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                                     Περίληψη 

 

Ο άνθρακας είναι κατά πολύ η πιο άφθονη, οικονοµική και ευρέως διανεµόµενη πηγή 
ορυκτού καυσίµου, η οποία υπολογίζεται προς το παρόν σε περισσότερο από το 30% της 
παγκόσµιας κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η τιµή προβλέπεται να παραµείνει σταθερή η 
να αυξηθεί ελάχιστα µέχρι το 2030, καταδεικνύοντας  τον βασικό ρόλο του άνθρακα στο 
άµεσο µέλλον. Σήµερα, η µετατροπή του άνθρακα σε ενέργεια λαµβάνει µέρος κυρίως σε 
συµβατικές µονάδες παραγωγής ενέργειας µε καύση άνθρακα, στις οποίες, ωστόσο, 
προκύπτουν αρκετά σηµαντικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη χαµηλή απόδοση των 
συµβατικών θερµικών κύκλων και την αυξηµένη εκποµπή περιβαλλοντικά επιβλαβών 
αερίων καθιστούν αυτή τη διαδικασία ακατάλληλη για ένα βιώσιµο µέλλον. Οπότε η 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για παραγωγή αποδοτικής καθαρής ενέργειας είναι ζωτικής 
σηµασίας για µια βιώσιµη ενεργειακή οικονοµία . 

Οι κυψέλες καυσίµου µε άµεση χρήση άνθρακα (DCFCs) είναι µεταξύ των πιο 
υποσχόµενων τεχνολογιών µετατροπής ενέργειας, από τη στιγµή που αντιπροσωπεύουν  
τη µόνη ηλεκτροχηµική διάταξη που εκµεταλλεύεται αποδοτικά τη χηµική ενέργεια 
στερεών ανθρακικών υλικών (έως και 80% βαθµός απόδοσης και 50% µείωση των 
εκποµπών CO₂ σε σχέση µε τις συµβατικές µονάδες παραγωγής ενεργείας µε καύση 
άνθρακα). Ωστόσο, η φτωχή ηλεκτροχηµική τους δραστηριότητα, εξ αιτίας της 
περιορισµένης επαφής µεταξύ του στερεού καυσίµου και  της στερεής επιφάνειας επαφής 
ανόδου/ηλεκτρολύτη, αποτελεί µάστιγα για την ανάπτυξη εµπορικών συστοιχιών DCFC. 
Οι περιορισµοί της διάχυσης και η βελτίωση της κινητική της ανόδου µπορούν να 
ξεπεραστούν µέσω της εσωτερικής αεριοποίησης του άνθρακα και της συνεχής ηλεκτρο-
οξείδωσης του. Για το σκοπό αυτό εξετάζεται για πρώτη φορά στην παρούσα  
διπλωµατική εργασία, η επίδραση  τεσσάρων διαφορετικών τύπων άνθρακα (ανθρακίτης, 
ασφαλτούχος άνθρακας, επεξεργασµένος ασφαλτούχος άνθρακας και άνθρακας που έχει 
προέλθει από πυρόλυση πευκόδεντρου) υπό ροή He καθώς και CO2. Στη συνέχεια 
εξετάζεται η ενσωµάτωση καταλύτη, ανθρακικών αλάτων καθώς και ο συνδυασµός και 
των δύο στην πρώτη ύλη κάθε άνθρακα και η επίδραση που έχει το κάθε ένα στην  στην 
απόδοση της κυψέλης. 

Αρχικά παρουσιάζονται οι ενεργειακές ανάγκες σε παγκόσµιο επίπεδο καθώς και ο ρόλος 
του άνθρακα στον ενεργειακό τοµέα παγκοσµίως αλλά και στην Ελλάδα. Τέλος εξετάζεται 
η προσαρµογή των τεχνολογιών άνθρακα για τη µείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και γίνεται µια γενική αναφορά στις κυψέλες καυσίµου. 

Στη συνέχεια εξετάζονται οι συµβατικές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από άνθρακα 
καθώς και ο ρόλος του άνθρακα ως καύσιµο. Προχωρώντας γίνεται µια αναλυτικότερη 
περιγραφή των κυψελών καυσίµου µέσω της απόδοσης, της θερµοδυναµικής τους 
ανάλυσης και της ηλεκτροχηµικής κινητικής τους. Επιπρόσθετα αναλύονται τα βασικά 
χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες των πιο συνηθισµένων τύπων κυψελών καυσίµου. 

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται µία αναλυτική παρουσίαση της πειραµατικής διάταξης καθώς και 
της συνολικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή των πειραµάτων. 
Αναλύεται ο χαρακτηρισµός των υλικών, η τεχνική εναπόθεσης των ηλεκτροδίων και 
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παρουσιάζονται οι µετρήσεις ελέγχου ενεργότητας σε συνθήκες ανοιχτού και κλειστού 
κυκλώµατος. 

Στο κεφάλαιο 4 παρατίθενται τα πειραµατικά αποτελέσµατα και ο σχολιασµός τους ως 
προς την απόδοση και το σχηµατισµό CO στους 700°C,750°C και 800°C µε ροή µε CO2 
και He ως αέριο µεταφοράς στο θάλαµο ανόδου και µέσω της αξιοποίησης καταλύτη 
Co/CeO2 και ανθρακικών αλάτων καθώς και µε το συνδυασµό και των δύο ως πρόσθετα 
του κάθε άνθρακα. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση 
των πειραµατικών αποτελεσµάτων και γίνονται και κάποιες προτάσεις για περαιτέρω 
έρευνα. 
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Κεφάλαιο 1 

 

 

Εισαγωγή 

 

                                                                                                                                                        

 

1.1 Ενεργειακές  ανάγκες σε παγκόσµιο επίπεδο   

Ζούµε σε µια έντονα βιοµηχανική εποχή, όπου οι ανάγκες για παραγωγή και κατανάλωση 

ενέργειας ολοένα αυξάνουν. Η αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού σε συνδυασµό µε την 

κατακόρυφη άνοδο του βιοτικού επιπέδου και τη βιοµηχανική ανάπτυξη, οδηγούν σε 

αυξανόµενες ενεργειακές απαιτήσεις. Η ουσία του προβλήµατος εντοπίζεται  όχι µόνο στο 

απόλυτο µέγεθος του πληθυσµού αλλά και στη σχέση του µε τους πόρους που διαθέτει ο 

πλανήτης µας για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Η επιφάνεια της γης και οι 

πλουτοπαραγωγικοί πόροι είναι από τη φύση τους δεδοµένοι. Μπορεί να µην είναι γνωστό 

το ακριβές µέγεθος αλλά δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι πόροι της γης είναι πεπερασµένοι. Οι 

διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις σε ενέργεια είναι αδύνατον να καλυφθούν στο εγγύς 

µέλλον από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ η ανάπτυξη του  υδρογόνου 

περιορίζεται σηµαντικά από το υψηλό κόστος παραγωγής, αποθήκευσης και διανοµής του, 

παρόλο που τον τελευταίο καιρό η τεχνολογία σε πορώδη υλικά έχει αναπτύξει σηµαντική 

πρόοδο. Συνεπώς γίνεται επιτακτική η ανάγκη της αποδοτικής εκµετάλλευσης των 

περιορισµένων αποθεµάτων ορυκτών πόρων.  

Όµως όταν η ανάπτυξη πραγµατοποιείται δίχως τον απαραίτητο σχεδιασµό, την κατάλληλη 

τεχνογνωσία, χωρίς να ληφθούν υπόψη καίρια κοινωνικά και πολιτικά διλλήµατα, οδηγεί 

στην κατασπατάληση και τη µη ορθολογική χρήση της ενέργειας και των πόρων σε όλα τα 

επίπεδα. Σήµερα που ο τρόπος ζωής µας βασίζεται στην ενεργειακή επάρκεια, καθίστανται 

επιτακτικές η ανάγκη επίτευξης χαµηλού κόστους παραγωγής ενέργειας,  η ταχύτερη 

ανάπτυξη και υιοθέτηση διεργασιών παραγωγής ενέργειας µε υψηλές αποδόσεις και η 
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ανάγκη για µείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η οποία αναπόφευκτα συνδέεται µε 

την παραγωγή και χρήση ενέργειας από ορυκτά καύσιµα. Στο Σχήµα 1.1 απεικονίζεται η 

παγκόσµια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας, εκφρασµένη σε εκατοµµύρια τόνους 

ισοδύναµου πετρελαίου, όπου είναι εµφανής η αυξανόµενη τάση που παρουσιάζει η 

ενεργειακή κατανάλωση παγκοσµίως. Επιπλέον από το συγκεκριµένο διάγραµµα φαίνεται 

ότι σχεδόν το 1/3 της παγκόσµιας ενεργειακής κατανάλωσης προέρχεται από το πετρέλαιο 

ενώ αξιοσηµείωτη είναι η αυξητική τάση που εµφανίζει ο άνθρακας, του οποίου το µερίδιο 

αυξάνει διαρκώς τα τελευταία 11 χρόνια. Η ενέργεια, που είναι ένα αγαθό απαραίτητο για 

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

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

τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης [1]. 

 

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

τόνους ισοδύναµου πετρελαίου [2]. 

 

Η παραγωγή ενέργειας επιτυγχάνεται µε την εκµετάλλευση διαφόρων πρωτογενών 

πηγών ενέργειας και παρουσιάζει µεγάλες διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, οι οποίες 

οφείλονται κυρίως στους διαθέσιµους εγχώριους ενεργειακούς πόρους, την ενεργειακή 

πολιτική της κάθε χώρας, τις γεωλογικές, γεωφυσικές και κλιµατολογικές ιδιαιτερότητές 

της. Οι πηγές παραγωγής ενέργειας διακρίνονται στις συµβατικές που βασίζονται σε 
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ορυκτά στερεά, υγρά ή αέρια καύσιµα, όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας (λιθάνθρακας και 

λιγνίτης), το φυσικό αέριο, την πυρηνική ενέργεια και τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

(ΑΠΕ) που χρησιµοποιούν διαρκώς ανανεώσιµες  πηγές (π.χ. άνεµος, ήλιος, νερό) και 

συνεπώς δεν εξαντλούνται ποτέ. 

 

1.2  Ο ρόλος του άνθρακα στον ενεργειακό τοµέα  

Όπως  προαναφέρθηκε οι ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται από τους ενεργειακούς 

πόρους. Ο άνθρακας είναι το πρώτο ορυκτό καύσιµο που χρησιµοποιήθηκε σε 

βιοµηχανική κλίµακα και εξακολουθεί να αποτελεί µεγάλη δύναµη στον χώρο της 

ενέργειας και να αναπτύσσεται παγκοσµίως µε πολύ γρήγορους ρυθµούς. Είναι το πιο 

φθηνό ορυκτό καύσιµο και είναι διαθέσιµο σε µεγάλα αποθέµατα, γεγονός που συµβάλλει 

σε παραγωγή ενέργειας µε χαµηλό κόστος και αύξηση του µεριδίου αγοράς του άνθρακα. 

Η τιµή του άνθρακα είναι πιο χαµηλή και πολύ πιο σταθερή από την τιµή του πετρελαίου 

και του φυσικού αερίου και είναι πολύ πιθανό ο άνθρακας να παραµείνει το πιο προσιτό 

καύσιµο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για πολλές δεκαετίες, σε πολλές 

ανεπτυγµένες αλλά και αναπτυσσόµενες χώρες. Ανάµεσα στα πλεονεκτήµατά του είναι ότι 

ενώ το φυσικό αέριο θα είναι διαθέσιµο για τα επόµενα 50 – 60 χρόνια, ο άνθρακας θα 

είναι διαθέσιµος τουλάχιστον για 200 χρόνια ακόµη.  

Ο λόγος των αποθεµάτων προς την αντίστοιχη παραγωγή (reserves-to-production ratio, 

R/P), προκύπτει διαιρώντας τα διαθέσιµα αποθέµατα στο τέλος του έτους µε την 

αντίστοιχη παραγωγή του ίδιου έτους. Το αποτέλεσµα (ο λόγος R/P) µας δείχνει το 

χρονικό διάστηµα για το οποίο θεωρητικά θα επαρκούσαν τα εναποµείναντα αποθέµατα, 

αν η παγκόσµια κατανάλωση ενέργειας και η χρήση του εκάστοτε τύπου καυσίµου 

συνεχιστεί µε τον ίδιο ρυθµό [2]. Όπως φαίνεται και από το Σχήµα 1.2, ο άνθρακας 

παραµένει το πιο άφθονο ορυκτό καύσιµο ως προς το  λόγο R/P, παρόλο που µε την 

πάροδο του χρόνου τα παγκόσµια αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν 

αυξηθεί σηµαντικά. Μολονότι η πλειοψηφία των αποδεδειγµένων αποθεµάτων άνθρακα 

εντοπίζεται στις χώρες που δεν ανήκουν στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), τα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ παρουσιάζουν υψηλότερο λόγο R/P για τον 

άνθρακα. Η κατανάλωση του άνθρακα αυξήθηκε κατά 5.4% το 2011 σε σύγκριση µε το 

2010. Είναι το µοναδικό ορυκτό καύσιµο που σηµειώνει άνω του µέσου όρου ανάπτυξη 

και η ταχύτερα αναπτυσσόµενη µορφή ενέργειας πέρα από τις ΑΠΕ [2]. 
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Σχήµα 1.2: Λόγοι R/P των ορυκτών καυσίµων στο τέλος του 2011 [2].  

 

O άνθρακας λοιπόν κατέχει ρόλο κλειδί στον ενεργειακό τοµέα, καθώς συµµετέχει σε 

ποσοστό ~30% στην παγκόσµια παραγωγή ενέργειας, µε τις πλέον ευοίωνες προβλέψεις 

να κάνουν λόγο για ποσοστό άνω του 35% το 2030 [3,4]. Όµως, η απόδοση µετατροπής 

του άνθρακα σε ηλεκτρική ενέργεια στους συµβατικούς Ατµοηλεκτρικούς Σταθµούς (ΑΗΣ) 

δεν ξεπερνά στην καλύτερη περίπτωση το 40%. Επιπλέον οι τεράστιες ποσότητες CO2 

που παράγονται, παρεµποδίζουν τις όποιες προσπάθειες γίνονται για σταθεροποίηση του 

παγκόσµιου κλίµατος. 

 

1.2.1 Ο ρόλος του άνθρακα στον ενεργειακό τοµέα στην Ελλάδα. 

Στην Ελλάδα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται κυρίως από θερµοηλεκτρικούς 

σταθµούς. Στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας παράγεται το 75% της συνολικής 

ηλεκτρικής ενέργειας, εκ της οποίας το 50% στο νοµό Κοζάνης. Με τον ηλεκτροπαραγωγικό 

σταθµό της Μελίτης του νοµού Φλωρίνης, η  ∆. Μακεδονία καλύπτει το 80% των 

απαιτήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια της χώρας. Η συγκέντρωση των θερµικών 

ηλεκτροπαραγωγικών σταθµών στο Βορρά της χώρας δηµιουργεί αυξηµένες απώλειες κατά 

τη µεταφορά και ανισορροπία στη λειτουργία. Ωστόσο ο σχεδιασµός τους βασίστηκε στην 

εγγύτητά τους στις περιοχές που είναι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές του λιγνίτη, ο οποίος 
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αποτελεί την καύσιµη πρώτη ύλη για αρκετούς σταθµούς. Στη χώρα µας υπάρχουν 

τέσσερις περιοχές µε αποθέµατα λιγνίτη, στη ∆ράµα, στη ∆υτική Μακεδονία, στην 

Ελασσόνα και στη Μεγαλόπολη. Έτσι σύµφωνα µε στοιχεία του 2008 για το 

∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα [5], το 67.7% της εγκατεστηµένης ισχύος των ηλεκτρο-

παραγωγικών µονάδων είναι θερµικοί σταθµοί, εκ των οποίων µε λιγνίτη 4808 MW, µε 

πετρέλαιο 1160 MW και µε φυσικό αέριο 2447.7 MW. Το 24.3% είναι υδροηλεκτρικοί 

σταθµοί και το 8% αφορά µονάδες ΑΠΕ. Η Ελλάδα βασιζόµενη στον εγχώριο λιγνίτη για 

ηλεκτροπαραγωγή παράγει από τις φθηνότερες και πιο αποτελεσµατικές KWh στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήµερα, εξορύσσει 70 εκατοµµύρια τόνους το χρόνο λιγνίτη 

καλύπτοντας πάνω από το 70% της παραγωγής σε ηλεκτρική ενέργεια, εξοικονοµώντας 

παράλληλα συνάλλαγµα [6]. 

 

1.3   Προσαρµογή των τεχνολογιών άνθρακα για µείωση των                                            

περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων 

Η συνεχώς αυξανόµενη κατανάλωση ενέργειας σε παγκόσµιο επίπεδο επιδρά αρνητικά 

τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία. Το διοξείδιο του θείου που 

απελευθερώνεται κατά την ενεργειακή αξιοποίηση του άνθρακα ή του πετρελαίου 

δηµιουργεί την όξινη βροχή. Οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα κατά την καύση όλων 

των ορυκτών καυσίµων συνιστούν την κυριότερη αιτία υπερθέρµανσης του πλανήτη. Το 

διοξείδιο του άνθρακα καθώς και άλλα αέρια που εκλύονται κατά την καύση συµβάλλουν 

στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η ατµοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από τις 

διαδικασίες εξόρυξης και µεταφοράς του λιγνίτη και τη µετέπειτα καύση του στις µονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έχει επίσης συσχετισθεί και µε πλήθος επιπτώσεων στη 

δηµόσια υγεία [7]. 

Η αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών, αποτελεί παγκόσµια προτεραιότητα, κύριο θέµα 

και βασική παράµετρο για το σύνολο των διεθνών και κρατικών αποφάσεων που 

σχετίζονται µε την κατανάλωση ενεργειακών πόρων. Οι προκλήσεις της ενεργειακής 

ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος είναι αλληλένδετες. Για την αντιµετώπιση 

των παραπάνω προκλήσεων (κάλυψη ενεργειακών αναγκών, εξοικονόµηση ενέργειας, 

προστασία περιβάλλοντος) η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγήθηκε στην ανακοίνωση και 

υιοθέτηση του σχεδίου 20-20-20. Πιο συγκεκριµένα η πολιτική αυτή έχει τους εξής 

ποσοτικοποιηµένους στόχους: 

• 20% µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου σε σχέση µε τα επίπεδα   

εκποµπών του 1990. 
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• 20% διείσδυση των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας και  

• 20% εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας. 

Ενεργειακή πολιτική χωρίς περιβαλλοντική ευαισθησία µπορεί να αποβεί εξαιρετικά 

επιζήµια για την κοινωνία. Ο ηλεκτρικός τοµέας είναι αυτός που στα επόµενα χρόνια 

απαιτεί τις πιο µεγάλες επενδύσεις. Αν και δεν είναι δυνατόν να καταργηθούν τα ορυκτά 

καύσιµα στην ηλεκτροπαραγωγή, πρέπει να λαµβάνονται πλέον υπόψη τα δεδοµένα του 

κόστους των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου που σχετίζονται µε τις ενεργειακές 

τεχνολογίες [1].   

Αυτή τη στιγµή στην χώρα µας, ο άνθρακας αποτελεί την κατεξοχήν πηγή για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, καταλαµβάνοντας µερίδιο άνω του 70%. Η πραγµατική ενεργειακή 

απόδοση (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια) από την καύση του άνθρακα είναι υποπολλαπλάσια της 

ενέργειας (θερµότητα) που απελευθερώνεται από την αντίδραση καύσης του και δεν 

ξεπερνά στην καλύτερη περίπτωση το 40% για συµβατικές µεθόδους παραγωγής 

ενέργειας. Στο γεγονός αυτό, της χαµηλής συνολικής ενεργειακής απόδοσης (µη τέλεια 

καύση και θερµικές απώλειες στο σύστηµα και επίσης κατά τη µετατροπή από µια µορφή 

ενέργειας σε άλλη), οφείλεται η µεγάλη παραγωγή αερίων εκποµπών του θερµοκηπίου ανά 

µονάδα εισαγόµενης ή παραγόµενης ενέργειας και η σηµαντική συµβολή άλλων αερίων 

εκποµπών (SO2, ΝΟΧ, CO) στο φαινόµενο της όξινης βροχής και στην αιθαλοµίχλη. Η 

µελλοντική αξιοποίηση του άνθρακα θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα των ηλεκτρο-

παραγωγών µονάδων άνθρακα να υιοθετήσουν καθαρές και αποδοτικές τεχνολογίες 

καύσης, ώστε να προσαρµοστούν στο αυστηρό πλαίσιο των περιβαλλοντικών απαιτήσεων 

του «Πρωτοκόλλου του Κιότο» και των αυστηρών Ευρωπαϊκών προδιαγραφών για νέες 

εγκαταστάσεις καύσης [5]. 

 

1.3.1 Κυψέλη καυσίµου, µια εναλλακτική τεχνολογία αξιοποίησης άνθρακα   

Προς άρση των παραπάνω περιορισµών τα τελευταία χρόνια επιζητούνται νέες καθαρές 

τεχνολογίες εκµετάλλευσης του άνθρακα, µε την τεχνολογία των κυψελών καυσίµου να 

βρίσκεται στο προσκήνιο εξαιτίας των σηµαντικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών 

πλεονεκτηµάτων της. Οι κυψέλες καυσίµου αποτελούν σήµερα µία καινοτόµα δυνατότητα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως από Η₂, χωρίς τον αποκλεισµό άλλων καυσίµων, 

και συγκαταλέγονται µεταξύ των πιο ελπιδοφόρων τεχνολογιών του µέλλοντος. Ειδικότερα, 

οι κυψέλες καυσίµου µε απευθείας τροφοδοσία άνθρακα (DCFCs) αποτελούν τον µοναδικό 

τύπο κυψέλης καυσίµου, όπου η χηµική ενέργεια του άνθρακα µπορεί να µετατραπεί 

απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια µε αποδόσεις που θεωρητικά υπερβαίνουν το 100%.  
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Η λειτουργία τους στηρίζεται σε απευθείας µετατροπή της χηµικής ενέργειας σε ηλεκτρική, 

µε απουσία της ενδιάµεσης µετάβασης σε θερµική, όπως στις συµβατικές µορφές 

παραγωγής ενέργειας. Αυτό είναι και το µεγαλύτερο πλεονέκτηµά τους, διότι η µετατροπή 

σε ενδιάµεση µορφή ενέργειας έχει και το ανάλογο κόστος στον βαθµό απόδοσης. Οι 

κυψέλες καυσίµου προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια µε υψηλό βαθµό απόδοσης, µε 

καύσιµο που βρίσκεται σε αφθονία και χωρίς να υποβαθµίζεται το περιβάλλον. Οι λόγοι 

αυτοί οδήγησαν την επιστηµονική κοινότητα αλλά και τις εταιρίες, στο να εστιαστούν στην 

ανάπτυξη αυτής της νέας τεχνολογίας, η οποία αντιµετωπίζεται πλέον ως µία ελπιδοφόρα 

δυνατότητα παραγωγής ενέργειας. Οι κυψέλες καυσίµου µπορούν να καλύψουν ένα ευρύ 

φάσµα εφαρµογών για σταθερές αλλά και κινητές πηγές ενέργειας. 

Οι κυψέλες καυσίµου έχουν προαναγγελθεί εδώ και καιρό ότι θα αντικαταστήσουν 

λιγότερο αποδοτικές τεχνολογίες παραγωγής ισχύος της σηµερινής εποχής και 

αναπτύσσονται περίπου από το 1960 παρόλο που η πρώτη κυψέλη καυσίµου είχε 

επιδειχθεί από τον Grove το 1839, περίπου 164 χρόνια πριν [8-10]. Η δηµιουργία των 

κυψελών καυσίµου το 1835-1845 δίνει µια ενδιαφέρουσα ιστορική  περιγραφή της 

πρώιµης ανάπτυξης των κυψελών καυσίµου. Οι εφαρµογές των κυψελών καυσίµου είναι 

τεράστιες και περιλαµβάνουν ένα µεγάλο εύρος [11-25]. Αφορούν σταθερές γεννήτριες 

ισχύος (εύρους MW), διανοµή και συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας (CHP),(π.χ. 

για αποµακρυσµένες περιοχές, για ιδιωτικές κατοικίες και εµπορικούς χώρους), 

µεταφορικά µέσα (όπως αυτοκίνητα, λεωφορεία, σιδηροδροµικές µηχανές, υποβρύχια, 

µοτοποδήλατα, µηχανοκίνητο ποδήλατο και άλλα µικρά µέσα µεταφοράς) φορητές 

συσκευές ισχύος (π.χ. ηλεκτρονικές συσκευές, φορητές µπαταρίες, συστήµατα ηλεκτρικής 

ισχύος έκτακτης ανάγκης). Οι θερµοκρασίες  λειτουργίας των κυψελών καυσίµου διαφέ-

ρουν σηµαντικά, ξεκινούν από θερµοκρασίες δωµατίου και φθάνουν έως και τους 1000°C. 

Για αυτό υπάρχει µια µεγάλη διαφοροποίηση στα ηλεκτρόδια, στους ηλεκτρολύτες και στα 

υπόλοιπα συσσωρευµένα δοµικά υλικά σε σχέση µε ολόκληρο το σύστηµα οπότε ο 

έλεγχος των απαιτήσεων διαφοροποιείται ανάλογα [12,13]. 

Η έρευνα και η ανάπτυξη σε κυψέλες καυσίµου είναι συνεχής σε εµπορικό επίπεδο καθώς 

και σε πρώιµα στάδια έρευνας µε ένα µεγάλο αριθµό προϊόντων να υποβάλλονται σε 

δοκιµές αρχικού σταδίου η να διανέµονται στην αγορά [23,26-41]. Αυτά τα συστήµατα 

κυµαίνονται από µικρού µεγέθους κυψέλες καυσίµου (micro-fuel cells) οι οποίες παράγουν 

µόνο 2-3 W [30] έως συστήµατα µεγάλης κλίµακας πολλών MW [31]. Ανάλογα µε το 

µέγεθος και τον τύπο της κυψέλης καυσίµου, µια µόνο κυψέλη µπορεί να παράγει 

λιγότερο από 1 W ηλεκτρισµού µε λιγότερο από ένα volt. Συνεπώς για να παραχθεί η 

επιθυµητή ισχύς για µια εφαρµογή και να αυξηθεί η τάση εξόδου στα περισσότερα 

συστήµατα συνδέονται πολλές κυψέλες µαζί συναρµολογούµενες  σε σειρά η παράλληλα. 
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Αυτή η δυνατότητα συναρµολόγησης προσφέρει ευελιξία µεγέθους (καλύτερη προσαρµογή 

φορτίου µε την εφαρµογή της τελικής χρήσης) και αυξάνει συνολικά την αξιοπιστία. 

Λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη για την επίτευξη του στόχου 20-20-20 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τις δυνατότητες που είναι δυνατό να προσδώσει η υιοθέτηση των κυψελών 

καυσίµου, στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η άµεση αξιοποίηση του 

άνθρακα προς παραγωγή ενέργειας σε κυψέλες καυσίµου υψηλών θερµοκρασιών.  

 

1.4 Η δοµή της διπλωµατικής εργασίας 

Η εργασία αυτή, αρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια συµπεριλαµβανοµένου του κεφαλαίου 

αυτού (κεφάλαιο 1). Στο κεφάλαιο 2, αρχικά παρουσιάζονται οι συµβατικές τεχνολογίες 

παραγωγής ενέργειας από άνθρακα και οι υφιστάµενες αποδόσεις και περιβαλλοντικές 

συνέπειες σε αυτές τις διεργασίες. Στην συνέχεια ακολουθεί µία θεωρητική ανάλυση των 

κυψελών καυσίµου όπου παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας και η απόδοσή τους, οι 

θερµοδυναµικές αρχές που διέπουν την λειτουργία τους, οι τύποι των κυψελών καυσίµου, 

τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται και οι εφαρµογές τους. Στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται το 

πειραµατικό µέρος, δηλαδή η πειραµατική διάταξη, η παρασκευή  των καταλυτών, η χρήση 

του ηλεκτροχηµικού αντιδραστήρα, οι ηλεκτροχηµικές µετρήσεις και η ανάλυση των 

χρησιµοποιούµενων ανθράκων. Στο κεφάλαιο 4, αναφέρονται τα πειραµατικά αποτελέ-

σµατα µε τα διάφορα είδη άνθρακα που έχουµε µελετήσει, και τέλος στο κεφάλαιο 5 τα 

συµπεράσµατα τα οποία εξήχθησαν και κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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Κεφάλαιο 2 

 

 

Τεχνολογίες Παραγωγής ενέργειας από άνθρακα-  

Κυψέλες καυσίµου 

 

                              

 

2.1 Συµβατικές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από  άνθρακα 

Η παραγωγή ενέργειας µε καύση συµβατικών ορυκτών καυσίµων και προϊόντων τους είναι 

η συνηθέστερη µέθοδος παραγωγής διαφόρων µορφών ενέργειας (ηλεκτρική, θερµική 

κλπ.). Κατά την καύση των ορυκτών καυσίµων, επειδή η αντίδραση µε το οξυγόνο του αέρα 

προς παραγωγή CO2 και H2O είναι εξώθερµη, παράγεται ενέργεια υπό µορφή θερµότητας 

και ακτινοβολίας. Μέρος της παραγόµενης θερµότητας καταναλώνεται για τη διατήρηση του 

νερού υπό µορφή υδρατµών και απάγεται µε τα καπναέρια στο περιβάλλον, ενώ η 

υπόλοιπη αξιοποιείται ως θερµική ενέργεια ή µετατρέπεται σε άλλη µορφή ενέργειας (πχ. 

ηλεκτρική), αφού όµως προηγουµένως η θερµική ενέργεια µετατρέψει ποσότητα νερού σε 

ατµό (όπως συµβαίνει στις ατµοηλεκτρικές µονάδες). Τα αέρια της καύσης  αποτελούνται 

από CO2, CO, υδρατµούς (H2O), NOx (µείγµα ΝΟ και ΝΟ2) και SO2 και εκπέµπονται µέσω 

των καµινάδων των σταθµών παραγωγής ενέργειας στην ατµόσφαιρα µε δέσµευση των 

στερεών σωµατιδίων (ιπτάµενη τέφρα)  ή των επικίνδυνων αέριων  εκποµπών (π.χ. SO2). 
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2.1.1 Ο άνθρακας ως καύσιµο 

Ο άνθρακας, σε αντίθεση µε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, είναι άφθονος, βρίσκεται στις 

περισσότερες περιοχές του κόσµου και µπορεί να εξαχθεί µε χαµηλό κόστος. Η επάρκεια 

των διαφόρων τύπων άνθρακα, µε τους σηµερινούς βαθµούς εκµετάλλευσης φτάνει 

περίπου τα 200 χρόνια σε παγκόσµιο επίπεδο. Η ευνοϊκή γεωγραφική κατανοµή των 

αποθεµάτων άνθρακα οδηγεί στο συµπέρασµα ότι και στο µέλλον, οι ενεργειακές ανάγκες 

παγκοσµίως θα βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στην αξιοποίηση αυτών των αποθεµάτων. 

Κατά συνέπεια κάθε εξέλιξη και επένδυση στην κατεύθυνση της βέλτιστης αξιοποίησης των 

ανθράκων αποκτά µέγιστη προτεραιότητα τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για 

οικονοµικούς λόγους.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας, µέχρι σήµερα έχουν εξορυχτεί περίπου το 25% των 

εγχώριων αποθεµάτων, ενώ σύµφωνα µε τις τρέχουσες προβλέψεις τα σηµερινά 

αποθέµατα επαρκούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τα επόµενα 60-70 

χρόνια. Γενικότερα, παγκοσµίως, ο άνθρακας είναι πιθανό να εκτοπίσει το πετρέλαιο και 

να καταστεί η πρωταρχική πηγή ενέργειας για τον πλανήτη µέσα στα επόµενα πέντε 

χρόνια, σύµφωνα µε τον κορυφαίο φορέα στα οικονοµικά της ενέργειας, τον ∆ιεθνή 

Οργανισµό Ενέργειας (IEA).  

Η κατανάλωση άνθρακα σήµερα είναι η υψηλότερη από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 και 

µετά, απειλώντας τους στόχους που έχουν τεθεί για την κλιµατική αλλαγή. Η κατανάλωση 

αυξάνεται διεθνώς, ακόµη και σε χώρες που έχουν θέσει στόχους για τη µείωσή της. Η 

πτώση στις τιµές των καυσίµων στις ΗΠΑ συνέβαλε στη µείωση των τιµών του άνθρακα 

διεθνώς, γεγονός που τον κατέστησε ακόµη πιο ελκυστικό, ακόµη και στην Ευρώπη όπου η 

χρήση του άνθρακα υποτίθεται ότι θα αποθαρρυνόταν από το σύστηµα εµπορίας ρύπων.  

Το 2011, το ποσοστό του άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας παγκοσµίως ήταν το 

µεγαλύτερο των τεσσάρων τελευταίων δεκαετιών, σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Ένωση Άνθρακα, 

αφού αυξήθηκε από το 25% (που κατείχε επί χρόνια) στο 30%, στα επίπεδα δηλαδή του 

1969, πολύ πριν οι κυβερνήσεις αρχίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιµετώπιση της 

κλιµατικής αλλαγής. Αυτό σηµαίνει ότι χρησιµοποιήθηκε για την κάλυψη σχεδόν του µισού 

της αύξησης της ζήτησης ενέργειας σε παγκόσµιο επίπεδο την τελευταία δεκαετία. 

Σύµφωνα µε την έκθεση του ∆ΟΕ, η αύξηση –σε σχέση µε σήµερα- της παγκόσµιας 

κατανάλωσης άνθρακα θα ξεπεράσει το 1.2 δις τόνους ετησίως, έως το 2017 (όση είναι 

σήµερα η κοινή κατανάλωση της Ρωσίας και των ΗΠΑ). Έτσι, η παγκόσµια κατανάλωση 

άνθρακα αναµένεται να φθάσει 4.3 δισ. τόνους ισοδύναµου πετρελαίου το 2017, ενώ η 

κατανάλωση πετρελαίου αναµένεται να προσεγγίσει τους 4.4 δισ. τόνους κατά την ίδια 

περίοδο. 
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2.1.2. Ατµοηλεκτρικοί σταθµοί παραγωγής ενέργειας  

Οι θερµοηλεκτρικοί σταθµοί στην Ελλάδα χρησιµοποιούν µόνο συµβατικά καύσιµα και 

κυρίως εγχώριους λιγνίτες χαµηλής θερµογόνου δύναµης. Τα θερµοηλεκτρικά  

εργοστάσια κατατάσσονται ανάλογα µε το εργαζόµενο µέσο (ρευστό) και τις διατάξεις  

που χρησιµοποιούν για να συµπληρώσουν το θερµοδυναµικό τους κύκλο που τελικά 

αποδίδει την παραγόµενη ηλεκτρική ισχύ. Τα ατµοηλεκτρικά εργοστάσια χρησιµοποιούν 

ατµό και ατµοστρόβιλους, τα αεριοστροβιλικά χρησιµοποιούν καυσαέρια και 

αεριοστρόβιλο και τα ντιζελοηλεκτρικά χρησιµοποιούν εµβολοφόρες µηχανές εσωτερικής 

καύσης ντίζελ. Το σύνολο σχεδόν της θερµικής παραγωγής προέρχεται κυρίως από 

ατµοηλεκτρικούς σταθµούς (ΑΗΣ).  

Στους ΑΗΣ παράγονται µεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας µε βαθµό απόδοσης που 

κυµαίνεται από 30 – 40%, µικρό συνολικό κόστος ανά παραγόµενη µονάδα ενέργειας και 

υψηλή ειδική ρύπανση ανά παραγόµενη µονάδα ενέργειας [1]. Η διαδικασία, όµως της 

εκκίνησής τους είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα. Η ρύθµιση ισχύος των ΑΗΣ είναι σχετικά 

πολύπλοκη και αργή σε σύγκριση µε άλλες µονάδες λόγω του θερµικού τους µέρους. Ο 

βαθµός απόδοσης των σταθµών ηλεκτρο-παραγωγής αποτελεί  συνάρτηση της 

τεχνολογίας του εργοστασίου, του καυσίµου που χρησιµοποιείται και κυρίως της 

δυναµικότητας της µονάδας. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στην 

περίπτωση του άνθρακα το καύσιµο δεν έχει σταθερή ποιότητα ή σύσταση. 
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Σχήµα 2.1: ∆ιαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµοηλεκτρικό σταθµό και αντίστοιχοι βαθµοί 
απόδοσης. 

 

Ειδικότερα στην Ελλάδα, οι ατµοηλεκτρικοί σταθµοί παραγωγής ενέργειας 

χρησιµοποιούνται ως σταθµοί βάσης (καλύπτουν το βασικό φορτίο της απαιτούµενης 

ηλεκτρικής ενέργειας) και είναι οι πλέον οικονοµικοί σταθµοί παραγωγής µεγάλων 

ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας [2]. Στη χώρα µας αυτοί οι σταθµοί χρησιµοποιούν ως 

καύσιµο κυρίως το λιγνίτη και λιγότερο το πετρέλαιο. Το µεγάλο πλεονέκτηµά τους είναι 

ότι µπορούν να λειτουργούν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα χωρίς να σταµατούν για 

συντήρηση εκτός από τις περιπτώσεις προγραµµατισµένης συντήρησης.  

Οι ατµοηλεκτρικοί σταθµοί αποτελούνται από δύο βασικά µέρη: 

• το µηχανολογικό και 

• το ηλεκτρολογικό 

Τα βασικά στοιχεία του µηχανολογικού µέρους είναι ο λέβητας (καζάνι), όπου 

πραγµατοποιείται η καύση, ο στρόβιλος και ο συµπυκνωτής (ψυγείο). Από την καύση του 

καυσίµου στο λέβητα ζεσταίνεται κάποια ποσότητα νερού έως ότου ατµοποιηθεί. Στη 

συνέχεια, ο ατµός εκτονώνεται θέτοντας σε κίνηση τον ατµοστρόβιλο, και ακολούθως 

υγροποιείται. Κατόπιν, το ζεστό νερό που προκύπτει από την υγροποίηση οδηγείται στο 

λέβητα για την εκ νέου θέρµανση και ατµοποίησή του.  

Τα βασικά στοιχεία του ηλεκτρολογικού µέρους είναι η ηλεκτρογεννήτρια και ο 

µετασχηµατιστής. Με την περιστροφή του ατµοστροβίλου τίθεται σε κίνηση η 

ηλεκτρογεννήτρια, η οποία είναι συνδεδεµένη στον άξονα του στροβίλου. Το ηλεκτρικό 

ρεύµα που παράγεται µ' αυτόν τον τρόπο µετασχηµατίζεται από τα 15 KV στην τάση 
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εκείνη στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η µεταφορά του. Κατά το στάδιο αυτό, η µηχανική 

ενέργεια του στροβίλου µετατρέπεται σε ηλεκτρική. 

Οι περισσότεροι ατµοηλεκτρικοί σταθµοί έχουν περισσότερες από µια µονάδες οι οποίες 

λειτουργούν παράλληλα και κάθε µονάδα έχει το δικό της µετασχηµατιστή. Η γεννήτρια και 

ο µετασχηµατιστής προστατεύονται από αυτόµατους διακόπτες, των οποίων το µέγεθος 

είναι ανάλογο της µεταφερόµενης ισχύος και της ανάγκης προστασίας από 

βραχυκυκλώµατα και υπερεντάσεις. Οι καταναλώσεις µιας ατµοηλεκτρικής µονάδας είναι 

µεγάλες και πλησιάζουν το 10% της παραγωγής της. Έτσι, για την κίνηση των αντλιών του 

σταθµού, για την κίνηση των κινητήρων, για το φωτισµό κτλ χρησιµοποιείται το 10% 

περίπου της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από το σταθµό. 

Η θέση του σταθµού παραγωγής είναι καίριας σηµασίας. Η επιλογή της θέσης ενός 

ατµοηλεκτρικού σταθµού παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήµατα. Τα κυριότερα απ' αυτά 

αφορούν: 

• Τη δυνατότητα αύξησης του µεγέθους του σταθµού λόγω αύξησης της ζήτησης. 

• Τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

• Το κόστος µεταφοράς του καυσίµου. 

Οι ατµοηλεκτρικοί σταθµοί χρησιµοποιούν µεγάλες ποσότητες νερού για ψύξη 

(συµπύκνωση ατµού), και ως εκ τούτου εγκαθίστανται πλησίον σε επαρκή ποσότητα νερού. 

Καθώς το νερό από το εργοστάσιο απορρίπτεται σε γειτνιάζοντες υδάτινους αποδέκτες 

(λίµνη ή θάλασσα) από όπου προέρχεται, η θερµοκρασία αυτών αυξάνεται µε συνέπεια να 

διαταράσσεται η οικολογία των φυσικών υδάτων. Από την άλλη, η χρησιµοποίηση πύργου 

ψύξης αυξάνει τις δαπάνες κεφαλαίου και µειώνει την απόδοση του σταθµού. 

Ο βαθµός απόδοσης των ατµοηλεκτρικών µονάδων είναι περίπου 30% και οι απώλειες 

συγκεντρώνονται κυρίως στον λέβητα (περίπου 16%), στο ψυγείο (περίπου 54%) και 

ελάχιστες στη γεννήτρια (περίπου 1%)[4]. 

Με την πάροδο του χρόνου, οι περιβαλλοντικές συνέπειες των ΑΗΣ και τα µέτρα 

προστασίας του επηρεάζουν όλο και περισσότερο την βιοµηχανία ηλεκτρο-παραγωγής σε 

παγκόσµιο επίπεδο. ∆ηµιουργούνται νόµοι και περιορισµοί στις εκποµπές ρύπων από 

ΑΗΣ, οι οποίοι γίνονται σταδιακά πιο αυστηροί. Γίνονται µεγάλες προσπάθειες από τις 

κυβερνήσεις των χωρών αλλά κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για περιορισµό των 

εκποµπών ρύπων από ΑΗΣ. Τα ατµοηλεκτρικά εργοστάσια προκαλούν κυρίως 

φυσικοχηµική ρύπανση η οποία συνίσταται από την εκποµπή στερεών και αερίων 

προϊόντων καύσης και θερµότητας. Οι ΑΗΣ κατά την λειτουργία τους εκπέµπουν ρυπογόνες 

ουσίες που επιβαρύνουν την ατµόσφαιρα όπως αιωρούµενα σωµατίδια (PM), οξείδια του 
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θείου (SOx), οξείδια του αζώτου (NOx), µονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2), άκαυστους υδρογονάνθρακες κ.α. Επίσης, τα εκπεµπόµενα οξείδια των αζώτου (NO-

x) και θείου (SOx) δηµιουργούν κατάλληλες συνθήκες για το σχηµατισµό φωτοχηµικής 

καπνοµίχλης και όξινης βροχής, ενώ προκαλούν πολλά, αναπνευστικά κυρίως, 

προβλήµατα στην ανθρώπινη υγεία. Τέλος, το CO2 (προϊόν καύσης όλων των καυσίµων 

που περιέχουν άνθρακα) αν και δεν είναι άµεσα τοξικό, τα αποτελέσµατα της εκποµπής του 

είναι µακροπρόθεσµα. Η εκποµπή του προέρχεται είτε από φυσικές πηγές είτε από 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Έτσι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία σταθερή 

αύξηση του CO2 της ατµόσφαιρας που παράγεται από τις διάφορες διεργασίες καύσης. Το 

προβλεπόµενο αποτέλεσµα αυτής της αύξησης είναι η ενίσχυση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου, το οποίο συνεπάγεται σταδιακή αύξηση της µέσης θερµοκρασίας της γης που 

θα προκαλέσει ευρείας κλίµακας κλιµατικές αλλαγές µε σηµαντικές κοινωνικό-οικονοµικές 

επιπτώσεις [3]. 

Το 30% περίπου του συνολικά εκπεµπόµενου CO2 προέρχεται από σταθµούς παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.2, η πλειοψηφία των εκποµπών CΟ2 

από τους θερµοηλεκτρικούς σταθµούς ανά την Ευρώπη, προέρχονται στην πλειοψηφία 

τους από ορυκτά καύσιµα. Το 2006 στην Ελλάδα, οι εκποµπές CO2 ανά παραγόµενη kWh 

των Θερµικών Σταθµών στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα ήταν 1.2 kg/kWh. Πιο συγκεκριµένα 

και σύµφωνα µε πιο πρόσφατα στοιχεία για τον ΑΗΣ Καρδιάς που είναι ένας σταθµός 

συνολικής ισχύος 1212 ΜW, για την παραγωγή 1 kWh καταναλώνονται 1.9 kg λιγνίτη και 

παράγονται 1.35 kg CO2.  

Σύµφωνα µε τα πρόσφατα δηµοσιευθέντα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 

εκποµπές CO2 των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το Σύστηµα Εµπορίας 

∆ικαιωµάτων Εκποµπών (ΣΕ∆Ε), εννέα από τις 29 συνολικά εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ 

υπερέβησαν τις εκποµπές τους σε ποσοστό 20% και άνω, ενώ οι ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου και 

Μεγαλόπολης εξέπεµψαν αθροιστικά 2282692 τόνους CO2 επιπλέον των επιτρεπόµενων 

δικαιωµάτων τους. Συνολικά, για όλες τις µονάδες παραγωγής, η υπέρβαση των 

εκποµπών της ∆ΕΗ ανέρχεται σε 625689 τόνοι CO2.  
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Σχήµα 2.2:  Εκποµπές CO2 από τους Ευρωπαϊκούς (EU-27) θερµοηλεκτρικούς σταθµούς το 2009 [5]. 

 

2.2 Κυψέλες καυσίµου 

Όσον αφορά στην κατανάλωση ενέργειας, σε παγκόσµιο επίπεδο, το µεγαλύτερο ποσοστό 

αυτής (περίπου 85%), προέρχεται από την καύση γαιανθράκων, πετρελαίου και φυσικού 

αερίου, ενώ το υπόλοιπο µέρος προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές και πυρηνική ενέργεια. 

Παρότι υπάρχει µία δεδοµένη θέληση και τάση για απαγκίστρωση από τα ορυκτά καύσιµα, 

εξαιτίας των περιορισµένων φυσικών αποθεµάτων και της συµβολής τους στην επιβάρυνση 

του περιβάλλοντος, δυστυχώς αυτός ο στόχος υλοποιείται µε πολύ αργούς ρυθµούς. 

Εφόσον λοιπόν η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα αποτελεί µία αρκετά δύσκολη και 

χρονοβόρα διαδικασία, εύλογο είναι να αναρωτηθεί κανείς αν οι υφιστάµενες µέθοδοι 

παραγωγής ενέργειας εκµεταλλεύονται στο έπακρο το ενεργειακό περιεχόµενο των 

καυσίµων και αν όχι, πως θα µπορούσε αυτή η διαδικασία να βελτιστοποιηθεί περαιτέρω. 

  

Οι κυψέλες καυσίµου είναι ηλεκτροχηµικές διατάξεις που µετατρέπουν την χηµική ενέργεια 

ενός καυσίµου, απευθείας σε ηλεκτρική και κάποιο ποσοστό της σε θερµότητα. 

Αποτελούνται  από έναν ηλεκτρολύτη, µια άνοδο και µια κάθοδο (παράδειγµα στο Σχήµα 

2.3). Η άνοδος και η κάθοδος είναι αγωγοί ηλεκτρονίων και ο ηλεκτρολύτης είναι αγωγός 

µόνο των ιοντικών ειδών. Η άνοδος και η κάθοδος διευκολύνουν ανοδικές και καθοδικές 

αντιδράσεις αντίστοιχα στην επιφάνεια επαφής ανόδου/ηλεκτρολύτη και στην επιφάνεια 

επαφής καθόδου/ηλεκτρολύτη .Το καύσιµο παρέχετε στην άνοδο και το οξειδωτικό στην 
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κάθοδο. Τα ηλεκτρόνια που παράγονται στην ανοδική αντίδραση µεταφέρονται διαµέσου 

του εξωτερικού κυκλώµατος στην κάθοδο και είναι υπεύθυνα για την παράγωγη ενέργειας 

στην κυψέλη καυσίµου. Η καθοδική αντίδραση εµπεριέχει απορρόφηση ηλεκτρονίων, και 

είτε η αντίδραση µεταξύ οξυγόνου και ιοντικού είδους µεταφέρεται διαµέσου του 

ηλεκτρολύτη (όπως η αντίδραση πρωτονίων µε µοριακό οξυγόνο PEMFC) είτε 

σχηµατίζονται ανιόντα οξυγόνου  τα όποια µεταφέρονται διαµέσου του ηλεκτρολύτη από την 

κάθοδο στην άνοδο (όπως η αντίδραση του οξυγόνου η ανθρακικά ιόντα  µε µοριακό 

υδρογόνο η CO σε SOFC η MCFC). 

 

Όπως συµβαίνει στις µηχανές εσωτερικής καύσης έτσι και οι κυψέλες καυσίµου 

χρησιµοποιούν ένα καύσιµο, διαφορετικό ανάλογα µε τον τύπο της κυψέλης, όπου τη 

χηµική του ενέργεια την µετατρέπουν άµεσα (χωρίς ενδιάµεσες µετατροπές από µία 

µορφή ενέργειας σε µία άλλη) σε ηλεκτρική. Για τους παραπάνω λόγους, οι κυψέλες 

καυσίµου παρακάµπτουν τους θερµοδυναµικούς περιορισµούς που διέπουν τις 

συµβατικές θερµικές µηχανές µετατροπής ενέργειας και επιτυγχάνουν πολύ υψηλότερες 

ενεργειακές αποδόσεις συγκρινόµενες µε αυτές. Επίσης λόγω των υψηλότερων 

αποδόσεων, οι κυψέλες καυσίµου υπερτερούν ως προς τις εκποµπές αερίων ρύπων, οι 

οποίοι είναι συγκριτικά λιγότεροι ανά παραγόµενη ισχύ σε σχέση µε τις συµβατικές 

µεθόδους µετατροπής ενέργειας. Το γεγονός αυτό περιορίζει τα έξοδα ελέγχου εκποµπών 

των ρύπων για µια βιοµηχανία, κάτι που αποτελεί υποχρέωση κάθε βιοµηχανίας 

προκειµένου να προσαρµόσει την παραγωγή της µε τους αυστηρούς κανόνες που έχουν 

θεσπιστεί από τη σύγχρονη κοινωνία για την ποιότητα του περιβάλλοντος.  

 

Σχήµα 2.3: Βασική αρχή λειτουργίας κυψέλης καυσίµου [6]. 
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Οι υφιστάµενες µέθοδοι παραγωγής ενέργειας εκτός από την αλόγιστη κατανάλωση των 

πεπερασµένων ορυκτών καυσίµων, λόγω της χαµηλής τους απόδοσης συγκριτικά µε τις 

κυψέλες καύσιµου, εµφανίζουν και ένα άλλο πολύ σηµαντικό µειονέκτηµα, τη σοβαρή 

επιβάρυνση της ατµόσφαιρας µε αέριους και σωµατιδιακούς ρύπους. Στις µηχανές 

εσωτερικής καύσης, η καύση της βενζίνης ή του ντίζελ δεν πραγµατοποιείται ποτέ 100% 

προς CO2 και H2O. Και µολονότι έχουν αναπτυχθεί αρκετά αποτελεσµατικοί καταλύτες 

από τους οποίους διέρχονται τα καυσαέρια πριν εκλυθούν στην ατµόσφαιρα, πάντα 

υπάρχουν µικρές ποσότητες από άκαυστους υδρογονάνθρακες (πολλοί από τους οποίους 

είναι αρωµατικοί ή πολυκυκλικοί και εποµένως καρκινογόνοι) καθώς επίσης και CO που 

εκλύονται.  

Αντίθετα, η χρήση υδρογονανθράκων σε κυψέλες καυσίµου υψηλών θερµοκρασιών (π.χ. 

SOFCs), παράγει πολύ λιγότερες εκποµπές ρύπων λόγω των υψηλότερων αποδόσεων 

που επιτυγχάνονται σε αυτές τις διατάξεις. Οι κυψέλες καυσίµου µπορούν να επιτύχουν 

βαθµό απόδοσης µετατροπής του καυσίµου σε ενέργεια 70% ή ακόµα και µεγαλύτερη, η 

οποία σε αρκετές περιπτώσεις είναι τουλάχιστον διπλάσια από τις αποδόσεις που 

επιτυγχάνονται σε συµβατικές τεχνολογίες µετατροπής ενέργειας (ΜΕΚ, κύκλος Rankine, 

κ.α.). Ως αποτέλεσµα, οι εκποµπές των αερίων ρύπων που συνεισφέρουν στο φαινόµενο 

θερµοκηπίου µπορούν να ελαττωθούν έως και 50%. 

Μία κυψέλη καυσίµου µετατρέπει, λοιπόν, την χηµική ενέργεια ενός καυσίµου απευθείας σε 

ηλεκτρική. Είναι γνωστό ότι η κλασική στοιχειοθεσία µετατροπής της χηµικής ενέργειας, που 

περιέχεται σε ένα καύσιµο, σε ηλεκτρική, πραγµατοποιείται µε µια σειρά βηµάτων, τα οποία 

απεικονίζονται στο Σχήµα 2.4. Αρχικά απαιτείται η οξείδωση του καυσίµου µε Ο2 η οποία θα 

µετατρέψει την χηµική ενέργεια υπό µορφή θερµότητας [7]. Κατόπιν, αυτή η ενέργεια µε την 

χρήση θερµικών µηχανών (π.χ. στρόβιλοι), θα µετατραπεί σε µηχανική. Στο σηµείο αυτό 

πρέπει να τονιστεί ότι µια τέτοια µετατροπή υπόκειται σε περιορισµούς απόδοσης τύπου 

Carnot που καθορίζονται από την διαφορά Τ1-Τ2 µεταξύ της διαθέσιµης θερµής και ψυχρής 

δεξαµενής: 

                                                   
1

21

T

TT −
=ε                                                        (2.1) 

Οι περιορισµοί αυτοί υποβαθµίζουν τη απόδοση µετατροπής της θερµότητας σε µηχανική 

ενέργεια σε ένα επίπεδο του 20-40%. ∆εδοµένου ότι η χρήση γεννητριών για την περαιτέρω 

µετατροπή της µηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική θα συνοδεύεται και αυτή από ένα 

ποσοστό απωλειών της τάξης του 10-20%, είναι επόµενο ότι µια κλασική στοιχειοθεσία 

µετατροπής της χηµικής ενέργειας σε ηλεκτρική θα αποδίδει τελικώς στα επίπεδα του 15-

30%. Οι πλέον σύγχρονες κλασικού τύπου διατάξεις µετατροπής της χηµικής ενέργειας σε 



Κεφάλαιο 2         Τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από άνθρακα –Κυψέλες καυσίμου                                                                   

 

Άμεση χρήση άνθρακα σε κυψέλη καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών Σελίδα 21 
 

ηλεκτρική δεν ξεπερνούν το επίπεδο απόδοσης του 40%. Η κυψέλη καυσίµου µη 

υποκείµενη στους περιορισµούς Carnot, είναι ικανή να λειτουργήσει σε αποδόσεις που θα 

κυµαίνονται στο επίπεδο του 70% και άνω, εάν αξιοποιηθεί και η παραγόµενη θερµική ισχύ 

σε ένα συνδυασµένο κύκλο ισχύος [7]. 

Βέβαια το παραπάνω απαιτεί να έχουµε στην διάθεσή µας το προς χρήση καύσιµο που 

είναι συνήθως (µα όχι πάντα) το υδρογόνο. Ένα ολοκληρωµένο εργοστάσιο παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας µε κυψέλες καυσίµου απαιτεί τον χηµικό µετασχηµατισµό των 

υδρογονανθράκων (που συνήθως διαθέτουµε ως καύσιµα) σε υδρογόνο και CO ή CO2 

(διεργασία αναµόρφωσης). Αν και έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες για την απευθείας (µέσα 

στον θάλαµο της ανόδου της κυψέλης) αναµόρφωση (την γνωστή µας εσωτερική 

αναµόρφωση), διάφορες άλλες διεργασίες όπως η προκατεργασία του καυσίµου για τον 

καθαρισµό του από τις παριστάµενες θειούχες ενώσεις (καταστρέφουν τον καταλύτη της 

ανόδου και µολύνουν το περιβάλλον), η µετατροπή του συνεχούς σε εναλλασσόµενο ρεύµα 

θα έχουν αναπόφευκτα µια κάποια µείωση της απόδοσης του κύκλου διεργασιών του 

εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [7]. 

 

  Σχήµα 2.4: Σύγκριση κλασσικής στοιχειοθεσίας µετατροπής της χηµικής ενέργειας σε ηλεκτρική µε  χρήση 

κυψελών καυσίµου [7]. 

Το γενικότερο συµπέρασµα λοιπόν είναι, ότι η τεχνολογία των κυψελών καυσίµου αποτελεί 

µία τεχνολογία εξοικονόµησης ορυκτών καυσίµων, φιλική προς το περιβάλλον, αξιόπιστη, 

µε χαµηλά επίπεδα θορύβου και ιδιαίτερα αν συνδυαστεί µε τις τεχνολογίες παραγωγής 

υδρογόνου από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή µέσω ηλεκτρόλυσης του νερού, µπορεί να 

ελαττώσει σηµαντικά την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα. 
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Τα τρέχοντα προβλήµατα µε την τεχνολογία των κυψελών καυσίµου αφορούν κυρίως το 

κόστος παραγωγής τους και κατά δεύτερο για µερικούς τύπους η βελτίωση των 

χαρακτηριστικών λειτουργίας τους. Το συνολικό κόστος τους µπορεί να διαχωριστεί στο 

κόστος του καυσίµου και σε άλλες λειτουργικές δαπάνες καθώς και στην αρχική πάγια 

επένδυση. Το βασικό ποσοστό του αρχικού κόστους καταλαµβάνεται ουσιαστικά από το 

κόστος κατασκευής, το οποίο σχετίζεται άµεσα µε τον όγκο παραγωγής και κατά συνέπεια 

µε την εισαγωγή οικονοµιών κλίµακας [8]. Σήµερα τα συστήµατα κυψελών καυσίµου είναι 

ακριβά καθόσον πρακτικά κατασκευάζονται αποκλειστικά προσαρµοσµένα για κάθε 

εφαρµογή. Αντίθετα η µαζική τους παραγωγή µπορεί να ελαττώσει σηµαντικά το µοναδιαίο 

κόστος, αλλά η σηµερινή κατάσταση της αγοράς δεν δικαιολογεί επενδύσεις µαζικής 

παραγωγής  τους [9].  

Αυτά τα προβλήµατα σχετίζονται µε τον χρόνο ζωής και την πυκνότητα ισχύος της καρδιάς 

της κυψέλης καυσίµου και κατά συνέπεια το κόστος αντικατάστασης και συντήρησής της. 

Επιπλέον η ηλεκτρική απόδοση και η διαθεσιµότητα αυτών των συστηµάτων επηρεάζει 

άµεσα τον χρόνο αποπληρωµής µιας δεδοµένης επένδυσης [9]. Λαµβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω κόστη και την δυσκολία για την εκτίµηση των πιθανών περιθωρίων κέρδους από 

τις εταιρείες καθώς και τις δαπάνες που θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν για την έρευνα 

και ανάπτυξη αυτών των συστηµάτων, οι λιανικές τιµές των µικρότερων συστηµάτων (µέχρι 

5 kW) κυµαίνονται µεταξύ 10000 και 50000 €/kWel ενώ των µεγαλύτερων υπολογίζονται 

µεταξύ 5000 και 18000 €/kWel [8]. 

  

2.2.1.  Απόδοση κυψέλης καυσίµου 

2.2.1.1 Θερµοδυναµική Ανάλυση 

Στα ηλεκτροχηµικά στοιχεία καυσίµου η διεργασία λαµβάνει χώρα σχεδόν σε σταθερή 

θερµοκρασία και για το λόγο αυτό θεωρείται προσεγγιστικά ισοθερµοκρασιακή. Το 

µεγαλύτερος µέρος της χηµικής ενέργειας των αντιδρώντων µετατρέπεται σε ηλεκτρική, 

αφού δεν καταναλώνεται για την αύξηση της θερµοκρασίας. Οι κυψέλες καυσίµου δεν 

υπακούουν στους περιορισµούς του κύκλου Carnot σχετικά µε τη µέγιστη θερµοκρασία, 

όπως συµβαίνει στις συµβατικές θερµικές µηχανές. 

Η θερµική απόδοση των µηχανών αυτών δίνεται από τη σχέση: 

                                                        ���=
����
�	�

                                                                   (2.2) 

όπου 
��� είναι το καθαρό αποδιδόµενο έργο και �� η θερµότητα που εκλύεται από το 

καύσιµο. Η µέγιστη θερµική απόδοση που µπορεί να αποδώσει µια θερµική µηχανή 

καθορίζεται από τον περιορισµό του κύκλου Carnot: 
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                                                        ���=1- 
��
��

                                                                 (2.3)                                                                 

όπου �� είναι η χαµηλή θερµοκρασία, συνήθως η θερµοκρασία περιβάλλοντος και �� η 

υψηλότερη θερµοκρασία του κύκλου. Στις συµβατικές θερµικές µηχανές υπάρχουν 

απώλειες της χηµικής ενέργειας του καυσίµου κατά τη διεργασία της καύσης, καθώς και 

απώλειες που οφείλονται σε αντιστρεπτότητες των κινητών τµηµάτων τους. 

Οι κυψέλες καυσίµου δεν περιλαµβάνουν κινητά µέρη και γι αυτό οι αποδόσεις τους είναι 

υψηλότερες σε σχέση µε τις θερµικές µηχανές. Η απόδοση τους δίνεται από την εξίσωση: 

                                                       	���=
��·�·�
���                                                                  (2.4)                                                  

όπου HHV είναι η υψηλή θερµαντική αξία του καυσίµου και αντιστοιχεί στο �� της 

εξίσωσης (2.2), � η σταθερά του Faraday (F=96484.6 Cb/mol) και �� ο αριθµός των 

ηλεκτρονίων που µεταφέρονται ανά mole καυσίµου. Ο όρος (�� · � · �) αντιστοιχεί στο 

έργο της κυψέλης που παράγεται από την κίνηση των ηλεκτρονίων, λόγω της διαφοράς 

δυναµικού. 

Το µέγιστο έργο που µπορεί να παραχθεί από µια κυψέλη καυσίµου είναι ίσο µε τη 

µεταβολή της ελεύθερης ενέργειας του Gibbs, ∆G, µεταξύ των αντιδρώντων και των 

προϊόντων και η οποία είναι διαθέσιµη για την παραγωγή έργου, δηλαδή    
���, �!!=-∆G 

(2.5). Στο Σχήµα 2.5 γίνεται σύγκριση των αποδόσεων µιας κυψέλης καυσίµου και µιας 

συµβατικής θερµικής µηχανής [11,12]. 

 

 

Σχήµα 2.5: Σύγκριση της απόδοσης κυψέλης καυσίµου και θερµικής µηχανής (Carnot)  
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2.2.1.2 Ηλεκτροχηµική Κινητική 

Μια από τις βασικές σχέσεις της ηλεκτροχηµικής κινητικής είναι η εξίσωση του Nerst. Για 

µια θεωρητική συνολική αντίδραση της µορφής: 

                                            αΑ + bB → mM + nN                                                           (2.6) 

η εξίσωση του Nerst δίνεται από τη σχέση: 

                                              � = �# − %·�
��·�

&' ()*(+�
(,-(./

                                                        (2.7) 

όπου �# είναι το δυναµικό ανοιχτού κυκλώµατος, (0� οι µερικές πιέσεις των αντιδρώντων 

και των προϊόντων και �� ο αριθµός των µεταφερόµενων ηλεκτρονίων, i η ένωση που 

συµµετέχει στην αντίδραση και j ο στοιχειοµετρικός αριθµός κάθε ένωσης. 

Όταν το καύσιµο αποτελείται από µείγµα ουσιών και όχι από καθαρά στοιχεία, ο 

παρανοµαστής του κλάσµατος του λογαρίθµου µειώνεται, µε αποτέλεσµα τη µείωση της 

µέγιστης διαφοράς δυναµικού και συνεπώς τη σηµαντική πτώση της απόδοσης της 

κυψέλης. 

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό, καθοριστικό για τη συµπεριφορά των ηλεκτροδίων, είναι 

το ρεύµα ανταλλαγής 1#. Εξ ορισµού το ρεύµα ανταλλαγής είναι ο ρυθµός οξείδωσης η 

αναγωγής µιας ηµιαντίδρασης σε κατάσταση ισορροπίας. Κατά την οξείδωση στην άνοδο 

αναπτύσσεται το ανοδικό ρεύµα 12, ενώ κατά την αναγωγή (κάθοδος) το καθοδικό ρεύµα 

1 . Στην κατάσταση ισορροπίας ισχύει 1#=12=-1  και το αντίστοιχο δυναµικό του 

ηλεκτροδίου είναι το δυναµικό ισορροπίας 3#. 

Η πυκνότητα ρεύµατος συναρτήσει του ρεύµατος ανταλλαγής εκφράζεται, µέσω της 

εξίσωσης Butler-Volmer ως εξής: 

                                    4=4# · [exp 9:�	;�	<%� = − exp	(�(?:;@�	<%� @]                                           (2.8) 

όπου β είναι ο συντελεστής µεταφοράς φορτίου (ο<β<1), n ο αριθµός ηλεκτρονίων που 

µετέχουν στην αντίδραση και η η υπέρταση που ορίζεται και αναλύεται στη συνέχεια. 

Όπως είναι γνωστό από την ηλεκτροχηµεία, για µεγάλες τιµές υπέρτασης (η>120mV), η 

εξίσωση Butler-Volmer µπορεί να προσεγγιστεί ικανοποιητικά από την εξίσωση Tafel: 

                                                           �� �=blog(4#@ − D log( 4)                                        (2.9) 

όπου b είναι η κλίση της ευθείας Tafel. Η εξίσωση Tafel δείχνει ότι η χαµηλή κινητική της 

αντίδρασης στις κυψέλες χαµηλής θερµοκρασίας συνεισφέρει στο δυναµικό ανοιχτού 

κυκλώµατος 3# κατά µια ποσότητα 

                                                        	3# − 3 ≅ D log(4#@                                                 (2.10)  
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Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να περιγραφούν οι χηµικές και οι θερµοδυναµικές 

σχέσεις που διέπουν τις κυψέλες καυσίµου και πως οι συνθήκες λειτουργίας έχουν 

επιπτώσεις στην απόδοσή τους. Καταλαβαίνοντας τις επιδράσεις µεταβλητών όπως η 

θερµοκρασία, η πίεση και τα συστατικά των αερίων στην απόδοση, επιτρέπουν στους 

υπεύθυνους για την ανάπτυξη των κυψελών καυσίµου να βελτιστοποιήσουν τα σχέδιά τους 

και επιτρέπει στους µηχανικούς να µεγιστοποιήσουν την απόδοση των εφαρµογών. 

Ένα λογικό βήµα στην κατανόηση της λειτουργίας µιας κυψέλης καυσίµου είναι να 

καθοριστεί η ιδανική απόδοσή της. Μόλις καθοριστεί η ιδανική απόδοση οι απώλειες που 

προκύπτουν από την µη-ιδανική συµπεριφορά µπορούν να υπολογιστούν και να 

αφαιρεθούν από την ιδανική απόδοση για να περιγράψουν την πραγµατική λειτουργία. 

 

2.2.2  Τύποι κυψελών καυσίµου 

Οι κυψέλες καυσίµου έχουν γενικά ονοµαστεί µε βάση τον τύπο του ηλεκτρολύτη η του 

καυσίµου που χρησιµοποιείται. Για παράδειγµα οι κυψέλες καυσίµου µε µεµβράνες 

ανταλλαγής πρωτονίων (PEM) χρησιµοποιούν ένα πολυµερικό ηλεκτρολύτη για να 

κατευθύνουν ανθρακικά ιόντα και οι κυψέλες καυσίµου τετηγµένου άνθρακα χρησιµοποιούν 

τετηγµένο άνθρακα σαν ηλεκτρολύτη έχουν ονοµαστεί από το καύσιµο που χρησιµοποιείται  

έτσι ώστε να διαφοροποιηθούν από τις συµβατικές PEMFC. Οι κυψέλες καυσίµου µπορούν 

επίσης να διαχωριστούν σύµφωνα µε τη θερµοκρασία λειτουργίας: χαµηλής θερµοκρασίας 

(AFC-Αλκαλικές, PEMFC-Ηλεκτρολύτης  πολυµερικής µεµβράνης, DMFC - Απευθείας 

τροφοδοσίας µεθανίου), µεσαίας θερµοκρασίας (PAFC-φωσφορικού οξέως) και υψηλής 

θερµοκρασίας (MCFC,DCFC KAI SOFC). Το Σχήµα 2.6 δείχνει διάφορους τύπους κυψέλης 

καυσίµου και τα χαρακτηριστικά τους, καύσιµο και οξειδωτικό, αντίδραση ανόδου και 

αντίδραση καθόδου, ηλεκτρολύτες και εύρος θερµοκρασιών λειτουργίας. Μια περίληψη 

διαφόρων τύπων κυψελών καυσίµου δίνεται παρακάτω και τα γενικά χαρακτηριστικά 

κύριων τύπων κυψελών καυσίµου δίνονται στον πίνακα 2.1. Μόνο οι κυψέλες καυσίµου 

απευθείας άνθρακα θα συζητηθούν στους τοµείς που θα ακολουθήσουν. Για 

λεπτοµερέστερη περιγραφή άλλων κύριων κυψελών καυσίµου δείτε παραποµπές [20-22]. 

Εκτός από τις κύριες οικογένειες κυψελών καυσίµου, υπάρχει ένας αυξανόµενος αριθµός 

συστηµάτων που αναπτύσσονται τα οποία δεν τοποθετούνται εύκολα σε καµία από τις 

οικογένειες που έχουν αναφερθεί παραπάνω. Αυτές περιλαµβάνουν τις κυψέλες καυσίµου 

µε απευθείας χρήση αιθανόλης [23], βιολογικές κυψέλες καυσίµου [24], κυψέλες καυσίµου 

στερεών ενώσεων οξειδίου/τετηγµένου άνθρακα [25], κυψέλες καυσίµου µε απευθείας  

χρήση αµµωνίας [26] και κυψέλες καυσίµου µε απευθείας χρήση άνθρακα (οι οποίες 

αποτελούν αντικείµενο αυτής της ανάλυσης). Επιπλέον σε όσα αναφέραµε παραπάνω 
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υπάρχουν πολλοί άλλοι τύποι κυψελών καυσίµου που αναπτύσσονται αυτή την περίοδο µια 

επιλογή των οποίων µπορούµε να βρούµε στις παραποµπές [23,27-34]. 

 

Πίνακας 2.1: Γενικά χαρακτηριστικά των κύριων τύπων κυψελών καυσίµου  

 

        

 

     Σχήµα 2.6: Κύριοι τύποι κυψελών καυσίµου υπό κατασκευή αυτή την περίοδο. 
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2.2.2.1 Αλκαλικές κυψέλες καυσίµου  (AFC) 

Οι Αλκαλικές κυψέλες καυσίµου είναι ένα από τα πιο πρώιµα συστήµατα που έχουν 

αναπτυχθεί και έχουν παρέχει ηλεκτρισµό και ζεστό νερό σε πολλές Αµερικάνικες  

διαστηµικές αποστολές. Οι AFCs χρησιµοποιούν συγκεντρωµένες υδατικές λύσεις 

υδροξειδίου του καλίου (KOH) ως ηλεκτρολύτη. Το εύρος της συγκέντρωσης του 

υδροξειδίου κυµαίνεται µεταξύ 35 και 85 %wt και εξαρτάται από την προαποφασισµένη 

θερµοκρασία λειτουργίας. Η θερµοκρασία λειτουργίας µπορεί να ποικίλει από θερµοκρασίες 

µικρότερες των  80°C έως και θερµοκρασίες που φτάνουν περίπου τους 250°C.Τα 

περισσότερα συστήµατα λειτουργούν στο χαµηλότερο σηµείο αυτού του εύρους  των 

θερµοκρασιών για να αποφύγουν τυχόν απώλειες νερού από τον ηλεκτρολύτη. Αντίθετα 

από άλλες κυψέλες καυσίµου χαµηλής θερµοκρασίας οι AFCs δεν απαιτούν καταλύτες 

πολύτιµων µετάλλων µε το νικέλιο να έχει τη συνηθέστερη  χρήση σαν υλικό ηλεκτροδίου. 

Το κύριο µειονέκτηµα αυτής της τεχνολογίας  είναι πως οι AFCs παρουσιάζουν µια 

σηµαντική διάβρωση όταν εκτίθενται  σε διοξείδιο του άνθρακα είτε κατά τη ροή του 

οξειδωτικού είτε κατά τη ροή του καυσίµου. Έχει προταθεί ένας αριθµός λύσεων σ αυτό το 

θέµα συµπεριλαµβανοµένου του οξειδωτικού και του καθαρισµού µε καύσιµο για την 

αφαίρεση του διοξειδίου του άνθρακα καθώς και ηλεκτρολυτική κυκλοφορία χωρίς 

εξωτερικό καθαρισµό. Παρ  όλο που αυτές οι λύσεις είναι σχετικά αποτελεσµατικές οι 

απώλειες απόδοσης και η µακράς διάρκειας αντοχή των αλκαλικών κυψελών καυσίµου είναι 

ακόµη κυρίαρχα ζητήµατα ειδικότερα όταν χρησιµοποιούν ατµοσφαιρικό αέρα σαν 

οξειδωτικό [35]. 

Σήµερα γίνεται διακριτική παγκόσµια προσπάθεια σε αυτή την τεχνολογία κυψελών 

καυσίµου µε µόνο ένα µικρό αριθµό οργανισµών να επιδιώκουν την εµπορική προώθηση 

αυτής της τεχνολογίας [10,37-39]. Η AFC ENERGY αναπτύσσει χαµηλού κόστους AFCs για 

βιοµηχανικές εφαρµογές µεγάλης κλίµακας (αγορά αλκαλίων, υπόγεια αεριοποίηση 

άνθρακα) η οποία λειτουργεί περίπου στους 700 °C  χωρίς τη χρήση ηλεκτροδίων από 

λευκόχρυσο και χρησιµοποιεί  πλαστικά καλούπια έγχυσης και λαστιχένιο στεγανοποιητικό 

υλικό. Η Siemens και η UTC έχουν παρουσιάσει χρόνο ζωής  20.000 και 15.000 ώρες 

αντίστοιχα, αλλά αυτή η επίδοση επιτεύχθηκε µόνο µε τη χρήση καθαρού οξυγόνου (χωρίς 

διοξείδιο του άνθρακα) και υδρογόνου [37]. Περισσότερες λεπτοµέρειες αυτής της 

τεχνολογίας µπορούν να βρεθούν στις αναφορές [10,20,21,35,36,39]. 
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2.2.2.2 Κυψέλες καυσίµου ηλεκτρολύτη πολυµερούς µεµβράνης (PEMFC)  

Οι PEMFCs αποτελούνται από µια πολυµερή µεµβράνη (π.χ. Nafion) µε αγωγιµότητα 

πρωτονίου ως ηλεκτρολύτη και µε τα υλικά ανόδου και καθόδου να είναι θρυµµατισµένος 

λευκόχρυσος στηριζόµενος σε υψηλή επιφάνεια άνθρακα, µε αδιαφάνεια η υφασµάτινη 

επένδυση άνθρακα στα επίπεδα διάχυσης των αερίων τόσο στην περιοχή του αέρα όσο και 

του καυσίµου. Ωστόσο η αντοχή του λευκόχρυσου σε µονοξείδιο του θείου στην άνοδο είναι 

µικρή όταν  τα επίπεδα µονοξειδίου του άνθρακα κατά τη ροή των αερίων ξεπεράσουν τα 

10-20 ppm σε µια τυπική θερµοκρασία λειτουργίας της κυψέλης καυσίµου στους 60-80°C. 

Κάθε κυψέλη διαχωρίζεται από µια ηλεκτρονικά αγώγιµη διασυνδεδεµένη πλάκα. Αυτές οι 

πλάκες συνδέουν όλες τις κυψέλες σε σειρά. Ένας αριθµός διαφορετικών υλικών(γραφίτης, 

µέταλλο η αγώγιµο πλαστικό ή συνθέσεις µετάλλου/πλαστικού) έχει χρησιµοποιηθεί ως 

υλικό της πλάκας διαχωρισµού. Επίσης εκτός από τη µεµβράνη Nafion ένας αριθµός άλλων 

υλικών για την κατασκευή της µεµβράνης (συµπεριλαµβανοµένου και των υλικών που 

µπορούν να λειτουργήσουν πάνω από τους 100°C) έχει υπάρξει αντικείµενο έρευνας 

ανάπτυξης και εµπορευµατοποίησης. Τα συστήµατα διαχείρισης νερού και θερµότητας 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη προσεκτικά στις συστοιχίες των PEMFC διότι η µεµβράνη 

πρέπει να διατηρεί µια συγκεκριµένη περιεκτικότητα σε νερό για να λειτουργεί σωστά. Όσο 

η περιεκτικότητα της µεµβράνης σε νερό µειώνεται και η µεµβράνη ξεραίνεται η ιοντική 

αγωγιµότητα µειώνεται, ώσπου πλεόνασµα νερού µπορεί να πληµυρίσει την επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου/ηλεκτρολύτη µειώνοντας την κινητική της αντίδρασης. 

Άλλα τεχνικά και λειτουργικά θέµατα περιλαµβάνουν αργές κινητικές αντιδράσεις οξυγόνου, 

υψηλή περιεκτικότητα ευγενών µετάλλων στους καταλύτες, µη ικανοποιητικούς χρόνους 

ζωής της µεµβράνης (διάβρωση κατά τη διαστολή και µαλάκωµα της µεµβράνης κατά τη 

λειτουργία, φιλτράρισµα σουλφονικών οξέων  και φθοριούχων ιόντων, µόλυνση των 

κατιόντων, δηµιουργούνται τρύπες και ρωγµές) δηλητηρίαση του ανοδικού καταλύτη από 

την παρουσία καυσίµου µε περιεκτικότητα µονοξειδίου του άνθρακα >20 ppm. Γι αυτό η 

εξωτερική αναµόρφωση του καυσίµου και ο καθαρισµός του αερίου για να µειωθούν τα 

επίπεδα µονοξειδίου του άνθρακα κάτω από 20 ppm είναι ζωτικής σηµασίας για τη µείωση 

της διάβρωσης και την αύξηση του χρόνου ζωής της συστοιχίας. Εξαιτίας της απότοµης 

εκκίνησης και διακοπής της λειτουργίας ο θερµικός κύκλος και το φορτίο ακολουθούν της 

δυνατότητες των PEMFCs. Η πιθανότητα των αγορών είναι σηµαντική. Κύριες αγορές για 

τις PEMFCs είναι: οι οικιακές µονάδες συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας µικρού 

µεγέθους, παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε αποµακρυσµένες περιοχές, οι διάφορες µορφές 

εφαρµογών στις µεταφορές (συµπεριλαµβανοµένου αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, 

σιδηροδροµικές µηχανές, υποβρύχια, αναπηρικά καροτσάκια, µοτοποδήλατα, αυτό 

κινούµενα ποδήλατα, αυτοκινούµενες άµαξες ποδηλάτου, φορτηγά διανοµών, θωρακισµένα 
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οχήµατα, και µικρά µεταφορικά µέσα σε αεροδρόµια, λιµάνια, σιδηροδροµικούς σταθµούς), 

βοηθητικές µονάδες για την κάλυψη αναγκών των ηλεκτρικών οχηµάτων µε σκοπό την 

αδιάκοπη/εφεδρική ισχύς. Η ηλεκτρική απόδοση είναι 35-60% και εξαρτάται από το φορτίο 

ενώ για εφαρµογές όπου παράγεται θερµότητα χαµηλού βαθµού µπορούν να 

χρησιµοποιηθεί αποδοτικά και η απόδοση του συστήµατος µπορεί να φτάσει µεταξύ 60-

80%. Οι περισσότεροι κύριοι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν ένα πρόγραµµα ανάπτυξης 

µε τεχνολογία PEMFC και αρκετά πρωτότυπα οχήµατα βρίσκονται υπό αξιολόγηση. 

Μονάδες PEMFC των 10 KW για στατικές εφαρµογές και µονάδες 50-200 KW για 

µεταφορικά οχήµατα είναι τώρα εµπορικά διαθέσιµες αλλά µε υψηλό κόστος και 

περιορισµένες εγγυήσεις. Οι αναγνώστες παραπέµπονται στις αναφορές [10,20,21,42,44-

48] για περαιτέρω λεπτοµέρειες στις τεχνολογικές προκλήσεις και την τεχνολογική 

κατάσταση. 

 

2.2.2.3 Κυψέλη καυσίµου µε άµεση χρήση µεθανόλης  (DMFC)  

Οι κυψέλες καυσίµου µε άµεση χρήση αιθανόλης µετατρέπουν την µεθανόλη απευθείας σε 

ηλεκτρισµό και είναι υπό ανάπτυξη κυρίως για εφαρµογές φορητής ενέργειας. Η κυψέλη 

καυσίµου µε άµεση χρήση µεθανόλης  (DMFC) ηλεκτρολύτη πολυµερούς µεµβράνης ως 

ηλεκτρολύτη και είναι παρόµοιας λειτουργίας όπως η PEMFC. Η διαφορά έγκειται ότι η 

µεθανόλη συµµετέχει άµεσα στην αντίδραση της κυψέλης καυσίµου. Αυτό απαλείφει τις 

απαιτήσεις για µια εξωτερική αναµόρφωση. Υπάρχουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα όσον 

αναφορά την πυκνότητα ενέργειας ειδικού όγκου σχετιζόµενη µε την υγρή µεθανόλη 

συγκρίνοντας τη µε αέριο υδρογόνο. Παρόλα αυτά, περιλαµβάνει και µειονεκτήµατα: η 

µεθανόλη διαπερνά την µεµβράνη οδηγώντας σε απώλειες καυσίµου στην κάθοδο, ο 

καταλύτης παρουσιάζει υψηλή φόρτιση πολύτιµων µετάλλων (περισσότερα από µια τάξη 

µεγέθους µεγαλύτερο σε σχέση µε την κυψέλη καυσίµου άµεσης χρήσης υδρογόνου), 

δηλητηριάζοντας την κατάλυση µε τα προϊόντα της ενδιάµεσης αντίδραση, αργή 

ηλεκτροχηµική αντίδραση που περιλαµβάνει CH₃OH και H₂O (6e¯µεταφέρονται), χαµηλή 

πυκνότητα ισχύος, διαχείριση νερού, διατήρηση συγκέντρωσης της µεθανόλης, 

αποµάκρυνση CO₂, σύνθετα βοηθητικά συστήµατα (συγκρινόµενα µε το PEMFC 

υδρογόνου) και η τοξικότητα του καυσίµου [33,50]. Πιο πρόσφατα παραδείγµατα σε 

τεχνολογία πολυµερούς µεµβράνης έχει οδηγήσει σε µια ουσιώδη µείωση της 

διασταύρωσης της µεθανόλης και βελτιώνεται η απόδοση της DMFC και αρκετές εταιρίες 

έχουν διαθέσει στο εµπόριο την τεχνολογία [54,55]. Η σηµερινή κατάσταση της τεχνολογίας 

αναλύεται στην αναφορά [53]. 
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2.2.2.4  Κυψέλη καυσίµου µε άµεση χρήση αιθανόλης (DEFC) 

Η DEFC έχει προσελκύσει µόλις πρόσφατα το ενδιαφέρον της κοινότητας των κυψελών 

καυσίµου και είναι στα πολύ πρώιµα στάδια της ανάπτυξης. Είναι παρόµοια λειτουργίας µε 

τις DMFC και PEMFC τεχνολογίες. Παραταύτα, χρησιµοποίει άµεσα αιθανόλη  στην 

αντίδραση της κυψέλη καυσίµου στην θέση της µεθανόλης ή του υδρογόνου. Η υγρή 

αιθανόλη (C₂H₅OH) οξειδώνεται στην άνοδο µε την παρουσία νερού, παράγοντας CO₂, 

ιόντα υδρογόνου και ηλεκτρόνια. Η αιθανόλη είναι µια ελκυστική εναλλακτική πρόταση σε 

σχέση µε την µεθανόλη επειδή είναι µη τοξική και έχει υψηλότερη πυκνότητα ενέργειας 

(8030 Wh/kg σε σύγκριση µε 6100Wh/kg για την µεθανόλη). Όµως για να 

συνειδητοποιήσουµε το όφελος της υψηλής πυκνότητας ενέργειας, το ένα µόριο αιθανόλης 

πρέπει να οξειδωθεί πλήρως µε το CO₂. Προσπάθειες έχουν γίνει για να αναπτυχθεί νέος 

καταλύτης που να δείχνει υψηλότερη δραστηριότητα ως προς την αιθανόλη και να 

δηµιουργηθούν µεµβράνες ανταλλαγής ανιόντων που θα αυξήσουν τη δραστηριότητα των 

είδη υπαρχόντων καταλυτών αφήνοντας τους να λειτουργήσουν σε αλκαλικό περιβάλλον, 

σε αυτόν τον τοµέα έχει αναφερθεί είδη κάποια επιτυχία [56-59]. 

 

2.2.2.5  Κυψέλες καυσίµου αναγέννησης ή ενοποίησης  

Οι κυψέλες καυσίµου αναγέννησης είναι παρόµοιας λειτουργίας µε άλλους τύπου κυψέλων 

καυσίµου και παράγουν ηλεκτρισµό και θερµότητα όπως οι συµβατικές κυψέλες καυσίµου. 

Όµως οι κυψέλες καυσίµου αναγέννησης επίσης παρουσιάζουν την αντίθετη αντίδραση των 

κυψελών καυσίµου (ηλεκτρόλυση νερού) όπου µε την παροχή ηλεκτρισµού στα ηλεκτρόδια, 

το νερό διασπάτε και παράγεται καθαρό υδρογόνο και οξυγόνο. Αυτά τα αέρια  

αποθηκεύονται και το υδρογόνο χρησιµοποιείτε ως καύσιµο ανάλογα µε την ζήτηση. Αυτός 

ο τύπος κυψέλης καυσίµου είναι ιδιαιτέρα επωφελής όταν ενσωµατώνεται στο ηλεκτρικό 

δίκτυο. Αυτό συµβαίνει επειδή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ισορροπήσει τον κύκλο 

φορτίσεων του δικτύου, παράγοντας καύσιµο στις περιόδους χαµηλής ζήτησης και 

ηλεκτρισµό κατά την διάρκεια περιόδου υψηλής ζήτησης. Αυτό είναι ένα µεγάλο 

πλεονέκτηµα επειδή οι ανανεώσιµες πηγές ενέργεια είναι διακοπτόµενης φύσης και 

αυξάνεται η ενσωµάτωσή τους στα εθνικά δίκτυα ηλεκτρισµού. Αυτό το σύστηµα χρειάζεται 

µόνο να τροφοδοτηθεί µε νερό και συνεπώς δεν απαιτούνται πρόσθετα µεγάλα κεφάλαια 

επενδύσεων σχετικά µε τις υποδοµές προµήθειας υδρογόνου. Αµφότερες οι PEMFC και οι 

SOFCs είναι πρώτοι υποψήφιοι γι αυτόν τον τύπο λειτουργίας των κυψελών καύσιµου. Το 

µείζον θέµα µε αυτή την τεχνολογία είναι η χαµηλή απόδοση πλήρους διαδροµής 

(συνδυασµένης ηλεκτρόλυσης και λειτουργίας κυψελών καυσίµου), η χαµηλή πυκνότητα 

ισχύος, το υψηλό κόστος και η γρήγορη υποβάθµιση των κυψελών. Μια αξιόλογη 
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προσπάθεια συνεπώς είναι να βελτιώσουµε τους διλειτουργικούς ηλεκτροκαταλύτες ώστε 

να λειτουργούν το ίδιο καλά στην ανάπτυξη οξυγόνου (ηλεκτρολυτική λειτουργία) όπως και 

στην ελάττωση οξυγόνου (λειτουργία κυψέλης καυσίµου) και να αναπτυχθεί καταλύτης ο 

οποίος θα είναι λιγότερο επιρρεπείς στην διάβρωση της ανόδου [60]. 

 

2.2.2.6 Κυψέλες καυσίµου φωσφορικού οξέως (PAFC) 

Ο ηλεκτρολύτης σε ένα σύστηµα PAFC είναι συµπυκνωµένο φωσφορικό οξύ. Αυτό 

διατηρείται σε ένα πορώδες καλούπι µε δεσµούς τεφλόν και σιλικονούχο καρβίδιο. Ο 

καταλύτης ανόδου και  καθόδου είναι  από λευκόχρυσο µε ένα µέσο όρο φορτίσεων 

περίπου 0.2-0.3 mg/cm² που διατηρείται σε µια δοµή ενισχυµένη από δεσµούς τεφλόν και 

άνθρακα. Ξεχωριστές κυψέλες ενώνονται µεταξύ τους µέσω διαχωριστικών διπολικών 

πλακών κατασκευασµένες από αδιαπέραστο γραφίτη σε µορφή πτυχωτού ελάσµατος η 

ραβδωτής πλάκας. Απαιτείται  θερµοκρασία λειτουργίας 200-215°C για υψηλή αγωγιµότητα 

πρωτονίων στο οξύ. Το οξύ που χρησιµοποιείται ως ηλεκτρολύτης είναι σταθερό στη 

θερµοκρασία λειτουργίας της κυψέλης καυσίµου. Η υψηλή θερµοκρασία λειτουργίας επίσης 

µειώνει την ευαισθησία σε δηλητηρίαση από µονοξείδιο του άνθρακα από το καταλύτη από 

λευκόχρυσο και οδηγεί σε λιγότερο αυστηρή παραγωγή αερίου και σε µεγαλύτερο συνολικά 

χρόνο ζωής σε σύγκριση µε την PEMFC. 

Η πλειοψηφία των συστηµάτων PAFC είναι σχεδιασµένη για χρήση σε στατικές 

εφαρµογές συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού. Η παραγόµενη ισχύς αυτών των 

συστηµάτων είναι µεταξύ 200 KW και 1ΜW, ωστόσο έχουν λειτουργήσει και σε  

µεγαλύτερου µεγέθους (περίπου στα 11 ΜW [65]) εγκαταστάσεις και µικρότερα 

συστήµατα (250 W [66]). Οι PAFC είναι µακράν οι πιο ανεπτυγµένες και τεχνολογικά 

ώριµες εµπορευµατοποιηµένες κυψέλες καυσίµου µε διάρκεια λειτουργίας που υπερβαίνει 

τις 40.000 ώρες. Όπως και στις περισσότερες νέες τεχνολογίες µας απασχολεί το κόστος 

και η διάρκεια ζωής του συστήµατος [67]. Ωστόσο πρόσφατα η UTC Power έχει ξεκινήσει 

να εµπορεύεται την PureCell 400 της οποίας η συστοιχία αναφέρεται πως έχει διάρκεια 

ζωής 40.000 ώρες (9 χρόνια) και συνολικό κόστος εγκατάστασης των 3.000 $ ανά KW 

[68,69]. Αυτή είναι µια σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε προηγούµενα συστήµατα στα 

οποία η διάρκεια ζωής περιοριζόταν σε 40.000 ώρες (5 χρόνια) µε κόστος εγκατάστασης 

περίπου 50% υψηλότερο. Ωστόσο αυτά τα κόστη είναι σηµαντικά υψηλότερα από τις 

παραδοσιακές τεχνολογίες θερµικών µηχανών και οδηγούν γενικά αυτά τα συστήµατα να 

είναι ανταγωνιστικά µόνο σε αγορές όπου υπάρχουν διαθέσιµες κυβερνητικές επιδοτήσεις 

ή όπου υπάρχει µια αυστηρότερη νοµοθεσία όσον αφορά την µόλυνση του αέρα. Εκτός  

από την UTC Power η Fuji Electric είναι επίσης ενεργή στην ανάπτυξη αυτής της 
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τεχνολογίας συµπεριλαµβανοµένου εκτενής δοκιµές στη δεκαετία 1990 περιλαµβάνοντας 

88 µονάδες χωρητικότητας  50-500 KW όπου ένας αριθµός  των µονάδων αυτών 

λειτούργησε περισσότερες από 30.000 ώρες [40]. Η Fuji Electric ξεκίνησε εµπορικές 

πωλήσεις συστηµάτων PAFC κοντά στην αλλαγή του αιώνα. Αυτά τα συστήµατα είχαν 

χωρητικότητα 100 KW και χρόνο ζωής συστοιχίας 40.000 ώρες (5 χρόνια) [50]. Υπάρχει 

και ένας άλλος αριθµός οργανισµών που έχουν αναπτύξει προϊόντα πρώτης γενιάς ή 

έχουν συµµετάσχει σε προχωρηµένες δοκιµές κυψελών καυσίµου φωσφορικού οξέως. Σ 

αυτές περιλαµβάνονται οι Sanyo ,Toshiba και η Mitsubishi Electric [20,66,71,72]. Αυτή τη 

στιγµή λειτουργούν πάνω από 250 συστήµατα PAFC παγκοσµίως [73]. Περαιτέρω 

λεπτοµέρειες της τεχνολογίας µπορούν να βρεθούν στις αναφορές [10,20,43,67,68]. 

 

2.2.2.7  Κυψέλες καυσίµου τετηγµένων ανθρακικών αλάτων (MCFC) 

Σε µια κυψέλη καυσίµου τετηγµένου ανθρακικού άλατος µια µίξη τετηγµένου λιθίου και 

ανθρακικού νατρίου που διατηρείται σε πορώδες κεραµικό καλούπι η πλακίδιο 

χρησιµοποιείται ως ηλεκτρολύτης. Το πορώδες κεραµικό καλούπι φτιαγµένο από LiAlO₂ 

είναι µερικές εκατοντάδες µικρών παχύ και κατασκευάζεται µέσω χύτευσης. Η θερµοκρασία 

λειτουργίας είναι γενικά µεταξύ 600 και 650°C. Για αποτελεσµατική διαχείριση του 

ηλεκτρολύτη  το µέγεθος του πόρου του κεραµικού καλουπιού και η κατανοµή πρέπει να 

ελέγχονται προσεκτικά. Η κάθοδος αποτελείται συνήθως από πορώδες λίθιο ενισχυµένο µε 

ΝiO και η άνοδος από πορώδες Ni η κράµα Ni/Cr (2-10% Cr). Κάθε κυψέλη συνδέεται µε 

διπολικές πλάκες οι οποίες έχουν αυλακωτή, συµπιεσµένη, ατσάλινη δοµή. Καθώς το CO₂ 

καταναλώνεται στην αντίδραση του ηλεκτροδίου στην πλευρά της καθόδου, για να 

διατηρηθεί η ηλεκτρολυτική ισορροπία, ένα µέρος του διοξειδίου του άνθρακα που 

σχηµατίζεται στην άνοδο πρέπει να ανακυκλωθεί στο τµήµα της καθόδου. Το κόστος 

κατασκευής είναι γενικά χαµηλό σε σύγκριση µε άλλες κυψέλες καυσίµου υψηλής 

θερµοκρασίας όπως κυψέλες καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη, εξ αιτίας της χρήσης 

φθηνότερων υλικών και τεχνικών παραγωγής χαµηλού κόστους. Ωστόσο οι κυψέλες 

καυσίµου τετηγµένου ανθρακικού άλατος  συχνά προσφέρουν κατώτερη πυκνότητα ισχύος  

(120-160 mW/cm² σε αντίθεση 400-500 mW/cm² για SOFCs) το οποίο πιθανότατα να 

οδηγήσει σε παρόµοιο συνολικό κόστος συστήµατος αφού και οι δύο τεχνολογίες  

βρίσκονται στο ίδιο στάδιο ωριµότητας. Εξ αιτίας της υψηλής θερµοκρασίας λειτουργίας 

αυτού του τύπου των κυψελών καυσίµου είναι πιθανή η εσωτερική αναδόµηση του φυσικού 

αερίου. Το H₂ και το CO που παράγονται καταναλώνονται ηλεκτροχηµικά και ο ατµός που 

σχηµατίζεται στο θάλαµο ανόδου χρησιµοποιείται στην αντίδραση αναµόρφωσης. 
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Ο ατµός βοηθάει την αντίδραση αναµόρφωσης να συµβεί στις χαµηλότερες θερµοκρασίες 

λειτουργίας (650°C) της κυψέλης καυσίµου τετηγµένου άνθρακα σε σύγκριση µε τις 

συνηθέστερες θερµοκρασίες αναµόρφωσης των 900°C. Αυτό µειώνει την πολυπλοκότητα 

του συστήµατος και οδηγεί σε µεγαλύτερες ηλεκτρικές αποδόσεις σε σύγκριση µε της 

κυψέλες καυσίµου χαµηλότερης θερµοκρασίας λειτουργίας (PEMFC η PAFC). Η απώλεια 

του ηλεκτρολύτη από την ατµοποίηση, η εκτράχυνση της δοµής του καλουπιού του LiAlO₂ 

και της διάβρωσης των συστατικών της κυψέλης που οδηγεί σε υποβάθµιση της 

απόδοσης της κυψέλης (και σε χαµηλή αξιοπιστία) είναι µερικά από τα κύρια δοµικά 

προβλήµατα τα οποία επηρεάζουν την µακροχρόνια σταθερότητα του συστήµατος 

[74,75]. Η διάρκεια ζωής της συστοιχίας αυτού του τύπου της κυψέλης καυσίµου είναι ένα 

σηµαντικό ζήτηµα µε υψηλά ποσοστά υποβάθµισης που περιορίζουν τη διάρκεια ζωής σε 

λιγότερο από 5 χρόνια. 

Εξ αιτίας της υψηλής θερµοκρασίας λειτουργίας και της σχετικά χαµηλής πυκνότητας 

ισχύος οι MCFCs γενικά χρησιµοποιούνται για στατικές εφαρµογές συµπαραγωγής 

ηλεκτρισµού και θερµότητας µε µια τυπική ωφέλιµη ισχύς της τάξης των 250 KW έως 1 

ΜW παρ όλο που και µεγαλύτερα συστήµατα είναι διαθέσιµα [76]. Προς το παρόν ένας 

αριθµός οργανισµών αναπτύσσουν συστήµατα MCFCs για στατικές εφαρµογές 

συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. 

Σ αυτούς τους οργανισµούς περιλαµβάνονται οι CFC solutions, Alsaldo Fuel Cells, 

Ishikawajima-Harima Heavy Industries, GenCell Corporation, µια κοινοπραξία των POSCO/ 

KEPCO, Doosan Heavy industries και Fuel Cell Energy. Όσο για τις  PAFCs συνεχιζόντου-

σαν οι εκτενής δοκιµές αυτής της τεχνολογίας τη δεκαετία του 1990 [77] µε τις εµπορικές 

πωλήσεις να ξεκινούν στο ξεκίνηµα αυτού του αιώνα. Υπάρχουν αυτή τη στιγµή περίπου 

100-150 στατικά συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας και ένα πλοίο που 

λειτουργεί µε MCFC [73,78].       

 

2.2.2.8  Κυψέλες καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη  (SOFC) 

Οι κυψέλες καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη αποτελούνται από ένα στερεό ηλεκτρολύτη µε 

συµπεριφορά ιόντων οξυγόνου (πάχους δεκάδας µικρών) σε τέτοιο βαθµό µερικά η ολικά 

ενισχυµένο µε σταθεροποιηµένο ζιρκόνιο µε 3-10 mol% Y₂O₃. Η άνοδος είναι γενικά 

κεραµοµεταλλουργική σύνθεση Ni/YSZ και η κάθοδος κεραµική σύνθεση συνήθως 

αποτελούµενη από ηλεκτρολυτικό υλικό και ενισχυµένη από λανθάνιο του µαγγανίου 

(LaSr)MnO₃, τυπικά αναφέρεται ως LSM [14,21,79-83]. Ένας αριθµός από άλλα 

ηλεκτρόδια και άλλα ηλεκτρολυτικά υλικά έχουν εξεταστεί και αναθεωρηθεί σε αναφορές 

[14,79-83]. Εξ αιτίας της φτωχής ιοντικής αγωγιµότητας σε χαµηλές θερµοκρασίες η 
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τυπική λειτουργία των SOFC γίνεται σε υψηλές θερµοκρασίες (εύρος 800-1000°C). Αυτό 

οδηγεί στην πλειοψηφία των συστοιχιών των κυψελών καυσίµου να κατασκευάζονται από 

ενώσεις κεραµικών µετάλλων και κράµατα µετάλλων υψηλής θερµοκρασίας. Ένας 

µεγάλος αριθµός σχεδίων έχει εξεταστεί µε τα δυο πιο κοινά σχέδια να είναι το 

σωληνοειδές και το επίπεδο [14,84]. Οι επίπεδες SOFC αποτελούνται από επίπεδες 

κυψέλες οι οποίες είναι συνδεδεµένες σε σειρά µέσω µια πυκνής ηλεκτρονικής αγώγιµης 

κεραµοµεταλλουργικής σύνθεσης ενισχυµένης µε LaCrO₃, η κράµατα µε υψηλή 

θερµοκρασία οξείδωσης [20,21,80], µε τα πεδία ροής του αερίου για την παροχή καυσίµου 

και του οξειδωτικού να βρίσκονται στις περιοχές αντίδρασης. Αυτή η επαναλαµβανόµενη 

µονάδα συσσωρεύεται για να αυξήσει την τάση του συστήµατος και την ωφέλιµη ισχύς. 

Για το σωληνοειδή σχεδιασµό δεν απαιτείται σφράγισµα, ενώ είναι ένα σοβαρό ζήτηµα για 

την επίπεδη κατασκευή η αποφυγή µίξης αέρα και καυσίµου και η διατήρηση της 

ακεραιότητας κατά τη διάρκεια θερµικού κύκλου. Όσον αφορά το κόστος αυτών των 

υλικών, τις πολύπλοκες απαιτήσεις των βοηθητικών συστηµάτων και η µείωση 

επιγόµωσης από τη διάβρωση των συστατικών της κυψέλης, έχει γίνει µια σηµαντική 

προσπάθεια για µείωση της συνολικής θερµοκρασίας λειτουργίας των SOFC κάτι το οποίο 

επιτρέπει τη χρήση πλάκας διαχωρισµού ανοξείδωτου χάλυβα χαµηλότερου κόστους 

[14,20,80,85]. Και σε σωληνοειδή και σε επίπεδο σχεδιασµό έχει εξεταστεί η ενίσχυση των 

κυψελών ηλεκτροδίου µε ένα λεπτό στρώµα ηλεκτρολύτη (10-20 µm). Γενικά µια 

περίπλοκη γεωµετρία σωληνοειδούς σχεδιασµού απαιτεί περίπλοκες παραγωγικές 

διαδικασίες και οδηγεί σε συστήµατα µε χαµηλή συνολική πυκνότητα ισχύος. 

Ένας µεγάλος αριθµός οργανισµών και εταιριών έχουν εµπλακεί µε την ανάπτυξη των 

κυψελών καυσίµου στερεού οξειδίου [14,79,80-84,86,87]. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 

του 1970, 1980 και 1990 η εταιρία Westinghouse και αργότερα η Siemens-Westinghouse 

ήταν κύριοι κατασκευαστές της σωληνοειδούς τεχνολογίας των SOFC παρουσιάζοντας ένα 

αριθµό µονάδων στα τέλη του 1980 και τις αρχές του 1990 [88]. Από τα µέσα της δεκαετίας 

του 1990 ακολουθεί ένας µεγάλος αριθµός εταιριών που ξεκινούν προγράµµατα ανάπτυξης 

SOFC περισσότερες από τις οποίες έχουν παρουσιάσει τέτοιου είδους τεχνολογίες σε ένα 

επίπεδο. Μεγάλης κλίµακας εγκαταστάσεις (>50 KW) έχουν κατασκευαστεί ή σχεδιαστεί 

από τις Siemens-Westinghouse, Mitsubishi Heavy Industries, Rolls Royce Fuel Cells και 

Bloom Energy µε µικρότερες µονάδες συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας από τις 

Sulzer-Hexis, Ceres Power, Ceramic Fuel Cells Limited, Topso Fuel Cells, Delphi, 

Acumentrics, Fuel Cell Technologies, Global Thermoelectric Inc. και ZTEK Corp.    Εξ αιτίας 

του µεγάλου αριθµού των εταιριών που ασχολήθηκαν µε εµπορευµατοποιηµένες 

δραστηριότητες γύρω από τις SOFC είναι δύσκολο να εκτιµήσουµε την ακριβή κατάσταση 

αυτής της τεχνολογίας. Η εταιρία Fuel Cells 2000 υποδεικνύει πως υπάρχουν περίπου 150 
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SOFC εγκατεστηµένες για εφαρµογές στατικής ενέργειας παγκοσµίως, αυτός ο αριθµός 

περιλαµβάνει επίπεδες εγκαταστάσεις, µονάδες επίδειξης και µονάδες επίδειξής οριστικά 

εκτός λειτουργίας [73]. Τόσο η Bloom Energy όσο και η Ceramic Fuel Cells Limited 

προσφέρουν πρώτης γενιάς προϊόντα µε περιορισµένες εγγυήσεις [89,90]. 

 

2.2.3 Καύσιµα για τις κυψέλες καυσίµου 

Ένα µεγάλο εύρος καυσίµων έχουν προταθεί για τη λειτουργία των κυψελών καυσίµου 

συµπεριλαµβανοµένων της αιθανόλης, µεθανόλης, φυσικού αερίου, υγραερίου, κηροζίνης, 

πετρελαίου, νάφθα, υδρογόνου και άνθρακα [13,23,95,96]. Παρ όλη τη µεγάλη ποικιλία 

των καυσίµων που έχουν προταθεί για συστήµατα κυψελών καυσίµου στο επίπεδο των 

κυψελών υπάρχει µια πολύ µικρή διαφοροποίηση ανάλογα µε το καύσιµο λειτουργίας της 

κυψέλης. Ουσιαστικά µε την εξαίρεση των κυψέλων καυσίµου της άµεσης αλκοόλης και 

του άµεσου βοροϋδριδίου όλες οι εµπορικές η σχεδόν εµπορικές κυψέλες καυσίµου 

λειτουργούν µε καθαρό υδρογόνο η µε µια µίξη καθαρού υδρογόνου και µονοξειδίου του 

άνθρακα. Αυτά τα αέρια παράγονται µέσω εξωτερικής αναµόρφωσης, εσωτερικής 

αναµόρφωσης η µερικής οξείδωσης ενός µεγάλου εύρους εµπορικά διαθέσιµων 

καυσίµων. Όλες οι κυψέλες καυσίµου είναι κάπως ευαίσθητες στις προσµίξεις που 

περιέχουν θείο. Οι κυψέλες καυσίµου χαµηλής και µεσαίας θερµοκρασίας επίσης 

απαιτούν σχετικά καθαρό υδρογόνο ως καύσιµο (µόνο 10-20 ppm CO για PEMFC και 

<1% για PAFC). 

Οι κυψέλες καυσίµου υψηλής θερµοκρασίας όπως SOFC και MCFC, µπορούν να 

λειτουργήσουν µε υδρογόνο και/η CO για καύσιµο [97] αν και γενικά λειτουργούν µε 

αναµορφωµένους υδρογονάνθρακες οι οποίοι είναι µίξη του µονοξειδίου του άνθρακα του 

διοξειδίου του άνθρακα, του υδρογόνου και ατµού. Αν χρησιµοποιείται ως καύσιµο 

υδρογονάνθρακας υψηλής ποιότητας, όπως φυσικό αέριο αγωγού, µόνο το θείο χρειάζεται 

να αφαιρεθεί (αποθείωση) πριν την επεξεργασία του καυσίµου σε µια κυψέλη καυσίµου 

υψηλής θερµοκρασίας. Αυτά τα συστήµατα έχουν συνήθως έναν αναµορφωτή ο οποίος 

είναι ζωτικής σηµασίας για το σύστηµα και µπορεί γενικά να χρησιµοποιήσει τις απώλειες 

θερµοκρασίας και νερού από την αντίδραση της κυψέλης καυσίµου για να αναµορφώσει το 

εισερχόµενο καύσιµο. Είναι πιθανό να αναµορφώσει καύσιµο µέσα στο θάλαµο ανόδου σε 

µια κυψέλη καυσίµου υψηλής θερµοκρασίας µε την προϋπόθεση ότι ο λόγος του ατµού του 

άνθρακα διατηρείται υψηλός (περίπου πάνω από 2.5), ωστόσο αυτό δηµιουργεί µια 

πολυπλοκότητα στο σύστηµα. Η διαδικασία του καυσίµου για τα συστήµατα PAFC και 

PEMFC πρέπει να γίνει περισσότερο αυστηρή εξ αιτίας της χαµηλής ανεκτικότητας αυτών 

των τύπων των κυψελών καυσίµου σε µονοξείδιο του άνθρακα στο αέριο καύσιµο και ενώ 
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φυσιολογικά ενσωµατώνονται επιπλέον βήµατα όπως ο διαχωρισµός του υδρογόνου και η 

επιλεκτική οξείδωση του µονοξειδίου του άνθρακα σε ένα καταλύτη. Οι χαµηλές 

θερµοκρασίες λειτουργίας αυτών των κυψελών καυσίµου επίσης οδηγούν στη εξωτερική 

µεταφορά της διαδικασίας του καυσίµου µε τις όποιες απώλειες θερµότητας που 

παράγονται από την αντίδραση των κυψελών καυσίµου να χάνονται η να χρησιµοποιούνται 

κυρίως για θέρµανση χώρου η ζεστό νερό. 

Εάν καθαρό υδρογόνο είναι διαθέσιµο ως καύσιµο δεν απαιτείται γενικά καµία επεξεργασία 

όσον αφορά το καύσιµο στους περισσότερους τύπους κυψελών καυσίµου. Η εξαίρεση είναι 

οι κυψέλες καυσίµου άµεσης αλκοόλης (οι οποίες απαιτούν κυρίως αιθανόλη η µεθανόλη 

για να λειτουργήσουν), κυψέλες καυσίµου τετηγµένου ανθρακικού άλατος (οι οποίες γενικά 

απαιτούν µια πηγή διοξειδίου του  άνθρακα ώστε να διατηρήσουν τη συγκέντρωση του 

άνθρακα στον ηλεκτρολύτη) ή συστήµατα βοροϋδριδίου (τα οποία χρησιµοποιούν 

βοροϋδριδίο ως καύσιµο). Υπάρχουν δυο κύριες πηγές ορυκτών καυσίµων υδρογόνου και 

νερού. Το υδρογόνο που παράγεται από την ηλεκτρόλυση του νερού µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί απευθείας σε κάθε συµβατή κυψέλη καυσίµου χωρίς περεταίρω 

επεξεργασία. Αντίθετα το υδρογόνο που παράγεται από τα ορυκτά καύσιµα απαιτεί 

αποθείωση (γενικά µεταφέρεται ένα στάδιο πριν την επεξεργασία του καυσίµου) και 

αφαίρεση µονοξειδίου του άνθρακα (εάν χρησιµοποιείται σε κυψέλες καυσίµου χαµηλής 

θερµοκρασίας). Τα κύρια ορυκτά καύσιµα που θεωρούνται ως απόθεµα τροφοδοσίας για 

κυψέλες καυσίµου υδρογόνου είναι το φυσικό αέριο, υγραέριο, πετρέλαιο, µεθανόλη, 

αιθανόλη, βενζίνη, άνθρακας και βιοµάζα. Ενώ το υδρογόνο από το φυσικό αέριο παράγεται 

µέσω αναµόρφωσης ατµού, υγρά καύσιµα µπορούν είτε να αναµορφώνονται µέσω ατµού η 

να οξειδώνονται µερικώς. Η αναµόρφωση ατµού γενικά πραγµατοποιείται σε υψηλές 

θερµοκρασίες (900°C) σε µεγάλες χηµικές εγκαταστάσεις, ενώ συστήµατα που 

οξειδώνονται µερικά µπορεί να ενσωµατωθούν σε σχετικά µικρά συστήµατα τα οποία δεν 

απαιτούν εξωτερική εισαγωγή θερµικής ενέργειας. Η αναµόρφωση µπορεί να 

χρησιµοποιήσει απώλειες θερµότητας υψηλής κλάσης από άλλες χηµικές διαδικασίες και 

ενώ µετατρέπει την πλειονότητα της χηµικής ενέργειας του καυσίµου σε υδρογόνο. 

Αντιδραστήρες µερικής οξείδωσης χρησιµοποιούν µερική από τη χηµική ενέργεια µέσα στο 

καύσιµο για να θερµάνουν τα συστήµατα και έτσι µετατρέπουν µια µικρότερη αναλογία της 

χηµικής ενέργειας του καυσίµου σε H₂. Υδρογόνο προερχόµενο από στερεά καύσιµα 

(γαιάνθρακας και βιοµάζα) παράγεται µέσω αεριοποίησης η πυρόλυσης. Το µίγµα αερίων 

που παράγεται από τα ορυκτά καύσιµα µετά την αναµόρφωση /αεριοποίηση µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί είτε απευθείας  σε κυψέλες καυσίµου υψηλής θερµοκρασίας [98] η 

χορηγείται σε αντιδραστήρες µετατροπής και προτιµότερο σε αντιδραστήρες οξείδωσης για 
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την αφαίρεση προσµίξεων µονοξειδίου του άνθρακα πριν τη χρήση του σε κυψέλες 

καυσίµου χαµηλής θερµοκρασίας [120,121]. 

 

2.2.4 Εφαρµογές κυψέλων καυσίµου 

Η πλειονότητα των εφαρµογών στις κυψέλες καυσίµων είναι η διανοµή της παραγόµενης  

ενέργειας είτε αυτόνοµη είτε ενσωµατωµένη  µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

(συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας στο σπίτι, συγκροτήµατα διαµερισµάτων σε 

απόµακρους οικισµούς, γραφεία, καταστήµατα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, γηροκοµία, 

εµπορικές κατοικίες, µεταφορές,(οικογενειακά αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, πλοία, 

φορτηγίδες, αεροπλάνα, µηχανές τρένων, µικρά οχήµατα αεροδροµίων, σιδηροδροµικούς 

σταθµούς, νηπιαγωγεία, ανυψωτικά οχήµατα, µοτοποδήλατα, ποδήλατα, κλπ) και φορητής 

ενέργειας (αντικαταστάτης µπαταριών ή πρόσθετων συσκευών για φορητούς υπολογιστές, 

κινητών τηλεφώνων, φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, UPSs, γεννήτριες εφεδρικής και 

επείγουσας ενέργειας, δορυφορικές επικοινωνίες, κλπ). Οι ποικίλες εφαρµογές κυψέλων 

καυσίµου, εξαρτώνται από τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, την απόδοση, το κόστος, τον 

χρόνο ζωής, τις προδιαγραφές των διεργασιών, τις απαιτήσεις για την ποιότητα της  

θερµότητας στην συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας. Παρόλα αυτά τα σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα για το περιβάλλον, η µεγαλύτερη µερίδα της αγοράς ψάχνει για υψηλό 

βαθµό αξιοπιστίας και κόστος το οποίο να είναι ανταγωνιστικό µε τις υπάρχουσες 

τεχνολογίες.  

Οι κυψέλες καυσίµου υψηλής θερµοκρασίας (SOFC και MCFC) έχουν µεγαλύτερη ευελιξία 

καυσίµου, δεν δηλητηριάζοντα από CO και CO₂, δεν απαιτείται  χρήση καταλύτη µε 

πολύτιµα µέταλλα, µπορεί να συνδυαστούν µε ατµό χαµηλής πίεσης ή µικρό-στροβίλους  

για να βελτιώσουν την απόδοση, επίσης προσφέρουν υψηλής ποιότητας απορριπτόµενη 

θερµότητα και µπορεί να τροποποιήσουν τους   υδρογονάνθρακες του καυσίµου εσωτερικά 

από τον εισηγµένο ατµό, ή µπορεί να ενσωµατωθούν µε έναν εξωτερικό αναµορφωτή 

ατµού. Όµως αυτά τα συστήµατα είναι γενικά εύθραυστα και έχουν αργή εκκίνηση και 

τερµατισµό, έχουν σηµαντικά ζητήµατα διαχείρισης θερµικών φορτίων  σε περιβάλλον 

µεταβαλλόµενου φορτίου, απαιτούν σηµαντική θερµική προφύλαξη, µπορεί να 

υποβαθµιστούν ταχύτατα στον θερµικό κύκλο, επίσης είναι κατασκευασµένα από ακριβά 

υλικά για χρήση σε υψηλή θερµοκρασία και έχουν πολύπλοκα βοηθητικά συστήµατα (BOP) 

και πολύπλοκη θερµική διαχώριση συστηµάτων [101-104]. Γενικά οι υψηλές θερµοκρασίες 

στις κυψέλες καυσίµων ταιριάζουν περισσότερο σε εφαρµογές φορτίου µεγάλης κλίµακας. 

Παραταύτα, µικρής κλίµακας SOFSs  (1-3 KW) έχει εξετασθεί  για εφαρµογές όπου η 

απαίτηση για θερµικό φορτίο ξεπερνά την απαίτηση για ισχύ. Ένας αριθµός από 
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διαφορετικά συστήµατα έχει αναπτυχθεί σε ποικίλες κλίµακες [14,16,20,76,89,90, 

105,106,107,108]. 

Οι κυψέλες καυσίµου χαµηλής θερµοκρασίας είναι απλές στην κατασκευή έχουν 

γρήγορους κύκλους εκκίνησης και ψύξης, τα  µέταλλα ανακατασκευής τους και τα 

κεραµικά τους υλικά δεν είναι ακριβά, παρουσιάζουν άριστη αγωγιµότητα φορτίου είναι 

µηχανικά ισχυρές και ανάλογα µε το σχεδιασµό έχουν υψηλές πυκνότητες ισχύος. Ωστόσο 

αυτά τα συστήµατα είναι ευαίσθητα στις προσµίξεις του καυσίµου σε επίπεδο ppm (CO για 

PEM κυψέλες και CO/CO₂ για AFCs) και επίσης απαιτούν πολύπλοκα συστήµατα 

ύγρανσης, παράγουν θερµότητα χαµηλής ποιότητας, δεν µπορούν να αναµορφώσουν 

καύσιµο εσωτερικά, έχουν ηλεκτρολύτες µε µικρή διάρκεια ζωής και συχνά απαιτούν 

ακριβούς καταλύτες από πολύτιµα µέταλλα [33,109-111]. Είναι κατάλληλες για στατικές 

εφαρµογές µικρής κλίµακας όπου η απαίτηση του φορτίου κυµαίνεται σε φυσιολογικά 

επίπεδα κυψέλες καυσίµου χαµηλής θερµοκρασίας µόνο για παραγωγή ισχύος η 

συµπαραγωγή θερµότητας (χαµηλού βαθµού θερµότητα για ζεστό νερό η θέρµανση 

χώρου)  [36,46,68,70,112-116].  

Οι µικροκυψέλες καυσίµου και οι αυτοκινούµενες (πρωτεύον ισχύς) εφαρµογές γενικά 

έχουν πιο αυστηρές προδιαγραφές σχετιζόµενες µε την γρήγορη εκκίνηση, τη θερµική 

διαχείριση, το βάρος, τη µηχανική αντοχή, και τα χαρακτηριστικά του ακολουθούµενου 

φορτίου. Συνεπώς αυτές οι περιοχές εφαρµογής κυριαρχούνται από χαµηλές 

θερµοκρασίες συστήµατος όπως οι PEMFC και οι DMFC µε έναν αριθµό προϊόντων 

κυψέλων καυσίµου να έχουν δοθεί στις αγορές [46,51,52,54,55,62,116-118]. 

Αµφότερα υψηλά και χαµηλά θερµοκρασιακά συστήµατα είναι υπό έρευνα για χρήση µε 

αυτοκινούµενα ως βοηθητική µονάδα ισχύος (APUs) σε εύρος 1-3 KW. Ο απλούστερος 

σχεδιασµός, χαµηλής θερµοκρασίας λειτουργίας, ικανότητα γρήγορης εκκίνησης και 

τερµατισµού και τα ώριµα συστήµατα χαµηλών θερµοκρασιών προσφέρουν έναν αριθµό 

πλεονεκτηµάτων που σχετίζονται µε την κατασκευή, την εγκατάσταση και την συντήρηση. 

Παραταύτα η µεγαλύτερη ευελιξία καυσίµου και µια συνολικά υψηλή απόδοση συστηµάτων 

που λειτουργούνε σε υψηλές θερµοκρασίες το κάνουν ελκυστικό στην αγορά. Σε αυτά τα 

πρώιµα στάδια ανάπτυξης του προϊόντος δεν φαίνεται ξεκάθαρα εάν τα συστήµατα υψηλής 

θερµοκρασίας ή χαµηλής θερµοκρασίας θα επιτύχουν σε αυτήν την αγορά. Εξαιτίας της 

ποικιλίας των αγορών είναι πιθανών να υιοθετηθεί ένας αριθµός διαφορετικών τύπων 

κυψελών καυσίµου. Υπάρχει αυτήν την στιγµή ένας αριθµός εταιριών που βρίσκονται σε 

διάφορα στάδια της βελτίωσης του προϊόντος σε αυτήν την αγορά και οι περισσότερες 

έχουν πρωτότυπα που λειτουργούν η διενεργούν ελέγχους  εν ώρα λειτουργίας [119,120]. 
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Παρόλα αυτά υπάρχει ένας αριθµός προϊόντων κυψέλων καυσίµου αυτή τη στιγµή στην 

αγορά τα περισσότερα από τα οποία προσφέρονται µε περιορισµένη εγγύηση συχνά σε 

µία επιλεκτική βάση πελατών. Υπάρχει ακόµη ένας αριθµός θεµάτων που χρειάζεται να 

επιλυθούν πριν  κάποιο από αυτά τα συστήµατα γεφυρώσει το κενό µεταξύ της καινοτο-

µίας και της επικρατούσας τεχνολογίας. Η πλειονότητα των θεµάτων γενικά σχετίζεται µε 

τον περιορισµένο χρόνο ζωής των συστηµάτων την χαµηλή αξιοπιστία και το σηµαντικά 

υψηλότερο κεφάλαιο και λειτουργικό κόστος σε σύγκριση µε άλλες διαθέσιµες πηγές 

ενέργειας στην αγορά [14,20,21,44,45,84,121,123]. 

 

2.3 Κυψέλες καυσίµου µε άµεση χρήση άνθρακα (DCFC) 

Για παραπάνω από έναν αιώνα, οι ερευνητές προσπαθούν να λειτουργήσουν τις κυψέλες 

καυσίµου µε καύσιµα στερεού άνθρακα, ενώ η πρώτη επίδειξη αυτής της τεχνολογίας σε 

µεγάλη κλίµακα πραγµατοποιήθηκε από τον William Jacques το 1896 [123]. Ο Howard 

(1945) [124] και οι Liebhafsky et al. (1968) [86] έχουν συντάξει πολύ χρήσιµες 

ανασκοπήσεις των διατάξεων που εξετάστηκαν τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης της 

συγκεκριµένης τεχνολογίας. 

Η βασική δοµή µίας κυψέλης καυσίµου άµεσης τροφοδοσίας µε άνθρακα (DCFC) είναι 

πανοµοιότυπη µε εκείνη των υπόλοιπων κυψελών καυσίµου, µε την άνοδο και την κάθοδο 

να διαχωρίζονται από έναν ηλεκτρολύτη που επιδεικνύει αποκλειστικά ιοντική 

αγωγιµότητα και είναι ηλεκτρονιακός µονωτής (µηδενική ηλεκτρονιακή αγωγιµότητα). Η 

µόνη διαφορά είναι ότι ο θάλαµος της ανόδου τροφοδοτείται µε ένα στερεό καύσιµο που 

αλληλεπιδρά (αντιδρά) άµεσα µε το ανοδικό ηλεκτρόδιο προς παραγωγή καυσαερίων. Για 

να λειτουργήσει η κυψέλη καυσίµου σε µέγιστη απόδοση, η συνολική αντίδραση που 

λαµβάνει χώρα στην κυψέλη καυσίµου πρέπει να είναι: 

                      C+O₂ ↔ CO₂                                                                                           (2.11) 

Οι ηµι-αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα στην κυψέλη καυσίµου είναι οι εξής:     

Κάθοδος:      O₂+4e⁻  ↔  2O²¯                                                                                       (2.12) 

Άνοδος:        2O²¯+C ↔ CO₂+4e¯                                                                                 (2.13) 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των κυψελών DCFC που τις ξεχωρίζουν από τις άλλες κυψέλες 

καυσίµου και από τις άλλες συµβατικές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας είναι τα 

ακόλουθα: 
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• Μία κυψέλη καυσίµου DCFC λειτουργεί σε υψηλές θερµοκρασίες (500 - 900°C) και 

µετατρέπει την χηµική ενέργεια του στερεού άνθρακα απευθείας σε ηλεκτρική µέσω 

της άµεσης ηλεκτροχηµικής του οξείδωσης. 

• Η αξιοποίηση του καυσίµου µπορεί να είναι σχεδόν 100%, καθώς η τροφοδοσία του 

καυσίµου και τα παραγόµενα αέρια είναι σε διαφορετικές φάσεις οπότε µπορούν να 

διαχωριστούν εύκολα.  

• Η θεωρητική απόδοση είναι επίσης υψηλή, περίπου 100%. (Σχήµα 2.10) 

• Το παραγόµενο παραπροϊόν είναι καθαρό CO₂, οπότε δεν απαιτείται διαχωρισµός 

των καυσαερίων και µπορεί να αποµακρυνθεί άµεσα µειώνοντας το κόστος 

διαχείρισης των αέριων εκποµπών χωρίς να ελαττώνεται η συνολική απόδοση της 

διεργασίας. 

• Το σύστηµα τροφοδοσίας του στερεού καυσίµου, που οδηγεί το καύσιµο στα σηµεία 

της αντίδρασης, µπορεί να είναι αρκετά πολύπλοκο σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα 

συστήµατα όταν χρησιµοποιούνται αέρια και υγρά καύσιµα. 

Υπάρχουν τρείς βασικές κατηγορίες κυψελών καυσίµου DCFC υπό εξέλιξη, οι οποίες 

κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε τον τύπο του χρησιµοποιούµενου ηλεκτρολύτη (τηγµένου 

υδροξειδίου, τηγµένων ανθρακικών αλάτων και στερεού ηλεκτρολύτη αγωγού ιόντων 

οξυγόνου), όπως φαίνεται και στο Σχήµα 2.7. Εκτός από την διάκριση µε βάση τον 

ηλεκτρολύτη υπάρχουν και κάποιες υποκατηγορίες που διαφέρουν ως προς το υλικό και 

τον σχεδιασµό του ανοδικού θαλάµου. Οι διάφορες κατηγορίες και υποκατηγορίες είναι οι 

εξής: 

1. Υδατικά διαλύµατα υδροξειδίων - θερµοκρασία λειτουργίας <250°C. 

2. Τήγµατα υδροξειδίων (KOH, NaOH) - θερµοκρασία λειτουργίας 500-600°C. 

3. Τήγµατα ανθρακικών αλάτων (Li, Na, K) - θερµοκρασία λειτουργίας 750-800°C. 

4. Στερεοί ηλεκτρολύτες αγωγοί ιόντων οξυγόνου (ενισχυµένη ζιρκονία ή δηµητρία)-    

θερµοκρασία λειτουργίας 500-1000°C: 

α. Ρευστοαιωρούµενης κλίνης (απευθείας επαφή των σωµατιδίων του άνθρακα µε την 

άνοδο) 

β. Άνοδος τηγµένου µετάλλου (άνθρακας σε επαφή µε την άνοδο τηγµένου µετάλλου) 

γ. Τηγµένα άλατα (αιωρούµενα σωµατίδια άνθρακα σε πηκτό ρευστό)  
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Επιπρόσθετα, υπάρχει µία ακόµα κατηγορία κυψέλης καυσίµου άµεσης τροφοδοσίας µε 

άνθρακα, στην οποία ο άνθρακας οξειδώνεται πρώτα χηµικά είτε εσωτερικά στην κυψέλη, 

είτε εξωτερικά, προς CO (C+CO₂↔2CO). Πρέπει να σηµειωθεί ότι η αντίδραση αυτή δεν 

είναι ηλεκτροχηµικής φύσης και δεν συµβάλει στην ανάπτυξη του δυναµικού της κυψέλης 

καυσίµου. Είναι µία δευτεροταγής αντίδραση που περιλαµβάνει την αντίδραση ανάµεσα 

στο CO και τα ιόντα οξυγόνου που τροφοδοτούνται από τον ηλεκτρολύτη, τα οποία θα 

παρήγαγαν ηλεκτροχηµικό δυναµικό. Αυτή η κατηγορία κυψέλης καυσίµου είναι 

ουσιαστικά παρόµοια ως προς τη λειτουργία µε µία απλή κυψέλη SOFC, µε τη µόνη 

διαφορά ότι το καύσιµο που τροφοδοτείται στην κυψέλη είναι καθαρό CO (αντί του συχνά 

χρησιµοποιούµενου µίγµατος CO και υδρογόνου που προέρχεται από την αναµόρφωση 

των υδρογονανθράκων) και η διεργασία της αεριοποίησης του άνθρακα µπορεί να είναι 

ενσωµατωµένη στο σχεδιασµό του συστήµατος της κυψέλης καυσίµου. Ένα τέτοιο 

σύστηµα µπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως κυψέλη καυσίµου έµµεσης καύσης άνθρακα. Το 

πλεονέκτηµα της χρησιµοποίησης εξωτερικής µονάδας για την αντίδραση C+CO₂ ↔ 2CO 

(µε µερική ανακύκλωση του παραγόµενου CO₂ από την έξοδο της κυψέλης καυσίµου) 

είναι ότι η παροχή του καυσίµου στη συστοιχία της κυψέλης είναι απλή και οποιαδήποτε 

ζητήµατα που συνδέονται µε τον σχηµατισµό διαβρωτικών  ουσιών και την επεξεργασία 

ακαθαρσιών, µπορούν να αντιµετωπιστούν εξωτερικά χωρίς να επηρεάζουν την διάταξη 

της κυψέλης καυσίµου. Αυτός ο τύπος συστήµατος θα µπορούσε ακόµη να παράγει ένα 

καθαρό ρεύµα καυσαερίων που περιέχει µόνο CO₂, το οποίο θα πλεονεκτούσε σε 

σύγκριση µε τα άλλα συστήµατα αν συνδυαζόταν µε την δέσµευση και αποθήκευση του 

παραγόµενου CO₂. Το κύριο µειονέκτηµα είναι ότι για το καύσιµο CO, η µέγιστη 

θεωρητική ηλεκτρική απόδοση είναι αρκετά µειωµένη. Σύµφωνα µε τη µοντελοποίηση του 

θερµοδυναµικού συστήµατος από τους Lee et al., τα ενσωµατωµένα συστήµατα που 

λειτουργούν µε CO₂ και εξωτερικό αεριοποιητή µπορούν να επιτύχουν αποδόσεις της 

τάξεως του 58% [125], σηµαντικά χαµηλότερες από την θεωρητικά πιθανή (>80%) 

ηλεκτρική απόδοση που µπορεί να προσδώσει η άµεση ηλεκτροχηµική αντίδραση του 

άνθρακα.    
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Σχήµα 2.7: Κύριες κατηγορίες κυψελών καυσίµου DCFC και οι αντίστοιχες ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις . 

 

Οι διάφορες τεχνολογίες DCFC που βρίσκονται υπό εξέλιξη δίνονται στο παρακάτω 

δενδρόγραµµα (Σχήµα 2.8). 

Στην πραγµατικότητα, µέσα στον θάλαµο της ανόδου µπορεί να λάβει χώρα ένας 

συνδυασµός αντιδράσεων άµεσης και έµµεσης οξείδωσης του άνθρακα. Τα σωµατίδια του 

άνθρακα που βρίσκονται σε άµεση επαφή µε την διεπιφάνεια ηλεκτρολύτη/ηλεκτροδίου 

µπορούν να αντιδράσουν µε τα ιόντα οξυγόνου και να µετατραπούν σε CO₂ µέσω της 

ακόλουθης σειράς αντιδράσεων: 

C+O²⁻ ↔ CO+2e⁻                                                                                                         (2.14) 

CO+O²¯ ↔ CO₂+2e⁻                                                                                                     (2.15) 

Τα σωµατίδια του άνθρακα που δεν έχουν άµεση επαφή µε τη διεπιφάνεια 

ηλεκτρολύτη/ηλεκτροδίου, οξειδώνονται µέσω της ακόλουθης σειράς αντιδράσεων: 

C+CO₂ ↔ 2CO                                  (χηµική αντίδραση)                                             (2.16)  

2CO+2O²⁻↔ 2CO₂+4e⁻                     (ηλεκτροχηµική αντίδραση)                               (2.17) 
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Σχήµα 2.8:  ∆ενδρόγραµµα διάφορων τεχνολογιών DCFC που βρίσκονται υπό εξέλιξη. 

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το CO που σχηµατίζεται από τις αντιδράσεις (2.14) και (2.16), 

δεν καταναλώνεται όλο από την αντίδραση (2.15) ή την (2.17). Από τη στιγµή που 

σχηµατίζεται το αέριο CO, δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί από το CO₂ που παράγεται 

µέσα στην κυψέλη καυσίµου. Με αυτόν τον τρόπο κάποια ποσότητα CO µπορεί να 

αποµακρυνθεί από το θάλαµο της ανόδου µαζί µε τα καυσαέρια. Το CO είναι ουσιαστικά 

ένα µερικώς καιόµενο καύσιµο και έτσι αν κάποια ποσότητά του αποµακρυνθεί από τον 

χώρο της κυψέλης καυσίµου προτού οξειδωθεί στην άνοδο, η χρησιµοποίηση του 

καυσίµου µειώνεται και κατά συνέπεια και η συνολική απόδοση του συστήµατος 

ελαττώνεται δραστικά. Το CO µπορεί να σχηµατιστεί είτε χηµικά είτε ηλεκτροχηµικά. Ο 

ηλεκτροχηµικός σχηµατισµός του CO (αντίδραση (2.14) σε κυψέλη καυσίµου DCFC είναι 

σχετικά απλός γιατί η αντίδραση λαµβάνει χώρα µόνο κατά τη λειτουργία της κυψέλης 

καυσίµου, συνεισφέρει στο δυναµικό της κυψέλης και πραγµατοποιείται µέσα στην άνοδο. 

Έτσι το CO που σχηµατίζεται είναι πολύ πιθανόν να οξειδωθεί ηλεκτροχηµικά από τα 

ανιόντα οξυγόνου και να σχηµατιστεί CO₂. Ωστόσο ο χηµικός σχηµατισµός του CO µέσω 

της αντίδρασης (2.16), αποτελεί σηµαντική πρόκληση. Η αντίδραση αυτή είναι γνωστή ως 

αντίστροφη αντίδραση Boudouard. Η ελεύθερη ενέργεια Gibbs αυτής της αντίδρασης 

δίνεται από τον τύπο: 

∆G=170000-174.5T                                                                                                      (2.18) 
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∆G σε Joules, όπου Τ είναι η θερµοκρασία σε βαθµούς Κelvin. Η παραπάνω σχέση 

δείχνει ότι η ελεύθερη ενέργεια της αντίδρασης Boudouard είναι µηδέν στους 978Κ 

(705°C). Στο Σχήµα 2.9 φαίνονται οι συγκεντρώσεις των CO και CO₂ στο σύστηµα 

C/CO/CO₂ για την περίπτωση της αντίστροφης αντίδρασης Boudouard και οι αντίστοιχες 

τιµές ελεύθερης ενέργειας Gibbs (∆Gο) για τις ακόλουθες αντιδράσεις: 2C+O₂ ↔ 2CO, 

C+O₂ ↔ CO₂ και 2CO+O₂ ↔ 2CO₂ σε συνάρτηση µε την θερµοκρασία.  

 

 
Σχήµα 2.9: Συγκεντρώσεις στην ισορροπία των CO και CO₂ στο σύστηµα C/CO/CO₂ για την αντίστροφη 

αντίδραση Boudouard και οι αντίστοιχες τιµές ελεύθερης ενέργειας Gibbs (∆Gο) σε συνάρτηση 

µε την θερµοκρασία, για τις αντιδράσεις: 2C+O₂ ↔2CO, C+O₂ ↔CO₂ και 2CO+O₂ ↔2CO₂  

 

Σύµφωνα µε µελέτες θερµοδυναµικής και κινητικής, η αντίστροφη αντίδραση Boudouard 

και οι συγκεντρώσεις στην ισορροπία του CO και του CO₂ εξαρτώνται κατά πολύ από την 

θερµοκρασία. Σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 705°C, ευνοείται η αντίστροφη αντί-

δραση Boudouard και η αντίδραση (2.16) µετατοπίζεται προς τα δεξιά, ενώ έχει αναφερθεί 

ότι πάνω από τη συγκεκριµένη θερµοκρασία παράγει σηµαντικές ποσότητες CO σε 

διαφορετικές διατάξεις κυψελών καυσίµου DCFC [15,126,127]. Η αντίδραση µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί οπουδήποτε µέσα στον θάλαµο της ανόδου, δεν συνεισφέρει στο 

δυναµικό της κυψέλης και µπορεί να λάβει χώρα παρουσία CO₂ ακόµα και όταν δεν 

διέρχεται ρεύµα µέσα από την κυψέλη, όταν δηλαδή η κυψέλη καυσίµου λειτουργεί σε 

ανοιχτό κύκλωµα. Ο σχηµατισµός CO µακριά από την άνοδο ή σε ανοιχτό κύκλωµα είναι 

ιδιαίτερα προβληµατικός γιατί κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι πιθανό το µεγαλύτερο 

µέρος του να µην οξειδωθεί ηλεκτροχηµικά και ορισµένη ποσότητά του να αποµακρυνθεί 

χωρίς να αντιδράσει στην έξοδο της κυψέλης καυσίµου. Ωστόσο για µία κυψέλη καυσίµου 
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που λειτουργεί πάνω από τους 700°C, αυτό µπορεί να ελαχιστοποιηθεί ή να εξαλειφθεί αν 

η ποσότητα του υπολειµµατικού CO₂ είναι ελάχιστη ή το CO₂ αποµακρύνεται από τον 

θάλαµο της ανόδου.    

Αυτές οι παρατηρήσεις  οδήγησαν σε έναν αριθµό κανόνων λειτουργίας που µπορούν να 

φανούν χρήσιµες για έναν µηχανικό που επιθυµεί να κατασκευάσει µία κυψέλη καυσίµου 

άµεσης τροφοδοσίας µε άνθρακα:   

1. Ελάττωση της θερµοκρασίας λειτουργίας µειώνει τόσο τη θερµοδυναµική κινητήρια 

δύναµη όσο και την κινητική των χηµικών αντιδράσεων που οδηγούν στο σχηµατισµό 

CO (πειραµατικές µελέτες έχουν δείξει ότι κάτω από τους 700°C ο σχηµατισµός CO 

σχεδόν µηδενίζεται [15,126,127]). 

2.  Η συνεχής λειτουργία µίας κυψέλης καυσίµου DCFC είναι επιθυµητή καθώς αποφεύγει 

το σχηµατισµό CO µέσα στην άνοδο (καθιστώντας αυτή την τεχνολογία λιγότερο 

κατάλληλη για εφαρµογές όπου η κυψέλη καυσίµου µπορεί να χρειαστεί να παραµείνει 

σε κατάσταση αναµονής για ένα µεγάλο µέρος του χρόνου ζωής της). 

3.  Θα πρέπει να ελαχιστοποιείται το διάστηµα κατά το οποίο ο άνθρακας θα εκτίθεται σε   

ατµόσφαιρα CO₂ σε υψηλή θερµοκρασία, όταν η κυψέλη καυσίµου δεν λειτουργεί.    

Αν ο χηµικός σχηµατισµός του CO µπορεί να αποφευχθεί, τότε το καύσιµο και τα 

καυσαέρια (κυρίως CO₂) υπάρχουν ως διακριτές φάσεις και ο διαχωρισµός αντιδρώντων 

και προϊόντων γίνεται πολύ εύκολος. Αυτό θα διασφάλιζε επίσης σχεδόν 100% µετατροπή 

του καύσιµου άνθρακα στην κυψέλη καυσίµου DCFC και θα σταθεροποιούσε το δυναµικό 

της κυψέλης, καθιστώντας το ανεξάρτητο από το κλάσµα του καυσίµου που έχει 

καταναλωθεί. Σε άλλους τύπους κυψελών καυσίµου υψηλών θερµοκρασιών που 

χρησιµοποιούν αέρια καύσιµα, το καύσιµο που δεν αντιδρά διαλύεται µαζί µε τα αέρια 

προϊόντα και έτσι παρεµποδίζεται ο διαχωρισµός της αέριας φάσης. Η µετατροπή του 

άνθρακα σε CO₂ έχει µικρή µεταβολή εντροπίας και εποµένως η θεωρητική ή 

θερµοδυναµική απόδοση προσεγγίζει το 100%. Επιπλέον, η απόδοση αυτή είναι σχεδόν 

ανεξάρτητη της θερµοκρασίας όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.10. Η ηλεκτρική απόδοση µιας 

συστοιχίας κυψελών καυσίµου προκύπτει ως αποτέλεσµα από την θεωρητική απόδοση, 

τον παράγοντα αξιοποίησης του καυσίµου και την απόδοση του καθαρού δυναµικού της 

κυψέλης, λαµβάνοντας υπόψη τις εσωτερικές απώλειες (υπερτάσεις) της κυψέλης 

καυσίµου. Με παράγοντα αξιοποίησης καυσίµου για µία κυψέλη καυσίµου DCFC κοντά 

στη µονάδα, ο συνδυασµός και των τριών παραγόντων σε µία DCFC καθιστά πιθανό, ότι 

η πραγµατική ηλεκτρική απόδοση συστοιχίας κυψελών καυσίµου µπορεί να προσεγγίσει  

το 80-90%. Σε πραγµατικά συστήµατα, ο συντελεστής αξιοποίησης του καυσίµου µπορεί 

να είναι µικρότερος της µονάδας λόγω των παράπλευρων χηµικών αντιδράσεων, 
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οδηγώντας έτσι σε κάποια µείωση της απόδοσης. Στις κυψέλες καυσίµου οι απώλειες που 

σχετίζονται µε τα τυπικά βοηθητικά υποσυστήµατα δεν ξεπερνούν το 10%. Κατά συνέπεια 

για µία κυψέλη καυσίµου DCFC, η αναµενόµενη συνολική ηλεκτρική απόδοση του 

συστήµατος είναι περίπου 65-70%. Οι Patton και Zecevic et al. [17] και ο Cooper [126] 

αναφέρουν για τα DCFCs τηγµένων υδροξειδίων και τηγµένων ανθρακικών αλάτων 

αντίστοιχα, ότι µπορούν να επιτευχθούν αποδόσεις συστηµάτων πάνω από 65-70%. 

Αυτές οι τιµές απόδοσης είναι σχεδόν διπλάσιες από εκείνες της σηµερινής γενιάς 

συµβατικών µονάδων καύσης άνθρακα για παραγωγή ενέργειας. Ακόµα και αν 

συγκριθούν µε τις σηµερινές κυψέλες καυσίµου τροφοδοσίας αερίων µιγµάτων, η 

ηλεκτρική απόδοση των DCFC είναι κατά 15-30% υψηλότερη (Πίνακας 2.1).  

Καθώς η ανάπτυξη των κυψελών καυσίµου άµεσης καύσης άνθρακα βρίσκεται σε πρώιµο 

στάδιο, υπάρχουν περιορισµένα στοιχεία για την πραγµατική απόδοση λειτουργίας 

ολοκληρωµένων συστηµάτων. Οι Lee et al. πραγµατοποίησαν µοντελοποίηση του 

συστήµατος βασιζόµενοι στην αεριοποίηση του άνθρακα προς CO το οποίο στη συνέχεια 

αντιδρά µέσα σε µία συµβατική κυψέλη καυσίµου τύπου SOFC. Σύµφωνα µε την εργασία 

τους οι συνολικές αποδόσεις του ολοκληρωµένου συστήµατος δεν δύνανται να 

υπερβαίνουν το 60% [125]. Υπήρξαν πολύ λίγες προσπάθειες µοντελοποίησης 

συστηµάτων κυψελών καυσίµου απευθείας ηλεκτροχηµικής οξείδωσης του άνθρακα. Οι 

Cooper και Selman πραγµατοποίησαν µία ανασκόπηση των αποδόσεων µίας σειράς 

κυψελών καυσίµου όπου ο άνθρακας αντιδρά απευθείας µέσα σε τηγµένα ανθρακικά 

άλατα [18]. Συνδύασαν τον συντελεστή αξιοποίησης του καυσίµου µε την απόδοση του 

δυναµικού για να προσδιορίσουν έναν όρο τον οποίο αναφέρουν ως «Κλασµατική 

απόδοση» (Fractional efficiency) τον οποίο τοποθέτησαν σε διάγραµµα ως προς την 

πυκνότητα ισχύος [18]. Σύµφωνα µε τα στοιχεία τους, είναι δυνατόν να επιτευχθεί 

απόδοση µεγαλύτερη του 80% για µία µοναδιαία κυψέλη καυσίµου που λειτουργεί στα 40 

mW/cm². Καθώς τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν δεν προέρχονταν από κάποια 

βελτιστοποιηµένη κυψέλη καυσίµου, οι συγκεκριµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η 

επίτευξη απόδοσης στην περιοχή του 80% στα 100 mW/cm² θα πρέπει να είναι πρακτικά 

εφικτή [18].  
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Σχήµα 2.10: Η θεωρητική απόδοση διαφόρων καυσίµων υπολογιζόµενη από την ελεύθερη ενέργεια Gibbs 

της αντίδρασης οξείδωσης του καυσίµου σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία. Επίσης φαίνονται 

διάφοροι τύποι κυψελών καυσίµου και οι θερµοκρασίες λειτουργίας τους ως ένδειξη της 

θεωρητικής τους απόδοσης για ένα συγκεκριµένο καύσιµο. 

 

2.3.1 Τεχνολογία ηλεκτρολύτη αγωγού ιόντων οξυγόνου 

Αυτός ο τύπος κυψέλης καυσίµου DCFC χρησιµοποιεί ως ηλεκτρολύτη έναν κεραµικό 

αγωγό ιόντων οξυγόνου (Ο2-) όµοιο µε τον αντίστοιχο που χρησιµοποιείται στις κυψέλες 

καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη (SOFC). Η θερµοκρασία που λειτουργούν αυτές οι 

κυψέλες καυσίµου κυµαίνεται µεταξύ 800-1000οC, παρόλο που οι ερευνητικές 

προσπάθειες εστιάζονται στο να µειωθεί αυτό το εύρος θερµοκρασιών λειτουργίας. Ο 

ηλεκτρολύτης που χρησιµοποιείται συνήθως σε εφαρµογές κυψελών καυσίµου άµεσης 

τροφοδοσίας µε άνθρακα, είναι η σταθεροποιηµένη µε οξείδιο του υττρίου ζιρκονία 

(δηλαδή 8-10 mol% Y2O3 σταθεροποιηµένη ζιρκονία). Μπορούν να χρησιµοποιηθούν κι 

άλλοι στερεοί ηλεκτρολύτες, όπως οι συνθέσεις 2-3 mol %Y2O3 - ZrO2 που είναι γνωστές 

για την υψηλή τους αντοχή αλλά και τη χαµηλότερη ιοντική τους αγωγιµότητα, συνθέσεις 

σκάνδιας-ζιρκονίας που είναι γνωστές για την υψηλή τους αγωγιµότητα και το αρκετά 

υψηλότερο κόστος του ενισχυτή ή η ενισχυµένη µε δηµητρία ζιρκονία. Η πρώτη εργασία 

που µπορεί να αναφερθεί πραγµατοποιήθηκε από την εταιρία General Electric το 1965 

[19], όπου ως άνοδος χρησιµοποιήθηκε στερεός άνθρακας και ως ηλεκτρολύτης 

χρησιµοποιήθηκε ζιρκονία. Πιο συγκεκριµένα, ο στερεός ηλεκτρολύτης αποτελούνταν από 

µίγµα ZrO2-CaO και είχε κυλινδρική διαµόρφωση µε πάχος τοιχωµάτων 0.62 mm. Ως 

κάθοδος χρησιµοποιήθηκε ένα στρώµα πορώδους ZrO2 µε τηγµένο άργυρο στο εξωτερικό 
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τοίχωµα του σωλήνα, το οποίο είχε κορεσθεί µε οξυγόνο. Η άνοδος αποτελούνταν από 

πυρολυτικό άνθρακα, που σχηµατίστηκε από την διάσπαση του µεθανίου (φυσικό αέριο), 

που χρησιµοποιούνταν κυρίως ως καύσιµο. Στην άνοδο, ως συλλέκτης ρεύµατος 

χρησιµοποιήθηκε πλέγµα από σύρµα νικελίου.          

Στο Σχήµα 2.11 απεικονίζεται σχηµατικά η κυψέλη καυσίµου της εταιρίας General Electric. 

Το δυναµικό ανοιχτού κυκλώµατος που επιτεύχθηκε κυµαινόταν από 0.95-1.05 V και µέσα 

σε σύντοµο χρονικό διάστηµα δοκιµών επιτεύχθηκαν πυκνότητες ισχύος έως 125 mW/cm2 

[19]. Τα µόνα ζητήµατα της κυψέλης καυσίµου αφορούσαν στην απώλεια του αργύρου 

λόγω εξάτµισης στην κάθοδο και στη διατήρηση της εναπόθεσης και της κατανάλωσης του 

πυρολυτικού άνθρακα σε ισορροπία.   

Υπάρχουν τρεις υποκατηγορίες κυψελών καυσίµου DCFCs που χρησιµοποιούν κεραµικό 

αγωγό ιόντων οξυγόνου ως ηλεκτρολύτη. Αυτές διαφέρουν µόνο ως προς τον σχεδιασµό 

του θαλάµου της ανόδου. 

 

 
Σχήµα 2.11: Κυψέλη καυσίµου της εταιρίας General Electric µε άνοδο πυρολυτικού άνθρακα και 

ηλεκτρολύτη ζιρκονίας. 
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2.3.1.1  Καύσιµο ως στερεός άνθρακας ή σε ρευστοαιωρούµενη κλίνη  

Το καύσιµο είναι πιθανό να αντιδράσει µέσα στην άνοδο της κυψέλης καυσίµου στερεού 

ηλεκτρολύτη µέσω πολλών διαφορετικών αντιδράσεων. Το ποια από τις αντιδράσεις θα 

επικρατήσει εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη σύσταση του καυσίµου και από την 

διαµόρφωση του ανοδικού θαλάµου.  

Οι Hasegawa και Ihara [49] ανέφεραν την απευθείας ηλεκτροχηµική αντίδραση ανάµεσα 

στον άνθρακα και τα ανιόντα οξυγόνου στην άνοδο. Η συνολική αντίδραση της κυψέλης 

είναι εκείνη που ισχύει για όλες τις κυψέλες καυσίµου άµεσης τροφοδοσίας µε άνθρακα 

(αντίδραση 2.11), ενώ η αντίδραση που πραγµατοποιείται στην άνοδο είναι η ακόλουθη:  

 C+2O²¯ ↔ CO₂+4e¯                                                                                                     (2.19) 

Η αντίδραση αυτή απαιτεί την παρουσία µίας τριεπιφάνειας (ΤΡΒ) ανάµεσα στο αντιδρών 

(άνθρακας), στον αγωγό ιόντων οξυγόνου (στερεό ηλεκτρολύτη) και ένα ηλεκτρονιακά 

αγώγιµο υλικό (συλλέκτης ρεύµατος). Το καύσιµο µπορεί να λειτουργήσει και ως 

συλλέκτης ρεύµατος στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ηλεκτρονιακά αγώγιµη µορφή 

του άνθρακα. Η τριεπιφάνεια απεικονίζεται στο Σχήµα 2.12 Η άµεση ηλεκτροχηµική 

αντίδραση του άνθρακα στη διεπιφάνεια άνθρακα/ανόδου ή στην τριεπιφάνεια 

άνθρακα/ανόδου/ηλεκτρολύτη µε αυτόν τον τρόπο, µπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή 

χαµηλότερης ισχύος από την κυψέλη καυσίµου λόγω του µικρού αριθµού των διαθέσιµων 

ενεργών θέσεων (τριεπιφάνεια) σε σύγκριση µε τα συµβατικά πορώδη ανοδικά ηλεκτρόδια 

των SOFCs που τροφοδοτούνται µε αέρια καύσιµα. Επιπρόσθετα, τυχόν σωµατίδια 

άνθρακα που αντιδρούν σε µία τριεπιφάνεια θα καταναλώνονται δηµιουργώντας ένα κενό 

ανάµεσα στο εναποµείναντα στερεό καύσιµο και τα σηµεία της αντίδρασης, εκτός αν 

υπάρχει τρόπος για συνεχή επαφή του στερεού καυσίµου και των διαθέσιµων σηµείων 

αντίδρασης. 
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Σχήµα 2.12:  Σχηµατική απεικόνιση της τριεπιφάνειας που απαιτείται για µία κυψέλη καυσίµου DCFC που 

χρησιµοποιεί στερεό ηλεκτρολύτη αγωγού ιόντων οξυγόνου και σωµατιδιακό άνθρακα ως 

καύσιµο. 

   

Τα σωµατίδια του άνθρακα που δεν βρίσκονται σε απευθείας επαφή µε τον ηλεκτρολύτη, 

µπορούν να αεριοποιηθούν πρώτα µέσω της αντίστροφης αντίδρασης Boudouard (2.16) 

ακολουθούµενη από την οξείδωση του CO µε την ακόλουθη αλληλουχία αντιδράσεων: 

C+CO₂ ↔ 2CO                   (χηµική αντίδραση)                                                            (2.16) 

2CO+2O²⁻ ↔ 2CO₂+4e¯    (ηλεκτροχηµική αντίδραση)                                                (2.17)   

Αυτή η αλληλουχία αντιδράσεων θα απαιτούσε αρχικά την παρουσία CO2 που παράγεται 

ηλεκτροχηµικά µέσω της αντίδρασης (2.19), εφόσον δεν χρησιµοποιείται ως φέρον αέριο. 

Ο ρυθµός σχηµατισµού του µονοξειδίου του άνθρακα και της ακόλουθής του αντίδρασης 

µέσα στην άνοδο, θα επηρεάζεται από τη θερµοκρασία καθώς η αντίστροφη αντίδραση 

Boudouard είναι πιθανό να συµβεί αυθόρµητα για τους περισσότερους τύπους άνθρακα, 

σε θερµοκρασίες πάνω από τους 700oC [51]. 

Αν το CO2 που σχηµατίζεται από την αντίδραση (2.19) αποµακρυνθεί µέσω συνεχούς 

αποµάκρυνσής του µε τη βοήθεια ροής ενός αδρανούς αερίου όπως είναι το ήλιο ή το 

αργό, είναι πιθανό ότι κάποια ποσότητα οξυγόνου θα απελευθερωθεί στην διεπιφάνεια 

ανόδου/ηλεκτρολύτη λόγω της διαφοράς της µερικής πίεσης του οξυγόνου κατά µήκος της 

κυψέλης καυσίµου, η οποία έπειτα θα αντιδράσει µε τον καύσιµο άνθρακα µέσω της 

ακόλουθης αλληλουχίας αντιδράσεων: 

 

O²¯ ↔ 0.5O₂+2e⁻
   (ηλεκτροχηµική αντίδραση στην άνοδο)                                         (2.20) 
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C+0.5O₂ ↔ CO      (χηµική αντίδραση)                                                                         (2.21) 

Η αλληλουχία των αντιδράσεων που περιγράφεται από τις αντιδράσεις (2.20) και (2.21) 

είναι πιθανό να λάβει χώρα σε κάποιο βαθµό, ωστόσο είναι απίθανο να κατορθώσει να 

παράγει σηµαντική ισχύ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κινητική της συνολικής 

αντίδρασης επανασχηµατισµού του οξυγόνου είναι αργή σε σύγκριση µε άλλες 

αντιδράσεις (όπως η οξείδωση του CO ή του υδρογόνου). 

Συνολικά η οξείδωση του καύσιµου στερεού άνθρακα είναι πιθανό να περιλαµβάνει ένα 

συνδυασµό µηχανισµών που περιγράφονται παραπάνω µε έναν αριθµό διαφορετικών 

πιθανών αντιδράσεων. Όπως και σε άλλα συστήµατα κυψελών καυσίµου, η οξείδωση του 

καυσίµου περιλαµβάνει πολλαπλά βήµατα αντιδράσεων µε συνεισφορές από διεργασίες 

επιφανειακής διάχυσης, διάχυσης στην κύρια µάζα, προσρόφησης, εκρόφησης και 

µεταφοράς φορτίου. Ο σχηµατισµός και η οξείδωση του CO στην άνοδο είναι πιθανό να 

είναι ο µηχανισµός που ευνοείται στα περισσότερα συστήµατα (αντιδράσεις (2.16) και 

(2.17)). Αυτό οφείλεται στη σχετική ευκολία (σε σύγκριση µε τον στερεό άνθρακα) µε την 

οποία το CO2 και το CO µπορούν να µετακινούνται µεταξύ των ενεργών θέσεων µέσα 

στην άνοδο και στο καύσιµο. Το υψηλότερο δυναµικό και η ταχύτερη κινητική της 

αντίδρασης οξείδωσης του CO είναι επίσης πιθανό να ευνοούν τον µηχανισµό αυτό παρά 

τον σχηµατισµό µοριακού οξυγόνου και τις ακόλουθες αντιδράσεις του καυσίµου 

(αντίδραση (2.17) έναντι της (2.19)). Ωστόσο σε συστήµατα όπου ο σχηµατισµός του CO 

µέσω της αντίστροφης αντίδρασης Boudouard εµποδίζεται µέσω της λειτουργίας σε 

θερµοκρασίες χαµηλότερες από τους 700οC, ή µέσω της έκπλυσης του θαλάµου ανόδου 

µε αδρανές αέριο, το ποιος µηχανισµός αντίδρασης θα επικρατήσει εξαρτάται από το 

πόσο κοντά βρίσκεται ο στερεός άνθρακας µε τις δραστικές θέσεις µέσα στην άνοδο. 

Συνολικά, οι κυψέλες καυσίµου DCFC που λειτουργούν µε άµεση τροφοδοσία άνθρακα 

µέσα στο θάλαµο της ανόδου και οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από διάφορους ερευνητές, 

µπορούν να υποδιαιρεθούν περαιτέρω στις ακόλουθες τέσσερεις κατηγορίες ανεξάρτητα 

από την πρακτική τους σηµασία ή την εµπορική τους βιωσιµότητα: 

 

1. Εναποτιθέµενα συστήµατα ατµών – οι καύσιµοι υδρογονάνθρακες διασπώνται µέσα 

στο θάλαµο της ανόδου µε άµεση εναπόθεση άνθρακα σε µια µεγάλη επιφάνεια µέσα 

στο ανοδικό ηλεκτρόδιο. 

2. Αναλώσιµες άνοδοι που συµπιέζονται στον ηλεκτρολύτη - ο άνθρακας πιέζεται 

απευθείας στον ηλεκτρολύτη. 

3. Ο άνθρακας τοποθετείται στο θάλαµο της ανόδου αλλά όχι απαραίτητα σε άµεση 

συνεχή επαφή µε την άνοδο ή τον ηλεκτρολύτη και περιλαµβάνει συστήµατα µε 

ρευστοαιωρούµενες ή σταθερές κλίνες και συστήµατα όπου το καύσιµο µπορεί απλά 
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να βρίσκεται µέσα στο θάλαµο της ανόδου είτε σε απευθείας επαφή ή σε µικρή 

απόσταση από τη άνοδο. 

4. Χρήση εξωτερικής µονάδας αεριοποίησης – ο άνθρακας αεριοποιείται εξωτερικά της 

συστοιχίας της κυψέλης καυσίµου. 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο επικρατέστερος µηχανισµός αντίδρασης επηρεάζεται 

σηµαντικά από το σχηµατισµό ή την έλλειψη CO. Κατά συνέπεια, οι επιτεύξιµες 

πυκνότητες ισχύος µπορούν να επηρεαστούν σηµαντικά από τη χρήση φέροντος αερίου ή 

τη θερµοκρασία λειτουργίας της κυψέλης καυσίµου. 

 

2.3.1.2  Καύσιµα σε τηγµένα µέταλλα 

Στις πρώτες κυψέλες καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη, σε πολλές περιπτώσεις είχαν 

χρησιµοποιηθεί ως ηλεκτρόδια τηγµένα µέταλλα [61,86]. Αυτά τα µέταλλα µπορεί να είναι 

αδρανή (όπως ο άργυρος), τα οποία µεταφέρουν τα αγώγιµα ιοντικά είδη προς και από 

τον ηλεκτρολύτη προς στο διάλυµα ή ενεργά (όπως ο κασσίτερος ή ο σίδηρος), τα οποία 

οξειδώνονται στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου και κατόπιν ανάγονται από το καύσιµο. Το 

τελευταίο σύστηµα ήταν αυτό που τράβηξε το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας που 

ασχολείται µε τις κυψέλες καυσίµου DCFC, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα της 

γρήγορης µεταφοράς του οξυγόνου από τον ηλεκτρολύτη σε ένα καύσιµο στερεού 

άνθρακα. Ένα από τα αρχικά συστήµατα αυτού του τύπου, προτάθηκε από τους 

Yentekakis et al., οι οποίοι πραγµατοποίησαν µία θεωρητική µελέτη διερευνώντας την 

δυνατότητα ενός υβριδικού συστήµατος που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί είτε ως 

αεριοποιητής λιθάνθρακα είτε ως κυψέλη καυσίµου DCFC µε άνοδο τηγµένου µετάλλου 

[63]. Στην εργασία τους ανέλυσαν την διεργασία σε µόνιµη κατάσταση για την περίπτωση 

κυψέλης καυσίµου DCFC µε στερεό ηλεκτρολύτη βασισµένο σε ζιρκονία, σίδηρο ως την 

υγρή άνοδο και άνθρακα ως καύσιµο. Προτάθηκε η τροφοδοσία του οξυγόνου να 

πραγµατοποιείται είτε στην πλευρά της καθόδου του ηλεκτρολύτη (όπως συµβαίνει στις 

συµβατικές κυψέλες καυσίµου) ή στην πλευρά της ανόδου για την απευθείας οξείδωση 

του άνθρακα προς σχηµατισµό CO, συνδυάζοντας έτσι τα πλεονεκτήµατα της 

αεριοποίησης του άνθρακα µε µία κυψέλη καυσίµου υψηλών θερµοκρασιών. ∆εν 

αναφέρθηκαν πειράµατα στην πράξη, αλλά όπως ήταν αναµενόµενο η θεωρητική 

ανάλυση κατέδειξε την αύξηση στην πυκνότητα ισχύος και στην αναπτυσσόµενη 

πυκνότητα ρεύµατος µε αύξηση της θερµοκρασίας. Πιο πρόσφατα η CellTech Power 

κατέθεσε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που περιλαµβάνουν τον κασσίτερο και πολλά άλλα 

µέταλλα [64,91] για χρήση τους ως τηγµένη άνοδος. Η Clean Coal Energy έχει επίσης 
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καταθέσει διπλώµατα ευρεσιτεχνίας βασισµένα σε λουτρά τηγµένων µετάλλων (άργυρος, 

βισµούθιο) που περιέχουν άνθρακα ως άνοδο [92].   

 

2.3.1.3  Καύσιµα σε τηγµένα ανθρακικά άλατα  

Η τεχνολογία αυτή συνδυάζει µία κυψέλη καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη (SOFC) µε µία 

κυψέλη καυσίµου τηγµένων ανθρακικών αλάτων (MCFC), και είναι µία από τις πιο 

πρόσφατες ιδέες που βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Παρόλο που υπάρχουν κάποιες διαφορές 

στο σχεδιασµό που προτείνεται από τους διάφορους ερευνητές [15,40,41,43], ουσιαστικά 

αυτός ο τύπος συστήµατος αποτελείται από µία κυψέλη καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη, 

στην οποία στον θάλαµο της ανόδου έχει τοποθετηθεί το εύτηκτο µίγµα ανθρακικών 

αλάτων και το καύσιµο του άνθρακα. Οι Balachov et al. στο διεθνές ερευνητικό ινστι- 

τούτο του Stanford (SRI International) τον Μάιο του 2005 κατέθεσαν δύο διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας (US και PCT) για τη συγκεκριµένη τεχνολογία [41]. Στο Σχήµα 2.13 

απεικονίζεται η βασική αρχή λειτουργίας της προτεινόµενης τεχνολογίας. 

Ο αναµενόµενος µηχανισµός της οξείδωσης του άνθρακα σε αυτή τη διάταξη προτάθηκε 

από τους Jain et al. και περιγράφεται παρακάτω [93]. Ο άνθρακας µέσα στο τήγµα των 

ανθρακικών αλάτων, δεν οξειδώνεται µόνο ηλεκτροχηµικά προς CO και CO2 στη 

διεπιφάνεια, αλλά επίσης αντιδρά ηλεκτροχηµικά µε τα ανθρακικά ιόντα (CO3
2-) ως εξής:    

C+2CO₃²⁻ ↔ 3CO₂+4e⁻                                                                                                (2.22) 

C+CO₃² ⁻ ↔ CO+CO₂+2e⁻                                                                                            (2.23) 

Οι αντιδράσεις αυτές ακολουθούνται από την αναγέννηση των ανθρακικών ιόντων στη 

διεπιφάνεια του ηλεκτρολύτη µε βάση την ακόλουθη αντίδραση, έτσι ώστε να διατηρηθούν 

ηλεκτρικά ουδέτερα τα τηγµένα ανθρακικά άλατα: 

CO₂+O²⁻ ↔ CO₃²⁻                                                                                                         (2.24) 

Όπως και σε άλλα συστήµατα, ο άνθρακας µπορεί επίσης να µετατραπεί µε χηµικό τρόπο 

σε CO µέσω της αντίστροφης αντίδρασης Boudouard και να οξειδωθεί ηλεκτροχηµικά στη 

διεπιφάνεια ανόδου/ηλεκτρολύτη για να σχηµατίσει CO2.  

Αυτό το σύστηµα κυψέλης καυσίµου δεν απαιτεί την ανακυκλοφορία του CO2 (όπως στην 

περίπτωση των MCFCs) και προστατεύει την κάθοδο από τα τηγµένα ανθρακικά άλατα, 

επιτρέποντας τη χρήση προηγµένων συνθέσεων καθόδου που έχουν ήδη αναπτυχθεί για 

SOFCs [15,40,93,94]. Επίσης αποφεύγει την κατακλυσµό της καθόδου και ζητήµατα 

διάβρωσης που σχετίζονται µε τις κυψέλες καυσίµου τηγµένων ανθρακικών αλάτων 

άµεσης τροφοδοσίας µε άνθρακα 
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Σχήµα 2.13: Σχηµατική απεικόνιση της βασικής αρχής λειτουργίας  µίας κυψέλης καυσίµου DCFC που 
βασίζεται σε καύσιµο άνθρακα αναµεµιγµένο µε τηγµένο ανθρακικό άλας στην πλευρά της 
ανόδου και στερεό ηλεκτρολύτη αγωγό ιόντων οξυγόνου. 
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Κεφάλαιο 3 

 

 

Πειραµατικό Μέρος 

 

 
 

 

Η παρούσα µελέτη έχει στόχο την αξιολόγηση διαφόρων τύπων άνθρακα στην απόδοση 

των DCFC. Μελετήθηκε η επίδραση της θερµοκρασίας καθώς και η επίδραση του αερίου 

τροφοδοσίας. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί περιγράφεται η πειραµατική διάταξη που 

χρησιµοποιήθηκε, η µέθοδος παρασκευής και εναπόθεσης του καταλύτη καθώς και οι 

τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν για το χαρακτηρισµό των διαφόρων τύπων άνθρακα. Τέλος 

παρουσιάζονται οι αρχές λειτουργίας των αναλυτικών οργάνων που χρησιµοποιήθηκαν. 

 

3.1 Περιγραφή πειραµατικής διάταξης        

Η διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για την διεξαγωγή των πειραµατικών µετρήσεων 

απεικονίζεται στο Σχήµα 3.1 και αποτελείται από:   

� το σύστηµα τροφοδοσίας των αντιδρώντων αερίων, 

� τον αντιδραστήρα διπλού θαλάµου YSZ/κυψέλη καυσίµου, 

� το σύστηµα θέρµανσης-ψύξης του αντιδραστήρα, 

� το σύστηµα ανάλυσης αντιδρώντων και προϊόντων, 

� το σύστηµα ηλεκτρικών µετρήσεων  
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Σχήµα 3.1: Σχηµατική απεικόνιση της πειραµατικής διάταξης. 

 

3.1.1 Σύστηµα τροφοδοσίας των αντιδρώντων αερίων 

Τα αέρια που χρησιµοποιηθήκαν είναι CO₂, He και H₂. Τα αέρια προµηθεύθηκαν από την 

Air Liquide Hellas και ήταν καθαρότητας 99,999% κατάλληλα για αέρια χρωµατογραφία. 

Το σύστηµα ρύθµισης των αντιδρώντων περιλαµβάνει επίσης τα ροόµετρα ανάµιξης (Σχήµα 

3.2) τα οποία χρησιµοποιούνται για να επιτευχθεί η επιθυµητή ροή των αντιδρώντων αερίων 

και τις τρίοδες βάνες που χρησιµοποιούνται τόσο για την παράκαµψη του αντιδραστήρα 

όσο και για τον προσδιορισµό της τροφοδοσίας του αντιδραστήρα µεµβράνης στερεού 

ηλεκτρολύτη αγωγού ιόντων Ο2- (YSZ). 

 
Σχήµα 3.2: Ροόµετρα µάζας (Tylan FM 360) 
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3.1.2 Αντιδραστήρας µεµβράνης YSZ / κυψέλη καυσίµου 

 

 
Σχήµα 3.3: Ηλεκτροχηµικός αντιδραστήρας µεµβράνης αγωγού ιόντων οξυγόνου 

 

Τα πειράµατα των κυψελών πραγµατοποιήθηκαν σε ένα σωληνοειδή αντιδραστήρα 

κυψέλης (Σχήµα 3.3) αποτελούµενο από 8%mol ζιρκονία σταθεροποιηµένη µε ύττρια (YSZ) 

(15 cm µήκος, 16 mm ID, 19mm OD, 0.9mm πάχος), κλειστό στο κάτω µέρος και 

τοποθετηµένο σε σωληνοειδή φούρνο. Το ανοικτό άκρο του σωλήνα, στο οποίο 

περιτυλίγεται σφικτά ταινία Teflon (3-4 στρώµατα), προσαρµόζεται πάνω σε O-ring από 

Teflon, το οποίο βρίσκεται σε κοιλότητα κατάλληλα κατασκευασµένης κεφαλής από 

ανοξείδωτο χάλυβα. Στην κεφαλή είναι προσαρµοσµένος ένας µανδύας από ανοξείδωτο 

χάλυβα στον οποίο υπάρχει συνεχή ροή νερού που λειτουργεί ως ψυκτικό, µε σκοπό την 

διατήρηση της θερµοκρασίας σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των 100°C, ώστε να µην 

αλλοιωθούν τα O-rings και απολεσθεί η επιθυµητή στεγανοποίηση. Η είσοδος των 
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αντιδρώντων και η έξοδος των προϊόντων γίνεται διαµέσου ειδικών διόδων που είναι 

τοποθετηµένοι στην κεφαλή, από σωλήνα (1/8”) ανοξείδωτου χάλυβα. Στο άκρο της διόδου 

εισόδου των αντιδρώντων είναι προσαρµοσµένος ένας σωλήνας µε τριχοειδή στένωση στο 

κάτω του άκρο (περίπου 1cm από την επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας-καταλύτη). 

Έτσι, τα αντιδρώντα οδηγούνται µέσω της διόδου εισόδου στο σωλήνα, όπου επιταχύνονται 

λόγω της τριχοειδούς στένωσης και προσκρούουν πάνω στην επιφάνεια του καταλύτη 

δηµιουργώντας έντονη τύρβη (πρόσκρουση υπό µορφή jet). Με αυτό τον τρόπο, τα 

αντιδρώντα αναµειγνύονται συνεχώς και ο αντιδραστήρας είναι δυνατό να προσοµοιαστεί µε 

αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας πλήρους ανάµειξης (CSTR).  

Η κεφαλή από ανοξείδωτο χάλυβα έφερε άνοιγµα µε ειδική διάταξη στεγανοποίησης 

υψηλής πίεσης (ultrator fitting) από το οποίο διέρχονταν σωλήνας χαλαζία 1/8 in O.D. Ο 

σωλήνας αυτός περιέβαλε σύρµα χρυσού και εκτείνονταν µέχρι περίπου 1 cm από τον 

πυθµένα του σωλήνα της YSZ. Το σύρµα χρυσού κατέληγε σε ειδική σπειροειδή 

διαµόρφωση ώστε να εξασφαλίζεται η επαφή του µε το πορώδες στρώµα του ηλεκτροδίου 

εργασίας (άνοδος), που αποτελούνταν από Cu-CeO2. Η σύνδεση του ηλεκτροδίου 

µέτρησης (κάθοδος) από Ag, µε το σύστηµα ηλεκτρικών µετρήσεων επιτυγχάνονταν µε 

σύρµατα χρυσού προσαρµοσµένα στη βάση του σωλήνα από YSZ. 

  

3.1.3 Σύστηµα θέρµανσης 

Για τον έλεγχο της θερµοκρασίας του αντιδραστήρα µεµβράνης YSZ (κυψέλη καυσίµου) 

χρησιµοποιείται θερµορυθµιστής (Σχήµα 3.5) συνδεδεµένος µε θερµο-στοιχείο ο οποίος 

µέσω ενός µετασχηµατιστή τάσης ρυθµίζει τη θερµοκρασία στον αντιδραστήρα που 

βρίσκεται στο εσωτερικό του φούρνου (Σχήµα 3.4). Το θερµοστοιχείο µετρά συνεχώς τη 

θερµοκρασία στον αντιδραστήρα µεµβράνης YSZ και την οποία ένδειξη εµφανίζει στην 

οθόνη του θερµορυθµιστή. Έτσι, ανάλογα µε την επιθυµητή θερµοκρασία αντίδρασης 

ρυθµίζεται ο θερµορυθµιστής και καθορίζεται η διαφορά δυναµικού που εφαρµόζεται στα 

άκρα της αντίστασης του φούρνου. Η όλη διάταξη τοποθετήθηκε σε χώρο ελεγχόµενης 

θερµοκρασίας (φούρνο) που ήταν µονωµένος, έτσι ώστε η θερµοκρασία του αντιδραστήρα 

να ελέγχεται µε ακρίβεια 1°C. 
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Σχήµα 3.4: Φούρνος που στο εσωτερικό του τοποθετείται ο αντιδραστήρας. 
 

 

 

Σχήµα 3.5: Θερµορυθµιστής 
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3.1.4 Αναλυτικές και ηλεκτροχηµικές συσκευές 

Η ανάλυση των αερίων µιγµάτων (αντιδρώντων και προϊόντων) πραγµατοποιήθηκε µε on-

line χρήση αέριου χρωµατογράφου SRI8610B (Σχήµα 3.6) καθώς και δύο αναλυτών 

αερίων (CO,CO2).Ο αέριος χρωµατογράφος ήταν συνδεδεµένος  µε ένα ροόµετρο 

φυσαλίδας (Σχήµα 3.7) µέσω του οποίου ελέγχονταν κατά τακτά χρονικά διαστήµατα εάν 

η ογκοµετρική παροχή των αντιδρώντων και των προϊόντων ήταν σταθερή. 

 

Σχήµα 3.6: Χρωµατογράφος SRI 8610B. 
 

 

Σχήµα 3.7: Ροόµετρο φυσαλίδας 
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Για την εφαρµογή της τεχνικής της ηλεκτροχηµικής άντλησης Ο2-
 καθώς και για τις µετρήσεις 

των χαρακτηριστικών της κυψέλης καυσίµου, χρησιµοποιήθηκε ένας γαλβανοστάτης-

ποτενσιοστάτης (AMEL 2053) (Σχήµα 3.8), µία µεταβλητή αντίσταση (RESISTANCE BOX 

1051) (Σχήµα 3.10) και δύο πολύµετρα (Σχήµα 3.9) για την επιβολή σταθερών δυναµικών 

και τη µέτρηση του αναπτυσσόµενου ρεύµατος και της πυκνότητας ισχύος στην κυψέλη 

καυσίµου. 

 

 

Σχήµα 3.8: Γαλβανοστάτης-ποτενσιοστάτης (AMEL 2053) 
 

 

.  

Σχήµα 3.9: Ψηφιακό πολύµετρο  (RE60-69) 
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Σχήµα 3.10: Κιβώτιο αντιστάσεων (Time Electronics 1051) 

 

3.1.4.1. Αέρια χρωµατογραφία 

Η τεχνική της αέριας χρωµατογραφίας είναι σχετικά απλή, συγκρινόµενη µε ανάλογες 

τεχνικές χηµικής ανάλυσης και µε τις µεγάλες δυνατότητες εφαρµογής που έχει. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά ενός συστήµατος αέριας χρωµατογραφίας φαίνονται στο Σχήµα 3.11. Το 

φέρον αέριο περιέχεται σε χαλύβδινους κυλίνδρους µε µεγάλη πίεση και παρέχεται στη 

συσκευή µε έναν ή περισσότερους ρυθµιστές πίεσης, που ρυθµίζουν τον ρυθµό ροής. Το 

δείγµα εισάγεται σ’ ένα θερµαινόµενο θάλαµο όπου βρίσκεται η αρχή της στήλης. Το φέρον 

αέριο µεταφέρει τα συστατικά του δείγµατος µέσα στη στήλη όπου διαχωρίζονται και το ένα 

µετά το άλλο διέρχονται από τον ανιχνευτή, ο οποίος στέλνει ένα σήµα στον καταγραφέα για 

κάθε ένωση που ανιχνεύει. Η στήλη, το σύστηµα εισαγωγής του δείγµατος και ο ανιχνευτής 

βρίσκονται µέσα σε ένα θερµοστατούµενο φούρνο, αν και τα δύο τελευταία µπορούν να 

θερµανθούν ξεχωριστά. Ο αέριος χρωµατογράφος αποτελείται από δύο τµήµατα: (1) το 

φέρον αέριο και το κύριο µέρος του χρωµατογράφου, όπου γίνεται ο διαχωρισµός και (2) το 

σύστηµα ανίχνευσης, καταγραφής και αποτίµησης του σήµατος. 

Ως φέρον αέριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάθε αέριο σε υπερκαθαρή κατάσταση, το 

οποίο µπορεί να διαχωριστεί στον ανιχνευτή από τα διάφορα συστατικά του µίγµατος. 

Επίσης, πρέπει να είναι αδρανές και απαλλαγµένο από προσµίξεις. Το κύριο µέρος του 

χρωµατογράφου είναι η στήλη. Οι στήλες που χρησιµοποιούνται στη χρωµατογραφία είναι 

συνήθως γυάλινες ή χαλύβδινες. Το σχήµα τους έχει τη µορφή έλικας και η διάµετρός τους 

είναι πάρα πολύ µικρή. Η ταχύτητα και η ικανότητα διαχωρισµού εξαρτώνται από τη 

θερµοκρασία. Για το λόγο αυτό η στήλη βρίσκεται µέσα σ’ ένα φούρνο ακριβείας ο οποίος 
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δίνει αυστηρά επαναλήψιµες συνθήκες. Το δεύτερο µέρος του χρωµατογράφου 

περιλαµβάνει τον ανιχνευτή, ο οποίος τοποθετείται στο τέλος της στήλης, ανιχνεύει τα 

διάφορα συστατικά και δίνει ηλεκτρικά σήµατα. 

 

 

   Σχήµα 3.11: Βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήµατος Αέριας Χρωµατογραφίας. 

 

Ο ανιχνευτής θερµικής αγωγιµότητας (TCD) αποτελείται από ένα µεταλλικό πλαίσιο, το 

οποίο περιέχει στις τέσσερις πλευρές του τέσσερις αντιστάσεις (Σχήµα 3.12). Οι 

αντιστάσεις βρίσκονται µέσα σε κανάλια όπου περνά το φέρον αέριο. Τα κανάλια είναι 

διαµορφωµένα κατά ζεύγη και από το ένα ζεύγος περνά καθαρό φέρον αέριο, ενώ από το 

άλλο περνά φέρον αέριο µαζί µε το δείγµα. Τα κανάλια αυτά είναι απόλυτα αντιστρεπτά 

και είναι δυνατόν να αντιστρέψουµε τη ροή ανά πάσα στιγµή. 

 

Σχήµα 3.12: Ανιχνευτής θερµικής αγωγιµότητας. 
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Οι τέσσερις αντιστάσεις είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους σε γέφυρα Wheatstone. Στην αρχή 

και µέχρι το δείγµα να φτάσει στον ανιχνευτή, µέσα από τα κανάλια περνάει καθαρό φέρον 

αέριο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η θερµοκρασία και στις τέσσερις αντιστάσεις είναι η 

ίδια και εποµένως υπάρχει ισορροπία στο κύκλωµα όταν το δείγµα αρχίσει να εκλύεται, θα 

προκαλέσει µείωση της θερµικής αγωγιµότητας µε αποτέλεσµα η θερµοκρασία της 

αντίστασης, όπου ρέει το δείγµα, να αυξηθεί και να διαταραχθεί η ισορροπία της γέφυρας 

Wheatstone παράγοντας κάποιο δυναµικό το οποίο µπορεί να µετρηθεί και να καταγραφεί. 

Οι σύγχρονοι ανιχνευτές διαθέτουν πηγές ενέργειας, οι οποίες αυτόµατα ρυθµίζουν τις 

θερµοκρασίες των αντιστάσεων και τις προστατεύουν από υπερθέρµανση. 

Οι χρωµατογραφικές στήλες χρησιµεύουν για τον ποιοτικό διαχωρισµό των συστατικών 

του κάθε µίγµατος. Η επιλογή της στήλης εξαρτάται από το δείγµα που πρόκειται να 

αναλυθεί. Οι χρωµατογραφικές στήλες είναι σωληνοειδής αγωγοί που περιέχουν ή ένα 

υγρό, ή ένα πορώδες ή πολυµερές υλικό. Τα υλικά αυτά έχουν την ικανότητα να 

διαχωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους µορίων. Το φέρον αέριο (π.χ. He) ωθεί το αέριο 

µίγµα να περάσει µέσα από τις στήλες µε πίεση. Εκεί το υλικό πλήρωσης επιτρέπει στα 

µικρότερα µόρια να φτάνουν γρηγορότερα στον αναλυτή απ’ ότι τα µεγαλύτερα γιατί 

συναντούν µικρότερη αντίσταση. Έτσι, µε βάση το χρόνο που τα µόρια του κάθε 

συστατικού φτάνουν στον αναλυτή (χρόνος συγκράτησης – retention time), επιτυγχάνεται 

ένας ποιοτικός διαχωρισµός των συστατικών του µίγµατος. Ο τύπος της στήλης που 

χρησιµοποιείται εξαρτάται από το µέσο µοριακό µέγεθος των ειδών που θα αναλυθούν και 

τη χηµική τους σύσταση. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χρησιµοποίηση 

δύο ή περισσοτέρων στηλών σε σειρά.  

Το σύστηµα ανάλυσης περιελάµβανε έναν αέριο χρωµατογράφο SRI8610B εξοπλισµένο 

µε ανιχνευτή θερµικής αγωγιµότητας (TCD) και δύο χρωµατογραφικές στήλες πλήρωσης, 

µία στήλη Porapac QS (10ft×1/8in.) και µία στήλη Molecular Sieve 13X (10ft×1/8in.). Ο 

ποσοτικός προσδιορισµός του ποσοστού των συστατικών γίνεται µε βάση το συνολικό 

βάρος τους και σύµφωνα µε το µέγεθος του ηλεκτρικού σήµατος που προκύπτει µε 

αριθµητική ολοκλήρωση της κορυφής σχήµατος Λ για το κάθε συστατικό. Η βαθµονόµηση 

που απαιτείται γίνεται µε χρήση δοκιµαστικού αερίου ή µε χρήση πρότυπου µίγµατος που 

περιέχει τα προς ανάλυση αέρια σε γνωστή αναλογία. Ο διαχωρισµός του CO2 λάµβανε 

χώρα στη χρωµατογραφική στήλη Porapaq QS. Το αέριο CO διαχωρίζονταν στη 

χρωµατογραφική στήλη Molecular Sieve 13X. Οι δύο στήλες ήταν συνδεδεµένες σε σειρά 

µε δύο πνευµατικές βαλβίδες αυτόµατης δειγµατοληψίας και βρίσκονταν τοποθετηµένες 

σε θάλαµο ρυθµιζόµενης θερµοκρασίας.   
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3.1.4.2. Ανάλυση CO, CO₂ 

Ο αναλυτής ANARAD GAS ANALYSER χρησιµοποιεί τη µέθοδο NDIR (non-dispersive 

infrared absorption). Εξαιτίας της διπολικής τους ροπής τα µόρια των αερίων 

αλληλεπιδρούν µε την υπέρυθρη ακτινοβολία σε κάποια συγκεκριµένα µήκη κύµατος. Για 

τα περισσότερα αέρια το ποσό της απορρόφησης της ακτινοβολίας στην υπέρυθρη 

περιοχή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον ακριβή υπολογισµό της συγκέντρωσης του 

αερίου ακόµα και παρουσία άλλων αερίων. Όµως τα µονοατοµικά αέρια, όπως το ήλιο, 

καθώς και τα αέρια των οποίων τα άτοµα περιέχουν ένα τύπο ατόµων όπως το άζωτο, το 

υδρογόνο και το οξυγόνο είναι σχεδόν πάντα διαφανή στην υπέρυθρη περιοχή. 

Εποµένως ο αναλυτής δεν έχει τη δυνατότητα ανάλυσης µονοατοµικών αερίων. Στο 

Σχήµα 3.13 φαίνεται ο τρόπος λειτουργίας ενός αναλυτή υπέρυθρης ακτινοβολίας. 

                                  

 

Σχήµα 3.13: Αναλυτής αερίων υπέρυθρης ακτινοβολίας.  

 

 

3.2 Σύνθεση των υλικών      

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν ως καύσιµα σε µια SOFC άµεσης τροφοδοσίας 

άνθρακα τρείς διαφορετικοί τύποι άνθρακα µε διαφορετική σύνθεση και φυσικοχηµικές 

ιδιότητες. Ειδικότερα, αξιολογήθηκαν δυο διαφορετικοί τύποι άνθρακα ένας ασφαλτούχος 

άνθρακας (BC) και ένας ανθρακίτης (AC) και οι δύο από το λεκανοπέδιο της Ισπανίας. 

Αυτοί οι άνθρακες επιλέχθηκαν για να µελετηθεί η επιρροή της ωρίµανσης του άνθρακα 

και των αποτελεσµάτων των ιδιοτήτων για περεταίρω χρήση ως καύσιµα στις DCFC.Ο 

τρίτος άνθρακας που επιλέχθηκε για µελέτη ήταν ένας άνθρακας που έχει προέλθει από 

πυρόλυση πευκόδεντρου (PCC), επίσης από την Ισπανία. Η µεγάλη διαθεσιµότητα των 

ξυλανθράκων από βιοµάζα (biomass charcoals), καθώς και οι χαµηλές τιµές αυτού του 

είδους των καυσίµων, ήταν οι κύριοι λόγοι που συµπεριλήφθηκε αυτό το δείγµα για 

σύγκριση µε τα δείγµατα του άνθρακα. 
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Προκειµένου να αξιολογηθεί η πιθανή επίδραση ανόργανων προσµίξεων κατά τη διάρκεια 

χηµικών και την ηλεκτροχηµικών διαδικασιών που συµβαίνουν στις DCFC, ο ασφαλτούχος 

άνθρακας επεξεργάσθηκε µε στόχο να διατηρήσει την αντιστοιχία του αλλά χωρίς µεταλλική 

ύλη. Η διαδικασία πραγµατοποιήθηκε µε ανάδευση  του δείγµατος άνθρακα σε ποτήρι 

ζέσεως µε αραιωµένο HCl στους 75°C για 45 λεπτά. Το τελικό δείγµα (DBC) που προέκυψε 

φιλτραρίστηκε και καθαρίστηκε  µε αποσταγµένο νερό µέχρι το pH του να γίνει ουδέτερο και 

ξηράνθηκε στους 110 °C για µια νύχτα. 

 

3.2.1 Προετοιµασία του καταλύτη 

Η µέθοδος υγρού εµποτισµού χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή του καταλύτη 20wt% 

Co/CeO₂. Η πρόδροµη ουσία Ce(NO₃)₃·6H₂O (99% Sigma-Aldrich) αρχικά διαλύθηκε σε 

αποσταγµένο νερό και θερµάνθηκε στους 125°C, µε ανάδευση, έως ότου εξατµιστεί το 

νερό. Το δείγµα που δηµιουργήθηκε ξηράνθηκε στους 110°C για 16 ώρες και στη συνέχεια 

πυρώθηκε στους 550°C για 2 ώρες µε ταχύτητα θέρµανσης 5°C/min. Η κατάλληλη 

ποσότητα πρόδροµης ουσίας από Co(NO₃)₃·6H₂O (99% Sigma-Aldrich) διαλύθηκε σε 

αποσταγµένο νερό και στη συνέχεια εµποτίστηκε µε τη βοήθεια πύρωσης. Η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για αυτό το διάλυµα ήταν ίδια µε αυτή που περιγράφηκε και στην 

προετοιµασία της δηµητρίας. 

 

3.2.2 Προσθήκη καταλύτη στην τροφοδοσία του άνθρακα 

Ακόµη µελετήθηκε η επίδραση του καταλύτη Co/CeO₂ στην απόδοση της DCFC 

αναµιγνύοντας 800 mg δείγµατος άνθρακα µε 400 mg καταλύτη. Για την προετοιµασία της 

πρώτης ύλης τα δείγµατα του άνθρακα αραιώθηκαν αρχικά σε 250 cm3 n-εξανίου. Το 

διάλυµα που προέκυψε υποβλήθηκε σε κατεργασία µε υπέρηχους για 15 λεπτά και στη 

συνέχεια προστέθηκε ο καταλύτης. Το διάλυµα που προέκυψε αναδεύτηκε σε θερµαινόµενη 

πλάκα στους 70°C για 4 ώρες έως ότου να εξατµιστεί το n-εξάνιο. Το µείγµα καυσίµου που 

ετοιµάστηκε εισήχθη τελικά σε σωλήνα YSZ µε µια γυάλινη χοάνη. 

 

3.2.3 Προσθήκη ανθρακικών αλάτων στην τροφοδοσία του άνθρακα 

Σε κάθε ένα από τα τέσσερα δείγµατα άνθρακα αναµείχθηκε  ένα ευτηκτικό µείγµα ανθρα-

κικών αλάτων λιθίου και ποτασίου (62mol% Li2CO3 – 38mol% K2CO3, Sigma Adrich). Για 

την προετοιµασία της πρώτης ύλης τα δείγµατα του άνθρακα αραιώθηκαν αρχικά σε 250 

cm3 n-εξανίου. Το διάλυµα που προέκυψε υποβλήθηκε σε κατεργασία µε υπέρηχους για 15 
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λεπτά και στη συνέχεια προστέθηκαν τα ανθρακικά άλατα. Το διάλυµα που προέκυψε 

αναδεύτηκε σε θερµαινόµενη πλάκα στους 70°C για 4 ώρες έως ότου να εξατµιστεί το n-

εξάνιο. 

 

3.3 Χαρακτηρισµός των υλικών 

Τα δείγµατα των καυσίµων που συµπεριλήφθησαν σε αυτή τη µελέτη (BC,DBC,AC και 

PCC) χαρακτηριστήκαν πλήρως µε όρους πετρογραφικής και χηµικής σύνθεσης, 

επιφάνειας και πορώδους (BET), κρυσταλλικής δοµής (XRD), θερµοσταθµικής ανάλυσης 

(TGA) και µορφολογίας (SEM). 

Η πετρογραφική σύνθεση του άνθρακα (BC και AC) αναλύθηκε για να ποσοτικοποιηθεί η 

ωρίµανση των ανθράκων. Η πετρογραφική σύνθεση και οι µετρήσεις ανάκλασης 

πραγµατοποιήθηκαν σε πέλετ µε τυχαία προσανατολισµένα σωµατίδια χρησιµοποιώντας 

ένα µικροσκόπιο MVP-Combi (Leitz). Η πετρογραφική σύνθεση πραγµατοποιήθηκε µέσω 

ανάλυσης point-counting ακλουθώντας τη διαδικασία ISO 7404/3 (2009) για να καθοριστεί 

η παρουσία των στοιχείων άνθρακα στους άνθρακες. 

Τα δείγµατα χαρακτηρίστηκαν και χηµικά µέσω της ανάλυσης των χηµικών στοιχείων τους 

(C, H, N,S και O %wt περιεκτικότητα) σε αναλυτές LECO CHNS-932 (C, H, N,S) και 

LECO VTF-9000 (O). Η ανάλυση βασικών συστατικών (πτητικά συστατικά, τέφρα και 

περιεκτικότητα σε υγρασία) πραγµατοποιήθηκε σε εξοπλισµό LECO TGA-601. Η 

περιεκτικότητα σε τέφρα καθορίστηκε µέσω ακτίνων-Χ σε µια συσκευή Bruker. 

Τα χαρακτηριστικά της υφής (επιφάνεια βάσης και πορώδες) των δειγµάτων 

καθορίστηκαν µέσω προσρόφησης-εκρόφησης N2 ισόθερµικά στους -196°C µε εύρος 

πίεσης 0-1 bar σε µια συσκευή  Micrometrics Tristar 3020. 

Τα διαγράµµατα περίθλασης καταγράφθηκαν σε µια συσκευή Bruker D8 εξοπλισµένη µε 

µονοχρωµατική πηγή Cu-Ka ακτινών-Χ και µε ένα εσωτερικό πρότυπο σκόνης σιλικόνης. 

Τα αποτελέσµατα της περίθλασης συλλέχθηκαν µε σαρωτή βήµατος µε µέγεθος βήµατος 

0,02° σε εύρος 5-90°, µε διάστηµα 2 δευτερολέπτων µεταξύ των βηµάτων. 

Η δραστικότητα των δειγµάτων καθορίστηκε µέσω θερµοσταθµικής ανάλυσης σε µια 

συσκευή Q5000 IR (TA Instruments). Το προφίλ της απώλειας βάρους καθορίστηκε 

αυξάνοντας τη θερµοκρασία ως τους 1000°C µε βήµα 10°C/min, είτε µέσω αδρανούς 

ατµόσφαιράς (N₂) είτε µέσω αεριοποίησης (CO₂). Επίσης δηµιουργήθηκαν µικρογραφίες 

των ακατέργαστων υλικών µέσω του µικροσκοπίου Quanta FEG 650.  

. 
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3.4 Τεχνική εναπόθεσης των ηλεκτροδίων 

Το ηλεκτρόδιο της καθόδου τοποθετήθηκε εξωτερικά στην κάτω πλευρά του σωλήνα YSZ, 

αποτελούµενο από αιώρηµα ασηµιού (05X Metallo-organic AG RESINATE) έπειτα από 

πύρωση σε στατικό αέρα στους 850°C για 2 ώρες. Ο ρυθµός θέρµανσης και ψύξης ήταν 

4°C/min. Το ηλεκτρόδιο εργασίας (άνοδος) ήταν Cu/CeO2, το οποίο παρασκευάστηκε από 

σκόνη Cu/CeO2 αναµεµιγµένη µε αιθυλενογλυκόλη µε λόγο βάρους 1:2. Το διάλυµα 

θερµάνθηκε µέχρι τους 200°C και αναδεύτηκε µε 400 rpm ώσπου να εξατµιστεί ο µισός του 

όγκος. Το αιώρηµα στη συνέχεια τοποθετήθηκε µε τα βοήθεια ενός πινέλου στον εσωτερικό 

κάτω µέρος του σωλήνα YSZ. Η διαδικασία της πύρωσης περιλάµβανε θέρµανση, µε 

ατµοσφαιρικό αέρα, έως τους 850°C για 2 ώρες µε ρυθµό θέρµανσης 4°C/min. Μετά την 

πύρωση, η κυψέλη αφέθηκε να ψυχθεί φυσικά και στους 200°C το ηλεκτρόδιο ανάχθηκε µε 

ροή από 100% H2 (30 cm3/min) για 2 ώρες. Το τελικό βάρος των ηλεκτροδίων ήταν 115 και 

150 mg για την άνοδο και την  κάθοδο, αντίστοιχα. Μία τοµή του σωλήνα YSZ µε τα 

εναποτεθειµένα ηλεκτρόδια παρουσιάζεται στο Σχήµα 3.14. 

                 

Σχήµα 3.14: Ο ̟υθµένας του αντιδραστήρα µεµβράνης YSZ, µε σύστηµα δύο ηλεκτροδίων. 

 

3.5   Μετρήσεις ελέγχου ενεργότητας σε συνθήκες ανοιχτού       

κυκλώµατος 

Ο αντιδραστήρας µεµβράνης YSZ του Σχήµατος 3.14 έχει χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα σε 

παρόµοιες µελέτες και θεωρείται ότι προσοµοιάζει ικανοποιητικά έναν αντιδραστήρα 

συνεχούς ροής και πλήρους ανάµιξης. Οι µετρήσεις της µετατροπής των αντιδρώντων και 

ο ρυθµός σχηµατισµού των προϊόντων της αντίδρασης υπολογίστηκαν µε βάση τις 
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ενδείξεις του αέριου χρωµατογράφου και των αναλυτών CO2 και CO (όπου 

χρησιµοποιήθηκαν). Η µετατροπή για το κάθε αντιδρών i δίνεται από τη σχέση :                           

in out

in

C -C
x = 100

C
(%) *

                                                                                          (3.6)
       

όπου Cin, Cout οι επί τοις εκατό ενδείξεις του χρωµατογράφου για τις συγκεντρώσεις του 

αντιδρώντος i, στα ρεύµατα εισόδου (in) και εξόδου (out) από τον αντιδραστήρα, 

αντίστοιχα. 

Οι ρυθµοί κατανάλωσης των αντιδρώντων (i) και παραγωγής των προϊόντων (j) 

υπολογίστηκαν από τις σχέσεις : 

]smol[  
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όπου FT,in  και FT,out η συνολική ογκοµετρική παροχή στην είσοδο και στην έξοδο του 

αντιδραστήρα σε cm3(STP)/s (διατηρούνταν σταθερή), ενώ τα 22400cm3(STP)/mol και 

60s/min, χρησιµοποιούνται για την µετατροπή των µονάδων στο SI. Τα [iin], [iout] και [j] 

αντιστοιχούν στις επί τοις εκατό ενδείξεις του χρωµατογράφου για τα αντιδρώντα i, στην 

είσοδο και στην έξοδο του αντιδραστήρα και για τα προϊόντα j, στην έξοδο του 

αντιδραστήρα. 

 

3.6  Ηλεκτροχηµική άντληση/αποµάκρυνση O2-. Έλεγχος  

ενεργότητας σε συνθήκες κλειστού κυκλώµατος. 

Η ηλεκτροχηµική άντληση/αποµάκρυνση αγώγιµων ειδών (Ο2-) βασίζεται στη χρήση 

στερεών ηλεκτρολυτών. Όταν ένας στερεός ηλεκτρολύτης βρίσκεται σε επαφή µε ένα 

ηλεκτρόδιο-καταλύτη, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως in situ δότης προωθητή ή δέκτης 

ηλεκτρονίων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να ενισχύονται ελεγχόµενα η καταλυτική 

ενεργότητα και εκλεκτικότητα των υπό µελέτη αντιδράσεων.  

Η µεθοδολογία και ο µηχανισµός της ηλεκτροχηµικής άντλησης ιόντων έχει ως 

ακολούθως. Αν σε ένα ηλεκτροχηµικό κελί (αντιδραστήρα) στερεού ηλεκτρολύτη 

εφαρµοστεί ένα σταθερό ρεύµα ή δυναµικό µε χρήση ενός γαλβανοστάτη-ποτενσιοστάτη 

(G/P), µεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας-καταλύτη και του ηλεκτροδίου µέτρησης 

προκαλείται µεταφορά ιόντων, στην περίπτωση της YSZ ιόντα Ο-2, προς την ενεργή 
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καταλυτική επιφάνεια από το φορέα (YSZ). O ρυθµός παροχής ιόντων δίνεται από το 

νόµο του Faraday µε: 

  zF

I
G =                                       (3.9)  

όπου, I είναι το επιβαλλόµενο ρεύµα, z είναι το φορτίο του µεταφερόµενου ιόντος και F η 

σταθερά του Faraday. Τα ιόντα διαχέονται σε όλη την καταλυτική επιφάνεια και 

αλληλεπιδρούν ηλεκτρονιακά µε αυτή έχοντας ως αποτέλεσµα την αλλαγή του έργου 

εξόδου του ηλεκτροδίου εργασίας/καταλύτη. 

Για την έναρξη των µετρήσεων έπρεπε η θερµοκρασία του αντιδραστήρα να 

σταθεροποιηθεί στην επιθυµητή θερµοκρασία. Όταν συνέβαινε αυτό και αφού 

σταθεροποιούταν το σύστηµα, επιβαλλόταν δυναµικό µεταξύ των ηλεκτροδίων εργασίας και 

µετρήσεως, µε τη βοήθεια ενός γαλβανοστάτη-ποτενσιοστάτη (G/P) (AMEL 2053) και 

παρατηρούνταν η µεταβολή των ρυθµών κατανάλωσης και παραγωγής των αντιδρώντων 

και των προϊόντων αντίστοιχα. Όταν οι ρυθµοί αυτοί σταθεροποιούνταν τότε το κύκλωµα 

άνοιγε και οι ρυθµοί κατανάλωσης και παραγωγής επανέρχονταν στις αρχικές τους τιµές. Η 

επιβολή του δυναµικού διαρκούσε τόσο χρόνο όσο απαιτούσε το σύστηµα για να 

σταθεροποιηθεί.  

 

3.7 ∆οκιµή της DCFC 

Πιστοποιηµένο πρότυπο CO₂ (καθαρότητας 99,99%, Air Liquide) χρησιµοποιήθηκε ως 

αέριο τροφοδοσίας. Η ροή του αερίου ελεγχόταν µε ροόµετρα µάζας (Tylan FM 360) και 

εισέρχονταν στον αντιδραστήρα της κυψέλης µε συνολική ροή 30 cm3 (STP)/min. Σε όλα τα 

πειράµατα ο αντιδραστήρας της κυψέλης θερµαινόταν από θερµοκρασία δωµατίου έως 

τους 700°C µε ρυθµό θέρµανσης 4°C/min. Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν στους 

700°C,750°C και 800°C σε ατµοσφαιρική πίεση. Σε κάθε θερµοκρασία απαιτούνταν 

τουλάχιστον µια περίοδος αναµονής 30 λεπτών πριν από τη λήψη µετρήσεων για τη 

σταθεροποίηση του OCV.  

Η ανάλυση της σύστασης του αερίου πραγµατοποιήθηκε µε χρήση αεριοχρωµατογραφίας. 

Χρησιµοποιήθηκε ένας χρωµατογράφος SRI 8610B (Σχήµα 3.6) εξοπλισµένος µε µια στήλη 

Molecular Sieve 5Α και µια στήλη Porapak Q, µε He ως αδρανές αέριο.  
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3.8 Ανάλυση των καυσίµων άνθρακα 

Πριν από τις µελέτες χαρακτηρισµού όλα τα δείγµατα επεξεργάστηκαν ώστε να 

αποκτήσουν κοκκοµετρία κάτω από 75 µm, έτσι ώστε τα σωµατίδιά τους να έχουν την ίδια 

κατανοµή µεγέθους. Τα δείγµατα άνθρακα που παρατηρήθηκαν στην αρχή στο 

ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (SEM) και οι µικρογραφίες τους φαίνονται στο Σχήµα 

3.15 . Φαίνεται ξεκάθαρα η διαφορά της φύσης των ανθράκων (Σχήµατα α, β, γ) και του 

άνθρακα που έχει προέλθει από πυρόλυση πευκόδεντρου (Σχήµα δ), καθώς η εναπο-

µένουσα δοµή µπορεί να παρατηρηθεί και µετέπειτα. Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας 

του ασφαλτούχου άνθρακα  φαίνονται επίσης από τα άσπρα στίγµατα που διακρίνονται 

στην περίπτωση του BC (Σχήµα 2α) σε σχέση µε τα µεταλλικά στοιχεία που δεν εµφανί-

ζονται στην περίπτωση του δείγµατος DBC (Σχήµα 3.15β). Το δείγµα AC που έχει υψηλή 

περιεκτικότητα σε µεταλλικά στοιχεία φαίνεται επίσης στη µικρογραφία γ.  

 

Σχήµα 3.15: Μικρογραφία SEM των: (α) ασφαλτούχος άνθρακας, (β) επεξεργασµένος ασφαλτούχος 

άνθρακας, (γ) ανθρακίτης και (δ) άνθρακας που έχει προέλθει από πυρόλυση πευκόδεντρου. 

 

3.8.1 Χηµική ανάλυση των καυσίµων άνθρακα 

Η διαφορετική ωρίµανση των δυο ανθράκων (BC και AC) αποκαλύφθηκε µε την 

πετρογραφική ανάλυση. Ο πίνακας 3.1 δείχνει τη διαφορετική σύσταση των δύο ανθράκων. 

Η περιεκτικότητα σε βιτρινίτη και liptinite είναι παρόµοια  και στους δυο άνθρακες, ενώ η 

παρουσία inertinite είναι πολύ διαφορετική. Η συνηθισµένη παράµετρος ελέγχου για την 

εξέλιξη του άνθρακα (ανάκλαση) δείχνει µεγαλύτερη ωρίµανση για τον AC. 
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Πίνακας 3.1: Πετρογραφική σύνθεση των δειγµάτων  άνθρακα 

 

Αυτή η διαφορετική εξέλιξη των δυο ανθράκων έχει ως αποτέλεσµα την διαφορετική χηµική 

τους σύνθεση. Στον πίνακα 3.2 φαίνονται η άµεση  και η στοιχειακή ανάλυση των δειγµάτων 

που µελετήθηκαν. Παρατηρείται ότι η περιεκτικότητα των πτητικών συστατικών αυξάνεται 

από το δείγµα AC στο BC και το PCC. Το δείγµα AC έχει τη µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 

τέφρα, κάτι που συνεισφέρει στην υποβάθµιση της απόδοσης. Σε αντίθεση το PCC έχει τη 

µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πτητικά συστατικά, κάτι που συνεισφέρει στη µεγαλύτερη 

δραστικότητα του καυσίµου και έτσι σε µεγαλύτερη µετατροπή του άνθρακα. Όλες αυτές οι 

χηµικές παράµετροι είναι αναµενόµενο να επηρεάζουν σε µεγάλη κλίµακα τα χαρακτη-

ριστικά της DCFC. Από την άλλη, µπορεί να εξακριβωθεί ότι η επεξεργασία που 

πραγµατοποιήθηκε στο δείγµα BC, εξάλειψε τις ανόργανες ουσίες (περιεκτικότητα σε τέφρα 

µειώνεται από 4,6 σε 0,4 wt%) χωρίς καµία άλλη χηµική µετατροπή (πτητικά, C, H, N, S 

wt%) εκτός από µια µικρή αύξηση στην περιεκτικότητα του οξυγόνου εξαιτίας της 

κατεργασίας µε οξύ.  

 

Πίνακας 3.2: Άµεση και στοιχειακή ανάλυση των δειγµάτων 

 
 

Σχετικά µε τη περιεκτικότητα σε τέφρα των δυο ανθράκων που µελετήθηκαν (AC και BC), 

η τεχνική XRF χρησιµοποιήθηκε για τον καθορισµό των ανόργανων ουσιών. Ο πίνακας 

3.3  παρουσιάζει τη χηµική σύνθεση των ανόργανων ουσιών στα δείγµατα AC και BC. 

Παρ όλο που το δείγµα BC έχει πολύ χαµηλότερη περιεκτικότητα σε ανόργανες ουσίες 

από το AC (4,6 vs 32,5 %wt) η σύνθεση των ανόργανων ουσιών είναι παρόµοια και στα 

δύο δείγµατα. 

 

Πίνακας 3.3: Χηµική σύνθεση (wt%) της πτητικής ύλης που παρουσιάζεται στα δείγµατα AC και BC 
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3.8.2 Ανάλυση υφής και δοµής των καυσίµων άνθρακα  

Τα δείγµατα των καυσίµων χαρακτηρίστηκαν επίσης όσον αφορά τη φυσική τους δοµή. Η 

φυσική τους δοµή αποτελείται από το πορώδες της δοµής του άνθρακα που µας δίνει µια 

ιδέα για την ευκολία µε την οποία τα αντιδρώντα ρέουν διάµεσο της δοµής και αντιδρούν, 

καθώς και τη διάταξη της δοµής του άνθρακα η οποία επηρεάζει τη δραστικότητα των 

καυσίµου για µεγαλύτερη η µικρότερη αγωγιµότητα. Το πορώδες των ανθράκων 

καθορίστηκε από ισόθερµη προσρόφηση-εκρόφηση N₂ η οποία φαίνεται στο Σχήµα 3.16. 

Φαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις το πορώδες είναι πολύ χαµηλό, έχοντας ως 

αποτέλεσµα µια περιοχή BET χαµηλότερη από 10 m²/g. Ωστόσο αξίζει να σηµειώσουµε 

ότι το δείγµα AC παρουσιάζει χαµηλότερη προσρόφηση και γι αυτό το λόγο και το 

χαµηλότερο πορώδες από όλα τα δείγµατα. Επιπροσθέτως, φαίνεται ότι το δείγµα PCC 

έχει µεγαλύτερο όγκο µεσοπορώδους (οι λεγόµενοι πόροι µεταφοράς) σε σχέση µε τη 

µεγαλύτερη προσρόφηση στην περιοχή των σχετικά µεσαίων πιέσεων (Σχήµα 3.16). 

 

 
Σχήµα 3.16: Ισόθερµες καµπύλες αζώτου απορρόφησης - προσρόφησης  στους  -196°C των καυσίµων που 

µελετήθηκαν. 

 

Το σχήµα 3.17 δείχνει την ανάλυση ακτινών-Χ για τα καύσιµα που µελετώνται. Φαίνεται 

ότι η υψηλή περιεκτικότητα σε ανόργανες ουσίες του δείγµατος AC προκαλεί διάφορες 

κορυφές σήµατος διαφορετικής έντασης οι οποίες καλύπτουν µερικώς τις κορυφές της 

δοµής του άνθρακα, αποτρέποντας περαιτέρω ανάλυση της δοµής. Ωστόσο µπορούµε να 

δηλώσουµε ότι η δοµή των δειγµάτων BC και DBC είναι πανοµοιότυπη εκτός από την 
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εξαφάνιση µερικών κορυφών που ανήκουν στην ανόργανη ύλη του δείγµατος DBC. 

Επιπροσθέτως, είναι εµφανής ότι η βασική κορυφή (002) που αντιστοιχεί µε τη δοµή του 

άνθρακα (στους 25 °C) είναι ευρύτερη στο δείγµα PCC σε σύγκριση µε το τα δείγµατα BC 

και DBC, υποδεικνύοντας µια λιγότερο οργανωµένη δοµή. 

 

Σχήµα 3.17: Ανάλυση ακτινών-Χ για τα καύσιµα που µελετώνται. 

 

3.8.3 Θερµοσταθµική ανάλυση των ανθράκων 

Η θερµοσταθµική ανάλυση δίνει µια ιδέα της δραστικότητας και της συµπεριφοράς του κάθε 

καυσίµου σε δυο διαφορετικές καταστάσεις, i) µε αύξηση της θερµοκρασίας (προφίλ και 

εσωτερική ατµόσφαιρα), όπου οι πτητικές ενώσεις εξελίσσονται εξ αιτίας της θραύσης των 

ασταθών δεσµών και µερικές ενεργές θέσεις µπορούν να δηµιουργηθούν εσωτερικά (in situ) 

ή ii) σε ατµόσφαιρα (CO₂), όπου εκτός από τα αποτελέσµατα της αύξησης της 

θερµοκρασίας υπάρχουν µερικές επιπλέον αντιδράσεις αεριοποίησης εξαιτίας της 

παρουσίας δραστικού αερίου. Το προφίλ απώλειας βάρους και στις δύο περιπτώσεις 

φαίνεται στο Σχήµα 3.18. Όπως φαίνεται η απώλεια βάρους εξαιτίας της αύξησης της 

θερµοκρασίας (Σχήµα 3.18α) είναι σε συµφωνία µε την περιεκτικότητα των πτητικών 

ουσιών από την άµεση ανάλυση όπως φαίνεται στον πίνακα 3.2. Τα δείγµατα PCC 

υποβάλλονται σε µεγαλύτερες απώλειες βάρους εξαιτίας της θραύσης των περισσοτέρων 

ασταθών δεσµών, ειδικότερα µεταξύ των 400°C-800°C. Αυτό το σπάσιµο των δεσµών 

µπορεί να δηµιουργήσει περισσότερες ενεργές θέσεις οι οποίες να µπορούν να 

συµµετέχουν σε άλλες αντιδράσεις οι οποίες συµβαίνουν. Λαµβάνοντας αυτό υπόψη η 

δραστικότητα των δειγµάτων θα µειωθεί µε την εξής σειρά PCC>DBC>BC>AC. Το δείγµα 

DBC παρουσιάζει λίγο µεγαλύτερη απώλεια βάρους απ ότι το οµόλογό του BC πιθανόν 

εξαιτίας του ότι η διαδικασία αποµετάλλωσης παρήγαγε µια αύξηση σε περιεκτικότητα 

οξυγόνου όπως φαίνεται στον πίνακα 3.2. Αυτά τα οξυγονωµένα µέρη είναι λειτουργικά 

συστατικά της ασταθής επιφάνειας  τα οποία µπορούν να εξελιχθούν εύκολα µε την αύξηση 
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της θερµοκρασίας. Ούτως η άλλως αυτές οι διαφορές µεταξύ των δειγµάτων DBC και BC 

είναι πολύ µικρές. 

Το Σχήµα 3.18b δείχνει το προφίλ της απώλεια βάρους µε την αύξηση της θερµοκρασίας σε 

ατµόσφαιρα (CO₂). Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα δραστικό αέριο το οποίο µπορεί να 

αντιδράσει µε την ανθρακική ουσία, ειδικότερα εάν µερικές δραστικές θέσεις είναι 

διαθέσιµες. Εδώ οι διαφορές µεταξύ των δειγµάτων που µελετώνται είναι πιο ξεκάθαρες. Η 

συµπεριφορά του δείγµατος AC είναι παρόµοια και στις δυο περιπτώσεις (εσωτερική 

ατµόσφαιρα η ενεργή ατµόσφαιρα (CO₂), υποδεικνύοντας τη χαµηλή ενεργότητα αυτού του 

δείγµατος. Οι διαφορές µεταξύ των BC και DBC είναι µεγαλύτερες στην περίπτωση της 

ατµόσφαιρας (CO₂). Το αποµεταλλωµένο δείγµα DBC φαίνεται να είναι περισσότερο 

δραστικό από το αυθεντικό  οµόλογο δείγµα, BC, πιθανόν, επειδή i) δεν υπάρχει 

συνεισφορά ανόργανης ύλης στο βάρος στην θερµοστατική ανάλυση ii) η εξέλιξη των 

οξυγονωµένων µερών της επιφάνειας, τα οποία δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας αποµετάλλωσης, δηµιουργούν περισσότερες δραστικές θέσεις έτοιµες να 

αντιδράσουν µε το (CO₂) και γι αυτό αυξάνεται η δραστικότητά τους, iii) η διαδικασία 

αποµετάλλωσης αυξάνει ελαφρά τη δοµή των πόρων, βλέπε Σχήµα 3.16, εξαιτίας της 

αποµάκρυνσης της ανόργανης ύλης, διευκολύνοντας τη διάχυση των αερίων και έτσι και τη 

δραστικότητα του δείγµατος. Το δείγµα PCC είναι κατά πολύ το πιο δραστικό δείγµα, καθώς 

σχεδόν όλο το δείγµα έχει αντιδράσει στους 900°C, υποδεικνύοντας τη µεγάλη του διαφορά 

από τα υπόλοιπα δείγµατα που µελετήθηκαν. 
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α) 

  

Σχήµα 3.18α:  Θερµοσταθµική ανάλυση των καυσίµων άνθρακα που µελετήθηκαν µε εσωτερική 
ατµόσφαιρα N₂ 

β) 

 

Σχήµα 3.18β:   Θερµοσταθµική ανάλυση των καυσίµων άνθρακα που µελετήθηκαν µε δραστική 
ατµόσφαιρα CO₂ 

 

 

 



Κεφάλαιο 3                                                                                                                         Πειραματικό μέρος 
 

Άμεση χρήση άνθρακα σε κυψέλη καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών Σελίδα 86 
 

 

 

 

3.9 Μετρήσεις κυψέλης καυσίµου 

Η απόδοση των κυψελίδων καυσίµου καθορίζεται από το δυναµικό που µετράται στην 

έξοδο της κυψέλης, το οποίο δίνεται ως συνάρτηση της πυκνότητας του ηλεκτρικού 

ρεύµατος ή της καµπύλης υπέρτασης όπως, φαίνεται στο Σχήµα 3.19. 

           

Σχήµα 3.19: Καµπύλες υπέρτασης και ισχύος για κυψελίδα καυσίµου. 

 

Το µετρούµενο δυναµικό Ε ισούται µε το αλγεβρικό άθροισµα του δυναµικού ισορροπίας 

Εο, του δυναµικού λόγω απωλειών κατά µήκος του ηλεκτρολύτη Ε και των 

αναπτυσσόµενων υπερτάσεων: 

                                                
concohmacto

EE ηηη −−−=                               (3.20)       

Με η συµβολίζουµε την υπέρταση όπου είναι το φαινόµενο της απόκλισης του δυναµικού 

ανοιχτού κυκλώµατος που οφείλεται σε διάφορες αντιστρεπτότητες κατά την λειτουργία 

της κυψέλης καυσίµου δηλαδή  η=Ε-Ε0. Χαρακτηρίζεται ως ανοδική (θετικη) όταν η 

πυκνότητα ρεύµατος είναι θετική, οπότε Ε>Ε0 , και ως καθοδική (αρνητική) όταν η 

πυκνότητα ρεύµατος είναι αρνητική και Ε<Ε0 . 

Υπέρταση Ενεργοποίησης  ηact 

Συνδέεται άµεσα µε την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το ηλεκτρόδιο και συνεπώς µε 

την ταχύτητα της ηλεκτροχηµικής αντίδρασης. Ονοµάζεται και πόλωση του ηλεκτροδίου 

και η αιτία εµφάνισης της είναι ο αργός ρυθµός της ηµιαντίδρασης της στην επιφάνεια του 

ηλεκτροδίου. Η αργή κινητική των ηλεκτροδίων έχει ιδιαίτερη επίδραση στην υπέρταση 
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ενεργοποίησης στις κυψέλες καυσίµου. Η σχέση βάσης στις οποίες υπολογίζεται η 

υπέρταση είναι  

���� = 
��

��	
ln	(

��

�
)                                                                                                                                                                          (3.21) 

όπου R είναι η σταθερά των ιδανικών αερίων, Τ η θερµοκρασία, F  η σταθερά του 

Faraday, n ο αριθµός των ηλεκτρονίων, τα οποία εναλλάσσονται κατά την διάρκεια της 

ηλεκτροχηµικής διαδικασίας που πραγµατοποιείτε µέσα στην κυψέλη, µε α συµβολίζεται ο 

συντελεστής µεταφοράς που εκφράζει το λόγο της υπέρτασης που αναφέρετε στη 

αντίδραση και µε �� συµβολίζεται η πυκνότητα του ρεύµατος ανταλλαγής. 

Υπέρταση συγκέντρωσης ηconc  

Η µεταφορά µάζας που λαµβάνει χώρα κατά την λειτουργία µιας κυψέλης καυσίµου 

πραγµατοποιείται µε διάχυση, συναγωγή η φυσικό διαχωρισµό. Όταν δεν υπάρχει 

ηλεκτρικό πεδίο ο όρος του φυσικού διαχωρισµού είναι αµελητέος, ενώ ο όρος της 

συναγωγής εξαφανίζεται όταν η διεργασία πραγµατοποιείται σε σταθερές συνθήκες. Η 

υπέρταση συγκέντρωσης εκφράζει την διάχυση µάζας φορτισµένων η/και ουδέτερων 

χηµικών ειδών και εξαρτάτε από την γεωµετρία της κυψέλης. Καθορίζεται από τον ρυθµό 

ροής των αντιδρώντων στον ηλεκτρολύτη και από τον ρυθµό αποµάκρυνσης των 

προϊόντων της αντίδρασης και µπορεί να εµφανιστεί τόσο στην άνοδο όσο και στην 

κάθοδο. Όσο µεγαλύτερο είναι το ρεύµα που εφαρµόζεται στην κυψέλη, τόσο µικρότερη 

είναι η ζώνη των αντιδρώντων και µεγαλύτερη η παραγωγή προϊόντων. Συνεπώς, σε 

υψηλές πυκνότητες ρεύµατος η υπέρταση που οφείλεται στην διάχυση µάζας είναι 

µεγαλύτερη. 

Ωµική Υπέρταση ηohm 

Η µορφή αυτής της υπέρτασης οφείλεται στην αντίσταση που εµφανίζεται στην ροή των 

ηλεκτρονίων εξαιτίας του υλικού των ηλεκτροδίων καθώς και στην αντίσταση στην κίνηση 

των ιόντων διαµέσου του ηλεκτρολύτη. Είναι ανάλογη προς την πυκνότητα του ρεύµατος 

και η εξαρτησή της είναι γραµµική. 

Υπολογίζεται από την σχέση:              ηohm= I∙ R                                                          (3.22) 

όπου το R αναφέρεται στην ειδική αντίσταση της επιφάνειας και περιλαµβάνει όρους 

σχετικούς όχι µόνο µε τον ηλεκτρολύτη, αλλά και µε τα ηλεκτρόδια, τους συλλέκτες 

ρεύµατος και τα καλώδια-οδηγούς που υπάρχουν στο σύστηµα. 

Ο περιορισµός της είναι εφικτός αν ελαττωθεί το πάχος του ηλεκτρολύτη και του 

ηλεκτροδίου ή χρησιµοποιηθούν ηλεκτρόδια υψηλής αγωγιµότητας, καθώς και µε τον 

κατάλληλο σχεδιασµό των ηλεκτρικών συνδέσεων [6].      
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Το δυναµικό ισορροπίας προκύπτει από τη θερµοδυναµική ανάλυση της 

πραγµατοποιούµενης αντίδρασης. Προσδιορίζεται µε βάση την ελεύθερη ενέργεια Gibbs και 

δίνεται από τις εξισώσεις: 

nF

G
Eo

∆
−=                                                                                                 (3.23)    

( )
OH

OHo

P

PP
RTGG

2

22

2
1

lnT
⋅

+∆=∆                                                                                     (3.24)  

όπου ∆Gο(Τ) είναι η ελεύθερη ενέργεια Gibbs της αντίδρασης για την περίπτωση που όλα 

τα είδη βρίσκονται σε πρότυπες συνθήκες, ενώ οι πιέσεις στο δεύτερο όρο της εξίσωσης 

3.24 αναφέρονται στις πραγµατικές µερικές πιέσεις των ουσιών στις συνθήκες λειτουργίας 

της κυψέλης. Σε πειραµατικές συνθήκες, ως καύσιµο στις κυψέλες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν διάφορα µίγµατα υδρογονανθράκων. Οι µερικές πιέσεις των προϊόντων 

δεν µπορούν να µετρηθούν ή να ελεγχθούν και γι’ αυτό ως δυναµικό της κυψελίδας 

θεωρείται, κατά κύριο λόγο, το δυναµικό πρότυπης κατάστασης. Σε συνθήκες ανοιχτού 

κυκλώµατος το µετρούµενο δυναµικό ταυτίζεται µε την ηλεκτρεγερτική δύναµη του Nerst.     

 

Σχήµα 3.20: Ιδανικό και πραγµατικό δυναµικό µίας κυψέλης καυσίµου. [5]. 

 

Από το Σχήµα 3.20 προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 

� Η τιµή του OCV είναι µικρότερη από τη θεωρητική τιµή. 

� Υπάρχει µια εκθετική απότοµη µείωση του δυναµικού για πολύ µικρές τιµές πυκνότητας 

ρεύµατος. 

� Στη συνέχεια το δυναµικό ελαττώνεται µε πιο αργό ρυθµό και γραµµικά. 

� Σε ορισµένες περιπτώσεις η πυκνότητα του ρεύµατος αυξάνεται και το δυναµικό 

ελαττώνεται γρήγορα. 

∆
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Σε µια κυψέλη που λειτουργεί σε υψηλότερες θερµοκρασίες, η µορφή του διαγράµµατος 

δυναµικού/ρεύµατος είναι διαφορετική σε σχέση µε αυτή του Σχήµατος 3.20. Η αρχική 

πτώση του δυναµικού είναι αρκετά µικρότερη. Το δυναµικό ανοιχτού κυκλώµατος (OCV) 

είναι ίσο ή ελάχιστα µικρότερο από τη θεωρητική τιµή του δυναµικού. Η αρχική πτώση του 

OCV είναι πολύ µικρή και το γράφηµα είναι σχεδόν γραµµικό. Όπως και στις κυψέλες 

καυσίµου χαµηλής θερµοκρασίας, σε υψηλές πυκνότητες ρεύµατος το δυναµικό ελαττώνεται 

γρήγορα. 

 

                                                      

Σχήµα 3.21: Σχηµατική διάταξη εξωτερικού κυκλώµατος. 

 

Για τη λήψη των τυπικών καµπυλών της κυψέλης δυναµικού/πυκνότητας ρεύµατος 

χρησιµοποιήθηκε σύστηµα µέτρησης εξωτερικού κυκλώµατος. Το σύστηµα αυτό 

αποτελείται από τρεις απλές συσκευές, δύο ψηφιακά πολύµετρα, ένα σε ρόλο βολτοµέτρου 

και ένα άλλο σε ρόλο αµπεροµέτρου, και µια συσκευή µεταβλητής αντίστασης. Η 

συνδεσµολογία των παραπάνω συσκευών περιλαµβάνει σύνδεση της συσκευής 

µεταβλητής αντίστασης σε σειρά µε το αµπερόµετρο και εν συνεχεία παράλληλη σύνδεση 

αυτών µε το βολτόµετρο (βλ. Σχήµα 3.21). Σύµφωνα µε τη διαδικασία µέτρησης, 

πραγµατοποιείται διαδοχική επιβολή αντίστασης στο σύστηµα, που αντιστοιχεί σε 

συγκεκριµένη ένδειξη του αµπεροµέτρου, ενώ ταυτόχρονα λαµβάνεται και η τιµή της τάσης 

από την ένδειξη του βολτοµέτρου. Έτσι, εάν για παράδειγµα, επιθυµείται η λήψη µικρών 

ρευµάτων επιβάλλονται τιµές αντίστασης αρκετά µεγάλες. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 

είναι δυνατόν να παρασταθούν γραφικά σε διαγράµµατα δυναµικού/πυκνότητας ρεύµατος, 

παρέχοντας πληροφορίες για τη συµπεριφορά της κυψέλης καυσίµου. Επιπλέον, 

παρατίθενται διαγράµµατα πυκνότητας ισχύος/πυκνότητας ρεύµατος, από τα οποία είναι 

δυνατό να διαπιστωθεί η µέγιστη απόδοση λειτουργίας του κελιού, για συγκεκριµένη τιµή 

δυναµικού και πυκνότητας ρεύµατος. 
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Κεφάλαιο 4 

 

 

Πειραµατικά Αποτελέσµατα 

 

                                                                                         

 

4.1 Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση της εσωτερικής αεριοποίησης τεσσάρων 

τύπων άνθρακα (AC, BC, DBC, PCC) ως προς την απόδοση του ρεύµατος και της ισχύς 

στους 700°C,750°C και 800°C µε ροή µε CO2 και He ως αέριο µεταφοράς στο θάλαµο 

ανόδου καθώς και µέσω της αξιοποίησης καταλύτη Co/CeO2 και ανθρακικών αλάτων 

καθώς και το συνδυασµό και των δύο ως πρόσθετα του κάθε άνθρακα. 

 

4.2  Επίδραση φέροντος αερίου 

4.2.1 Επίδραση He 

Αρχικά µελετάται η επίδραση του He ως φέρον αέριο. Το Σχήµα 4.1 αποτυπώνει την 

επίδραση των τύπων άνθρακα στην απόδοση των DCFC, ως προς την απόδοση του 

ρεύµατος και της ισχύς στους 700°C,750°C και 800°C µε ροή (He). Είναι φανερό ότι η 

καλύτερη απόδοση, σε όλο το εύρος θερµοκρασιών που ερευνήθηκαν, επιτεύχθηκε από 

το δείγµα PCC το οποίο παρουσίασε µέγιστη ισχύ 3,11 6,48 και 7,88 στους 700°C, 750°C 

και 800°C. Κάτω από τις ίδιες συνθήκες επετεύχθησαν χαµηλότερες τιµές ισχύος µε τα 

δείγµατα BC και DBC ενώ πολύ χαµηλότερες µε το δείγµα AC (πίνακας 4.1), 

παρουσιάζοντας την ανωτερότητα της βιοµάζας ως πρώτη ύλη στις DCFC. Πρέπει επίσης 

να αναφερθεί ότι η επίδραση του He ως φέρον αέριο στην αντίστροφη αντίδραση 

Boudouard η οποία συµβαίνει αυθόρµητα µετά τους 700°C οδηγεί σε χαµηλό σχηµατισµό 
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CO. Πρέπει επίσης να τονιστεί η ενισχυµένη αντίδραση του DBC σε σύγκριση µε το δείγµα 

BC, τονίζοντας το ευεργετικό αποτέλεσµα της διαδικασίας αποµετάλλωσης  στην 

απόδοση της κυψέλης. Έτσι καταγράφεται η ακόλουθη σειρά ως προς την ισχύ στους 

700°C-800°C: PCC>DBC>BC>AC, η οποία είναι απόλυτα συµβατή µε τα αποτελέσµατα 

που επετεύχθησαν κατά τη διάρκεια της θερµοσταθµικής ανάλυσης των διαφόρων 

ανθρακικών καυσίµων σε ατµόσφαιρα(CO2) (Σχήµα 3.18β). 

Σχετικά µε το δυναµικό ανοιχτού κυκλώµατος (OCV) που παράχθηκε, παρατηρείται µια 

αύξηση στην απόλυτη τιµή του OCV σε όλο το εύρος των θερµοκρασιών για το BC. Τόσο 

για τον DBC όσο και για τον PCC παρατηρούµε µια αύξηση του δυναµικού ανοιχτού 

κυκλώµατος από τους 700-750°C ενώ παρατηρείται µια µικρή µείωση του δυναµικού από 

τους 750-800°C. Τέλος όσον αφορά τον άνθρακα AC παρουσιάζεται µείωση του 

δυναµικού ανοιχτού κυκλώµατος από τους 700-750°C ενώ παρατηρείται αύξηση από τους 

750-800°C. Επίσης στο Σχήµα 4.1 παρατηρείται ότι οι υπερτάσεις ενεργοποίησης είναι 

σχετικά υψηλές στους 700°C για όλους τους τύπους άνθρακα µε τον άνθρακα PCC να 

παρουσιάζει τις µικρότερες υπερτάσεις ενεργοποίησης σε σχέση µε τους υπόλοιπους 

τύπους καθώς και ότι ο άνθρακας AC παρουσιάζει πολύ µεγαλύτερες ωµικές υπερτάσεις 

σε σχέση µε τους άνθρακες BC, DBC και PCC οι οποίοι παρουσιάζουν παρόµοιες ωµικές 

υπερτάσεις. Επίσης στο σχήµα Σχήµα 4.2 διακρίνεται ο ρυθµός σχηµατισµού του CO σε 

συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος, συνθήκες µέγιστης  ισχύος και συνθήκες µέγιστου 

ρεύµατος υπό ροή He, διαπιστώνοντας ότι ο ρυθµός σχηµατισµού του CO είναι 

µεγαλύτερος για το δείγµα PCC σε όλο το εύρος θερµοκρασιών καθώς και σε όλες τις 

συνθήκες. Επίσης διαπιστώνεται ότι ο µεγαλύτερος ρυθµός σχηµατισµού επιτυγχάνεται σε 

συνθήκες µέγιστου ρεύµατος. 
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Πίνακας 4.1: Επίδραση των τύπων άνθρακα σε DCFC στους 700-800°C  υπό ροή He. 

Θερµοκρασία  
Άνθρακας 

Τροφοδοσίας  

Pmax 

(mW) 

CO σε 

OC* 

(µmol/s) 

700°C 

AC 0,22 0,055 
BC 1,16 0,071 

DBC 2,85 0,092 
PCC 3,11 0,110 

750°C 

AC 0,86 0,064 
BC 3,36 0,085 

DBC 5,60 0,129 
PCC 6,48 0,169 

800°C 

AC 1,47 0,083 
BC 5,85 0,104 

DBC 6,46 0,134 
PCC 7,88 0,175 

                                    *συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος-Open Circuit  (OC). 
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Σχήµα 4.1: Η επίδραση των τύπων άνθρακα στην απόδοση των DCFC, ως προς την απόδοση του ρεύµατος 

και της ισχύς στους 700°C,750°C και 800°C µε ροή He. 
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Σχήµα 4.2: O ρυθµός σχηµατισµού του CO σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος, συνθήκες µέγιστης  ισχύος 

και συνθήκες µέγιστου ρεύµατος υπό ροή He. 

 

4.2.2 Επίδραση CO2 

Αφού εξετάστηκε η επίδραση του He ως αέριο µεταφοράς στη συνέχεια ερευνήθηκε  η 

επίδραση των  PCC, DBC, BC και AC στην απόδοση της κυψέλης µε ροή CO2 η οποία 

φαίνεται στο Σχήµα 4.3. Αντίστοιχα διαπιστώθηκε ότι η καλύτερη απόδοση, επιτεύχθηκε και 

σε αυτή την περίπτωση από το δείγµα PCC το οποίο παρουσίασε µέγιστη ισχύ 3,93 11,90 

και 20,40 στους 700°C, 750°C και 800°C αντίστοιχα. Τα δείγµατα AC, BC και DBC 

παρουσίασαν πολύ χαµηλότερες τιµές ισχύος, όπως και στην περίπτωση που 

χρησιµοποιήθηκε ροή He, οι οποίες διακρίνονται στον  πίνακα 4.2. Συγκρίνοντας τους 

πίνακες 4.1 και 4.2 διαπιστώνουµε ότι η απόδοση της ισχύς του άνθρακα PCC είναι 

µεγαλύτερη µε ροή CO2.  

Όσον αφορά το δυναµικό ανοιχτού κυκλώµατος (OCV) που παράχθηκε, παρατηρείται µια 

αύξηση στην απόλυτη τιµή του κυρίως µε αύξηση της θερµοκρασίας για τα BC, PCC, ενώ 

για τον λιγότερο δραστικό AC οι τιµές του OCV µειώνονται µε τη θερµοκρασία. Γενικά οι 

απόλυτες τιµές του (OCV) για τον AC είναι υψηλές, ενώ για τις υπόλοιπες ανθρακικές 

πρώτες ύλες όσο πιο δραστικό είναι το δείγµα, τόσο υψηλότερες τιµές OCV επιτυγχάνονται 

σε κάθε θερµοκρασία (Σχήµα 4.3). Ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι οι τιµές του OCV 

που επιτεύχθηκαν αντικατοπτρίζουν µεταξύ άλλων τόσο τη δραστικότητα όσο και την 

περιεκτικότητα σε πτητικά καθώς και την περιεκτικότητα σε οξυγόνο που περιέχει το κάθε 

0

5

10

15

20

25

700 750 800

Ρ
υ

θ
μ

ό
ς 

Σχ
η

μ
α

τι
σ

μ
ο

ύ
 C

O
, 

1
0

-8
m

o
l/

se
c

Θερμοκρασία, oC

OCV Pmax Imax

AC BC DBC PCC AC BC DBC PCC AC BC DBC PCC



Κεφάλαιο 4                                                                                                       Πειραματικά Αποτελέσματα 
 

Άμεση χρήση άνθρακα σε κυψέλη καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών Σελίδα 96 
 

δείγµα [1] και λαµβάνοντας υπόψη τη σύνθετη διαδικασία φόρτισης αλλά και τη σύνθετη 

χηµική διαδικασία οι οποίες πραγµατοποιούνται στην άνοδο σε ατµόσφαιρα (CO2), είναι 

δύσκολο να αποκαλυφθεί η επίδραση της κάθε παραµέτρου στο OCV. 

Επιπροσθέτως η κλίση της καµπύλης δυναµικού-ρεύµατος της κυψέλης γενικά ακολουθεί 

µια σχετικά αντίθετη τάση σε σύγκριση µε την ισχύ, δηλαδή µειώνεται όσο η ισχύς 

αυξάνεται. Στους 700°C είναι φανερό ότι οι απώλειες ενεργοποίησης είναι σηµαντικές για 

όλους τους τύπους άνθρακα, µε τον AC να παρουσιάζει την υψηλότερη υπέρταση και τον 

PCC την χαµηλότερη, σε σχέση µε την δραστικότητά τους. Σε όλες τις υπόλοιπες 

περιπτώσεις, καθώς η θερµοκρασία λειτουργίας αυξάνεται, η τάση της κυψέλης σχετίζεται 

γραµµικά µε το ρεύµα που αναπτύσσεται, υποδεικνύοντας ότι οι ωµικές απώλειες  οι 

οποίες σχετίζονται µε τα υλικά της κυψέλης, τις ηλεκτρικές επαφές και τις αντιστάσεις της 

ανθρακικής πρώτης ύλης είναι οι επικρατέστερες πηγές πολικότητας σε σύγκριση µε τις 

υπερτάσεις ενεργοποίησης και συγκέντρωσης. Επίσης διαπιστώνεται και σε αυτή την 

περίπτωση ότι το δείγµα AC παρουσιάζει µεγαλύτερες ωµικές υπερτάσεις σε σχέση µε τα 

δείγµατα BC, DBC και PCC.Πάντα ο PCC παρουσίαζε τη χαµηλότερη κλίση I-V κάτι που 

µας δείχνει ότι ο PCC παρουσιάζει τις βέλτιστες φυσικοχηµικές ιδιότητες σε σχέση µε την 

επίδραση τους στις αντιστάσεις της κυψέλης. 

Τέλος παρατηρούµε από το σχήµα Σχήµα 4.4 το ρυθµό σχηµατισµού του CO σε συνθήκες 

ανοιχτού κυκλώµατος, συνθήκες µέγιστης  ισχύος και συνθήκες µέγιστου ρεύµατος υπό 

ροή CO2 διαπιστώνοντας ότι ο ρυθµός σχηµατισµού του CO είναι µεγαλύτερος για το 

δείγµα PCC σε όλο το εύρος θερµοκρασιών καθώς και σε όλες τις συνθήκες. Επίσης 

διαπιστώνουµε ότι ο µεγαλύτερος ρυθµός σχηµατισµού επιτυγχάνεται σε συνθήκες 

µέγιστου ρεύµατος. Τέλος βλέπουµε ότι ρυθµός σχηµατισµού του CO σε συνθήκες 

ανοιχτού κυκλώµατος, συνθήκες µέγιστης  ισχύος και συνθήκες µέγιστου ρεύµατος υπό 

ροή CO2 είναι σηµαντικά µεγαλύτεροι από αυτούς υπό ροή He σε όλα τα είδη των 

ανθράκων.     

Τα παραπάνω αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν  αποκαλύπτουν ξεκάθαρα ότι τα 

φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης του άνθρακα, όπως οι πτητικές ουσίες, η 

περιεκτικότητα σε οξυγόνο, ο βαθµός γραφιτικής δοµής και οι µεταλλικές προσµίξεις, 

παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στην ηλεκτροχηµική απόδοση. Οι πτητικές ουσίες, το 

πορώδες, οι κρυσταλλικές διαταραχές και η δραστικότητα των δειγµάτων ως προς το 

(CO2) ακολουθούν την ίδια τάση µε την απόδοση ισχύος PCC>DBC>BC>AC, 

υποδηλώνοντας τον ζωτικό τους ρόλο στην απόδοση της κυψέλης. Αντίθετα  τέφρα και η 

περιεκτικότητα σε θείο ακολουθούν την αντίθετη τάση µε την µέγιστη ισχύ, υπο-

δηλώνοντας τον περιοριστικό τους ρόλο στην απόδοση της κυψέλης. Με παρόµοιο τρόπο 

ο Vutetakis παρατήρησε µια έντονη πτώση στο ρεύµα σε υψηλές υπερτάσεις, η οποία 
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αποδίδεται στην αδρανοποίηση των ηλεκτροδίων από διαλυµένη τέφρα άνθρακα. Όσον 

αφορά την επίδραση του θειου στα χαρακτηριστικά της DCFC έχει παρουσιαστεί πως µια 

περιεκτικότητα θειου της τάξης των 2-6 wt% σε κυψέλες καυσίµου έχει ως αποτέλεσµα την 

υποβάθµιση της απόδοσης της κυψέλης εξ αιτίας της θειικής διάβρωσης στην άνοδο [2]. 

Συγκρίνοντας την µέγιστη ισχύ που έχει επιτευχθεί µαζί µε το ρυθµό σχηµατισµού του CO 

µε συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος στους 700°C, 750°C και 800°C ως λειτουργία του 

τύπου του καυσίµου. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ξεκάθαρα συσχέτιση µεταξύ της µέγιστης 

ισχύος και του ρυθµού σχηµατισµού CO, η µέγιστη ισχύς συµπίπτει µε το ρυθµό 

παραγωγής του CO υποδεικνύοντας τον κύριο ρόλο του τελευταίου στην απόδοση της 

DCFC. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί, ότι παρόλο που η παρατηρούµενη αύξηση στο ρυθµό 

σχηµατισµού του CO µε αύξηση της θερµοκρασίας είναι ελάχιστη, µε εύρος από 10-20%, 

οι αντίστοιχες βελτιώσεις στην απόδοση της ισχύος είναι πολύ πιο εντυπωσιακές, 

διπλασιάζοντας και τριπλασιάζοντας την επιτυχόµενη ισχύς. Αυτή η συµπεριφορά µπορεί 

να αποδοθεί ταυτόχρονα i) στην περιορισµένη αντίδραση ξηρής αεριοποίησης του 

άνθρακα, η οποία δεν αυξάνεται κινητικά µε την θερµοκρασία και ii) στην εκθετική αύξηση 

της ιοντικής αγωγιµότητας της µεµβράνης στερεού ηλεκτρολύτη λόγο της θερµοκρασίας, η 

οποία επιτρέπει την ανάπτυξη υψηλότερων τιµών ρεύµατος και ως συνέπεια της ηλεκτρο-

οξείδωσης περισσότερων µορίων CO. Παρόλα αυτά σε όλες τις περιπτώσεις ο 

σχηµατισµός του CO επιταχύνεται σηµαντικά όσον αφορά το δείγµα του PCC το οποίο 

έχει ως αποτέλεσµα υψηλότερη απόδοση ισχύς. Η υψηλότερη απόδοση ισχύς αποδίδεται 

στην υψηλή περιεκτικότητα σε πτητικά συστατικά και οξυγόνο κάτι το οποίο οδηγεί σε 

µεγάλη δραστικότητα µε CO2 όπως παρατηρείται στο σχήµα (3.18β).Γενικά η τάση που 

παρατηρήθηκε όσον αφορά τη δραστικότητα µε CO2 σχετίζεται άψογα µε την απόδοση 

της DCFC ακλουθώντας την εξής σειρά PCC>DBC=BC>AC. 

Τα παραπάνω ευρήµατα µπορούν να ερµηνευτούν κυρίως µέσα από την αντίστροφη 

αντίδραση Boudouard (C+ CO2→2 CO)  σε σχέση µε τους διαφορετικούς άνθρακες και την 

επακόλουθη ηλεκτρο-οξείδωση του παραγόµενου αέριου CO κατά την παραγωγή ισχύος. Σε 

συµφωνία µε τα παραπάνω επιχειρήµατα ο Tang Liu [3] ο Nakagawa και ο Ishida [4], ανέφεραν 

ότι ο σχηµατισµός του αέριου CO µέσω της αντίστροφης αντίδρασης Boudouard είναι το κυρίως 

βήµα στη λειτουργία της DCFC.  Με ένα παρόµοιο τρόπο, η αυξανόµενη απόδοση µιας 

κυψέλης καυσίµου στερεού  ηλεκτρολύτη ανόδου Ni/YSZ µε καύσιµο κωκ και CO2 ως αέριο 

µεταφοράς αποδίδεται στην αύξηση της έκτασης της ηλεκτροχηµικής οξείδωσης του CO. Ο 

ρόλος κλειδί των αέριων προϊόντων ηλεκτρο-οξείδωσης έχει µελετηθεί διεξοδικά από τον Li [5] ο 

οποίος εξερεύνησε την ηλεκτροχηµική συµπεριφορά της αποσπώµενης  ανόδου  και της 

ανόδου µε επαφή µε το καύσιµο άνθρακα. Αυτοί παρουσίασαν ότι ο µηχανισµός αντίδρασης τα 
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ανόδου είναι ίδιος και στις δύο συνδεσµολογίες χωρίς καθόλου ηλεκτροχηµική οξείδωση του 

άνθρακα στην επιφάνεια µεταξύ της ανόδου και του καυσίµου. 

Πρέπει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι η συνολική απόδοση της κυψέλης δεν µπορεί να 

αποδοθεί µόνο στην ηλεκτρο-οξείδωση του CO, καθώς και άλλοι παράγοντες οι οποίοι 

σχετίζονται µε της φυσικοχηµικές ιδιότητες των καυσίµων άνθρακα και/η την ηλεκτροχηµική 

δραστικότητα των παραγόµενων αερίων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της 

αεριοποίησης πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Το τελευταίο δικαιολογείται από τις 

χαµηλές πυκνότητες ισχύος που επιτεύχθηκαν στην ίδια διάταξη SOFC µε τη χρήση 20% 

CO/He ως καύσιµο σε σύγκριση µε αυτά που επιτεύχθηκαν στην DCFC τροφοδοσίας PCC 

(τα αποτελέσµατα δεν παρουσιάζονται για συντοµία).  

 

Πίνακας 4.2: Επίδραση των τύπων άνθρακα σε µια DCFC σε 700-800°C υπό ροή CO₂. 

Θερµοκρασία 
Άνθρακας 

Τροφοδοσίας  

Pmax 

(mW) 

CO σε 

OC* 

(µmol/s) 

700°C 

AC 0,58 0,81 
BC 1,85 1,09 

DBC 2,1 1,56 
PCC 3,93 2,15 

750°C 

AC 2,13 1,11 
BC 4,27 1,23 

DBC 5,4 1,97 
PCC 11,9 2,4 

800°C 

AC 5,69 1,30 
BC 7,91 1,44 

DBC 9,39 2,25 
PCC 20.40 2,89 

                                    *συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος-Open Circuit  (OC). 
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  Σχήµα 4.3:  Η επίδραση των τύπων άνθρακα στην απόδοση των DCFC, ως προς την απόδοση του 
ρεύµατος και της ισχύς στους 700°C,750°C και 800°C µε ροή CO2. 
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Σχήµα 4.4: O ρυθµός σχηµατισµού του CO σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος, συνθήκες µέγιστης  ισχύος 
και συνθήκες µέγιστου ρεύµατος υπό ροή CO2. 

 

4.3 Επίδραση Καταλύτη 

Αφού διαπιστώσαµε ότι η χρήση του CO2 είχε ως αποτέλεσµα την επίτευξη υψηλότερων 

τιµών ισχύος σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση του He αποφασίστηκε να εξεταστεί τη 

δυνατότητα ενίσχυσης της απόδοσης της DCFC µέσω µιας διαδικασίας εσωτερικής 

αεριοποίησης ενισχυµένη µε καταλύτη χρησιµοποιώντας το CO2 ως αέριο µεταφοράς. Η 

ακριβής προσέγγιση σκοπεύει να ενισχύσει in situ το ρυθµό της αντίστροφης αντίδρασης 

Boudouard προς την παραγωγή CO, η οποία στη συνέχεια ηλεκτρο-οξειδώνεται στην 

τριεπιφάνεια της ανόδου. Το Σχήµα 4.5 αποτυπώνει την επίδραση του καταλύτη στο 

παραγόµενο ρεύµα και ισχύ στους 700°C, 750°C και 800°C µε ροή CO2 για τέσσερις 

διαφορετικούς τύπους άνθρακα AC, BC, DBC και PCC. Όσον αφορά τις τιµές της µέγιστης 

ισχύς και στα 4 δείγµατα άνθρακα στους 800°C παρατηρείται αύξηση της τάξης του 

39,89% 28,69% 35,57% και 2,15% αντίστοιχα για τα δείγµατα AC, BC, DBC και PCC σε 

σχέση µε τις τιµές που επιτεύχθηκαν χωρίς την προσθήκη καταλύτη. Ο λόγος 

καταλύτη/άνθρακα διατηρείται πάντα ίσος µε 0,5, όπως υπαγορεύθηκε από 

προκαταρκτικές µελέτες όσον αφορά την επίδραση του λόγου άνθρακα/καταλύτη στην 

απόδοση της DCFC. Το αποφαινόµενο αποτέλεσµα της προσθήκης καταλύτη στην 

πρώτη ύλη του άνθρακα είναι εµφανές σε ολόκληρο το εύρος θερµοκρασιών που 

ερευνάται. Επιπροσθέτως επιτυγχάνονται γενικότερα υψηλότερες τιµές OCV µε παρουσία 
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καταλύτη (Σχήµα 4.5), ακλουθώντας ωστόσο την ίδια τάση όπως αυτή που παρατηρήθηκε 

χωρίς την παρουσία καταλύτη. 

Όσον αφορά το δυναµικό ανοιχτού κυκλώµατος (OCV) που παράχθηκε, παρατηρείται µια 

αύξηση στην απόλυτη τιµή του OCV κυρίως µε αύξηση της θερµοκρασίας για τα BC, DBC, 

PCC ενώ για τον λιγότερο δραστικό AC οι τιµές του OCV µειώνονται µε τη θερµοκρασία. 

Επίσης αξίζει να σηµειώσουµε ότι η κλίση των καµπυλών V-I γενικά µειώνεται µε την 

παρουσία καταλύτη, κάτι που αποδίδεται στο αποφαινόµενο αποτέλεσµα του καταλύτη, 

την κινητική ηλεκτρο-οξείδωσης του άνθρακα [6]. Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από την 

απουσία υπερτάσεων ενεργοποίησης ακόµα και στις χαµηλές θερµοκρασίες των 700°C. 

Όσον αφορά τις ωµικές υπερτάσεις διαπιστώνεται ότι έχουν µειωθεί µε την προσθήκη 

καταλύτη. Από το Σχήµα 4.5 παρατηρείται ότι στους 700°C, 750°C και 800°C αντίστοιχα 

τα δείγµατα DBC, AC και BC εµφανίζουν τις µεγαλύτερες ωµικές υπερτάσεις ενώ τις 

µικρότερες εµφανίζει το δείγµα PCC σε όλο το εύρος των θερµοκρασιών. 

 Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι η έκταση της ενίσχυσης του καταλύτη εξαρτάται από τον 

τύπο του άνθρακα και τη θερµοκρασία, κάτι το οποίο είναι πιο έντονο σε άνθρακες 

χαµηλής ενεργότητας. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στον πίνακα 4.3, ο οποίος παρουσιάζει την 

επίδραση του καταλύτη στη µέγιστη ισχύ για διαφορετική πρώτη ύλη άνθρακα στους 

700°C, 750°C και 800°C. Για να αξιολογήσουµε την επίδραση του καταλύτη στα 

χαρακτηριστικά της DCFC, υιοθετήθηκε µια νέα παράµετρος, ο λόγος ενίσχυσης της 

µέγιστης ισχύος, ρ����, που ορίζεται ως εξής : 

ρ����=P��� / P���°                                                                                                          (4.1) 

Όπου P���	και P���°  είναι η µέγιστη απόδοση ισχύος µε την παρουσία η την απουσία 

καταλύτη, αντίστοιχα. Παροµοίως ο ρυθµός ενίσχυσης του CO ορίζεται ως εξής : 

ρ	
=r	
 /r	
°                                                                                                                  (4.2) 

Όπου τα r	
	και		r	
°  είναι ο ρυθµός σχηµατισµού του CO σε συνθήκες ανοιχτού 

κυκλώµατος µε την παρουσία η την απουσία καταλύτη αντίστοιχα. 

Η ευεργετική επίδραση του καταλύτη φαίνεται ξεκάθαρα από τα αποτελέσµατα που 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3 έχοντας ως αποτέλεσµα τις εξής τιµές του ρ���� στους 

750°C 1,56 1,28 1,39 και 1,05 για τα δείγµατα AC, BC, DBC και PCC αντίστοιχα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η παρατηρούµενη τάση στις τιµές του ρ	
 

συνδυάστηκε καλά µε την τάση των τιµών του ρ���� παρουσιάζοντας το σηµαντικό ρόλο 

της εσωτερικής παραγωγής CO στην απόδοση των DCFC. Πρέπει επίσης να αναφερθεί 

ότι παρόλο που οι τιµές του ρ	
 για τα δείγµατα BC και DBC  είναι ίδιες, φαίνεται ότι δεν 

υπάρχει καµία συνέργεια µεταξύ του καταλύτη και των ανόργανων συστατικών που 
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εµπεριέχονται στην τέφρα κατά τον σχηµατισµό του CO καθώς η τιµή του ρ���� για το 

DBC είναι υψηλότερη σε σύγκριση µε το BC. Αυτή η συµπεριφορά επισηµαίνει τον 

επιζήµιο ρόλο της τέφρας στην ηλεκτροχηµική απόδοση της DCFC. 

Συνοψίζοντας, τα ακόλουθα συµπεράσµατα σχετίζονται µε την επίδραση του καταλύτη 

στα χαρακτηριστικά της κυψέλης: 

i) Η ενσωµάτωση του καταλύτη στην πρώτη ύλη του άνθρακα πάντα έχει ως 

αποτέλεσµα καλύτερη απόδοση της DCFC (ρ���� > 1) ανεξάρτητη από τον τύπο 

του άνθρακα που χρησιµοποιήθηκε και τη θερµοκρασία, δικαιολογώντας τον 

σηµαντικό του ρόλο στην συνολική απόδοση της κυψέλης. 

ii) Ο ρυθµός σχηµατισµού του CO έχει επιταχυνθεί σηµαντικά από την παρουσία 

του καταλύτη, επαληθεύοντας τα αποφαινόµενα αποτελέσµατα του στην 

αεριοποίηση του άνθρακα µέσω της αντίστροφης αντίδρασης Boudouard. 

iii) Η απόδοση της κυψέλης, σε σχέση µε την µέγιστη ισχύ, συσχετίζεται καλά µε το 

ρυθµό σχηµατισµού του CO σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος 

Η ευεργετική επίδραση του καταλύτη στην απόδοση της κυψέλης µπορεί να ερµηνευθεί 

µέσω της επίδρασης του στην αεριοποίηση του CO, µέσω της αντίστροφης αντίδρασης 

Boudouard και της ακόλουθης ηλεκτρο-οξείδωσης  στην ανοδική τριεπιφάνεια. Παροµοίως 

έχει αναφερθεί ότι η προσθήκη Sn σε carbon black σε κυψέλη καυσίµου SOFC µε άνοδο 

Ni/YSZ, έχει  τέσσερις φορές πιο ενισχυµένη πυκνότητα ισχύος σε σύγκριση µε το 

καύσιµο χωρίς την προσθήκη Sn, κάτι το οποίο οφείλεται στη διευκόλυνση της κινητικής 

της ηλεκτρο-οξείδωσης του άνθρακα [7]. Βασισµένη στην παραπάνω άποψη η επέκταση 

της προώθησης του καταλύτη σε σχέση µε τους διαφορετικούς άνθρακες που 

χρησιµοποιήθηκαν ως καύσιµο στην DCFC, µπορεί να συσχετισθεί µε τη δραστικότητα 

των συγκεκριµένων τύπων άνθρακα κατά την παραγωγή του CO και την ικανότητα της 

ανόδου να ηλεκτρο-οξειδώνει το εσωτερικά παραγόµενο CO. Έτσι στην περίπτωση των 

δειγµάτων AC, BC, DBC η επιπρόσθετη ποσότητα CO που σχηµατίζεται µέσω της 

καταλυτικά ενισχυµένης αντίστροφης αντίδρασης Boudouard µπορεί να ηλεκτρο-οξειδωθεί 

στο (TBP) οδηγώντας σε βελτίωση της απόδοσης της ισχύς. Στην περίπτωση του PCC 

ωστόσο, όπου ο ρυθµός σχηµατισµού του CO έγινε χωρίς την ενίσχυση του καταλύτη 

είναι ήδη αναβαθµισµένος και η αύξηση του ρ	
 δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση 

στην P��� κάτι που πιθανότατα υποδεικνύει περιορισµούς στην κινητική της ανόδου. Αυτό 

µπορεί να ξεπεραστεί µε τη χρήση λεπτότερης µεµβράνης ηλεκτρολύτη, η οποία θα 

επιτρέπει την ανάπτυξη υψηλότερου ρεύµατος. Τέλος στο Σχήµα 4.6 παρατηρούµε το 

ρυθµό σχηµατισµού του CO σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος, συνθήκες µέγιστης  

ισχύος και συνθήκες µέγιστου ρεύµατος υπό ροή CO2 µε προσθήκη καταλύτη. Από το 

Σχήµα 4.6 διακρίνουµε ότι ο ρυθµός σχηµατισµού του CO είναι µεγαλύτερος για το δείγµα 
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PCC σε όλο το εύρος θερµοκρασιών καθώς και σε όλες τις συνθήκες, ο µέγιστος ρυθµός 

σχηµατισµού όµως επιτυγχάνεται σε συνθήκες µέγιστου ρεύµατος. 

 

Πίνακας 4.3: Επίδραση των τύπων άνθρακα µε και χωρίς προσθήκη καταλύτη σε DCFC στους 700-800°C  

υπό ροή CO₂. 

Θερµοκρασία 
Άνθρακας 

Τροφοδοσίας 

Χωρίς 

Καταλύτη 
Mε Καταλύτη  

ρCO ρPmax 
Pmax 

(mW) 

CO σε 

OC* 

(µmol/s) 

Pmax 

(mW) 

CO σε 

OC* 

(µmol/s) 

700°C 

AC 0,58 0,81 1,89 1,21 1,49 3,26 
BC 1,85 1,09 2,38 1,42 1,30 1,29 

DBC 2,1 1,56 2,52 2,03 1,30 1,2 
PCC 3,93 2,15 5,20 2,69 1,25 1,32 

750°C 

AC 2,13 1,11 3,33 1,67 1,50 1,56 
BC 4,27 1,23 5,47 1,59 1,29 1,28 

DBC 5,4 1,97 7,53 2,56 1,30 1,39 
PCC 11,9 2,4 12,47 3,00 1,25 1,05 

800°C 

AC 5,69 1,30 7,96 1,95 1,50 1,40 
BC 7,91 1,44 10,18 1,88 1,31 1,29 

DBC 9,39 2,25 12,73 2,92 1,30 1,36 
PCC 20.40 2,89 20,84 3,62 1,25 1,02 

       *συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος-Open Circuit  (OC). 
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Σχήµα 4.5: Η επίδραση του καταλύτη στο παραγόµενο ρεύµα και την ισχύ στους 700°C, 750°C και 800°C 

µε ροή CO2 για τέσσερις διαφορετικούς τύπους άνθρακα AC, BC, DBC και PCC. 
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Σχήµα 4.6: O ρυθµός σχηµατισµού του CO σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος, συνθήκες µέγιστης  ισχύος 
και συνθήκες µέγιστου ρεύµατος υπό ροή CO2 µε προσθήκη καταλύτη. 

 

4.4 Επίδραση ανθρακικών αλάτων 

Έχοντας επιτύχει µια σηµαντική αύξηση της ισχύς µε την χρήση καταλύτη Co/CeO2 ως 
πρόσθετο των καυσίµων, εξετάστηκε στη συνέχεια η χρησιµοποίηση ανθρακικών αλάτων 

ως πρόσθετα των καυσίµων µε ροή CO2. Το Σχήµα 4.7 αποτυπώνει την επίδραση των 

ανθρακικών αλάτων στο παραγόµενο ρεύµα και την ισχύ στους 700°C, 750°C και 800°C 

µε ροή CO2 για τέσσερις διαφορετικούς τύπους άνθρακα AC, BC, DBC και PCC. Όσον 

αφορά τις τιµές της µέγιστης ισχύς και στα 4 δείγµατα άνθρακα στους 800°C παρατηρείται 

αύξηση της τάξης του 72,23% 69,4%, 72,52% και 4,6% αντίστοιχα για τα δείγµατα AC, 

BC, DBC και PCC σε σχέση µε τις τιµές που επιτεύχθηκαν χωρίς την προσθήκη 

ανθρακικών αλάτων. Το αποτέλεσµα της προσθήκης ανθρακικών αλάτων στην πρώτη 

ύλη του άνθρακα είναι εµφανές σε ολόκληρο το εύρος θερµοκρασιών που ερευνάται 

καθώς και η ευεργετική επίδραση του η οποία φαίνεται ξεκάθαρα από τα αποτελέσµατα 

που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.4 έχοντας ως αποτέλεσµα τις εξής τιµές του ρ���� 

στους 750°C 2,85 1,78 1,64 και 1,12 για τα δείγµατα AC, BC, DBC και PCC αντίστοιχα. Η 

παρατηρούµενη τάση στις τιµές του ρ	
 συνδυάστηκε καλά µε την τάση των τιµών του 

ρ���� κυρίως όσον αφορά τα δείγµατα DBC και PCC παρουσιάζοντας και σε αυτή την 

περίπτωση το σηµαντικό ρόλο της εσωτερικής παραγωγής CO στην απόδοση των DCFC. 
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Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η επίδραση των ανθρακικών αλάτων στην αντίστροφη 

αντίδραση Boudouard η οποία συµβαίνει αυθόρµητα µετά τους 700 °C οδηγεί σε 

υψηλότερες τιµές σχηµατισµού του CO σε σχέση µε τον καταλύτη. Επίσης στο Σχήµα 4.8 

παρατηρείται ο ρυθµός σχηµατισµού του CO σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος, 

συνθήκες µέγιστης  ισχύος και συνθήκες µέγιστου ρεύµατος υπό ροή CO2 µε προσθήκη 

ανθρακικών αλάτων. Μελετώντας το Σχήµα 4.8 διαπιστώνουµε ότι ο µέγιστος ρυθµός 

σχηµατισµού του CO επιτυγχάνεται σε συνθήκες µέγιστου ρεύµατος. Στους 700°C είναι 

µεγαλύτερος για τα δείγµατα DBC και BC ενώ στους 750°C και 800°C είναι ξεκάθαρη η 

υπεροχή του δείγµατος PCC. 

Όσον αφορά το δυναµικό ανοιχτού κυκλώµατος που παράχθηκε µε την προσθήκη 

ανθρακικών αλάτων παρατηρήθηκε αύξηση στην απόλυτη τιµή του κυρίως µε αύξηση της 

θερµοκρασίας για όλους τους τύπους άνθρακα. Τέλος  στο Σχήµα 4.7 παρατηρούµε την 

απουσία υπερτάσεων ενεργοποίησης ακόµα και από τους 700°C για όλα τα δείγµατα 

άνθρακα. Επίσης διαπιστώνουµε και τη µείωση των ωµικών υπερτάσεων σε σχέση µε τα 

δείγµατα στα οποία έχει προστεθεί καταλύτης αλλά και το γεγονός ότι το δείγµα AC 

παρουσιάζει στη συγκεκριµένη περίπτωση τις υψηλότερες ωµικές υπερτάσεις σε όλο το 

εύρος των θερµοκρασιών και το δείγµα PCC τις χαµηλότερες. 

Το ευτηκτικό µείγµα ανθρακικών αλάτων λιθίου και ποτασίου (62mol% Li2CO3 – 38mol% 

K2CO3) συνέβαλε ευεργετικά στην διάχυση του άνθρακα στο ηλεκτρόδιο εργασίας  

Συνοψίζοντας, τα ακόλουθα συµπεράσµατα σχετίζονται µε την επίδραση των ανθρακικών 

αλάτων στα χαρακτηριστικά της κυψέλης: 

i) Η ενσωµάτωση των ανθρακικών αλάτων στην πρώτη ύλη του άνθρακα πάντα έχει ως 

αποτέλεσµα καλύτερη απόδοση της DCFC ανεξάρτητη από τον τύπο του άνθρακα 

που χρησιµοποιήθηκε και τη θερµοκρασία, δικαιολογώντας τον σηµαντικό τους ρόλο 

στην συνολική απόδοση της κυψέλης. 

ii) Ο ρυθµός σχηµατισµού του CO έχει επιταχυνθεί σηµαντικά από την παρουσία 

των ανθρακικών αλάτων, επαληθεύοντας τα αποφαινόµενα αποτελέσµατα του 

στην αεριοποίηση του άνθρακα µέσω της αντίστροφης αντίδρασης Boudouard. 

iii) Η απόδοση της κυψέλης, σε σχέση µε την µέγιστη ισχύ, συσχετίζεται καλά µε το 

ρυθµό σχηµατισµού του CO σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος. 
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Πίνακας 4.4: Επίδραση των τύπων άνθρακα µε και χωρίς προσθήκη ανθρακικών αλάτων σε DCFC στους 

700-800°C  υπό ροή CO₂. 

Θερµοκρασία 
Άνθρακας 

Τροφοδοσίας  

χωρίς 

ανθρακικά 

άλατα 

Mε ανθρακικά 

άλατα   

ρCO ρPmax 

Pmax 

(mW) 

CO σε 

OC* 

(µmol/s) 

Pmax 

(mW) 

CO σε 

OC* 

(µmol/s) 

700°C 

AC 0,58 0,81 3,19 1,79 2,21 5,5 

BC 1,85 1,09 5,02 2,41 2,21 2,71 

DBC 2,1 1,56 5,99 2,47 1,58 2,85 

PCC 3,93 2,15 6,96 2,69 1,25 1,77 

750°C 

AC 2,13 1,11 6,06 2,50 2,25 2,85 

BC 4,27 1,23 7,59 2,73 2,22 1,78 

DBC 5,4 1,97 8,83 3,14 1,59 1,64 

PCC 11,9 2,4 13,36 3,02 1,26 1,12 

800°C 

AC 5,69 1,30 9,80 2,87 2,21 1,72 

BC 7,91 1,44 13,40 3,20 2,22 1,69 

DBC 9,39 2,25 16,20 3,61 1,60 1,73 

PCC 20.40 2,89 21,34 3,68 1,27 1,05 

*συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος-Open Circuit  (OC). 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 4                                                                                                       Πειραματικά Αποτελέσματα 
 

Άμεση χρήση άνθρακα σε κυψέλη καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών Σελίδα 108 
 

 

 

 

Σχήµα 4.7: Η επίδραση των ανθρακικών αλάτων στο παραγόµενο ρεύµα και την ισχύ στους 700°C, 750°C 

και 800°C µε ροή CO2 για τέσσερις διαφορετικούς τύπους άνθρακα AC, BC, DBC και PCC. 
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Σχήµα 4.8: O ρυθµός σχηµατισµού του CO σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος, συνθήκες µέγιστης  ισχύος 

και συνθήκες µέγιστου ρεύµατος υπό ροή CO2 µε προσθήκη ανθρακικών αλάτων. 

 

4.5 Συνδυαστική επίδραση καταλύτη-ανθρακικών αλάτων 

Έχοντας βελτιωθεί σηµαντικά η ισχύς µε την χρήση ανθρακικών αλάτων ως πρόσθετο 

των καυσίµων, εξετάστηκε στη συνέχεια η συνδυαστική επίδραση καταλύτη-ανθρακικών 

αλάτων µε ροή CO2. Από το Σχήµα 4.9 διαπιστώνεται η επίδραση του καταλύτη και των 

ανθρακικών αλάτων στο ρεύµα καθώς και την ισχύς, που παράγεται στους 700°C, 750°C 

και 800°C µε ροή CO2 για τα τέσσερα δείγµατα άνθρακα που µελετήθηκαν. Τα 

αποτελέσµατα της συνδυαστικής επίδρασης καταλύτη-ανθρακικών αλάτων στην πρώτη 

ύλη του άνθρακα είναι εµφανή σε ολόκληρο το εύρος των θερµοκρασιών που ερευνάται 

καθώς και η ευεργετική επίδραση τους η οποία φαίνεται ξεκάθαρα από τα αποτελέσµατα 

που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.5. Όσον αφορά τις τιµές της µέγιστης ισχύος και στα 4 

δείγµατα άνθρακα στους 800°C παρατηρείται αύξηση της τάξης του 92,79% 91,15% 

84,34% και 10,88% αντίστοιχα για τα δείγµατα AC, BC, DBC και PCC σε σχέση µε τις 

τιµές που επιτεύχθηκαν χωρίς την ταυτόχρονη προσθήκη καταλύτη και ανθρακικών 

αλάτων. Συγκρίνοντας την αύξηση των τιµών της µέγιστης ισχύος µε την προσθήκη 

καταλύτη και ανθρακικών αλάτων διαπιστώνουµε ότι η συνδυαστική επίδραση των δυο 

συστατικών στην πρώτη ύλη των ανθράκων AC, BC, DBC δεν είχε ως αποτέλεσµα το 

άθροισµα των ποσοστών που παρατηρήθηκαν µεµονωµένα για τα δύο συστατικά, 
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εξαιρώντας το δείγµα PCC το οποίο παρουσίασε αύξηση ακόµη µεγαλύτερη από το 

άθροισµα των ποσοστών των µεµονωµένων περιπτώσεων. 

Ωστόσο τα αποτέλεσµα της συνδυαστικής επίδρασης της προσθήκης καταλύτη-

ανθρακικών αλάτων στην πρώτη ύλη του άνθρακα είναι εµφανείς σε ολόκληρο το εύρος 

θερµοκρασιών που ερευνάται καθώς και η ευεργετική επίδραση τους η οποία φαίνεται 

ξεκάθαρα από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.5 έχοντας ως 

αποτέλεσµα τις εξής τιµές του ρ���� στους 750°C 3,17 2,35 1,99 και 1,15 για τα δείγµατα 

AC, BC, DBC και PCC αντίστοιχα. Η τάση που παρατηρείται στις τιµές του ρ	
 

συνδυάζετε καλά µε την τάση των τιµών του ρ���� κυρίως όσον αφορά τα δείγµατα BC, 

DBC και PCC παρουσιάζοντας και σε αυτή την περίπτωση το σηµαντικό ρόλο της 

εσωτερικής παραγωγής CO στην απόδοση των DCFC. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η 

συνδυαστική επίδραση ανθρακικών αλάτων-καταλύτη στην αντίστροφη αντίδραση 

Boudouard η οποία συµβαίνει αυθόρµητα µετά τους 700°C οδηγεί σε υψηλότερες τιµές 

σχηµατισµού του CO σε σχέση µε τον καταλύτη και τα ανθρακικά άλατα. 

Επίσης στο Σχήµα 4.10 παρατηρείται ο ρυθµός σχηµατισµού του CO σε συνθήκες 

ανοιχτού κυκλώµατος, συνθήκες µέγιστης  ισχύος και συνθήκες µέγιστου ρεύµατος υπό 

ροή CO2 µε προσθήκη καταλύτη και ανθρακικών αλάτων. Μελετώντας το Σχήµα 4.10 

διαπιστώνεται ότι ο µέγιστος ρυθµός σχηµατισµού του CO επιτυγχάνεται σε συνθήκες 

µέγιστου ρεύµατος καθώς και η ξεκάθαρη υπεροχή του δείγµατος PCC σε όλο το εύρος 

των θερµοκρασιών. 

Όσον αφορά στο δυναµικό ανοιχτού κυκλώµατος που παράχθηκε µε την προσθήκη 

ανθρακικών αλάτων και καταλύτη παρατηρήθηκε αύξηση στην απόλυτη τιµή του κυρίως 

µε αύξηση της θερµοκρασίας για όλους τους τύπους άνθρακα. Τέλος  στο Σχήµα 4.9 

παρατηρείται η απουσία υπερτάσεων ενεργοποίησης από τους 700°C για όλα τα δείγµατα 

άνθρακα. Επίσης διαπιστώνεται και η µείωση των ωµικών υπερτάσεων σε σχέση µε τα 

δείγµατα στα οποία έχουν προστεθεί µεµονωµένα καταλύτης και ανθρακικά άλατα αλλά 

και το γεγονός ότι το δείγµα AC παρουσιάζει τις υψηλότερες ωµικές υπερτάσεις σε όλο το 

εύρος των θερµοκρασιών και το δείγµα PCC τις χαµηλότερες. 
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Πίνακας 4.5: Επίδραση των τύπων άνθρακα µε και χωρίς προσθήκη καταλύτη και ανθρακικών αλάτων σε 

DCFC στους 700-800°C  υπό ροή CO₂. 

Θερµοκρασία 
Άνθρακας 

Τροφοδοσίας  

Χωρίς καταλύτη 

και ανθρακικά 

άλατα 

Mε καταλύτη 

και ανθρακικά 

άλατα 
ρCO ρPmax 

Pmax 

(mW) 

CO σε 

OC* 

(µmol/s) 

Pmax 

(mW) 

CO σε 

OC* 

(µmol/s) 

700°C 

AC 0,58 0,81 3,26 2,05  2,53 5,62 

BC 1,85 1,09 5,59 2,70  2,48 3,02 

DBC 2,1 1,56 6,60 2,87  1,84 3,14 

PCC 3,93 2,15 7,10 2,99  1,39 1,81 

750°C 

AC 2,13 1,11 6,75 2,77  2,49 3,17 

BC 4,27 1,23 9,80 3,09  2,51 2,35 

DBC 5,4 1,97 10,75 3,55  1,80 1,99 

PCC 11,9 2,4 13,69 3,66  1,53 1,15 

800°C 

AC 5,69 1,30 10,97 3,31  2,55 1,93 

BC 7,91 1,44 15,12 3,58  2,49 1,91 

DBC 9,39 2,25 17,31 4,09  1,82 1,84 

PCC 20.40 2,89 22,62 4,18  1,44 1,11 

*συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος-Open Circuit  (OC). 
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Σχήµα 4.9: Η επίδραση των ανθρακικών αλάτων και του καταλύτη στο παραγόµενο ρεύµα και την ισχύ 

στους 700°C, 750°C και 800°C µε ροή CO2 για τέσσερις διαφορετικούς τύπους άνθρακα AC, 

BC, DBC και PCC. 
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Σχήµα 4.10: O ρυθµός σχηµατισµού του CO σε συνθήκες ανοιχτού κυκλώµατος, συνθήκες µέγιστης  ισχύος 

και συνθήκες µέγιστου ρεύµατος υπό ροή CO2 µε προσθήκη ανθρακικών αλάτων και 

καταλύτη. 
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Κεφάλαιο 5 

 

 

Συµπεράσµατα-Προτάσεις 

 

 

Μελετήθηκε στην παρούσα διπλωµατική εργασία η δυνατότητα χρησιµοποίησης 

διαφορετικών τύπων άνθρακα ως καύσιµο στις DCFC µέσω της αξιοποίησης των BC, DBC, 

AC και PCC ως πρώτη ύλη. Εξετάστηκε η επίδραση µιας διαδικασίας εσωτερικής 

αεριοποίησης του άνθρακα, στην απόδοση της DCFC  µε την ενσωµάτωση καταλύτη 

Cο/CeO₂ και ανθρακικών αλάτων καθώς και το συνδυασµό και των δυο στην πρώτη ύλη 

του άνθρακα. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του 

άνθρακα όπως τα πτητικά συστατικά, η περιεκτικότητα σε οξυγόνο και η κρυσταλλική 

διαταραχή ενισχύουν σηµαντικά την απόδοση της DCFC ενώ η περιεκτικότητα σε τέφρα και 

θειο αναστέλλουν την απόδοση της κυψέλης. Η βέλτιστη συµπεριφορά µε ροή CO₂  όσον 

αφορά την µέγιστη ισχύ (20 mW) επιτεύχθηκε από τον PCC, υποδεικνύοντας την 

δυνατότητα της βιοµάζας ως καύσιµο στις DCFC. Επίσης µελετήθηκε η προσθήκη 

καταλύτη, ανθρακικών αλάτων αλλά και η ταυτόχρονη προσθήκη αυτών των δύο ουσιών 

στην πρώτη ύλη του άνθρακα. Πιο σηµαντική ήταν η ταυτόχρονη προσθήκη καταλύτη και 

ανθρακικών αλάτων που είχε ως αποτέλεσµα µια αύξηση στην ισχύ της κυψέλης της τάξης 

του 462% (AC στους 700°C) ανάλογα µε το είδος του άνθρακα και τη θερµοκρασία. Η 

ενισχυµένη απόδοση που επιτεύχθηκε µε εσωτερική πρόσµιξη καύσιµου άνθρακα µε 

καταλύτη Cο/CeO₂ και ανθρακικά άλατα αποδίδεται  στην αποφαινόµενη επίδραση τους 

στην εσωτερική αεριοποίηση του άνθρακα και την ακόλουθη ηλεκτρο-οξείδωση των 

παραγόµενων αερίων στην άνοδο. Τα παρόντα αποτελέσµατα δείχνουν ξεκάθαρα την 

δυνατότητα της ταυτόχρονης αξιοποίησης στερεών (βιοµάζα, οργανικά απόβλητα) και 

αερίων (CO₂) ανθρακικών υλικών µειωµένης αξίας (βιοµάζα, οργανικά απόβλητα) στις 

DCFC για βιώσιµη εξοικονόµηση ενέργειας και περιβαλλοντική προστασία. 
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Όσον αφορά περαιτέρω έρευνα για καλύτερη ανάπτυξη των κυψελών άµεσης χρήσης 

άνθρακα, θα µπορούσε να γίνει µελέτη των δειγµάτων άνθρακα µε υπέρυθρη 

φασµατοσκοπία προκειµένου να διερευνηθεί περισσότερο ο µηχανισµός του σχηµατισµού 

CO. Επίσης θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µελέτη φασµατοσκοπίας σύνθετης 

αντίστασης ώστε να υπολογιστούν οι ωµικές και οποιουδήποτε άλλου είδους αντιστάσεις 

υπάρχουν και να διερευνηθεί η επιρροή τους από τον τύπο του άνθρακα, την προσθήκη 

καταλύτη, την προσθήκη ανθρακικών αλάτων καθώς και την ταυτόχρονη προσθήκη και των 

δυο συστατικών. Ακόµη µπορεί να µελετηθεί µια διαφορετική αναλογία Cu-CeO₂ στην 

άνοδο καθώς και διαφορετικές αναλογίες άνθρακα-καταλύτη, άνθρακα-ανθρακικών αλάτων 

καθώς και διαφορετική προσθήκη καταλύτη στην πρώτη ύλη του άνθρακα. Τέλος θα 

µπορούσε να µελετηθεί η ιδία διαδικασία σε State of the Art ηλεκτρολύτη (της τάξεως 200-

500 µm) όπου θα προέκυπταν εµφανώς καλύτερα αποτελέσµατα αναλογικά σε όλα τα 

δείγµατα άνθρακα µε τις προσθήκες καταλύτη και ανθρακικών αλάτων καθώς και µε τον 

συνδυασµό τους. 


