 2.6 και στην αντίστροφη αντίδραση 2.7 οι οποίες ευνοούνται με την αύξηση της 

θερμοκρασίας και της μερικής πίεσης του ατμού. Ωστόσο τα ποσοστά του CO που 

εμφανίζονται στο διάγραμμα αποκλίνουν ελάχιστα μεταξύ τους καθώς η ποσοστιαία 

παραγωγή του είναι μικρή. 

Τέλος, η παραγωγή του μεθανίου είναι  πάρα πολύ μικρή όπως φαίνεται στο 1ο διάγραμμα 

τους Σχήματος 5.2.2 σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα αεριοποίησης. Η παρουσία των δύο 

κορυφών σε κάθε περίπτωση έχει ήδη αναλυθεί σε προηγούμενη ενότητα και δεν 

επηρεάζεται σημαντικά από την μερική πίεση του ατμού. 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται η συνολική παραγωγή εκφρασμένη σε mmol των CO 

CH4 και  H2, κατά την αεριοποίηση του LG με 5, 10 και 20 kPa Η2Ο. 
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Πίνακας 5.2.2: Η συνολική παραγωγή των H2, CO2, CO και CH4 κατά την αεριοποίηση του LG 

με ατμό (H2O) για 5, 10 και 20 kPa εκφρασμένη σε mmol 

α/α 5 kPa 10 kPa 20 kPa 

H2 (mmol) 1.51 1.82 2.41 

CO2 (mmol) 1.20 1.20 1.57 

CO (mmol) 0.31 0.44 0.54 

CH4 (mmol) 0.01 0.02 0.02 

 

5.2.2 Θερμικά Επεξεργασμένος Λιγνίτης 

 

Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε την συμπεριφορά του μέσου αεριοποίησης και την επίδραση 

της μερικής του πίεσης σε λιγνίτη ο οποίος έχει υποστεί θερμική επεξεργασία στους 800ο C 

αποδεσμευμένο από τις πτητικές ενώσεις και την υγρασία. 

5.2.2.1. Αεριοποίηση με CO2 

 

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αεριοποίησης του θερμικά 

επεξεργασμένου λιγνίτη (LG800) με CO2 για τις εξής μερικές πιέσεις: 5 kPa , 10 kPa, 20 kPa, 

50 kPa και 100 kPa. Το κύριο προϊόν που προέκυψε είναι το CO ακολουθούμενο από το 

σχηματισμό Η2 σε μικρές ποσότητες. Στο Σχήμα 5.2.3  παρουσιάζεται η συμπεριφορά τους σε 

συνάρτηση με τη θερμοκρασία και τη μερική πίεση του CO2. 

Το κυριότερο προϊόν που παρατηρούμε στο Σχήμα 5.2.3 είναι το CO. Στην περίπτωση του CO, 

στο 3ο διάγραμμα του Σχήματος 5.2.3 παρατηρούμε ότι η αύξηση της μερικής πίεση του CO2 

οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής CO. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί από την ενδόθερμη 

αντίδραση 2.6 στην οποία η αύξηση της μερικής πίεσης CO2 ευνοεί την παραγωγή CO. 

Επίσης, οι κορυφές του CO για τις μερικές πιέσεις από 10 έως και 100 kPa εμφανίζονται κοντά 

στους 700ο C. Μικρή διαφορά παρατηρείται στα 5 kPa όπου η κορυφή συναντάται στους 

750ο C. Σε αντίθεση με τον LG, στον LG800 παρατηρούμαι αύξηση της παραγωγής έως και τα 

100 kPa λόγω της αύξησης της περιεκτικότητας σε σταθερό άνθρακα και της απουσίας 

πτητικών ενώσεων. 

Η παραγωγή του CO συνοδεύεται από την αντίστοιχη κατανάλωση του CO2, όπως φαίνεται 

και στο 4ο διάγραμμα του Σχήματος 5.2.3. Η κατανάλωση του ξεκινάει στους 550ο C και 
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κορυφώνεται  στους 700ο C. Η μείωση αυτή είναι πιο έντονη στα 100 kPa ενώ καθώς 

μειώνεται η μερική πίεση του CO2 δεν γίνεται τόσο αισθητή. Αυτό οφείλεται στην ίδια 

αντίδραση που οδηγεί στο σχηματισμό του CO. 

 

 

Σχήμα 5.2.3: Ποσοστιαία παραγωγή των CH4 (Διάγραμμα 1), H2 (Διάγραμμα 2), CO 

(Διάγραμμα 3) και CO2 (Διάγραμμα 4) για διαφορετικές τιμές της μερικής πίεσης του CO2 

(τροφοδοσία: 100 mg δείγματος, Ροή CO2: 30 cm3/min) 

Στην περίπτωση του θερμικά επεξεργασμένου λιγνίτη και στην αεριοποίηση του με CO2 

παρατηρούμε πολύ μικρές ποσότητες Η2 κυρίως λόγω πρωτογενών και δευτερογενών 

αντιδράσεων αναμόρφωσης βαρέων υδρογονανθράκων. Επίσης, δεν πραγματοποιείται 

καθόλου παραγωγή CH4 όπως φαίνεται στο 1ο διάγραμμα του Σχήματος 5.2.3 καθώς οι 

πτητικές ενώσεις που περιέχονται στο αρχικό καύσιμο έχουν ήδη απομακρυνθεί κατά 

θερμική επεξεργασία στους 800o C.  
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Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται η συνολική παραγωγή εκφρασμένη σε mmol των CO 

CH4 και  H2, κατά την αεριοποίηση του LG800 με 5, 10, 20, 50 και 100 kPa CO2. 

Πίνακας 5.2.3: Η συνολική παραγωγή των CO και Η2 κατά την αεριοποίηση του LG800 με 

CO2 για 5, 10, 20, 50 και 100 kPa εκφρασμένη σε mmol 

α/α 5 kPa 10 kPa 20 kPa 50 kPa 100 kPa 

CO (mmol) 4.31 4.78 5.17 5.14 5.88 

H2 (mmol) 0.06 0.03 0.04 0.03 0.01 

 

5.2.2.2 Αεριοποίηση με Η2Ο 

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αεριοποίησης του θερμικά 

επεξεργασμένου λιγνίτη (LG800) με ατμό (Η2Ο) για τις εξής μερικές πιέσεις: 5 kPa , 10 kPa, 

20 kPa. Τα κύρια προϊόντα που προέκυψαν είναι το H2 και το CO2, ακολουθούμενα από το 

σχηματισμό CO και CH4 σε μικρότερες ποσότητες. Η ποσοστιαία παραγωγή τους 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.2.2, σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία και τη μερική πίεση του 

ατμού. 

Όπως και στον LG έτσι και στον LG800, το Η2 αυξάνεται με την αύξηση της μερικής πίεσης 

του ατμού καθώς η ισορροπία της εξώθερμης αντίδρασης 2.7 καθώς και των ενδόθερμων 

αντιδράσεων 2.4 και 2.5 μετατοπίζεται προς τα δεξιά ευνοώντας την παραγωγή του. Η 

αύξηση αυτή ξεκινάει από τους 500ο C και μεγιστοποιείται κοντά στους 750ο C σε κάθε 

περίπτωση. Ταυτόχρονα, παρατηρούμε στο 2ο διάγραμμα του Σχήματος 5.2.4 ότι για 

χαμηλές μερικές πιέσεις ( 5 και 10 kPa) η παραγωγή του H2 δεν διαφέρει καθώς τα ποσοστά 

στο διάγραμμα σχεδόν συμπίπτουν. Αυτό σημαίνει ότι σε χαμηλές πιέσεις η αύξηση της 

πίεσης δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στον σχηματισμό H2. Ωστόσο, στην περίπτωση του 

LG800 η παραγωγή του H2 είναι σημαντικά μεγαλύτερη καθώς η περιεκτικότητα του 

καυσίμου σε σταθερό άνθρακα είναι υψηλότερη [43]. 

Την ίδια τάση ακολουθεί και το  CO2, καθώς η αύξηση της μερικής πίεσης του H2O ευνοεί την 

παραγωγή του CO2 σύμφωνα με το 4ο διάγραμμα του Σχήματος 5.2.4. Αυτό οφείλεται στην 

εξώθερμη αντίδραση αεριοποίησης 2.7 και στις ενδόθερμες αντιδράσεις 2.4 και 2.5 στις 

οποίες η αύξηση της μερικής πίεσης του ατμού ευνοεί τον σχηματισμό CO2 και Η2. Στην 
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περίπτωση αυτή, η μέγιστη συγκέντρωση για τα 5 kPa παρατηρείται στους 550ο C ενώ 

αυξάνεται στους 650ο C όταν η μερική πίεση αγγίζει τα 10 και 20 kP. Επίσης, για την μερική 

πίεση των 10 και 20 kPa η παραγωγή του CO2 δεν διαφέρει αρκετά καθώς τα σημεία στο 

διάγραμμα σχεδόν συμπίπτουν, φανερώνοντας έτσι ότι η αύξηση της μερικής πίεσης του 

ατμού ίσως δεν οδηγήσει πάντα σε αντίστοιχη αύξηση της παραγωγής CO2.  

 

 

Σχήμα 5.2.4: Ποσοστιαία παραγωγή των CH4 (Διάγραμμα 1), H2 (Διάγραμμα 2), CO 

(Διάγραμμα 3) και CO2 (Διάγραμμα 4) για διαφορετικές τιμές της μερικής πίεσης του Η2Ο 

(τροφοδοσία: 100 mg δείγματος, Ροή Η2Ο: 30 cm3/min) 

Στην συνέχεια, στις καμπύλες του CO στο 3ο διάγραμμα του Σχήματος 5.2.4 παρατηρούμε ότι 

η αύξηση της μερικής πίεσης του ατμού οδηγεί σε αύξηση της συγκέντρωσης του CO καθώς 

τα 10 και 20 kPa ατμού οδηγούν σε μεγαλύτερα και σχεδόν ίδια ποσοστά σε αντίθεση με τα 

5 kPa που η παραγωγή είναι αισθητά μικρότερη. Ο σχηματισμός του ευνοείται με την αύξηση 

της μερικής πίεσης του ατμού ως απόρροια των ενδόθερμων αντιδράσεων 2.4, 2.6 και της 

αντίστροφης αντίδρασης 2.7. Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί η επίδραση του ατμού και 

κατ’ επέκταση της μερικής του πίεσης είναι μεγαλύτερη στο CO2 σε σχέση με το CO. 
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Τέλος, παρατηρούμε μία μονό κορυφή στην καμπύλη του μεθανίου ως αποτέλεσμα της 

αεριοποίησης του καυσίμου και της απουσίας πτητικών ενώσεων. Παρόλα αυτά, ο  

σχηματισμός του παραμένει ελάχιστος και στον LG800. 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται η συνολική παραγωγή εκφρασμένη σε mmol των H2, 

CO2, CO και CH4 κατά την αεριοποίηση του LG800 με 5, 10 και 20 kPa Η2Ο. 

Πίνακας 5.2.4: Η συνολική παραγωγή των H2, CO2, CO και CH4 κατά την αεριοποίηση του 

LG800 με ατμό (Η2Ο) για 5, 10 και 20 kPa εκφρασμένη σε mmol 

α/α 5 kPa 10 kPa 20 kPa 

H2 (mmol) 2.31 2.33 2.99 

CO2 (mmol) 1.39 1.61 1.73 

CO (mmol) 0.58 0.59 0.6 

CH4 (mmol) - 0.01 0.01 
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6. Συμπεράσματα 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η επίδραση της μερικής πίεσης του μέσου 

αεριοποίησης στην απόδοση αντίδρασης της αεριοποίησης λιγνίτη και του παραγόμενου 

εξανθρακώματος στους 800ο C. Ως μέσα αεριοποίησης χρησιμοποιήθηκαν μίγμα CO2/He και 

μίγμα H2Ο/He σε διάφορες συγκεντρώσεις. Η θερμική προκατεργασία του λιγνίτη στους 800ο 

C οδήγησε σε εξανθράκωμα με βελτιωμένη απόδοση της αντίδρασης της αεριοποίησης ως 

προς την παραγωγή του αερίου σύνθεσης (CO, CO2, CH4, H2). Η συμπεριφορά αυτή 

αποδίδεται, επί των παρόντων αποτελεσμάτων, στα βελτιωμένα χαρακτηριστικά της δομής 

του εξανθρακώματος (μεγαλύτερη ειδική επιφάνεια), στην υψηλότερη περιεκτικότητα σε 

σταθερό άνθρακα και στη μειωμένη περιεκτικότητα σε πτητική ύλη. Τόσο στον LG όσο και 

στον LG800 η αύξηση της μερικής πίεσης του CO2, οδήγησε στην αύξηση της παραγωγής του 

CO. Το CH4 και το H2 δεν παρουσίασαν κάποια ιδιαίτερη μεταβολή καθώς η παραγωγή τους 

οφείλεται κυρίως στην αποδέσμευση της πτητικής ύλης. Ιδιαίτερα στον LG800 δεν 

παρατηρήθηκε καθόλου σχηματισμός CH4, λόγω της μειωμένης περιεκτικότητας σε πτητική 

ύλη. Τέλος, στην περίπτωση όπου το μέσο αεριοποίησης ήταν ο ατμός (Η2Ο) τόσο στον LG 

όσο και στον LG800 παρατηρήθηκε αύξηση στο σχηματισμό των H2 και CO2 ενώ το CO 

παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Η κύρια διαφορά που παρατηρήθηκε μεταξύ του θερμικά 

επεξεργασμένου και του πρωτογενούς λιγνίτη είναι ότι στην δεύτερη περίπτωση 

παρατηρήθηκε σχηματισμός CH4 και σε χαμηλές θερμοκρασίες λόγω θερμικής 

αποικοδόμησης της πτητικής ύλης. Εφόσον, λοιπόν, έχει διερευνηθεί πειραματικά η 

επίδραση της μερικής πίεσης του εκάστοτε μέσου στο τελικό αέριο μίγμα και στην 

διαδικασία της αεριοποίησης, συνίσταται η μελέτη δύο διαφορετικών μέσων αεριοποίησης 

ταυτόχρονα στο ίδιο πείραμα με διαφορετική μερική πίεση για το καθένα. Σκοπός της 

μελέτης αυτής θα είναι η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που επιφέρει το εκάστοτε μέσο 

στην διαδικασία της αεριοποίησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αεριοποίηση με 

μίγμα CO2/H2Ο ως μέσο αεριοποίησης. Προσθήκη ατμού στο μίγμα θα οδηγήσει σε ένα 

αέριο μίγμα πλούσιο σε Η2, ενώ αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 θα οδηγήσει σε αέριο 

σύνθεσης υψηλής περιεκτικότητας σε CO. 
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