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Πεξίιεςε 

Δίλαη ζήκεξα απνδεθηό όηη ηνπιάρηζηνλ γηα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν, ε ειηαθά 

ππνβνεζνύκελε αλακόξθσζε ηνπ κεζαλίνπ (πνπ πεξηέρεη αέξηεο πξώηεο ύιεο, κε ην 

θπζηθό αέξην λα είλαη ε πξώηε επηινγή, κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα βηώζηκε δηαδξνκή 

απαλζξάθσζεο ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα πνξεία κεηάβαζεο πξνο 

νηθνλνκηθά " ειηαθά θαύζηκα – ειηαθό πδξνγόλν ". Καη νη δύν παξαδνζηαθά βηνκεραληθά 

θαζηεξσκέλεο αλακνξθώζεηο, αλακόξθσζε αηκνύ θαη μεξή/δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αθνύ 

είλαη εμόρσο ελδόζεξκεο κπνξνύλ  λα θαηαζηνύλ ειηαθά ππνβνεζνύκελεο θαη έηζη λα 

πξνζθέξνπλ θαηαξρήλ κηα πξαγκαηηθή δπλαηόηεηα λα κεησζεί ην θόζηνο εηζαγσγήο 

αλαλεώζηκσλ ηερλνινγηώλ παξαγσγήο πδξνγόλνπ ζηελ αγνξά κε ζπλδπαζκό νξπθηώλ 

θαπζίκσλ θαη ειηαθήο ελέξγεηαο. Δπίζεο κνηξάδνληαη παξόκνηα ηερληθά πξνβιήκαηα, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ζύλδεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο ζεξκνρεκείαο θαη ηεο 

ζεξκνδπλακηθήο ηνπο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. ηελ 

πξννπηηθή απηή, ε παξνύζα δηπισκαηηθή παξνπζηάδεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ηεο ειηαθά ππνβνεζνύκελεο αλακόξθσζεο ησλ αεξίσλ πξώησλ πιώλ πνπ 

πεξηέρνπλ κεζάλην, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηηο ηερλνινγίεο αληηδξαζηήξσλ θαη ηηο εθαξκνγέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κέρξη ζήκεξα γηα ηελ ζύδεπμε ησλ απαηηήζεσλ ζεξκόηεηαο ηεο 

αλακόξθσζεο κεζαλίνπ ζύκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο, ησλ πνιππινθνηήησλ θαη ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο ζπγθεληξσηηθήο ειηαθήο ελέξγεηαο. Παξνπζηάδεηαη 

κηα εκπεξηζηαησκέλε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε απεπζπλόκελε ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπ 

θάζκαηνο ησλ ειηαθώλ αληηδξαζηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κέρξη ζήκεξα : από ηα 

πξσηόηππα ησλ αληηδξαζηήξσλ κηθξήο θιίκαθαο πνπ ζπρλά δνθηκάδνληαη ππό 

πξνζνκνησκέλε ειηαθή αθηηλνβνιία, κέρξη κεγάιεο θιίκαθαο αληηδξαζηήξεο 

αλακόξθσζεο δνθηκαζκέλνη ζε ειηαθέο πιαηθόξκεο ζε επίπεδν ιίγσλ εθαηνληάδσλ 

θηινβάη. Αθνύ έρνπλ παξνπζηαζηεί νη ηερληθέο ηεο ηερλνινγίαο, πξνηείλνληαη γηα 

κειινληηθή εξγαζία θαη δεηήκαηα – ζέκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζε βνήζεηα γηα ηελ 

πεξαηηέξσ εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο. 
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Abstract 

It is currently accepted that at least for a transition period, solar-aided reforming of 

methane-containing gaseous feedstocks with natural gas (NG) being the first choice, 

can offer a viable route for fossil fuel decarbonization and create a transition path 

towards a "solar hydrogen- solar fuels" economy. Both industrially established 

traditional reforming concepts, steam and dry/carbon dioxide reforming, being highly 

endothermic can be rendered solar-aided and thus offer in principle a real possibility to 

lower the cost for introducing renewable hydrogen production technologies to the 

market by a combination of fossil fuels and solar energy. They also share similar 

technical issues considering linking of their key thermochemistry and thermodynamics 

to efficient exploitation of solar energy. In this perspective, the current diploma thesis 

presents the development and current status of solar-aided reforming of gaseous 

methane-containing feedstocks, focussing in particular on the reactor technologies and 

concepts employed so far to couple the heat requirements of the methane reforming 

process to the underlying principles, intricacies and peculiarities of concentrated solar 

power (CSP) exploitation. A thorough literature review is presented, addressing 

practically the whole scale of solar reactors employed so far: from small-scale reactor 

prototypes often tested under simulated solar irradiation up to scaled-up reformer 

reactors tested on solar platform sites at the level of few hundreds of kilowatts. Having 

presented the current state-of-the-art of the technology, topics for future work are 

suggested and issues to help further commercialization are addressed.  
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Επραξηζηίεο 

Θα ήζεια θαηαξρήλ λα επραξηζηήζσ όινπο όζνπο ζπλέβαιαλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν 

ζηελ εθπόλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Θα πξέπεη λα επραξηζηήζσ ζεξκά 

ηνλ επηβιέπσλ θ. Γεώξγην Μαξλέιιν αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο γηα ηελ επίβιεςε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη γηα ηελ επθαηξία πνπ 

κνπ έδσζε λα εθπνλήζσ έλα ηόζν ελδηαθέξνλ ζέκα. Ήηαλ πάληα δηαζέζηκνο λα κνπ 

πξνζθέξεη ηηο γλώζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. 

Έπεηηα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο Μεραλνιόγσλ 

Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πνπ κε θαζνδήγεζαλ ηα ηειεπηαία 

ρξόληα ζην πνιύ ελδηαθέξνλ θαη επξύ αληηθείκελν ηνπ κεραλνιόγνπ κεραληθνύ, κε 

απνηέιεζκα λα θέξσ ζε πέξαο απηή ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζέισ λα εθθξάζσ πξνο ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ππνκνλή 

ηνπο θαη ηελ πιηθή θαη εζηθή  ζπκπαξάζηαζε ηνπο. 
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Εηζαγσγή 

Σν πδξνγόλν έρεη κηα καθξά παξάδνζε σο θνξέαο ελέξγεηαο θαη σο κηα ζεκαληηθή 

"πξώηε ύιε" ζηηο ρεκηθέο βηνκεραλίεο θαη ηα δηπιηζηήξηα. Τδξνγόλν κπνξεί λα παξαρζεί 

από κηα πνηθηιία πξώησλ πιώλ, αεξίσλ, πγξώλ θαη ζηεξεώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

νξπθηώλ θαπζίκσλ, όπσο ην θπζηθό αέξην, ην πεηξέιαην θαη ν άλζξαθαο αληίζηνηρα, 

θαζώο επίζεο θαη από κηα αλαλεώζηκε πεγή ελέξγεηαο όπσο ε βηνκάδα θαη ην λεξό. 

ρεδόλ όιν ην πδξνγόλν πνπ παξάγεηαη ζήκεξα πξνέξρεηαη από νξπθηά θαύζηκα, κε ηελ 

θύξηα κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη ε θαηαιπηηθή αλακόξθσζε ηνπ κεζαλίνπ (CH4, 

ην θύξην ζπζηαηηθό θπζηθνύ αεξίνπ θαη άιισλ αεξίσλ θαπζίκσλ, όπσο αέξην πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο θαη θνηηάζκαηνο άλζξαθα). Γύν δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ 

ζηελ δηαδηθαζία αλακόξθσζεο ηνπ κεζαλίνπ : κε αηκό θαη (ε μεξή) κε δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα (CO2) πνπ αληηπξνζσπεύνληαη από ηηο αθόινπζεο αληηδξάζεηο (1) θαη (2) 

αληηζηνίρσο : 

CH4 + H2O ⇆ 3H2 + CO       ΓΖ0
298 θ = + 206 kJ/mol     (1) 

CH4 + CO2 ⇆ 2H2 + 2CO     ΓΖ0
298 θ = + 247 kJ/mol     (2) 

Καη νη δύν απηέο αληηδξάζεηο είλαη εμόρσο ελδόζεξκεο, σο εθ ηνύηνπ ε ζεξκαληηθή αμία 

ησλ πξντόλησλ είλαη κεγαιύηεξε από απηήλ ησλ αληηδξώλησλ θαη επίζεο θαη νη δύν 

αληηδξάζεηο επλννύληαη από πςειέο ζεξκνθξαζίεο (νη βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο 

αλακόξθσζεο πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ 800 νC θαη 1000 νC)[1]. Ζ απαηηνύκελε 

ελέξγεηα παξέρεηαη από ηελ θαύζε πιενλάδνληνο θπζηθνύ αεξίνπ θαη ηα απόβιεηα 

(απαέξηα) ηνπ θαηάληε ζηαδίνπ θαζαξηζκνύ ηνπ πδξνγόλνπ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θπζηθνύ 

αεξίνπ θαηαλαιώλεηαη σο θαύζηκν, θπκαίλεηαη από 3% έσο 20% ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαλάισζεο θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ, εμαξηεκέλε από ηηο απαηηήζεηο ελέξγεηαο 

ησλ κεηαγελέζηεξσλ δηαδηθαζηώλ (παξαδείγκαηνο ράξε (π.ρ.) αθαίξεζε CO2)[2]. Σν κίγκα 

ηνπ αέξηνπ πξντόληνο ηεο αληίδξαζεο είλαη γλσζηό κε ην όλνκα αέξην ζύλζεζεο. Σν αέξην 

ζύλζεζεο είλαη έλα κίγκα αεξίσλ πνπ πεξηέρεη πνηθίιεο πνζόηεηεο κνλνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα (CO) θαη πδξνγόλνπ, ησλ νπνίσλ ε εμώζεξκε κεηαηξνπή ζε θαύζηκα θαη άιια 

πξντόληα έρεη βγεη ζην εκπόξην από πνιύ θαηξό πξηλ π.ρ. κέζσ ηεο ηερλνινγίαο Fischer-

Tropsch θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο σο πεγή θαζαξνύ πδξνγόλνπ θαη 

κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα[3,4]. ηελ πξαγκαηηθόηεηα πδξνγόλν θαη αέξην ζύλζεζεο είλαη 

βαζηθέο πξώηεο ύιεο γηα ηελ παξαγσγή ζπλζεηηθώλ πγξώλ θαπζίκσλ θαη ρεκηθώλ 

πξντόλησλ κέζσ βηνκεραληθώλ δηαζέζηκσλ δηαδηθαζηώλ.  

  Τπάξρνπλ ελαιιαθηηθνί ηξόπνη γηα ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ ή/θαη αεξίνπ ζύλζεζεο· 

π.ρ. από ηελ επεμεξγαζία ηεο βηνκάδαο, ηελ αεξηνπνίεζε ηνπ άλζξαθα, από άιινπο 
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πδξνγνλάλζξαθεο, θιπ.). Δλώ ε αλακόξθσζε είλαη πηζαλό λα παξακείλεη ε επηθξαηέζηεξε 

ηερλνινγία γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα, ην πδξνγόλν ηειηθά θαίλεηαη λα είλαη ην θαζαξό 

θαύζηκν ηνπ κέιινληνο θαη ζα πξέπεη λα παξάγεηαη εμ’ νινθιήξνπ από αλαλεώζηκεο πεγέο 

ή από ελέξγεηα κε νπδέηεξν ηζνδύγην άλζξαθα, δειαδή κε ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη από 

ειηαθή αθηηλνβνιία, αηνιηθά, πδξνειεθηξηθή ή ππξεληθή ελέξγεηα[5]. ε απηήλ ηελ 

πξννπηηθή, ε αμηνπνίεζε ηνπ ηεξάζηηνπ ελεξγεηαθνύ δπλακηθνύ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

θαη ε απνηειεζκαηηθή ηνπ κεηαηξνπή ζε πδξνγόλν γίλεηαη αληηθείκελν πξσηαξρηθνύ 

ηερλνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο. Τπάξρνπλ ηξεηο ηξόπνη γηα ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ κε ηελ 

βνήζεηα ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο[6,7] : ειεθηξνρεκηθόο, θσηνρεκηθόο, ζεξκνρεκηθόο. Ο 

ηειεπηαίνο βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηεο, ζπγθεληξσηηθήο ειηαθήο ηζρύο (Concentrated Solar 

Power, CSP) σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ εθηέιεζε  αληηδξάζεσλ πςειήο ζεξκνθξαζίαο, 

πνπ παξάγνπλ πδξνγόλν – ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, αξρηθά κέζσ αεξίνπ ζύλζεζεο – από 

ηελ κεηαηξνπή ησλ δηαθόξσλ νξπθηώλ θαη κε νξπθηώλ θαπζίκσλ κέζσ δηαθόξσλ νδώλ, 

όπσο ε δηάζπαζε ηνπ λεξνύ (γηα ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ θαη νμπγόλνπ)[8,10], ε 

αλακόξθσζε θπζηθνύ αεξίνπ κε αηκό (γηα ηελ παξαγσγή αεξίνπ ζύλζεζεο)[11,13], ην 

θπζηθό αέξην ππξόιπζεο (γηα ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ θαη λαλνζσκαηηδίσλ 

αηζάιεο)[14,17] θαη ε αεξηνπνίεζε ησλ αλζξαθνύρσλ ζηεξεώλ  πιηθώλ, όπσο ν άλζξαθαο 

ή ε βηνκάδα (γηα ηελ παξαγσγή αεξίνπ ζύλζεζεο)[18,20].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήμα 1.1: Οη δηαδξνμέο γηα ηελ παξαγσγή (Α) "ειηαθνύ πδξνγόλνπ"[6], (Β)"ειηαθνύ 

αεξίνπ ζύλζεζεο"[22]· (Γ) ηερλνινγίεο θαη πξώηεο ύιεο γηα ηελ παξαγσγή "ειηαθνύ 

αεξίνπ ζύλζεζεο" από αλζξαθνύρεο πξώηεο ύιεο 

Όινη απηνί νη ηξόπνη πεξηιακβάλνπλ ελ κέξεη ελδόζεξκεο αληηδξάζεηο πνπ κπνξνύλ λα 
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θάλνπλ ρξήζε ζπγθεληξσηηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ πςειήο 

ζεξκνθξαζίαο ζεξκόηεηα δηεξγαζίαο. Όηαλ ε ειηαθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη σο πεγή 

ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξώησλ πιώλ γηα ηελ ζύλζεζε ησλ θαπζίκσλ, ηα 

θαύζηκα ραξαθηεξίδνληαη σο "ειηαθά θαύζηκα". Με ηελ επξεία έλλνηα ν όξνο 

ζπκπεξηιακβάλεη εθηόο ηνπ "ειηαθνύ πδξνγόλνπ", ζπλζεηηθνύο πγξνύο πδξνγνλάλζξαθεο 

θαη αιθνόιεο πνπ παξάγνληαη από αληηδξάζεηο κεηαμύ ηνπ πδξνγόλνπ θαη ηνπ κνλνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα πνπ έρνπλ πξνέιζεη από ηηο ειηαθά ππνβνεζνύκελεο δηεξγαζίεο 

δηαρσξηζκνύ (πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 1) θαζώο θαη κεηαιιηθέο ζθόλεο πνπ κπνξνύλ 

λα παξζνύλ από ηελ ειηαθά ζεξκηθή αλαγσγή νμεηδίσλ κεηάιινπ[21]. Ζ παξαγσγή 

"ειηαθνύ πδξνγόλνπ" θαίλεηαη ζην ζρήκα 1.1α[6] θαη αληίζηνηρα ηνπ "ειηαθνύ αεξίνπ 

ζύλζεζεο" ζην ζρήκα 1.1β[22]. Μηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηεο ηειεπηαίαο πεξίπησζεο 

πνπ δείρλεη ιεπηνκεξέζηαηα ηηο δηάθνξεο πξώηεο ύιεο θαη δηαδξνκέο ηεο ειηαθά 

ππνβνεζνύκελεο γηα ηελ παξαγσγή "ειηαθνύ αεξίνπ ζύλζεζεο", απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 

1.1γ.  

Πξνθαλώο, ε ηδαληθή πξώηε ύιε γηα ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ είλαη ην λεξό, ιόγσ ηεο 

αθζνλίαο, ηεο ρακειήο ηηκήο θαη ηεο απνπζίαο ησλ εθπνκπώλ CO2 θαηά ηνλ δηαρσξηζκό 

ζε πδξνγόλν θαη νμπγόλν. Ωζηόζν ζε κνλνζηαδηαθή ζεξκηθή δηάζπαζε (γλσζηό σο λεξό 

ζεξκόιπζεο – ζρήκα 1.1α) αλ θαη είλαη κία κέζνδνο απιή, απαηηεί ζεξκνθξαζίεο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηνπο 2200 oC γηα ηελ απόθηεζε θάπνηνπ ζεκαληηθνύ βαζκνύ δηάζπαζεο. 

Από ηελ άιιε κεξηά, ε ειηαθά ππνβνεζνύκελε δηάζπαζε ηνπ λεξνύ από ζεξκνρεκηθνύο 

θύθινπο – κηα ζεηξά ρεκηθώλ βεκάησλ ησλ νπνίσλ ην απνηέιεζκα είλαη ε δηάζπαζε ηνπ 

λεξνύ ζε πδξνγόλν θαη νμπγόλν ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο – αθόκε θη αλ επηδείρζεθε 

πεηξακαηηθά ζε πηινηηθό επίπεδν ειηαθήο κνλάδαο[23], ππάξρνπλ αθόκα λα επηιπζνύλ 

νξηζκέλα ηερληθά εκπόδηα γηα λα επηηεπρζεί ε πιήξεο ηερληθή σξηκόηεηα γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζε επξεία θιίκαθα.  

Ωο εθ ηνύηνπ, ηνπιάρηζηνλ γηα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν, ν εθνδηαζκόο πδξνγόλνπ ζε 

αληαγσληζηηθό θόζηνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν από ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο – νπζηαζηηθά 

θπζηθό αέξην (ηνπ νπνίνπ ην θύξην ζπζηαηηθό είλαη ην κεζάλην) – ρξεζηκνπνηώληαο γλσζηέο 

εκπνξηθέο δηαδηθαζίεο, όπσο αλακόξθσζε κε αηκό, όπνπ ην κεζάλην θαη ν αηκόο 

κεηαηξέπνληαη ζε αέξην ζύλζεζεο. Ωο έλα ελδηάκεζν βήκα, ζεκαληηθή πξνζπάζεηα 

αλαιώλεηαη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πβξηδηθήο ηερλνινγίαο πδξνγόλνπ, ζηελ νπνία 

ζπγθεληξσηηθή ειηαθή ζεξκηθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξέρεη ζεξκόηεηα γηα ηελ 

πςειή ζεξκνθξαζία ηεο ελδόζεξκεο αληίδξαζεο αηκνύ – κεζαλίνπ. Με απηό ηνλ ηξόπν, ε 

ειηαθή ελέξγεηα ελζσκαηώλεηαη ζεξκνρεκηθά ζην πξντόλ πδξνγόλν. Απηό μεπεξλά 

πνιινύο από ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, ώζηε λα κπνξεί λα απνζεθεύεηαη 

ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, λα κεηαθέξεηαη από ην ζεκείν ζπιινγήο ζηελ πεξίπησζε 
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πνπ απαηηείηαη θαη λα επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί εθηόο ησλ σξώλ ηεο εκέξαο. Μηα 

ηέηνηα κεηαβαηηθή ηερλνινγία ζεσξείηαη από πνιινύο σο έλα νπζηαζηηθό βήκα από ηελ 

ηξέρνπζα πξαθηηθή ζε κηα πξαγκαηηθά αλαλεώζηκε νηθνλνκία πδξνγόλνπ[21,24]. 

Μηα άιιε πνιιά ππνζρόκελε εθαξκνγή γηα ηελ ειηαθή αλακόξθσζε είλαη ε 

εθκεηάιιεπζε θπζηθνύ αεξίνπ απνκαθξπζκέλσλ πόξσλ, κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Απηέο νη πεγέο ζπρλά δελ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ νηθνλνκηθά σο 

ζπκβαηηθέο πεγέο θπζηθνύ αεξίνπ, ιόγσ ηνπ πςεινύ θόζηνπο θαζαξηζκνύ θαη κεηαθνξάο. 

Γεδνκέλνπ όηη ε μεξή – ή κηθηή αλακόξθσζε (αληίδξαζε ηεο πεγήο θπζηθνύ αεξίνπ κε 

κίγκα λεξνύ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα) θπζηθνύ αεξίνπ απηώλ ησλ πόξσλ απνδίδνπλ έλα 

αέξην ζύλζεζεο θαηάιιειν γηα πεξαηηέξσ κεηαηξνπή ζε πγξά θαύζηκα θαη απηό 

ππνδειώλεη ηελ ειθπζηηθή δπλαηόηεηα γηα κειινληηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πόξσλ απηώλ. 

Μπνξνύλ εύθνια ηα πγξά θαύζηκα λα κεηαθεξζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο θαύζηκν 

γηα ηηο κεηαθνξέο ελέξγεηαο ζε απαηηεηηθέο πεξηνρέο αλά ηνλ θόζκν (π.ρ. Δπξώπε ή 

Ηαπσλία). Σα πην ειπηδνθόξα πγξά θαύζηκα πνπ ζα παξαρζνύλ από ην ειηαθό αέξην 

ζύλζεζεο είλαη ε κεζαλόιε, ν δηκεζπιαηζέξαο θαη ην ληίδει Fischer-Tropsch. Ζ 

πεξηγξαθόκελε εθαξκνγή ηνπ ληίδει Fischer-Tropsch έρεη δύν κεγάια πιενλεθηήκαηα : 

έρεη ηελ πςειόηεξε νγθνκεηξηθά ελεξγεηαθή ππθλόηεηα από απηά ηα θαύζηκα (θαη είλαη 

ζπκθέξνλ γηα ζαιάζζηα κεηαθνξά) θαη κπνξεί λα επεμεξγαζηεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο, 

θαζαξό ή κίγκα, θαύζηκν ρσξίο ηξνπνπνίεζε ζηνλ εμνπιηζκό δηαλνκήο θαπζίκνπ ή ζηνπο 

θηλεηήξεο[25]. Σν θύξην κεηνλέθηεκα ηνπ ληίδει Fischer-Tropsch ζ’ απηό ην πιαίζην είλαη ε 

ρακειή εθιεθηηθόηεηα σο πξνο ην ληίδει : ζηε ζύλζεζε ηνπ Fischer-Tropsch παξάγεηαη κηα 

πνηθηιία πδξνγνλαλζξάθσλ θαη πνιύπινθα κέηξα πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα λα απμεζεί ε 

απόδνζε ηνπ θαπζίκνπ[26,27]. Γηκεζπιαηζέξαο παξάγεηαη ζε εκπνξηθέο κνλάδεο 

παξαγσγήο κε ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηεο κεζαλόιεο αλ θαη έλαο κεκνλσκέλνο 

αξηζκόο βεκάησλ ησλ δηεξγαζηώλ, γηα ηελ άκεζε παξαγσγή δηκεζπιαηζέξα από αέξην 

ζύλζεζεο, αλαπηύζζεηαη. Ο δηκεζπιαηζέξαο κπνξεί εύθνια λα δηαλεκεζεί αμηνπνηώληαο 

ηελ ππνδνκή πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ πεηξειαίνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο σο ππνθαηάζηαην ληίδει ρσξίο ηξνπνπνίεζε ζηελ ίδηα ηελ 

κεραλή. Σξνπνπνηήζεηο είλαη αλαγθαίεο γηα ην ζύζηεκα παξνρήο θαπζίκνπ, όπσο αληιίεο 

θαη εγρπηήξεο. Έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηνπ ζε ζύγθξηζε κε ηε κεζαλόιε, είλαη όηη 

ζεσξείηαη επλντθόηεξν γηα ην πεξηβάιινλ θαη αβιαβέο ζρεηηθά κε ηελ  πγεία[28]. Ζ 

κεζαλόιε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαύζηκν κίγκα γηα ηα ζπκβαηηθά θαύζηκα, γηα 

παξάδεηγκα όπσο Μ85 (85% κεζαλόιε, 15% ακόιπβδε βελδίλε) κε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο 

ζην θηλεηήξα. Αλ θαη κηα ζεκαληηθή πξννπηηθή γηα ηελ επξεία αμηνπνίεζε ηεο κεζαλόιεο 

είλαη ε αλάπηπμε ηεο απεπζείαο θπςέιεο θαπζίκνπ κεζαλόιεο ζε εκπνξηθό πιαίζην γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ θαη σο ππνθαηάζηαην κπαηαξηώλ ζε θηλεηέο 
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ζπζθεπέο, όπσο ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη νη θνξεηνί ππνινγηζηέο[29]. Δπηπιένλ ε κεζαλόιε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαύζηκν γηα ηηο θπςέιεο θαπζίκνπ πνιπκεξνύο κεκβξάλεο 

γηα ηελ αλακόξθσζε πδξνγόλνπ[29,30]. Γηα ηα 3 απηά πγξά θαύζηκα, ππάξρεη έλα επξύ 

θάζκα εθαξκνγώλ ηνπο, κε κηθξά εκπόδηα λα μεπεξαζηνύλ, γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπο. Από 

ηελ άιιε κεξηά, ε παξαγσγή ζε ζύδεπμε κε ειηαθή κνλάδα αλακόξθσζεο δελ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί αθόκα θαη ν δηαθνπηόκελνο ραξαθηήξαο ηνπ εθνδηαζκνύ ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο θάλεη δύζθνιε ηελ άκεζε πηνζέηεζε ησλ ζπκβαηηθώλ ζηαζεξώλ δηαηάμεσλ ηεο  

δηαδηθαζίαο. Ωο εθ ηνύηνπ ην θύξην έξγν πνπ έρνπκε λα θάλνπκε πξηλ λα είλαη ζε ζέζε λα 

εκπνξεπκαηνπνηεζεί ην πξντόλ ηεο παξαγσγήο πγξώλ θαπζίκσλ κέζσ ειηαθήο 

αλακόξθσζεο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ, είλαη κηα δηεμνδηθή δηεξεύλεζε ηεο δπλακηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο ζρεηηθήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  

Σν κεζάλην είλαη ν πδξνγνλάλζξαθαο κε ηε κεγαιύηεξε αθζνλία θαη έρεη επίζεο ηελ 

πςειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε πδξνγόλν. Σν λεξό είλαη επίζεο πινύζην ζε πδξνγόλν, γη’ 

απηό ε αληίδξαζε αλακόξθσζεο ηνπ κεζαλίνπ κε αηκό είλαη ε πξνηηκώκελε αληίδξαζε γηα 

ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ. Ωζηόζν εθηόο από ην θπζηθό αέξην, ππάξρνπλ πνιιά 

ππνζρόκελα αέξηα πνπ πεξηέρνπλ κεζάλην γηα ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ, π.ρ. ζε 

δηπιηζηήξηα θαη εξγνζηάζηα παξαγσγήο ράιπβα όπσο θπζηθό αέξην απαλζξαθνπνίεζεο, 

αέξην δηπιηζηεξίσλ θαη ην βηναέξην, κε ηε ζύλζεζε ηνπο όκσο λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ 

πεγή ηνπο. Ο εκίθαπζηνο άλζξαθαο είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο ζίδεξνπ θαη παξάγεηαη κε ηε ζέξκαλζε άλζξαθα ζε εγθαηαζηάζεηο 

απαλζξαθνπνίεζεο. Σν αέξην απηό παξάγεηαη σο παξαπξντόλ ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

απνηειείηαη κεηαμύ άιισλ από πδξνγόλν, κεζάλην θαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. Καύζηκν 

αέξην δηπιηζηεξίνπ νξίδεηαη σο ην κε ζπκππθλσκέλν αέξην πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ 

απόζηαμε αξγνύ πεηξειαίνπ ζε δηπιηζηήξηα. Κπξίσο απνηειείηαη από πδξνγόλν, κεζάλην 

θαη αηζάλην. Σν αέξην πγεηνλνκηθήο ηαθήο ή ην βηναέξην είλαη έλα πξντόλ ηεο αλαεξόβηαο 

ρώλεπζεο ή δύκσζεο βηναπνηθνδνκήζηκσλ πιηθώλ, πνπ απνηεινύληαη θπξίσο  από 

κεζάλην θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (πεξίπνπ 50/50%)[31]. Λακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο 

όηη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη ππνπξντόλ πνιιώλ βηνκεραληθώλ δηεξγαζηώλ θαη είλαη 

δηαζέζηκν γηα ρξήζε ζε ζρεηηθά πςειή ζεξκνθξαζία – γηα παξάδεηγκα εθπέκπεηαη από 

ζηαζκνύο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – ηα αέξηα πξώηεο ύιεο ηεο αλακόξθσζεο 

κεζαλίνπ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πεξηέρνπλ ήδε πςειά επίπεδα CO2 θαη γη’ απηό κπνξεί 

λα είλαη ν πην απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο γηα ηελ αμηνπνίεζε απηώλ ησλ δύν αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ[32].  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε παξνύζα αλαζθόπεζε πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία 

αλακόξθσζεο γηα ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ, ζπλνςίδεη ηηο βαζηθέο ζεξκνρεκηθέο θαη 

ζεξκνδπλακηθέο αξρέο ηεο αληίδξαζεο αηκνύ – κεζαλίνπ, θάλεη αλαζθόπεζε ηηο παιαηέο 
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θαη ηηο θαηλνύξγηεο εξγαζίεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ειηαθήο ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο ζηελ δηαδηθαζία αλακόξθσζεο θαη επηζεκαίλεη ζε πνην ζεκείν πξέπεη νη 

κειινληηθέο πξνζπάζεηεο λα επηθεληξσζνύλ. Ωζηόζν ζεκαληηθό έξγν έρεη, θαη ζα 

δηεμαρζεί, γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ειηαθήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο, σο νδεγόο ηεο 

αληίδξαζεο αλακόξθσζεο κεζαλίνπ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Γεδνκέλνπ όηη ε ηειεπηαία 

αληίδξαζε έρεη παξόκνηα ηζνξξνπία θαη ζεξκνδπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά κε εθείλα ηεο 

αλακόξθσζεο κε αηκό, νη δύν πξνθιήζεηο ηεο ζύλδεζεο απηώλ ησλ 2 αληηδξάζεσλ κε ηελ 

ειηαθή ελέξγεηα, είλαη νπζηαζηηθά ε ίδηα θαη σο εθ ηνύηνπ γηα ιόγνπο πιεξόηεηαο ζην άξζξν 

απηό ζπδεηήζεθαλ θαη νη 2 δηεξγαζίεο αλακόξθσζεο (ζρήκα 1.1γ). 

 

 

 

                           

ρήμα 1.2: Γηάγξαμμα πνπ δείρλεη ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο 

θαζαξνύ πδξνγόλνπ από αλαμόξθσζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προκαηεργαζία 

(αποθείωζη+ 

προαναμόρθωζη) 

Καηαλσηική 

αναμόρθωζη 
με αημό 

Ανηίδραζη 

μεηαηροπής 
σδαηαερίοσ 

Διατωριζμός 

αερίων με 
ηην PSA 

αημός αημός 

CH4 H2/CO 

 

 

Αέριο 

ζύνθεζης 

καύζιμο 

Η2/CO2/CO 

 

σδρογόνο 

Υδρογονάν-

θρακες 

πρώηες ύλες 



 12 

Κεθάιαην 1: Παξαγσγή Υδξνγόλνπ κέζσ ηεο 

αλακόξθσζεο ησλ πξώησλ πιώλ ηνπ κεζαλίνπ 

1.1 Θεξκνρεκηθά θαη ζεξκνδπλακηθά ηεο αλακόξθσζεο 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε αληίδξαζε θιεηδί ηεο αλακόξθσζεο είλαη έλα κόλν βήκα ζε κηα 

δηαδηθαζία πνπ απνηειείηαη από έλα αξηζκό βεκάησλ, εμαξηώκελν από ην ηξνθνδνηηθό 

αέξην θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξντόληνο. Σα βαζηθά ζηάδηα ηεο παξαγσγήο θαζαξνύ 

πδξνγόλνπ από κεζάλην θαίλνληαη ζην ζρήκα 1.2[31] θαη ζπδεηνύληαη ελ ζπληνκία 

παξαθάησ αθνινπζώληαο ηελ αιιεινπρία ηεο δηαδηθαζίαο.  

Ο θαζαξηζκόο/ πξν-θαηεξγαζία ηνπ ηξνθνδνηηθνύ αεξίνπ είλαη αλαγθαίνο δεδνκέλνπ όηη 

ε δηαδηθαζία αλακόξθσζεο απαηηεί ηελ αθαίξεζε νξηζκέλσλ πξνζκίμεσλ από ην αέξην 

ξεύκα γηα λα απνθεπρζεί ε δειεηεξίαζε ηνπ θαηαιύηε. Σν πξσηαξρηθό κέιεκα εδώ είλαη 

ε απνκάθξπλζε νπζηαζηηθά όισλ ησλ ελώζεσλ πνπ πεξηέρνπλ ζείν (ν ηύπνο θαη ε 

ζπγθέληξσζε ησλ νπνίσλ είλαη αβέβαηα θαη κεηαβιεηά) ζε κηα ζπγθέληξσζε θαηά 

πξνηίκεζε πάλσ από ην όξην αλίρλεπζεο ησλ ιίγσλ ppb. Ζ ηππηθή ηδέα ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο απνζείσζεο θπζηθνύ αεξίνπ θαη παξόκνησλ πξώησλ πιώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε 

βηνκεραλία εδώ θαη δεθαεηίεο είλαη κηα δηαδηθαζία 2 ζηαδίσλ: θαηαιπηηθή κεηαηξνπή , 

αθνινπζνύκελε από πξνζξόθεζε. Ζ θαηαιπηηθή – πξνζξνθεηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζπρλά 

αθνινπζείηαη είλαη ηεο ύδξν-απνζείσζεο (hydrodesulfurization, HDS) όπνπ ην πδξνγόλν 

πξνζηίζεηαη ζην θαύζηκν, αληηδξά κε νξγαληθέο ελώζεηο ζείνπ (όπσο ηξηνθαίλεην ή 

ηεηξαπδξνζεηνθαίλεην) γηα ην ζρεκαηηζκό πδξόζεηνπ. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα  

HDS θαηαιύηε, ηππηθά ληθέιην-κνιπβδαίλην/νμείδην ηνπ αξγηιίνπ (αινπκίλα) ή θνβάιηην-

κνιπβδαίλην/αινπκίλα, αθνινπζείηαη από πξνζξόθεζε/απνξξόθεζε πδξόζεηνπ κε ην 

πέξαζκα ηνπ ηξνθνδνηηθνύ αεξίνπ κέζσ ζηαζεξώλ θιηλώλ πνπ πεξηέρνπλ έλα θαηάιιειν 

πξνζξνθεηηθό όπσο νμείδην ηνπ ςεπδαξγύξνπ ή ελεξγνύ άλζξαθα ζε κηα ζεξκνθξαζία 

ησλ 300-400 oC [33]. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί επίζεο λα ππάξρεη έλα κεγάιν 

πνζό δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην ηξνθνδνηηθό αέξην, γηα παξάδεηγκα όηαλ ην αέξην 

ιακβάλεηαη από κηα πεγή ή από ρώξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο. Ζ απνκάθξπλζε ηνπ CΟ2 ζ’ 

απηέο ηηο πεξηπηώζεηο πξαγκαηνπνηείηαη από ηε θπθιηθή δηαθύκαλζε ηεο πίεζεο (Pressure 

swing absorption, PSA), ρξεζηκνπνηώληαο θιίλε δεόιηζνπ. Σν PSA είλαη κηα θπθιηθή 

δηαδηθαζία ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνλνκηαθή απνξξόθεζε ηνπ CΟ2 ζε πςειή πίεζε 

γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ από ην αέξην ξεύκα. Ζ θιίλε δεόιηζνπ αλαγελλάηε επηηξέπνληαο ηελ 

εθξόθεζε  CΟ2 ζε ρακειόηεξεο πηέζεηο[24].  

Ζ θηλεηηθή θαη ζεξκνδπλακηθή ησλ αληηδξάζεσλ αλακόξθσζεο ζπδεηείηαη κε κεγαιύηεξε 

ιεπηνκέξεηα παξαθάησ. Ακθόηεξεο νη αληηδξάζεηο αλακόξθσζεο (1) θαη (2) ιόγσ ηεο 
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αύμεζεο ηνπο ζε moles, επλννύληαη από ρακειέο πηέζεηο. Όπσο κπνξεί θαλείο λα  δεη ζην 

ζρήκα 1.3 ε κεηαηξνπή κεζαλίνπ ζε κηα αληίδξαζε αλακόξθσζεο θηάλεη ην 100% 

πεξίπνπ ζηνπο 850 oC θαη 1 κπαξ (bar), ελώ ζηα 7,5 bar πίεζε, ε ζεξκνθξαζία πξέπεη λα 

απμεζεί ζηνπο 1200 oC γηα λα θηάζεη ζηελ ίδηα κεηαηξνπή. Ωζηόζν νη εκπνξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο αλακόξθσζεο ιεηηνπξγνύλ ζε πνιύ πςειά επίπεδα πίεζεο (ζπλήζσο 

πάλσ από 25 αηκόζθαηξεο). Απηό νθείιεηαη ζηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο: αέξην 

ζύλζεζεο είλαη απιώο έλα ελδηάκεζν πξντόλ θαη πθίζηαηαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (π.ρ. 

ζε πδξνγόλν γηα ηελ παξαγσγή ακκσλίαο ή κεζαλόιεο). Απηέο ν επαθόινπζεο δηεξγαζίεο 

απαηηνύλ πςειέο πηέζεηο. Οη απαηηήζεηο ηεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο θαη ηεο ξνήο ηεο κάδαο 

επλννύλ πςειέο πηέζεηο γηα ηελ αληίδξαζε. Ωο εθ ηνύηνπ, ε ιεηηνπξγία ησλ αληηδξαζηήξσλ 

αλακόξθσζεο ζηελ πίεζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επαθόινπζε δηαδηθαζία θαίλεηαη λα είλαη 

ινγηθή επηινγή. Αλ νη πςειόηεξνη πδξνγνλάλζξαθεο (πγξνί ή ζηεξενί) είλαη ζην 

ηξνθνδνηηθό πιηθό, ε πξν-αλακνξθσηηθή δξαζηεξηόηεηα δηεμάγεηαη ζπλήζσο (πξηλ από  

ηνλ θύξην αλακνξθσηή) γηα λα κεηαηξέςεη απνζέκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ ζε κεζάλην κε 

ηνλ ίδην θαηαιύηε, αιιά κε κηα ρακειή ζεξκνθξαζηαθή δηαθύκαλζε από 400 oC έσο 500 

oC. Οη πςεινί πδξνγνλάλζξαθεο κεηαηξέπνληαη απεπζείαο ζε C1 - ζπζηαηηθά (νμείδηα ηνπ 

κεζαλίνπ θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα) ρσξίο ελδηάκεζα πξντόληα από ηηο αληηδξάζεηο 

αλακόξθσζεο αηκνύ[34].  

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήμα 1.3: Μεηαηξνπή μεζαλίνπ ηεο αλαμόξθσζε με αημό σο ζπλάξηεζε ηεο 

ζεξμνθξαζίαο γηα δηαθνξεηηθά επίπεδα πίεζεο 

 

ηελ παξνπζία λεξνύ ε αληίδξαζε αλακόξθσζεο αθνινπζείηαη από αληίδξαζε 

κεηαηξνπήο πδαηαεξίνπ (water-gas shift reaction, WGSR) ζύκθσλα κε ηελ εμίζσζε (3). Ζ 

αληίδξαζε WGS είλαη κηαο επίσο εμώζεξκε αληίδξαζε ζηελ νπνία αηκόο αληηδξά κε 

κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα γηα ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (ν ίδηνο 
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αξηζκόο κνξίσλ θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο)· σο εθ ηνύηνπ επλνείηαη από ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο αιιά είλαη αλεμάξηεηε ηεο πηέζεσο. Ζ αληίδξαζε επλνείηαη επίζεο από κηα 

πςειή αλαιόγηα αηκνύ/κνλνμεηδίνπ άλζξαθα. Αλ θαη ε αληίδξαζε WGS ζπκβαίλεη ζε 

θάπνην βαζκό ζηνλ αληηδξαζηήξα αλακόξθσζεο, νδεγείηαη θαη’ νπζία ζε νινθιήξσζε ζε 

δύν ρσξηζηά ζηάδηα ηεο αληίδξαζεο ,ζε θαηαιπηηθνύο αληηδξαζηήξεο ζηαζεξήο θιίλεο κε 

ςύμε κεηαμύ ησλ ζηαδίσλ, απνηεινύκελε από πςειή ζεξκνθξαζηαθή αιιαγή ζηνπο 350-

420 oC κε ζίδεξν/ρξώκην θαηαιύηε θαη από ρακειή ζεξκνθξαζηαθή αιιαγή ζηνπο πεξίπνπ 

200-250 oC κε ραιθό/ςεπδάξγπξν θαηαιύηε αληίζηνηρα. Ωζηόζν νη εθηηκήζεηο ηζνξξνπίαο 

δείρλνπλ όηη ζα ππάξρεη πάληα παξνπζία κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

CΟ + H2O ⇆ H2 + CO2              ΓΖ0
298 θ = - 41 kJ/mol     (3) 

Ζ ζπλνιηθή αληίδξαζε αλακόξθσζεο πνπ αθνινπζείηαη από ην WGS δίδεηαη ζηελ 

εμίζσζε (4): 

CH4 + 2H2O  ⇆ 4H2 + CO2       ΓΖ0
298 θ = +165 kJ/mol     (4) 

Όπσο κπνξεί λα θαλεί από ηηο αληηδξάζεηο (1) θαη (2) ε αλαινγία H2/CΟ ζην πξντόλ 

κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμύ 3 θαη 1 αληίζηνηρα. Ωο εθ ηνύηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

παξαζρεζεί κηα πςειή απόδνζε ζε πδξνγόλν, ε αλακόξθσζε κε αηκό αθνινπζνύκελε 

από  WGS είλαη ε πην θαηάιιειε σο αλαιόγηα H2/CO αθνύ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέρξη 4. 

Ωζηόζν νη απαηηνύκελεο ηδηόηεηεο ηνπ αέξηνπ ζύλζεζεο εμαξηώληαη από ηε κεηαγελέζηεξε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ[30], δεδνκέλνπ όηη γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία γηα πγξά θαύζηκα, 

γηα παξάδεηγκα κηα γξακκνκνξηαθή αλαινγία H2/CO ηνπ 3 είλαη αθαηάιιειε[35,36]. 

 Ακθόηεξεο νη αληηδξάζεηο αλακόξθσζεο κπνξνύλ λα θαηαιπζνύλ από κέηαιια ηεο VIII 

νκάδαο ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα. Ζ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαηαιπηηθώλ ζπζηεκάησλ γηα 

αλακόξθσζε θπζηθνύ αεξίνπ κε αηκό, βαζίδνληαη είηε ζε πνιύ αθξηβά πνιύηηκα κέηαιια 

όπσο ην Ρνπζήλην (Ru) θαη ην Ρόδην (Rh) ή ζε ζπζηήκαηα ζεκαληηθά ρακειόηεξνπ 

θόζηνπο κε βάζε ην ληθέιην (Ni) κέηαιιν. ε εκπνξηθέο εθαξκνγέο, νη ππνζηεξηγκέλνη 

θαηαιύηεο ληθειίνπ πνπ ππνζηεξίδνληαη από κηθηά νμείδηα ηνπ αζβεζηίνπ –αξγηιίνπ[37] ή 

καγλεζίνπ-αξγηιίνπ[38] ησλ εμα-αξγηιηθώλ θαη ζπηλέιησλ δνκώλ (CaAl6O10  θαη MgAl2O4 

αληίζηνηρα) έρνπλ απνδεηρζεί ηα πιένλ θαηάιιεια ιόγσ ηνπ ρακεινύ θόζηνπο θαη ηεο 

πςειήο θαηαιπηηθήο δξαζηηθόηεηαο. Άιινη θαηαιύηεο δελ πξνηηκώληαη ιόγσ ηνπ πςεινύ 

θόζηνπο  (επγελή κέηαιια) ή ηερληθώλ ζεκάησλ (ζίδεξνο θαη θνβάιηην). Σα κηθηά-νμείδηα 

παξαδνζηαθά ζπληίζεληαη από ηελ ηαπηόρξνλε θαύζε ησλ αληίζηνηρσλ νμεηδίσλ ζε 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο (>1600 νC) γηα εθηεηακέλεο πεξηόδνπο ή από δηαδηθαζίεο ηεο πγξήο 

ρεκείαο πνπ επίζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζπζζσκάησζε ηδεκαηνπνηεκέλσλ ζθνλώλ 

(κνινλόηη ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο). Απηή ε θαύζε αθνινπζείηαη από έλα δεύηεξν 
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ζηάδην πύξσζεο ζηνπο 500-700 
νC ππό ξνή πδξνγόλν γηα ηε κείσζε ηνπ νμεηδίνπ ηνπ 

ληθειίνπ ζην "ελεξγό" ληθέιην.  

Σα δπν δεηήκαηα πνπ παξακέλνπλ ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο αλακόξθσζεο 

ρξεζηκνπνηώληαο ππνζηεξηγκέλνπο θαηαιύηεο ληθειίνπ, είλαη νη ελώζεηο ηνπ ζείνπ ζηελ 

πξώηε ύιε θαη ν ζρεκαηηζκόο άλζξαθα ζηελ θαηαιπηηθά δξαζηηθή πιεπξά. Δλώ ην πξώην 

κπνξεί λα εμαιεηθζεί κε κηα ζπζθεπή πδξνγόλσζεο πνπ αθνινπζείηαη από κηα θιίλε 

νμεηδίνπ ηνπ ςεπδαξγύξνπ ,ην δεύηεξν απνηειεί έλα πην πεξίπινθν ζέκα. ρεκαηηζκόο 

άλζξαθα ζε αληηδξάζεηο αλακόξθσζεο εκθαλίδεηαη θπξίσο ιόγσ ηεο απνζύλζεζεο 

κεζαλίνπ (ππξόιπζε), ή ηεο δπζαλαινγίαο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζύκθσλα κε ηηο 

εμηζώζεηο (5) θαη (6) αληηζηνίρσο: 

  CH4 → C + 2H2    (5) 

 2CΟ →C + CO2     (6) 

Ακθόηεξεο νη αληηδξάζεηο (5) θαη (6) θαηαιύνληαη από κέηαιια· επνκέλσο ν θίλδπλνο 

ζρεκαηηζκνύ άλζξαθα είλαη πςειόο κε ηελ παξνπζία ππνζηεξηγκέλσλ θαηαιπηώλ 

ληθειίνπ. Όπσο  αλαθέξζεθε[4], ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο νη πξνζξνθεκέλνη 

πδξνγνλάλζξαθεο κπνξεί λα ζπζζσξεύνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ληθειίνπ θαη ζηγά ζίγα λα 

κεηαηξέπνληαη ζε πνιπκεξή κεκβξάλε ("θόκκη") κπινθάξνληαο ηελ επηθάλεηα ηνπ 

ληθειίνπ. ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ην αηζπιέλην από ηελ ππξόιπζε ησλ πςειόηεξσλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ κπνξεί λα νδεγεζεί ζε ππξνιπηηθό εκίθαπζην άλζξαθα, ην νπνίν 

κπνξεί λα ζπκππθλώλεη ηα ζθαηξίδηα ηνπ θαηαιύηε. Ο λεκαηώδεο άλζξαθαο πνπ 

ζρεκαηίδεηαη ιόγσ ηεο δηάζπαζεο ησλ πξνζξνθεκέλσλ πδξνγνλαλζξάθσλ ή κνλνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ γηα λα δώζεη πξνζξνθεκέλα άηνκα άλζξαθα 

ηα νπνία δηαιύνληαη ζην κεηαιιηθό ζσκαηίδην, είλαη ην θύξην πξντόλ ηνπ ζρεκαηηζκνύ 

άλζξαθα ζηελ αλακόξθσζε αηκνύ. ε κηα δεδνκέλε ζεξκνθξαζία θαη πίεζε γηα δεδνκέλε 

ηξνθνδνζία πδξνγνλαλζξάθσλ, άλζξαθαο ζα ζρεκαηίδεηαη θάησ από κηα θξίζηκε 

αλαινγία αηκνύ πξνο άλζξαθα. Απηή ε θξίζηκε αλαινγία απμάλεη κε ηε ζεξκνθξαζία. Έηζη 

ζε εγθαηαζηάζεηο αλακόξθσζεο κε αηκό ζπλήζσο ε εηζαγσγή ηεο πεξίζζεηαο αηκνύ 

κέζα ζηελ ηξνθνδνζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κείσζε ηνπ θηλδύλνπ ζρεκαηηζκνύ 

άλζξαθα. πλήζσο ε αλαινγία αηκνύ/άλζξαθα θπκαίλεηαη κεηαμύ 2 θαη 5 (κε απνηέιεζκα 

έλα ιόγν  H/C από 8 έσο 15). Ωο εθ ηνύηνπ, ην κεξίδην ηεο αηζζεηήο ζεξκόηεηαο ζηελ 

δηαδηθαζία είλαη απμεκέλν ζε κεγάιν βαζκό θαη ε ρεκηθή απόδνζε ηεο δηαδηθαζίαο 

κεησκέλε. Όπσο κπνξεί λα θαλεί από ηελ εμίζσζε (2) ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν ζηόρνο 

ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε πιήξεο κεηαηξνπή ηνπ κεζαλίνπ , ε κέγηζηε αλαινγία H/C ζηελ 

μεξή αλακόξθσζε  είλαη 2, κε κείσζε πάλσ από ηελ ζηνηρεηνκεηξηθή πεξηεθηηθόηεηα ηνπ 

CO2 ζηελ ηξνθνδνζία. Ωο εθ ηνύηνπ, ζε κεζόδνπο μεξήο αλακόξθσζεο, επγελή κέηαιια 
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ρξεζηκνπνηνύληαη πην ζπρλά σο θαηαιύηεο, επεηδή ε αλακόξθσζε κπνξεί λα 

δηεθπεξαησζεί ζε ζεκαληηθά κηθξόηεξεο αλαινγίεο Ζ/C ρσξίο ηελ παξαγσγή άλζξαθα. 

Μηα άιιε δπλαηόηεηα γηα ηελ αλαζηνιή ζρεκαηηζκνύ άλζξαθα είλαη ε πξνζζήθε 

πξνσζεηώλ ζηνλ ππνζηεξηγκέλν θαηαιύηε Νηθειίνπ (π.ρ. νμείδηα κεηαιιηθώλ, αιθαιηθώλ 

γαηώλ)[1, 4, 8, 39 - 41].  

Μεηά ηελ αληίδξαζε κεηαηξνπήο, ην αέξην πξντόλ ("αθαηέξγαζην αέξην ζύλζεζεο") 

απνηειείηαη θπξίσο από πδξνγόλν θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη θάπνηεο πξνζκίμεηο, 

όπσο κεζάλην θαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, πνπ δελ έρνπλ κεηαηξαπεί. Άξα ην ηειεπηαίν 

θνπηάθη ηεο δηαδηθαζίαο ζην ζρήκα 1.2 – θαζαξηζκόο – εμαξηάηαη από ηελ ηερλνινγία 

δηαρσξηζκνύ ηνπ αεξίνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Οη ζύγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο 

αλακόξθσζεο κε αηκό ρξεζηκνπνηνύλ ηελ κέζνδν PSA γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ην πξντόλ πδξνγόλν· ε δηαδηθαζία απηή επίζεο απνκαθξύλεη 

θάζε ππόινηπν κεζαλίνπ θαη κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γηα ηελ παξαγσγή 99,99% 

θαζαξνύ πδξνγόλνπ. Δλαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο δηαρσξηζκνύ, βαζηδόκελεο ζε δηαιύηεο, 

όπσο ακίλεο, γηα ηελ απνξξόθεζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, απαηηνύλ μερσξηζηό βήκα 

κεζαλνπνίεζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, από ην αέξην πξντόλ. 

Μεζαλνπνίεζε ελλνείηαη ε αληίζηξνθε αληίδξαζε ηεο αλακόξθσζεο, όπνπ ην 

αλεπηζύκεην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα κεηαηξέπεηαη ζε κεζάλην (αληίδξαζε 7). Αθξηβώο 

όπσο ζηε πεξίπησζε ηεο αλακόξθσζεο, ππάξρνπλ δύν αληηδξάζεηο κεζαλνπνίεζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, πνπ παξάγνπλ επηπξόζζεηα κεζάλην, λεξό ή δηνμείδην 

αληίζηνηρα, θαη είλαη νη εμήο : 

 

3H2 +  CO  ⇆ CH4 + H2O                   (7) 

2H2 + 2CO ⇆ CH4 + CO2                               (8) 
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1.2 Τξέρνπζα βηνκεραληθή θαηάζηαζε 

Ζ εκπνξηθή πξώηε ύιε πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ παξαγσγή αεξίνπ ζύλζεζεο είλαη ην 

θπζηθό αέξην θαη ε πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελε κέζνδνο είλαη ηεο αλακόξθσζεο κε αηκό, 

όπσο ζπδεηήζεθε ελ ζπληνκία παξαπάλσ. Οη αλακνξθσηέο ηνπ κεζαλίνπ κε αηκό έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί ζε έλα επξύ θάζκα κεγεζώλ. Γηα κεγάιεο θιίκαθαο ρεκηθέο δηεξγαζίεο όπσο 

ε δηύιηζε ηνπ πεηξειαίνπ, θαηαζθεπάδνληαη από εγθαηαζηάζεηο κεγάισλ ηερληθώλ εηαηξηώλ 

πνπ παξάγνπλ πδξνγόλν ηεο ηάμεο 100.000 – 1.000.000 θηιώλ ηελ εκέξα. Ζ αλακόξθσζε 

κε αηκό δηεμάγεηαη ζπλήζσο κέζα ζε ζσιήλεο γεκάηνπο κε θαηαιύηε ληθειίνπ. Οη 

ζρεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη αληηπξνζσπεπηηθέο θσηνγξαθίεο ησλ 

βηνκεραληθώλ αλακνξθσηώλ εκθαλίδνληαη ζην ζρήκα 1.4[42]. Ζ εμσηεξηθή δηάκεηξνο ησλ 

ζσιήλσλ πνπ απαηηώληαη ζπλήζσο είλαη από 100 έσο 150 mm θαη ην κήθνο από 10 έσο 13 

m. νη ζσιήλεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη από θξάκαηα πςειήο ζεξκνθξαζίαο (π.ρ. Υξώκην 20 

– Νηθέιην 25%) θαη ζεξκαίλνληαη από ηελ αθηηλνβνιία θαη ηελ ζπλαγσγή ζεξκόηεηαο ιόγσ 

ηεο θαύζεο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ή από ηα απόβιεηα αέξηα θαύζηκα ηνπ δηπιηζηεξίνπ. 

Σππηθέο ζεξκνθξαζίεο εηζόδνπ ζηε θιίλε ηνπ θαηαιύηε είλαη 450 – 650 νC θαη ην αέξην 

πξντόλ θεύγεη από ηνλ αλακνξθσηή ζηνπο 800 – 950  νC αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή. Οη 

ζσιελνεηδήο αλακνξθσηέο έρνπλ ζρεδηαζηεί κε πνηθηιία ζσιήλσλ θαη ξπζκίζεσλ ηνπ 

θαπζηήξα. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ ζεξκαληήξα – είηε από ηελ θνξπθή είηε από ηηο πιεπξέο 

(ζρήκα 1.4α, αξηζηεξά) – θαη ε παξνρή ζεξκόηεηαο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε, από ηελ 

κία πιεπξά ε ζεξκνθξαζία ηνηρώκαηνο ηνπ ζσιήλα λα είλαη αξθεηά πςειή γηα ηελ 

αλακόξθσζε αιιά από ηελ άιιε πιεπξά ην ηνίρσκα ηνπ ζσιήλα λα κελ έρεη 

ππεξζεξκαλζεί. Έλαο ηππηθόο αλακνξθσηήο "πιεπξηθήο ζέξκαλζεο" έρεη πάλσ από 350 

θαπζηήξεο. ηνπο "ζέξκαλζεο από θνξπθή" αλακνξθσηέο νη ζσιήλεο έρνπλ απόζηαζε 

κεηαμύ ηνπο γηα λα επηηξέπνπλ ζηηο θάησ θιόγεο λα θαίλε αλάκεζα ηνπο. Σα 

αθηηλνβνινύκελα αέξηα αθήλνπλ ην ρώξν νξηδόληηα από ην θάησ κέξνο θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αηκνύ ηεο δηαδηθαζίαο. Σν ρξεκαηηθό θόζηνο γηα 

απηήο ηεο κεγάιεο θιίκαθαο αλακνξθσηώλ αηκνύ θπκαίλεηαη από 200 έσο 400 €/Kg Ζ2. 

Ζ δηαδηθαζία κπνξεί λα θαίλεηαη απιή από κηα γεληθή ζθνπηά, όπσο πξνζδηνξίδεηαη ε 

ζύλζεζε ηνπ πξντόληνο κε απιή ζεξκνδπλακηθή, αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη κία 

ζύλζεηε ζύδεπμε ηεο θαηάιπζεο, ηεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο θαη ηεο κεραληθήο ζρεδίαζεο. 

ηηο εκπνξηθέο εθαξκνγέο ηεο αλακόξθσζεο κεζαλίνπ ε δξαζηηθόηεηα ηνπ θαηαιύηε δελ 

είλαη ζπλήζσο αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο. Ωζηόζν ν πεξηνξηζκόο ηεο κεηαθνξάο 

ζεξκόηεηαο θαη ηεο δηάρπζεο κεηώλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θαηαιύηε, ιόγσ 

ζπγθξηηηθά κεγάινπ κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ ησλ ζθαηξηδίσλ ηνπ θαηαιύηε. ηελ πξάμε, ε 

αμηνπνίεζε ηεο εγγελνύο θαηαιπηηθήο δξάζεο, όπσο εθθξάδεηαη από ηνλ ζπληειεζηή 

απόδνζεο, είλαη κηθξόηεξε από 10% ιόγσ ησλ πεξηνξηζκώλ κεηαθνξάο· απηνί νη 
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πεξηνξηζκνί πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ην ζρεδηαζκό ηεο κνλάδαο. Ο ζπληειεζηήο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο είλαη ηόζν κηθξόο πνπ ε δξαζηηθόηεηα είλαη ζρεδόλ αλάινγε κε ηελ 

εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θαηαιύηε. Σν ζρήκα ησλ ζθαηξηδίσλ ηνπ θαηαιύηε ζα πξέπεη λα 

βειηηζηνπνηεζεί γηα λα επηηεπρζεί κέγηζηε δξαζηηθόηεηα κε ειάρηζηε πηώζε πίεζεο. Ζ 

πηώζε πίεζεο εμαξηάηαη έληνλα από ην πνξώδεο ηεο ζηαζεξήο θιίλεο θαη κεηώλεηαη κε ηελ 

αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ζσκαηηδίσλ. Άξα ην βέιηηζην είλαη κηα θαηαιπηηθή θιίλε κε 

ζθαηξίδηα κεγάιεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ θαη κεγάιν πνξώδεο, ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε 

δαθηπιίνπο ή θπιίλδξνπο κε αξθεηέο ηξύπεο. Άιιεο ιύζεηο κπνξεί λα βαζίδνληαη ζηε ρξήζε 

κνλνιηζηθώλ θαηαιπηώλ ή θεξακηθνύ αθξνύ. Από ηελ εζσηεξηθή θηλεηηθή κπνξεί λα 

απνδεηρζεί όηη, νη ρσξηθέο ηαρύηεηεο ησλ 104 h-1 νδεγνύλ πνιύ θνληά ζηε ζύλζεζε 

ηζνξξνπίαο ην αέξην πξντόλ[1, 4,43].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήμα 1.4: (α) ρήμαηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη (β) πξαγμαηηθέο θσηνγξαθίεο ηππηθώλ 

βηνμεραληθώλ αλαμνξθσηώλ 

Ζ δηαδηθαζία αλακόξθσζεο κε αηκό όπσο γίλεηαη ζήκεξα, αληηκεησπίδεη κηα ζεηξά από 

εκπόδηα. Πξώηνλ, από ζεξκνδπλακηθήο πιεπξάο, απαηηνύληαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

εμόδνπ γηα ηελ επίηεπμε πςειήο κεηαηξνπήο κεζαλίνπ. Αληίζεηα, νη θαηαιύηεο δξνπλ 
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δπλεηηθά αθόκα θαη ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 400 νC. Καηά ζπλέπεηα, έρνπλ γίλεη 

πξνζπάζεηεο γηα λα παξαθακθηνύλ νη πεξηνξηζκνί, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε  κηαο επηιεθηηθήο 

κεκβξάλεο πδξνγόλνπ πνπ εγθαζίζηαηαη ζηελ θιίλε ηνπ θαηαιύηε[44], ε νπνία ζα αθαηξεί 

ζπλερώο πδξνγόλν από ην ξεύκα ησλ αληηδξώλησλ, νδεγώληαο ηελ ηζνξξνπία κέζσ 

πςειόηεξεο κεηαηξνπήο, ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Έλαο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο 

αλακνξθσηήο κεκβξάλεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί ρακειήο ζεξκνθξαζίαο 

ζεξκόηεηα, γεγνλόο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ζύδεπμε ηνπ κε ειηαθέο εγθαηαζηάζεηο  όπσο 

ζα ζπδεηεζεί παξαθάησ. Οη πξνζνκνηώζεηο ηνπ αληηδξαζηήξα θαη ηα πεηξάκαηα έδεημαλ όηη 

ε ζεξκνθξαζία εμόδνπ από ηνλ αλακνξθσηή κπνξεί λα κεησζεί ζε θάησ από 700 νC, ελώ ε 

ίδηα κεηαηξνπή λα παξακείλεη. Ωζηόζν, ην παξαγόκελν πδξνγόλν ζύκθσλα κε απηή ηε 

ζεσξία είλαη ζε ρακειή πίεζε θαη πξέπεη λα ζπκπηεζηεί ζηε ζπλήζε παξνρή πίεζεο ησλ 20 

bar. Ο πεξηνξηζκόο απηόο θαζηζηά ηε δηαδηθαζία αληηνηθνλνκηθή, εθηόο θη αλ επηθξαηήζνπλ 

ρακειέο ηηκέο ειεθηξηθνύ ή εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ην πδξνγόλν σο πξώηε ύιε γηα κηα θπςέιε 

θαπζίκνπ ή σο θαύζηκν ρακειήο πίεζεο.  

Δθηόο (θαη ζε αληίζεζε) από ηελ αλακόξθσζε ζσιελνεηδνύο θαύζεο θαη ηελ 

αλακόξθσζε αληαιιαγήο ζεξκόηεηαο πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 1.4, όπνπ ε ζεξκόηεηα 

παξέρεηαη από αληαιιαγή ζεξκόηεηαο κε εμσηεξηθή πεγή, ε ηξέρνπζα αλακόξθσζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηε ιεγόκελε αδηαβαηηθή νμεηδσηηθή αλακόξθσζε, 

όπνπ ε ζεξκόηεηα γηα ηηο αληηδξάζεηο αλακόξθσζεο παξέρεηαη εζσηεξηθά από ηελ θαύζε 

ελόο κέξνπο ησλ αληηδξώλησλ. Ζ ζπλνιηθή αληίδξαζε είλαη αδηαβαηηθή, πνπ ζεκαίλεη όηη 

δελ ππάξρεη αληαιιαγή ζεξκόηεηαο κε ην πεξηβάιινλ (εθηόο από κηα ειάρηζηε απώιεηα 

ζεξκόηεηαο). Γηα ηελ παξαγσγή αεξίνπ ζύλζεζεο νη αληηδξάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ (1) θαη 

(2) δελ ρξεζηκνπνηνύληαη· αλη’ απηνύ κηα ππνζηνηρεηνκεηξηθή πνζόηεηα νμπγόλνπ 

πξνζηίζεηαη, ε νπνία ζα θαηαλαισζεί γηαηί απηό είλαη ην πεξηνξηζηηθό αληηδξώλ. Θα πξέπεη 

λα ζεκεησζεί όηη νη αληηδξάζεηο απηέο είλαη κε αληηζηξεπηέο. Οη δπν παξαιιαγέο πνπ 

εθαξκόδνληαη θαη είλαη γλσζηέο σο κεξηθή νμείδσζε (κε θαηαιπηηθή=POX – partial 

oxidation, θαηαιπηηθή=CPΟ – catalityc partial oxidation) θαη απηόζεξκε αλακόξθσζε 

(autothermal reforming, ATR) εμαξηώληαη από ηελ απαηηνύκελε ή επηζπκεηή ζύλζεζε ηνπ 

αεξίνπ ζύλζεζεο γηα ηε δεπηεξνγελή επεμεξγαζία. ε γεληθέο γξακκέο ATR θαη POX 

νδεγνύλ ζε κείσζε ησλ αλαινγηώλ Ζ2/CO ζην αέξην ζύλζεζεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

αλακόξθσζε κε αηκό κε επαθόινπζν WGS. ηελ POX ε πξώηε ύιε νμεηδώλεηαη κεξηθώο 

κε θαζαξό νμπγόλν, όπσο εκθαλίδεηαη ζηελ εμίζσζε (9) : 

CH4 + 
2

1
O = CO  +  2 H2                 ΓΖ0

298 = - 38 kJ/mol                   (9) 

Ζ απηόζεξκε αλακόξθσζε είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλα πβξίδην αλακόξθσζεο κε αηκό 

θαη POX, πνπ απνηειείηαη από ηηο αληηδξάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εμίζσζε (1), (3) θαη 
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(9) θαζώο θαη (9α)[1,26,46] : 

CH4 + 
2

3
O = CO  +  2 H2O            ΓΖ0

298 = - 520 kJ/mol                 (9α) 

Έλα ζεκαληηθό κεηνλέθηεκα απηώλ ησλ δύν παξαιιαγώλ ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ην κεγάιν 

θόζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κνλάδα δηαρσξηζκνύ ηνπ αέξα, πνπ κπνξεί λα επζύλεηαη γηα 

έσο θαη 40% ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο εγθαηάζηαζεο αεξίνπ ζύλζεζεο[4]. Απηέο νη 

παξαιιαγέο είλαη θπξίσο ειθπζηηθέο γηα κεγάιεο θιίκαθαο ζύλζεζεο Fischer-Tropsch ή γηα 

εγθαηαζηάζεηο ζύλζεζεο κεζαλόιεο [26]. 
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Κεθάιαην 2 : Ηιηαθή αλακόξθσζε 

2.1 Σπγθεληξσηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα 

      Μεγάιεο θιίκαθαο ζπγθέληξσζε ειηαθήο ελέξγεηαο επηηπγράλεηαη  ζε  πηινηηθό  επίπεδν  

θαη ζε εκπνξηθέο εγθαηαζηάζεηο CSP, κε ηεζζάξσλ εηδώλ ζπζηεκάησλ νπηηθήο  

δηακόξθσζεο, ρξεζηκνπνηώληαο θηλεηνύο αλαθιαζηήξεο (θαζξέθηεο)  πνπ παξαθνινπζνύλ  

ηνλ  ήιην· νλνκαζηηθά[47] : παξαβνιηθνύ   θνίινπ  ζπιιέθηε, γξακκηθνύ  αλαθιαζηήξα  

Fresnel, πηάηνπ/θηλεηήξα  ζύζηεκα θαη  ην  ζύζηεκα  πύξγνπ  ηζρύνο - επίζεο γλσζηό  σο  

ζύζηεκα  θεληξηθνύ  δέθηε (ζρήκα 2.1). Σα ζπζηήκαηα  απηά  έρνπλ  απνδεηρζεί  ζε  

πηινηηθό  επίπεδν, όηη ηερληθά είλαη εθηθηά ζε κεγάιε θιίκαθα (MW) θαη νη ειηνζεξκηθέο 

εγθαηαζηάζεηο  ζηνρεύνπλ  ζηελ  παξαγσγή  ειεθηξηθήο   ελέξγεηαο  από  ηηο  αθηίλεο  ηνπ  

ήιηνπ:  ε  ειηαθή  ελέξγεηα είλαη ζπγθεληξσηηθή ζε  έλα  θνκβηθό  ζεκείν,  κέζσ  ησλ  

θηλνύκελσλ  θαζξεπηώλ  εληνπηζκνύ ειηαθήο  αθηηλνβνιίαο, παξέρνληαο   έηζη  κηα κεζαία 

πξνο πςειή ζεξκνθξαζία. Ζ πςειήο πνηόηεηαο ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ ιακβάλεηαη κε απηόλ 

ηνλ ηξόπν, πξέπεη λα κεηαηξαπεί απνηειεζκαηηθά ζε κεραληθό έξγν. Γηα ηνλ ζθνπό απηό 

ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο (δέθηεο), πνπ βξίζθεηαη  ζην πεδίν 

ζπγθέληξσζεο θαη αθηηλνβνιίαο, ζην νπνίν έλα ξεπζηό κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο (αέξαο, 

λεξό, θνξεζκέλνο ή ππέξζεξκνο αηκόο, ζεξκηθό έιαην, ή ηεγκέλν άιαο) ζεξκαίλεηαη  πξώηα  

κε  ειηαθή  ελέξγεηα θαη  ζηελ  ζπλέρεηα κεηαθέξεη ηελ ελζαιπία  ηεο, γηα ηελ παξαγσγή 

αηκνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  ζηνπο  παξαδνζηαθνύο ελεξγεηαθνύο θύθινπο (Rankine, 

Brayton θαη Stirling )[48]. Ζ ζεξκνθξαζία  πνπ  κπνξεί  λα  θηάζεη ην  ξεπζηό εμαξηάηαη από 

ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθάζηνηε  ζπζηήκαηνο CSP θαη ηδηαίηεξα από ηελ ηθαλόηεηα ηνπ 

ζηελ ειηαθή  ζπγθέληξσζε.  

Από  ηελ  άιιε  πιεπξά ε ζπγθεληξσηηθή ειηαθή ελέξγεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

παξνρή πςειήο ζεξκνθξαζίαο ζεξκόηεηα δηεξγαζίαο, σο απαξαίηεηε πεγή ελέξγεηαο γηα 

ηελ  εθηέιεζε ησλ ελδόζεξκσλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ ζηηο ιεγόκελεο ειηαθέο - 

ζεξκνρεκηθέο  δηεξγαζίεο. Οη ειηαθέο - ζεξκνρεκηθέο δηεξγαζίεο αλ θαη δελ είλαη ηόζν 

αλεπηπγκέλεο  όζν  ε  ειηνζεξκηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ίδηεο 

ηερλνινγίεο  ζπγθέληξσζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο αιιά αληί  λα  ζηνρεύνπλ  ζηελ  

παξαγσγή  ειεθηξηθήο  ελέξγεηαο, ε ζπγθεληξσηηθή ειηαθή αθηηλνβνιία εζηηάδεηαη ζε έλα 

νινθιεξσκέλν  δέθηε/αληηδξαζηήξα όπνπ νη ελδόζεξκεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη  απεπζύλνληαη ζηελ παξαγσγή ρξήζηκσλ ρεκηθώλ νπζηώλ.  

Οη ηερλνινγίεο ηνπ θνίινπ παξαβνιηθνύ θαη  ηνπ  γξακκηθνύ  Fresnel  ιεηηνπξγνύλ  ζήκεξα  

ζε  κέηξηεο  αλαινγίεο  ηεο  ειηαθήο ζπγθέληξσζεο κε ζεξκαληηθό έιαην ή  λεξό – αηκό,  ζε  

εξγαδόκελεο  ζεξκνθξαζίεο  ζπλήζσο θάησ  από  500ν C. Έηζη  αλεμάξηεηα  από  ηνλ  ηύπν  

ηνπ  αληηδξαζηήξα αλακόξθσζεο θαη ηνπ θαηαιύηε, νη πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο πνπ 
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απαηηνύληαη γηα ηηο δηεξγαζίεο αλακόξθσζεο κεζαλίνπ κε αηκό ή δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

πεξηνξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ειηαθνύ ζπιιέθηε, ζηνπο δύν 

ηύπνπο: ζην  παξαβνιηθό  πηάην  θαη  ζηνλ  δέθηε  θεληξηθνύ  πύξγνπ. 
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2.2    Η  Σύδεπμε  ηεο  αλακόξθσζεο  κε  ειηαθή  ελέξγεηα: ε  ηδέα 

ηνπ  ειηαθνύ δέθηε - αληηδξαζηήξα      

   Σόζν  ε  αληίδξαζε  αλακόξθσζεο  κε  αηκό (1) όζν  θαη ε  αληίδξαζε  αλακόξθσζεο  κε  

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (2) είλαη εμόρσο ελδόζεξκεο θαη σο εθ ηνύηνπ, πξνζθέξνπλ ηελ  

δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο θαη έηζη ηεο απνζήθεπζεο ειηαθήο ελέξγεηαο. Αλ ε ειηαθή  

ελέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα  παξέρεη ηηο  ζεξκόηεηεο ηεο  αληίδξαζεο γηα  ηηο  (1)  θαη  (2)  

αληηδξάζεηο, από ηελ κία πιεπξά ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο νξπθηώλ θαπζίκσλ  

επηηπγράλεηαη, επεηδή κε απηόλ ηνλ  ηξόπν ηα  νξπθηά θαύζηκα δελ  ρξεζηκνπνηνύληαη  γηα  

λα παξάγνπλ πςειή ζεξκνθξαζία, αιιά αληίζεηα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν σο πξώηε  ύιε.  

Από ηελ άιιε  πιεπξά,  ην  αέξην  πξντόλ ζα  πεξηέρεη  26  θαη  31%  ηεο  ειηαθήο  ελέξγεηαο  

ελζσκαησκέλε ζε ρεκηθή κνξθή αληηζηνίρσο (ρακειήο ζεξκαληηθήο αμίαο βάζε, 

ππνζέηνληαο παξακνλή λεξνύ σο αηκόο ). Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, ζε παξνπζία λεξνύ ε  

αληίδξαζε αλακόξθσζεο αθνινπζείηαη από αληίδξαζε κεηαηξνπήο πδαηαεξίνπ ζύκθσλα  

κε ηελ  εμίζσζε (3). Δπεηδή  ε  αληίδξαζε  κεηαηξνπήο πδαηαεξίνπ  είλαη  εμώζεξκε,  ε  

κεηαηξνπή  ηνπ  κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε πδξνγόλν θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, κεηώλεη 

αηζζεηά ην πνζό ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζηα πξντόληα ζε 21% θαη ζηηο δύν 

πεξηπηώζεηο (αθνύ θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο 4 mole πδξνγόλνπ παξάγνληαη αλά 1 mole 

κεζαλίνπ)[24].   

Απηή ε απνζήθεπζε ειηαθήο  ελέξγεηαο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί πεξαηηέξσ κέζσ 2 

δηεξγαζηώλ. ηα ζπζηήκαηα "αλνηρηνύ βξόγρνπ", κηα πξώηε ύιε πδξνγνλαλζξάθσλ (π.ρ. 

θπζηθό αέξην, ππξνιπκέλνο ή  εμαεξσκέλνο άλζξαθαο ή πεηξέιαην ζρηζηόιηζνπ ή ρακειήο 

πνηόηεηαο αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο ή απόβιεηα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πινύζηα ζε θπζηθό 

αέξην ή άλζξαθαο κεζαλίνπ)  αλαβαζκίδεηαη ζε ελεξγεηαθό πεξηερόκελν κε ειηαθή ελέξγεηα, 

(εμίζσζε 6α) γηα λα  παξάγεη  άκεζα  "ειηαθήο   θόξηηζεο"  αέξην  ζύλζεζεο θαύζηκν γηα  

κεηαγελέζηεξε  θαύζε  ζε  έλα  ζπκβαηηθό  αεξηνζηξόβηιν (gas turbine, GT)  ή  ζε  έλα  

ζηαζκό  ζπλδπαζκέλνπ  θύθινπ (combined cycle, CC) παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Απηό ην ειηαθά "σζνύκελν"  θαύζηκν  ζα  κπνξνύζε  λα  παξέρεηαη  απιά  ζηελ  κνλάδα  

παξαγσγήο  ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  κόλν  ηηο  πξσηλέο  ώξεο, ή  ε  απνζήθεπζε  θπζηθνύ  

αεξίνπ κπνξεί  λα  πεξηιεθζεί  σο  24σξε ιεηηνπξγία  ηεο  κνλάδαο  GΣ-CC[49].  Απηέο  νη   

έλλνηεο,  ζεξκηθά  είλαη  πην  απνηειεζκαηηθέο  ζε  ζρέζε  κε  ηελ  απιή  ρξήζε ηεο  ειηαθήο  

ελέξγεηαο  γηα  ηελ  παξαγσγή   αηκνύ,  επεηδή  παίξλεηε ε  ειηαθή  ελέξγεηα  ζε  ρεκηθή  

κνξθή  παξά  ζε  αηζζεηή  ζεξκόηεηα· έηζη  ην  κεξίδην  ηεο  ειηαθήο  ελέξγεηαο  ζην  

θαύζηκν  πξντόλ  κπνξεί  λα  κεηαηξέπεηαη  ζε  ειεθηξηθή ελέξγεηα  κε  ζεκαληηθά  

πςειόηεξεο  απνδόζεηο  ζε  κεγάιεο  κνλάδεο   GΣ-CC   (45-50% ηεο ζεξκηθήο απόδνζεο) 

παξά λα ρξεζηκνπνηείηαη  ζηνλ  ιηγόηεξν  απνηειεζκαηηθό  αεξηνζηξόβηιν (30-35% ζεξκηθήο 

απόδνζεο)[50,51]. 
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Στήμα 2.1: Στήμαηα ηων  4 ηλιακών ζσγκενηρωηικών ηετνολογιών ποσ τρηζιμοποιούνηαι ζήμερα 

ζε εγκαηαζηάζεις CSP[47]. 
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ρήμα 2.2: (α) Αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ έμμεζα ζεξμαηλόμελσλ ζσιελνεηδώλ (αξηζηεξά) 

θαη ζεξμαηλόμελσλ άμεζα νγθνμεηξηθώλ (δεμηά), ειηαθώλ δεθηώλ[61]· (β) αξρέο 

ιεηηνπξγίαο, έμμεζα αθηηλνβνινύμελνπ δέθηε απνζπλδεδεμέλν από ηε μνλάδα αλαμόξθσζεο 

(αξηζηεξά), έμμεζα αθηηλνβνινύμελνπ ζσιελνεηδή αληηδξαζηήξα / δέθηε (μέζε) θαη άμεζα 

αθηηλνβνινύμελνπ αληηδξαζηήξα / δέθηε (δεμηά)· (γ) μνλνιηζηθέο θεξαμηθέο δνμέο, σο 

νγθνμεηξηθνί δέθηεο: θεξήζξαο (αξηζηεξά), αθξνύ (μέζε) [59] θαη ην αθηδσηώλ-

πηεξπγίσλ (δεμηά)· (δ) "ζθαληδόρνηξνπ" νγθνμεηξηθνύ ειηαθνύ απνξξνθεηή, ηδέα· (ε) 

πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία θαη ε ξνή θαηεπζύλζεηο ζε νγθνμεηξηθνύο απνξξνθεηέο: 

εηζεξρόμελε ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ξνή εξγαδόμελνπ-ξεπζηνύ είλαη ζηελ ίδηα γεληθή 

θαηεύζπλζε (αθξόο, θεξήζξα, θιπ., αξηζηεξά), ή ξνή θάζεηε πξνο ηελ αθηηλνβνιία 

(ζθαληδόρνηξνπ-δεμηά) [55]. 
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Πξόζζεηε πηζαλή  ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξντόληνο αεξίνπ ζύλζεζεο είλαη ζε θπςέιεο 

θαπζίκνπ γηα  πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ζε εηδηθά ρεκηθά θαη πιαζηηθά θαη πγξά θαύζηκα 

(κεζαλόιε, βελδίλε).  

ηα ιεγόκελα ζπζηήκαηα  "θιεηζηνύ  βξόγρνπ" κηα  πςειήο πνηόηεηαο πξώηε ύιε 

πδξνγνλάλζξαθα όπσο ην  κεζάλην, κεηαηξέπεηαη ζε αέξην ζύλζεζεο  κέζσ  ειηαθήο  

αλακόξθσζεο· ην  αέξην  ζύλζεζεο  ζηελ  ζπλέρεηα  απνζεθεύεηαη  ή  κεηαθέξεηαη  εθηόο  

ηνπ  ρώξνπ, πξηλ  ηελ  κεηαηξνπή  ηνπ  μαλά  ζε   κεζάλην  ζε  έλαλ  αληηδξαζηήξα  

κεζαλνπνίεζεο  πνπ  αλαθηά  ηελ  ειηαθή  ελέξγεηα  σο  ζεξκόηεηα  γηα  βηνκεραληθέο  

δηεξγαζίεο  ή  γηα  ηελ  παξαγσγή  ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ "θιεηζηνύ βξόγρνπ", ειηαθή 

αλακόξθσζε ηνπ κεζαλίνπ θαη ε αλάθηεζε ελέξγεηαο ζην κεζαλνπνηεηή έρεη ζεσξεζεί σο ε 

κέζνδνο απνζήθεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο πνπ ηαηξηάδεη ζηηο βξαρππξόζεζκεο 

απαηηήζεηο απνζήθεπζεο ησλ αηκνειεθηξηθώλ ή ζηηο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

απνζήθεπζεο ή/θαη ζηε κεηαθνξά ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε κεζαίεο απνζηάζεηο ζε πνιιέο 

ηνπνζεζίεο γηα εθαξκνγέο εθκεηάιιεπζεο ηεο ζεξκόηεηαο (κεηαμύ, γηα παξάδεηγκα, 

ζεκείσλ ζπιινγήο πςειήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ησλ κεγάισλ βηνκεραληθώλ 

θέληξσλ)[52]. Ακθόηεξεο  νη αληηδξάζεηο κεζαλνπνίεζεο (7) θαη (8) είλαη εμώζεξκεο θαη ε 

ελέξγεηα πνπ αλαθηάηαη ζην κεζαλνπνηεηή, κπνξεί θαηαξρήλ, είηε λα δνζεί ζε κηα ζπκβαηηθή 

εγθαηάζηαζε αηκνειεθηξηθνύ ή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή πςεινύ βαζκνύ 

ζεξκόηεηαο ηεο δηεξγαζίαο. Ωζηόζν, εμαηηίαο ηεο εμσζεξκηθόηεηαο ηεο αληίδξαζεο θαη 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πςειή κεηαηξνπή κεζαλίνπ, νη ζεξκνθξαζίεο πξέπεη λα 

ειέγρνληαη ώζηε λα κελ ππεξβαίλνπλ έλα κέζν εύξνο, δηαθνξεηηθά ε αξρηθή αληίδξαζε 

(αλακόξθσζεο) ζα είλαη ρξήζηκε γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο ηνπ παξαγόκελνπ  αηκνύ 

κόλν γηα ηελ ζεξκηθή δηεξγαζία θαη όρη γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Παξαδνζηαθά, απηό 

έρεη αληηκεησπηζηεί κε ηε ρξήζε κηαο πςειήο αλαθύθισζεο θαη έηζη αξαίσζεο ηνπ αεξίνπ 

εηζόδνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ζεξκνθξαζία θάησ από 450 νC. Όκσο ζηηο κέξεο καο 

ππάξρνπλ πνιιά ηερλνινγηθά ζρέδηα θαη πηινηηθέο κνλάδεο (π.ρ. δηεξγαζία TREMPTM ηεο 

Halor Topsoe) γύξσ από ηελ αλάθηεζε ηεο ζεξκόηεηαο σο πςειήο πίεζεο ππέξζεξκν αηκό 

ζε 100 bar g/540 νC πνπ κπνξεί λα δνζεί άκεζα ζε έλα θύθιν αηκνζηξνβίινπ[53].  

Γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό ζρεδηαζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειηαθνύ δέθηε/αληηδξαζηήξα, ε 

ηδέα γηα ηνλ "παξαδνζηαθό", ρεκηθήο κεραληθήο, αληηδξαζηήξα ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε 

ηξόπνπο ηέηνηνπο ώζηε λα επηηεπρζεί απνδνηηθή ζέξκαλζε ηνπ αληηδξαζηήξα κέζσ ηεο 

ζπγθεληξσηηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Αθξηβώο όπσο θαη ζηε "παξαδνζηαθή" κε-ειηαθή 

ρεκηθή κεραληθή, ν ηύπνο ηνπ θαηαιπηηθνύ αληηδξαζηήξα κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δύν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην αλ ηα ζσκαηίδηα ηνπ θαηαιύηε θαηαλέκνληαη ηπραία ή 

"θαλνληθά" ζην ρώξν, ζε επίπεδν αληηδξαζηήξα: ε πξώηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη 

ζηαζεξέο θαη ξεπζηνπνηεκέλεο θαηαιπηηθέο θιίλεο· ε δεύηεξε πεξηιακβάλεη ηα ιεγόκελα 
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"δνκεκέλα" θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα, όπσο θεξήζξαο, αθξνύ θαη κεκβξάλεο θαηαιπηηθόο 

αληηδξαζηήξαο, όπνπ θαη νη ηξεηο επηηξέπνπλ ηελ ηπραηόηεηα ζε επίπεδν αληηδξαζηήξα[54].  

 

 

ρήμα 2.3: Γηάθνξεο ζρεδηαζηηθέο απόςεηο γηα ηνπο ειηαθνύο αληηδξαζηήξεο[56]. 
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Οη ειηαθνί δέθηεο κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε δύν γεληθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην 

κεραληζκό κεηαθνξάο ηεο ειηαθήο ζεξκόηεηαο ζην ξεπζηό: άκεζα θαη έκκεζα 

ζεξκαηλόκελνη. Σν θνηλό ραξαθηεξηζηηθό κε ηνπο παιαηνύο έκκεζα αθηηλνβνινύκελνπο 

δέθηεο είλαη όηη ε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο ζην εξγαδόκελν ξεπζηό δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

πάλσ ζηελ επηθάλεηα ε νπνία είλαη εθηεζεηκέλε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Αληίζεηα, ππάξρεη 

έλα ελδηάκεζν αδηαθαλέο ηνίρσκα πνπ από ηελ κηα πιεπξά ζεξκαίλεηαη από ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία θαη από ηελ άιιε κεηαθέξεη ηε ζεξκόηεηα ζην εξγαδόκελν ξεπζηό[55].Σα 

απινύζηεξα παξαδείγκαηα είλαη νη ζπκβαηηθνί ζσιελνεηδή δέθηεο πνπ απνηεινύληαη από 

απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο εθηεζεηκέλεο ζηελ ζπγθεληξσηηθή ειηαθή αθηηλνβνιία. Σν ξεπζηό 

(π.ρ. αέξην ή ηεγκέλν άιαο) θηλείηαη ζε κηα θαηεύζπλζε θάζεηε πξνο εθείλε ηεο 

πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (ζρήκα 2.2α αξηζηεξά)· ε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο 

πξνο ην ζεξκηθό ξεπζηό γίλεηαη ζηα αδηαθαλή ηνηρώκαηα ηνπ δέθηε, από ηελ εμσηεξηθή 

πξνο ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ηνηρώκαηνο, κέζσ εμαλαγθαζκέλεο ζπλαγσγήο.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ δέθηε/αληηδξαζηήξα δύν επηπιένλ επηινγέο είλαη δπλαηέο: ζηελ 

πξώηε ν δέθηεο θαη ν αληηδξαζηήξαο είλαη απνζπλδεδεκέλνη. Ο ηειεπηαίνο δελ βξίζθεηαη 

ζην εζσηεξηθό ηεο ειηαθήο κνλάδαο απνξξόθεζεο: ε ελέξγεηα ελόο, ζεξκό-ειηαθνύ δέθηε, 

κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο ξεπζηνύ κεηαθέξεηαη κέζσ κεκνλσκέλσλ ζσιήλσλ ζε έλα 

αληηδξαζηήξα, όπνπ γίλνληαη νη ελδνζεξκηθέο ρεκηθέο αληηδξάζεηο (ν αληηδξαζηήξαο πνπ 

ζεξκαίλεηαη έκκεζα κε απηό ηνλ ηξόπν, ζπλαληάηε ζπρλά ζηελ βηβιηνγξαθία σο 

"αιινζεξκηθόο"). Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο απηνύ ηνπ ηξόπνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.2β αξηζηεξά. 

Ζ ίδηα "απνζπλδεδεκέλε " δηακόξθσζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί όηαλ κηα άιιε πεγή 

εθηόο ηεο πςειήο-ζεξκνθξαζίαο ειηαθήο πεγήο, είλαη δηαζέζηκε π.ρ. έλαο ρεκηθόο 

αληηδξαζηήξαο πνπ λα κπνξεί λα ζεξκαλζεί κέζσ ζεξκνύ ειίνπ, πνπ πξνέξρεηαη από 

ππξεληθνύο αληηδξαζηήξεο. Δλαιιαθηηθά, νη ειηαθά-ζεξκαηλόκελνη ζσιελνεηδήο δέθηεο 

κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ ην πιηθό ηνπ θαηαιύηε, είηε ζε ζηαζεξέο θιίλεο είηε ζε πγξέο θιίλεο 

(όηαλ ην πιηθό είλαη πάλσ από ηε ζεξκνθξαζία ζύληεμεο ηνπ θαη ην αληηδξώλ αέξην εγρύεηαη  

ζηελ πγξή θιίλε[56] ζε κηα αλαινγία ηεο ηερληθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζε αέξηεο 

κεηαιινπξγηθέο θαηεξγαζίεο κε ην ρύζηκν ηεγκέλνπ κεηάιινπ), ή, ηέινο , είηε ζε δνκεκέλα 

ζπγθξνηήκαηα – όπνπ θαη πάιη ν θαηαιύηεο ζεξκαίλεηαη κέζσ αγσγήο κέζσ ησλ 

ηνηρσκάησλ ηνπ ζσιήλα. Ζ δηαδηθαζία δείρλεηαη ζρεκαηηθά ζην ζρήκα 2.2β,κέζε. Μηα ζεηξά 

από ζρεδηαζκέλεο εθδνρέο ησλ ελ ιόγσ αληηδξαζηήξσλ  γηα ηελ ειηαθή παξαγσγή 

πδξνγόλνπ, ππάξρνπλ από ην 1981 θαη θαίλνληαη ζην ζρήκα 2.3. Σέινο κηα άιιε εθδνρή 

ησλ έκκεζα ζεξκαηλόκελσλ δεθηώλ είλαη νη ιεγόκελνη απαγσγήο ζεξκόηεηαο δέθηεο, όπνπ 

ε ζπγθεληξσηηθή ειηαθή αθηηλνβνιία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμάηκηζε κηαο πγξήο νπζίαο 

(π.ρ. πγξό λάηξην), ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπκππθλώλεηαη ζηνπο ζσιήλεο πνπ πεξηέρνπλ 

ην αληηδξώλ αέξην, απειεπζεξώλνληαο ηε ζεξκόηεηα από ηελ εμάηκηζε, ε νπνία ζε απηή ηελ 
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πεξίπησζε κεηαθέξεηαη ηζόζεξκα ζην αληηδξώλ κέζσ ησλ ηνηρσκάησλ, εθόζνλ ε εμάηκηζε 

– ζπκπύθλσζε ιακβάλεη ρώξα ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία[57].  

Ωζηόζν ε πην άκεζε θαη ζπλεπώο δπλεηηθά απνηειεζκαηηθή κέζνδνο, πεξηιακβάλεη 

άκεζε ζέξκαλζε ηνπ ξεπζηνύ από ηε ζπγθεληξσηηθή δέζκε, εμαιείθνληαο έηζη ην ηνίρσκα, 

όπσο ηνλ απνξξνθεηή θσηόο θαη ηνλ αγσγό ζεξκόηεηαο. Οη άκεζα αθηηλνβνινύκελνη 

δέθηεο (directly irradiated receivers, DIR) θάλνπλ ρξήζε ησλ ξεπκάησλ ηνπ ξεπζηνύ ή ηα 

ζηεξεά ζσκαηίδηα εθηίζεληαη απεπζείαο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Έλα βαζηθό ζηνηρείν ησλ 

DIR είλαη ν απνξξνθεηήο: ην ζπζηαηηθό πνπ απνξξνθά ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη 

κεηαθέξεη ηελ ελέξγεηα ηνπ ζην εξγαδόκελν ξεπζηό πνπ ξέεη κέζα θαη πάλσ ηνπ. Οη DIR 

ιέγνληαη αιιηώο θαη "νγθνκεηξηθνί" δέθηεο, δεδνκέλνπ όηη επηηξέπνπλ ηελ ζπγθεληξσηηθή 

ειηαθή αθηηλνβνιία λα δηεηζδύζεη θαη λα απνξξνθεζεί  εληόο νιόθιεξνπ ηνπ όγθνπ ηνπ 

απνξξνθεηή. ε άιινπο ζρεδηαζκνύο, ν απνξξνθεηήο είλαη είηε κία ζηαζεξή κήηξα 

(πιέγκα, ζπξκάηηλν πιέγκα, αθξόο, θεξήζξα θαη ηα ινηπά(θιπ.)) είηε θηλνύκελα ζσκαηίδηα 

(ζπλήζσο ζηεξεά).  

Οη DIR κε ζηαζεξήο κήηξαο απνξξνθεηέο είλαη απινί θαη νη πην θνηλνί ηεο πνηθηιίαο ησλ 

νγθνκεηξηθώλ δεθηώλ. Δδώ ε κήηξα πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα απνξξνθήζεη πςειήο 

ζπγθέληξσζεο αθηηλνβνιία, παξέρνληαο ηαπηόρξνλα επαξθή ζπλαγσγή ζεξκόηεηαο πξνο 

ηε ξνή ηνπ εξγαδόκελνπ αεξίνπ. Απαηηείηαη επίζεο λα δηαηεξεζνύλ νη ζεξκηθέο 

θαηαπνλήζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηηο κεγάιεο θιίζεηο θαζώο θαη ην ζεξκηθό ζνθ πνπ 

πξνθαιείηαη από ηελ ηαρεία ςύμε - ζέξκαλζε ηνπ θύθινπ. Σέηνηνη δέθηεο ήξζαλ ζην 

πξνζθήλην ζηηο αξρέο ηνπ 1980[56,58], απνηεινύληαη από ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο κε 

θαηαζθεπαζηηθά πιηθά πνπ έρνπλ κεγάιν πνξώδεο ηθαλά λα απνξξνθήζνπλ ηε 

ζπγθεληξσηηθή ειηαθή αθηηλνβνιία θαη λα ηε κεηαθέξνπλ ζε έλα αέξην κέζν κεηαθνξάο 

ζεξκόηεηαο[59,60]. Γηα παξάδεηγκα, ην αέξην (αέξαο), κπνξεί λα νδεγεζεί κέζσ ηνπ 

απνξξνθεηή, ξένληαο καδί κε ηηο απνξξνθεηηθέο δνκέο παξάιιεια πξνο ηε θαηεύζπλζε 

ηεο εηζεξρόκελεο αθηηλνβνιίαο (ζρήκα 2.2α, δεμηά)[61]. Ωο εθ ηνύηνπ, ε ηδέα ηνπ 

νγθνκεηξηθνύ δέθηε ζπλεπάγεηαη όηη ε ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ε εμαγσγή ζεξκόηεηαο 

παίξλνπλ κέξνο ζηελ ίδηα επηθάλεηα ηαπηόρξνλα (ζρήκα 2.2β, δεμηά), ε νπνία ιεηηνπξγεί 

επίζεο θαη σο επηθάλεηα αληίδξαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε άκεζε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο 

κέζσ ηεο αθηηλνβνιίαο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέθηε/αληηδξαζηήξα είλαη πνιύ πην 

απνηειεζκαηηθή από εθείλε πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο από ηα 

ηνηρώκαηα ελόο ζσιελνεηδνύο δέθηε/αληηδξαζηήξα. Δπηπιένλ απηή ε άκεζε αθηηλνβνιία 

πξνθαιεί ηηο πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζην ζύζηεκα ζηελ επηθάλεηα ηνπ απνξξνθεηή, ε 

νπνία είλαη θαη ηαπηόρξνλα ε ζέζε ηεο αληίδξαζεο. Λακβάλνληαο ππόςε ηνπο κεραληζκνύο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα 1.1 απηό νδεγεί ζε αύμεζε ηεο κεηαηξνπήο ζε ζύγθξηζε κε 

ηα άιια πξόηδεθη. ην πξόηδεθη ηνπ αληηδξαζηήξα αθηηλνβνινύκελνπ ζσιήλα, γηα 
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παξάδεηγκα, ε πςειόηεξε ζεξκνθξαζία πνπ ζπλαληνύκε είλαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα 

ηνπ θαη ιόγσ ηεο αληίζηαζεο ηεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο κέζσ αγσγήο δηακέζνπ ηνπ 

ηνηρώκαηνο, ε πξαγκαηηθή ξνή ζεξκόηεηαο πξνο ηελ πεξηνρή ηεο αληίδξαζεο (εζσηεξηθή 

πεξηνρή ηνπ ζσιήλα) είλαη πνιύ ρακειόηεξε. Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκνύ ησλ ζεξκνθξαζηώλ 

ησλ πιηθώλ ηνπ ζσιήλα, κεηώλεηαη ζεκαληηθά ε ζεξκνθξαζία ηεο αληίδξαζεο. Δπηπιένλ 

ζηνπο νγθνκεηξηθνύο δέθηεο/αληηδξαζηήξεο, πςειήο ελέξγεηαο ξνέο κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ, ιόγσ ρεκηθήο ςύμεο από ηελ ελδόζεξκε αληίδξαζε ζε αληίζεζε κε ηελ 

αηζζεηή ςύμε ιόγσ δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ ηνπ αεξίνπ ξεύκαηνο θαη ηεο δνκήο ηνπ 

απνξξνθεηή. Απηό νδεγεί ζε κηθξόηεξε πεξηνρή απνξξνθεηή κεηώλνληαο ηηο ζπλνιηθέο 

απώιεηεο επαλαθηηλνβνιίαο ηεο δνκήο ζε ζύγθξηζε κε άιιεο ηερλνινγίεο, όπνπ ρξεηάδνληαη 

κεγαιύηεξεο πεξηνρέο απνξξνθεηή γηα λα επηηεπρζεί ε ίδηα παξαγσγή αεξίνπ ζύλζεζεο.  

Σέηνηεο δνκέο δέθηε κπνξνύλ λα είλαη από ράιπβα ή θεξακηθά πιέγκαηα[60,62], θεξακηθό 

αθξό (ζρήκα 2.2γ, αξηζηεξά) ή πνιιαπιώλ δίαπισλ θεξήζξεο (ζρήκα 2.2γ, κέζε). ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα απηέο νη δνκέο έρνπλ δνθηκαζηεί εθηεηακέλα ζε CSP εγθαηαζηάζεηο[60,62-

65]. Οη νγθνκεηξηθνί δέθηεο πνπ βαζίδνληαη ζε θεξακηθέο θεξήζξεο αλαπηύζζνληαη ζην 

Γεξκαληθό Κέληξν Αεξνδπλακηθήο (German Aerospace Center, DLR), έρνπλ θζάζεη ζην 

επίπεδν εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο 1,5 MWe ζηνλ ειηαθό πύξγν ηνπ ζεξκνειεθηξηθνύ 

ζηαζκνύ ηνπ Ενύιηρ (Solar Tower Julich, STJ), πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζεξκάλνπλ ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα κε ζεξκνθξαζίεο πεξίπνπ 700 νC, θάηη πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ζε παξαδνζηαθνύο ελεξγεηαθνύο θύθινπο πνπ παξέρνπλ 

ελέξγεηα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία[66]. Δξεπλεηέο ζην Ηλζηηηνύην Φπζηθήο ηνπ Βάηζκαλ 

(Weizmann Institute of Science, WIS), ηνπ Ηζξαήι, έρνπλ εξεπλήζεη κηα ελαιιαθηηθή 

ζρεδίαζε ηεο δνκήο ηνπ νγθνκεηξηθνύ ειηαθνύ απνξξνθεηή (άκεζα αθηηλνβνινύκελνπ) κε 

ην παξαηζνύθιη "ζθαληδόρνηξνο" θαη παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ζην ζρήκα 2.2γ, δεμηά[55]. 

Μηα ζεηξά από αθηδσηά πηεξύγηα θαηαζθεπαζκέλα κε επηκήθε πιηθά κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο 

θηηαγκέλα από θεξακηθνύο ζσιήλεο ή ξάβδνπο (δειαδή, ηα "αγθάζηα" ηνπ ζθαληδόρνηξνπ), 

εκθπηεύνληαη ζε κηα επίπεδε βάζε. Σν εγθάξζηαο ξνήο πξόηππν εηζάγεη ηπξβώδε αλάκημε 

θαη εληζρύεη ην πνζνζηό ηεο ζπλαγσγήο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο από ηε κήηξα ηνπ 

απνξξνθεηή ζην ξεπζηό. Απηόο είλαη παξόκνηνο κεραληζκόο κε απηόλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε πνιινύο ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο ζπλαγσγήο, πνπ πεξηιακβάλνπλ δέζκεο ζσιήλσλ ή 

αθηδσηά πηεξύγηα.  

πρλά νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο απαηηνύλ όηη ν απνξξνθεηήο ζα δηαρσξηζηεί θπζηθά από 

ην πεξηβάιινλ· π.ρ. όηαλ ε ξνή είλαη ππό πίεζε ή όηαλ ην εξγαδόκελν ξεπζηό δελ είλαη 

αέξαο. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ν απνξξνθεηήο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε έλα 

δηαθαλέο άλνηγκα, ην νπνίν επηηξέπεη ην ζπγθεληξσκέλν θσο λα εηζέιζεη ζηνλ 
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απνξξνθεηή, θαζώο δηαρσξίδεη ην εξγαδόκελν αέξην κε ην αέξα πεξηβάιινληνο. Σέηνηνη 

ππό πίεζε νγθνκεηξηθνί απνξξνθεηέο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη δνθηκαζηεί ζην WIS[67]. 

 ε κηα άκεζε αλαινγία κε "ζπκβαηηθέο" θαηαιπηηθέο εθαξκνγέο[68,69], γίλεηαη θαλεξό όηη 

θαη ηα ηξία δνθηκαζκέλα κνληέια πνξώδνπο νγθνκεηξηθνύ απνξξνθεηή πνπ θαίλνληαη ζην 

ζρήκα 2.2γ, κπνξνύλ λα επηθαιπθζνύλ κε ηα θαηάιιεια ιεηηνπξγηθά πιηθά ηθαλά λα 

εθηειέζνπλ/θαηαιύζνπλ κηα πνηθηιία ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ πςειήο ζεξκνθξαζίαο – 

αλάκεζα ηνπο ε αλακόξθσζε – θαη έηζη κεηαζρεκαηίδνληαη θαη πξνζαξκόδνληαη λα 

ιεηηνπξγνύλ σο ειηαθνί ρεκηθνί δέθηεο/αληηδξαζηήξεο, όπνπ νη ρεκηθέο αληηδξάζεηο 

κπνξνύλ λα πάξνπλ κέξνο, κε έλα απνηειεζκαηηθό θαη θνκςό ηξόπν κε ηε βνήζεηα ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ πιηθώλ, αθηλεηνπνηεκέλσλ πάλσ ζηα πνξώδε ηνηρώκαηα ηνπο[48]. Σέηνηεο 

ζπζθεπέο πεξηιακβάλνπλ έλα νινθιεξσκέλν ειηαθό δέθηε – κνλάδα ρεκηθνύ 

αληηδξαζηήξα, ζηνλ νπνίν έλαο επηθαιπκκέλνο-θαηαιύηεο πνξώδνπο κήηξαο, απνξξνθά 

νγθνκεηξηθά ηελ ζπγθεληξσηηθή ειηαθή (αθηηλνβόινο) ελέξγεηα απεπζείαο ζηηο ζέζεηο ηνπ 

θαηαιύηε, πξνσζώληαο εηεξνγελείο αληηδξάζεηο κε αέξηα πνπ ξένπλ κέζσ ηεο κήηξαο 

(απνξξνθεηή) – έηζη αλαθέξνληαη σο άκεζα αθηηλνβνινύκελνη νγθνκεηξηθνί 

δέθηεο/αληηδξαζηήξεο (directly irradiated volumetric receiver/reactor, DVRR). Με απηό ηνλ 

ηξόπν ε απνξξνθνύκελε αθηηλνβνιία κεηαηξέπεηαη από ζεξκηθή ζε ρεκηθή κνξθή, 

απνζεθεύνληαο έηζη ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζηνπο ρεκηθνύο δεζκνύο ησλ πξντόλησλ ηεο 

αληίδξαζεο θαη όρη σο ζεξκηθή ελέξγεηα ζην εξγαδόκελν ξεπζηό. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε 

άκεζε ζέξκαλζε ζηελ πεξίπησζε ηνπ δέθηε/αληηδξαζηήξα, απαηηεί ηε ρξήζε ελόο 

δηαθαλνύο αλνίγκαηνο πνπ απνκνλώλεη ηα αληηδξώληα αέξηα ξεύκαηα από ηνλ αέξα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη παξέρεη ζηνλ αληηδξαζηήξα ιεηηνπξγία, θάησ από κε-αηκνζθαηξηθέο 

πηέζεηο αλ ρξεηαζηεί.  

Κάζε ηύπνο δέθηε/αληηδξαζηήξα έρεη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ· 

νπόηε δελ είλαη έθπιεμε ην γεγνλόο όηη όια ηα παξαπάλσ θόλζεπη δεθηώλ/αληηδξαζηήξσλ 

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ειηαθά-νδεγεκέλε αλακόξθσζε ζε κηθξόηεξν ή 

κεγαιύηεξν βαζκό, έρνπλ θηάζεη ζε κεγαιύηεξα επίπεδα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ε 

αλακόξθσζε θπζηθνύ αεξίνπ ππήξμε ε πξώηε δηαδηθαζία γηα ειηαθή κεηαηξνπή ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ, δνθηκαζκέλε ζε κηα κεραληθή θιίκαθα ησλ κεξηθώλ εθαηνληάδσλ 

θηινβάη ηεο ηζρύνο εηζόδνπ.  

Πξόζζεηα δεηήκαηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εγγελώο παξνδηθή θύζε ηεο ειηαθήο 

ιεηηνπξγίαο, πνπ απαηηνύλ εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξόιεςε δπζιεηηνπξγηώλ ηεο δηαδηθαζίαο 

θαη απνθπγήο κε-πξνηηκώκελσλ ζπλζεθώλ ηεο δηεξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζε ζρέζε κε 

ην ζέκα ηεο ελαπόζεζεο άλζξαθα πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ε επηθίλδπλε πεξηνρή ζεξκνθξαζηώλ όπνπ ε ελαπόζεζε άλζξαθα είλαη πηζαλό 

λα ιάβεη ρώξα, θηάλεηαη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ηελ εκέξα από ηελ εθθίλεζε κέρξη ηνλ 
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ηεξκαηηζκό. Γη’ απηό πνιύ ζπγθεθξηκέλα θαη πξνζεθηηθά επηρεηξεζηαθά κέζα, πξέπεη λα 

ιεθζνύλ. Ζ πξνζαξκνγή ησλ ξνώλ ηεο κάδαο θαη εηδηθόηεξα ε αλαινγία S/C ηνπ αέξηνπ 

αληηδξώληνο, ζα είλαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηεξγαζίαο. Μηα 

θαηάιιειε ζηξαηεγηθή ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα πξνβιέπεη γηα παξάδεηγκα έλαλ δηαθόπηε-

αλνίγκαηνο ηεο ξνήο ησλ αληηδξώλησλ αθνύ έρεη επηηεπρζεί επαξθήο ζεξκνθξαζία 

αληίδξαζεο  ηα πξσηλά θαη έλα δηαθόπηε θιεηζίκαηνο γηα όηαλ ε άκεζα θαλνληθή αθηηλνβνιία 

(Direct Normal Irradiance, DNI) έρεη πέζεη θάησ από έλα όξην ηα βξάδηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήμα 2.4: Γηάθνξνη ειηαθνί αλαμνξθσηέο πνπ αλαπηύρζεθαλ θαη δνθημάζηεθαλ ζην 

Ηλζηηηνύην Καηάιπζεο ηνπ Ννβνζημπίξζθ, ηεο πξώελ νβηεηηθήο Έλσζεο ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 90: (α) θαη (β) ζσιελνεηδείο αληηδξαζηήξεο με μεηαιιηθά ηνηρώμαηα θαη 

ηνηρώμαηα ραιαδία, αληίζηνηρα, πνπ πεξηέρεη θαηαιύηε ζε μνξθή ζθόλεο· (γ) ζσιελνεηδήο 

αληηδξαζηήξαο πνπ πεξηέρεη δνμεμέλνπο θαηαιύηεο (δειαδή, ζθαηξίδηα, θεξήζξεο)· (δ) 

ημήμα ελόο μνλνύ θαηαιπηηθνύ ζσιήλα θαη ηππηθνί δνμεμέλνη θαηαιύηεο· (ε) ζεμαηηθή 

απεηθόληζε ηεο ιεηηνπξγία  ησλ θαηαιπηηθώλ ζσιήλσλ[71]· (δ) ειηαθόο αλαμνξθσηήο ζε 

ιεηηνπξγία ζην εζηηαθό ζεμείν ηνπ ζπιιέθηε μνξθήο πηάηνπ· (ε) ν ειηαθόο αλαμνξθσηήο 

μεηά ηε ιεηηνπξγία[73]. 
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2.3 Παγθόζκηα έξεπλα γηα ηελ ειηαθή ζεξκηθή αλακόξθσζε ησλ 

αέξησλ πξώησλ πιώλ 

2.3.1 Ηιηαθή ζεξκηθή αλακόξθσζε ηνπ κεζαλίνπ 

Ζ ηδέα ηεο ειηαθά-νδεγεκέλεο αλακόξθσζεο επηλνήζεθε ην 1982 από ηνλ J.A. Chubb 

ηνπ Ναπηηθνύ Δξεπλεηηθνύ Δξγαζηεξίνπ ησλ Ζ.Π.Α., όπνπ ήηαλ απηόο πνπ πξόηεηλε ηνλ 

θύθιν αλακόξθσζεο-κεζαλνπνίεζεο ηνπ κεζαλίνπ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα σο κεραληζκό 

γηα ηελ κεηαηξνπή θαη ηε κεηαθνξά ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο κέζσ ειηαθώλ ζπζθεπώλ[52] θαη 

ιεηηνύξγεζε έλα ιεηηνύξγεζε έλα ζσιελνεηδή ειηαθό αλακνξθσηή κε θαηαιύηε ξνπζελίνπ 

(Ru) ζηνλ ειηαθό θνύξλν ηνπ White Sands (πόιε ζην Νέν Μεμηθό ησλ Ζ.Π.Α.)[70]. Σν 

ελδηαθέξνλ γη’ απηή ηελ ηερλνινγία αλαβίσζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κε ηελ αξρηθή 

έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο ειηαθά-νδεγεκέλεο αλακόξθσζεο, κε επίθεληξν ηελ ηδέα ηνπ 

θιεηζηνύ βξόγρνπ γηα ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε αλαινγία κε 

ην όηη ε πςειήο ζεξκνθξαζίαο ελέξγεηα ηξνθνδνηείηαη από έλα ππξεληθό αληηδξαζηήξα. 

Παξάιιειεο εξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ζην Ηλζηηηνύην 

Καηάιπζεο, ζην Novosibirsk ηεο πξώελ νβηεηηθήο Έλσζεο[71-73], όπνπ ζνβηεηηθέο 

έξεπλεο ζρεδηάζηεθαλ θαη δνθηκάζηεθαλ ζε κηα πνηθηιία θαηαιπηηθώλ 

δεθηώλ/αληηδξαζηήξσλ πάλσ ζηελ ίδηα εξεπλεηηθή γξακκή ηνπ θύθινπ αλακόξθσζεο-

κεζαλνπνίεζεο ηνπ κεζαλίνπ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Οη 

αληηπξνζσπεπηηθέο θσηνγξαθίεο ηέηνησλ ζσιελνεηδώλ ειηαθώλ αλακνξθσηώλ πνπ 

πεξηέρνπλ θαηαιύηεο, είηε ζθόλεο είηε δνκεκέλνπο, θαη δνθηκάζηεθαλ εθείλε ηε πεξίνδν, 

θαίλνληαη ζην ζρήκα 2.4[71]. Δηδηθόηεξα, ε ειηαθή αλακόξθσζε κε αηκό ζε έλα θιεηζηό 

θύθιν, έρεη επηδεηρζεί ρξεζηκνπνηώληαο έλα θαηαιύηε Ru θαη έλα κεζαλνπνηεκέλν θαηαιύηε 

Ni[73]. Ο ειηαθόο θαηαιπηηθόο αλακνξθσηήο ήηαλ ηνπνζεηεκέλνο ζην εζηηαθό ζεκείν 

παξαβνιηθνύ πηάηνπ (ζρήκα 2.4γ). Σν ζπγθξόηεκα ηνπ αλακνξθσηή πεξηείρε ζην 

κνλσκέλν πεξίβιεκα έλαλ αηκνπνηεηή λεξνύ, έλα ππεξζεξκαληήξα αηκνύ, κηα θνηιόηεηα 

ππνδνρήο ειηαθήο ξνήο γύξσ από ηελ νπνία βξηζθόηαλ ε θιίλε ηνπ θαηαιύηε θαη έλαο 

κεηξεηήο ελαιιαγήο ζεξκόηεηαο γηα ηελ αλάθηεζε ηεο ζεξκόηεηαο ησλ πξντόλησλ ηεο 

αληίδξαζεο. Ζ εμάηκηζε ηνπ λεξνύ θαη ε ζέξκαλζε ηνπ αηκνύ ζηε ζεξκνθξαζία ηεο θιίλεο 

ηνπ θαηαιύηε επηηεύρζεθαλ απνθιεηζηηθά ζε βάξνο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. Ζ δηάκεηξνο ηνπ 

εμσηεξηθνύ πεξηβιήκαηνο ηνπ αλακνξθσηή ήηαλ 42 cm, ην ύςνο ηνπ 34cm θαη ην βάξνο 

όισλ ησλ αληηδξαζηήξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θαηαιύηε δελ μεπεξλνύζαλ ηα 15 

kg. Ζ αληίδξαζε δηεμήρζε ζε επίπεδα ζπλνιηθήο ηζρύνο εηζόδνπ ηεο πξνζπίπηνπζαο 

ειηαθήο ελέξγεηαο ησλ 5 kW θαη πηέζεηο κεηαμύ 1,8 θαη 2,8 atm, όπνπ αλαθέξζεθε ζρεδόλ 

πιήξε αλακόξθσζε κεζαλίνπ, ζε ζεξκνθξαζίεο αεξίνπ ζηελ έμνδν ηεο θιίλεο ηνπ θαηαιύηε 

κεηαμύ 650 θαη 700 νC. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε αλάπηπμε κηαο ειηαθά-νδεγεκέλεο ηερλνινγίαο 
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αλακόξθσζεο κεζαλίνπ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κειεηήζεθε ζε ηερληθό επίπεδν ζην 

Ηζξαήι θαη ηελ Γεξκαλία ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο R&D ηνπ Γηεζλνύο Δλεξγεηαθνύ 

Οξγαληζκνύ πζηεκάησλ  Ζιηαθήο Ηζρύνο θαη Υεκηθήο Δλέξγεηαο (International Energy 

Agency Solar Power and Chemical Energy Systems). Μεηαμύ 1988 θαη 1992 ζηελ 

πξνζπάζεηα λα αλαπηύμνπλ πην νηθνλνκηθνύο, ζπκπαγήο δέθηεο γηα αλακόξθσζε 

κεζαλίνπ, μεθίλεζαλ εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα ζηα Γηεζλή Δξγαζηήξηα ηεο Sandia (Sandia 

National Laboratories, SNL) ησλ Ζ.Π.Α.[74], ζην DLR θαη ζην WIS, ηόζν κε έκκεζα 

ζεξκαηλόκελνπο ζσιελνεηδνύο αληηδξαζηήξεο, θαζώο θαη κε ηνπο πξώηνπο 

πιαηζησκέλνπο δέθηεο/αληηδξαζηήξεο, όπνπ ν θαηαιύηεο ζεξκαηλόηαλ απεπζείαο από 

ζπγθεληξσηηθή ειηαθή δέζκε[75-77]. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

παξαπάλσ κειεηώλ ζπλνςίδνληαη ζπγθξηηηθά [78].  

Έλα ζεκαληηθό κέξνο ησλ εξγαζηώλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 25 ρξόληα γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο ειηαθήο αλακόξθσζεο κεζαλίνπ 

θαη άιισλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζην DLR, WIS θαη SNL, ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ζην 

πιαίζην θνηλώλ πξνγξακκάησλ. ρεηηθή έξεπλα γηα ηελ ειηαθή αλακόξθσζε γίλεηαη 

ζήκεξα ζε όιν ηνλ θόζκν, θπξίσο από εξγαζηήξηα θαη εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα πνπ 

δηαζέηνπλ κεγάιεο θιίκαθαο πηινηηθέο εγθαηαζηάζεηο CSP, όπσο ε Ζιηαθή Πιαηθόξκα 

ηεο Αικεξίαο, ηεο Ηζπαλίαο, όπνπ ιεηηνπξγεί από ην Κέληξν Δλεξγεηαθώλ 

Πεξηβαιινληηθώλ θαη Σερλνινγηθώλ Δξεπλώλ ( by Centro De Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales Y Tecnológicas, PSA-CIEMAT), ην Οκνζπνλδηαθό Ηλζηηηνύην 

Σερλνινγίαο-Ηλζηηηνύην ηνπ Paul Scherre (Eidgenoessische Technische Hochschule—Paul 

Scherrer Institute, ETH/PSI), ζηε Επξίρε ηεο Διβεηίαο, ε Δζληθή Τπεξεζία γηα Νέεο 

Σερλνινγίεο, Δλέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ (Ente per le Nuove tecnologie, l′ Energia el′ 

Ambiente, ENEA), ζηε Ρώκε ηεο Ηηαιίαο θαζώο θαη ζηελ Δπξώπε από ην ηκήκα ηνπ 

Δζληθνύ Δξγαζηεξίνπ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (Department of Energy′s National 

Renewable Energy Laboratory, NREL), ηελ εηαηξία ηεο Sandia θαη ην παλεπηζηήκην ηνπ 

Κνινξάλην, ζηηο Ζ.Π.Α., ηνλ Οξγαληζκό Κνηλνπνιηηείαο Δπηζηεκνληθήο θαη Βηνκεραληθήο 

Έξεπλαο (the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, CSIRO), 

ζην Νηνύθαζηι , ζηελ Απζηξαιία, ζην παλεπηζηήκην Νiigata θαη ην Ηλζηηηνύην Σερλνινγίαο 

ηνπ Σόθπν, ζηελ Ηαπσλία θαη ην παλεπηζηήκην Inha ηεο Κνξέαο, κεηαμύ άιισλ. Οη 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε γεληθά πξόηδεθη αλακνξθσηή θαη ζε 

πξόηδεθη γηα ηε βειηίσζε ηνπ θαηαιπηηθνύ ζπζηήκαηνο (π.ρ. θαηαιύηεο θαη δνκή πνπ 

εθαξκόδεηαη πάλσ). Όζνλ αθνξά ηνπ θαηαιύηεο ζηελ ειηαθή αλακόξθσζε, ππάξρνπλ δύν 

ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ απαηηνύλ πεξαηηέξσ αλάπηπμε: ε ηηκή γηα θαηαιύηεο επγελώλ 

κεηάιισλ πνπ είλαη θαηάιιεια γηα μεξή αλακόξθσζε ηνπ κεζαλίνπ, είλαη πνιύ πςειή γηα 

βηνκεραληθή εθαξκνγή. Γη’ απηό ην ιόγν έλαο ππνζηεξηγκέλνο θαηαιύηεο ληθειίνπ πνπ είλαη 



 35 

ηθαλόο λα εθηειέζεη μεξή αλακόξθσζε κεζαλίνπ ρσξίο απελεξγνπνίεζε ιόγσ ηεο 

ελαπόζεζεο άλζξαθα, πξέπεη λα αλαπηπρζεί[79]. Σν άιιν εκπόδην ππάξρεη ζηνλ άκεζα 

αθηηλνβνινύκελν δέθηε/αληηδξαζηήξα. Ο θαηαιπηηθόο ελεξγνπνηεκέλνο απνξξνθεηήο 

πξέπεη λα πιεξνί όρη κόλν ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρεκηθή αληίδξαζε αιιά επίζεο θαη 

ηηο απαηηήζεηο όζνλ αθνξά έλαλ ειηαθό απνξξνθεηή (δειαδή πςειή αληνρή ζε ζεξκηθό 

ζνθ, ρακειή αλαθιαζηηθόηεηα θαη εθπνκπή). 

 Παξεκπηπηόλησο αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο εξγαζίαο έρεη επίζεο 

δηεμαρζεί ζηελ ππξόιπζε ηνπ κεζαλίνπ, ή ζηε ζεξκηθή απνζύλζεζε γηα ηελ παξαγσγή 

πδξνγόλνπ θαη ζηνηρεηαθνύ άλζξαθα. Απηή ε εξγαζία δελ ζα ζπδεηεζεί ιεπηνκεξώο, αλ θαη 

ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί όηη νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δηαδηθαζία 

απηή (άλσ ησλ 1500 νC) θάλνπλ απηή ηε ηερλνινγία ιηγόηεξν θαηάιιειε γηα ζπγθεληξσηηθήο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο εθαξκνγέο, ελώ είλαη θαηαιιειόηεξεο απηέο κε ζεξκνθξαζίεο θάησ 

ησλ 1200 νC. Πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο όηη, ιόγσ απηήο ηεο ζεκαληηθήο ελεξγεηαθήο 

πνηλήο ηνπ πξντόληνο πδξνγόλνπ πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο ππξόιπζεο κεζαλίνπ ζε 

αληίζεζε κε ηελ αλακόξθσζε, ηα νηθνλνκηθά ηεο ππξόιπζεο εμαξηώληαη ζε κεγάιν βαζκό 

από ηελ επίηεπμε κηαο ινγηθήο ηηκήο γηα ην ππνπξντόλ ηνπ άλζξαθα θαζηζηώληαο ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία ηεο παξαγόκελεο αηζάιεο βαζηθό ζηνηρείν. Ζ ηηκή πώιεζεο εμαξηάηαη 

από ηε λαλνδνκή ηνπ πξντόληνο θαη νη εθαξκνγέο ζηνπο ηνκείο ησλ πνιπκεξώλ ζπλζεηηθώλ 

πιηθώλ θαη κπαηαξηώλ ζηνρεύνληαη[80]. Λόγσ ησλ αζηαζώλ ζπλζεθώλ ηεο αληίδξαζεο, δελ 

έρεη απνδεηρζεί αθόκα όηη έλα ηέηνην ππνπξντόλ άλζξαθα ζα είλαη δηαζέζηκν.  

Μηα ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ δηαθόξσλ εξεπλεηηθώλ πξνζπαζεηώλ ζε παγθόζκην 

επίπεδν παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, νκαδνπνηώληαο ηεο κε βάζε ηελ ειηαθή ζέξκαλζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη (έκκεζε ή άκεζε) θαη ππνδηαηξείηε   κε βάζε ην κέζν κεηαθνξάο 

ζεξκόηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε. ε απηό ην πιαίζην, ν όξνο "κέζν 

κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο" ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίζεη ην κέζν πνπ κεηαθέξεη ηελ ειηαθή 

ζεξκόηεηα ζηα αέξηα αληηδξώληα (κεζάλην, αηκόο, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα). Απηή ε 

ηαμηλόκεζε έρεη πηνζεηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηεζνύλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θάζε πξνζέγγηζεο θαη όρη ε ρξνλνινγηθή εμέιημε ησλ ηερλνινγηώλ πνπ δνθηκάδνληαη. Σν 

ηειεπηαίν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ζύγρπζε, θαζώο εμαξηάηαη από ηνπηθνύο 

παξάγνληεο· πνιιέο ηερλνινγίεο δνθηκάζηεθαλ παξάιιεια ζε όιν ηνλ θόζκν, λέεο ηδέεο 

δνθηκάζηεθαλ γηα πξώηε θνξά ζε εξγαζηήξην ή ζε πξνζνκνησκέλεο ζπλζήθεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο, ελώ άιιεο πην "ώξηκεο" ηδέεο πινπνηήζεθαλ γξεγνξόηεξα ζε πηινηηθό 

επίπεδν ζε ειηαθέο εγθαηαζηάζεηο από κεγάια δηκεξή – πνιπκεξή εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα, κε ηε ζπκκεηνρή εηαίξσλ πνπ δηαζέηνπλ κεγάιεο θιίκαθα ειηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο[81]. 
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ρήμα 2.5: Έμμεζα ζεξμαηλόμελνη ειηαθνί αλαμνξθσηέο πνπ ρξεζημνπνηνύλ αέξα σο 

ξεπζηό μεηαθνξάο ζεξμόηεηαο: (α) αληηδξαζηήξαο ASTERIX[82], (β) ηνπ WIS· ζρεμαηηθή 

αλαπαξάζηαζε (επάλσ) θαη εγθαηάζηαζε ηνπ αλαμνξθσηή ζηνλ πύξγν γηα ειηαθή 

ιεηηνπξγία (θάησ)[42]. 
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2.3.1.1 Έκκεζα ζεξκαηλόκελνη αληηδξαζηήξεο 

Μέζν κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο: αέξαο 

Απηή ε ηδέα δνθηκάζηεθε πξώηε θνξά ζην πξόηδεθη ηεο πξνεγκέλεο αλακόξθσζεο 

κεζαλίνπ κε αηκό κε αληαιιαγήο ζεξκόηεηαο (Advanced Steam Reforming of Methane in 

Heat Exchange, ASTERIX), έλα από θνηλνύ πξόηδεθη ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο, 

πνπ εθηειέζηεθε από ην CIEMAT θαη ην DLR ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 1980 θαη ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990[82]. ’ απηό ην πείξακα, ην ζύζηεκα ηνπ ειηαθά-νδεγεκέλνπ 

αεξόςπθηνπ ειηαθνύ πύξγνπ (Gas-Cooled Solar Tower, GAST), ζηελ ειηαθή πιαηθόξκα 

ηεο Αικεξίαο, ηεο Ηζπαλίαο, παξήγε δεζηό αέξα (πάλσ από 0,36 kg/s ζηνπο 1000 νC θαη 9 

bar) γηα λα νδεγεζεί ζε έλα μερσξηζηό αλακνξθσηή αηκνύ. Απηόο ν αέξαο ζηε ζπλέρεηα 

αλαηξνθνδνηείην πίζσ ζην θύθιν GAST. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε αλακόξθσζε κεζαλίνπ 

κε αηκό δηεμήρζε ζηα 170 kW, ζσιελνεηδή, 6 m κήθνπο, θαηαιύηε ζηαζεξήο θιίλεο, 

αλακνξθσηή (ζρήκα 2.5α). Έλαο θεξακηθόο ζσιελνεηδήο δέθηεο ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ 

θεληξηθνύ πύξγνπ δέθηε ηεο PSA, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα παξάγεη απηό ηνλ θαπηό αέξα. Καη 

ηα δύν αληηδξώληα, θπζηθό αέξην θαη απηνληζκέλν λεξό, δόζεθαλ ζηελ αλακνξθσηηθή, 

ζηαζεξήο θαηαιπηηθήο θιίλεο, κνλάδα, πξνζεξκαζκέλα ζε νκναμνληθά εγθαηεζηεκέλνπο 

πξνζεξκαληέο ζην αληηδξαζηήξα αλακόξθσζεο, θαη ζε έλαλ ππεξζεκαληήξα γηα ηελ 

ζέξκαλζε σο ηνπο πεξίπνπ 500 νC. πλήζσο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκώλ, ν ειηαθά-

ζεξκαηλόκελνο αέξαο παξαζρέζεθε ζηνλ αλακνξθσηή ζηνπο 980 νC θαη βγήθε από ηνλ 

αλακνξθσηή ζηνπο 420 νC πεξίπνπ, ελώ ην αέξην κίγκα ηεο δηεξγαζίαο ζεξκάλζεθε κέζσ 

ηεο θιίλεο ηνπ θαηαιύηε από 500 ζηνπο 800 νC πεξίπνπ, ζην ηέινο ηεο θιίλεο. Οη ηειηθέο 

κεηαηξνπέο κεζαλίνπ πνπ αλαθέξζεθαλ, γηα ξνέο κάδαο αέξα ησλ 525 kg/h θαη ξνέο κάδαο 

λεξνύ ησλ 26 έσο 39 kg/h, ήηαλ 68 θαη 93%, αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αλακνξθσηή 

πνπ θπκαηλόηαλ από 702 έσο 803 νC. Σν πξόηδεθη απέδεημε ηελ ηερληθή δπλαηόηεηα ηεο 

παξαγσγήο ελόο βηνκεραληθά-πνηνηηθνύ αεξίνπ ζύλζεζεο θαη ζηηο δύν ειηαθέο ζπλζήθεο: 

ζηαζεξέο θαη παξνδηθέο/δηαθνπηόκελεο.  

Ζ ειηαθή αλακόξθσζε ηνπ κεζαλίνπ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζε ζσιελνεηδήο 

αληηδξαζηήξεο έρεη επίζεο κειεηεζεί ζην WIS θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δύν ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηώλ, είηε σο δηεξγαζία αλνηρηνύ βξόγρνπ γηα ηελ παξαγσγή αεξίνπ ζύλζεζεο γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο, είηε σο κέξνο κηαο δηεξγαζία θιεηζηνύ βξόγρνπ αλακόξθσζεο-

κεζαλνπνίεζεο ζεξκνρεκηθήο απαγσγήο ζεξκόηεηαο. Μεηαμύ 1993 θαη 1998 ην WIS 

ιεηηνπξγνύζε έλαλ θεληξηθό ειηαθό δέθηε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο 

ηερλνινγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο κεηαθνξάο ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο κέζσ ηεο αλακόξθσζεο ηνπ κεζαλίνπ[74].  
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ρήμα 2.6: ηερλνινγία ηνπ αλαμνξθσηή "θάησ δέζμεο" ηνπ WIS· (α) ε εγθαηάζηαζε 

ηεο "θάησ δέζμεο" ζηνλ ειηαθό πύξγν ηνπ WIS ζην Ρέρνβνη ηνπ Ηζξαήι· (β) ζρήμα 

ησλ αξρώλ ηεο ιεηηνπξγίαο· (γ) ζρήμα ηνπ δαίδαινπ αλαμνξθσηώλ· (δ) ιεπηνμεξέο 

ζρήμα ηεο θαηαζθεπήο επί ηνπ εδάθνπο[42, 84]. 
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Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ WIS ζρεδηάζηεθαλ γηα ηελ δνθηκή αλακνξθσηώλ, έσο θαη πεξίπνπ 

480 kW απνξξνθεκέλεο ελέξγεηαο, αλακόξθσζεο αηκνύ ή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, πνπ 

ιεηηνπξγνύλ κεηαμύ 1 θαη 18 bar. Μεηά από κειέηεο ζε εξγαζηεξηαθό επίπεδν ζε έλα ειηαθό 

θνύξλν ηεο θιίκαθαο ησλ 5 – 10 kW, έλαο ζσιελνεηδήο αλακνξθσηήο 480 kW δνκήζεθε 

θαη εμεηάζηεθε θάησ από πξαγκαηηθέο ειηαθέο ζπλζήθεο ζηνλ θεληξηθό πύξγν-δέθηε ηνπ 

WIS. Αληίζεηα κε ην πξόηδεθη ASTERIX, ζ’απηή ηελ πεξίπησζε νη ζσιήλεο ηνπ 

αλακνξθσηή εθηέζεθαλ ζε ζπγθεληξσηηθή ειηαθή αθηηλνβνιία: έλαο θνίινο δέθηεο, πνπ 

πεξηέρεη 8 θαηαθόξπθνπο ζσιήλεο ησλ 2,5 ηληζώλ δηακέηξνπ θαη 4,5 m κήθνπο, 

δεκηνπξγήζεθε θαη ζρεδηάζηεθε γηα ηελ παξαγσγή αεξίνπ ζύλζεζεο ζηνπο 800 νC (ζρήκα 

2.5β)[83].  

Ωζηόζν, ιόγσ ηνπ κεγάινπ βάξνπο θαη όγθνπ ηνπ, ε ηνπνζέηεζε ελόο ηέηνηνπ 

ζσιελνεηδή αλακνξθσηή ζηελ θνξπθή ηνπ ειηαθνύ πύξγνπ, ζεσξήζεθε αλαζηαιηηθόο 

παξάγνληαο γηα ηελ, κεγάιεο θιίκαθαο, αλάπηπμε ηνπ. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δεηεκάησλ 

επεθηαζηκόηεηαο, εξεπλεηέο ηνπ WIS κεηέθεξαλ ηελ κέζνδν ζην ιεγόκελν "θαζνδηθήο 

δέζκεο" δέθηε (ζρήκα 2.6)· όπνπ κε ηε βνήζεηα ελόο νπηηθνύ ραξαθηεξηζηηθνύ, κε ηε κνξθή 

ελόο αλαθιαζηήξα 75m2 δηακνξθσκέλν σο ππεξβνιντδέο ηκήκα, ζπλδέεηαη ζηνλ πύξγν 

πεξίπνπ 45m πάλσ από ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο (ζρήκα 2.6α) θαη κπνξεί λα αλαθιάηαη, 

πξνο ηα θάησ ζε έλα δαπέδην ζηόρν, πεξίπνπ 1 MW ζπγθεληξσηηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 

Απηή ε νπηηθή επηηξέπεη ζε έλαλ πνιύ-κεγαβαηηθό ζσιελνεηδή αλακνξθσηή λα 

θαηαζθεπαζηεί ζην έδαθνο κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα κνηάδεη κε ηελ θαηαζθεπή ελόο 

ζπκβαηηθνύ αλακνξθσηή κε θαπζηήξεο νξνθήο (ζρήκα 1.4α). Ζ πξνθαηαξηηθή κειέηε ηνπ 

δαπέδηνπ ζσιελνεηδνύο ειηαθνύ αλακνξθσηή πεξηιάκβαλε 7 κνλάδεο – κηα θεληξηθή 

κνλάδα θαη 6 γεηηνληθέο κνλάδεο θπθιηθήο δηαηνκήο καδί κε ηνπο ζσιελνεηδήο 

αληηδξαζηήξεο πνπ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο γεσκεηξηθέο δηαζηάζεηο ζπλπθαζκέλεο κε ηε 

δύλακε πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ θαζέλα. Μέζα από έλα παξάδεηγκα, ε απόδνζε ελόο 

νινθιεξσκέλνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο αλακόξθσζεο 50 MWth, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

νιόθιεξεο ηεο νπηηθήο δηαδξνκήο (ειηνζηαηηθό πεδίν, πύξγνο αλαθιαζηήξα, 

δεπηεξνβάζκηνη ζπκππθλσηέο), ε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο θαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ 

αληηδξάζεσλ κέζα ζηνλ ζσιελνεηδή αλακνξθσηή, έρνπλ κνληεινπνηεζεί. Ωζηόζν ηέηνηνο 

αλακνξθσηήο δελ έρεη θαηαζθεπαζζεί, νύηε έρεη ειεγρζεί.  

ηελ Απζηξαιία, ε ειηαθή αλακόξθσζε κεζαλίνπ είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή κέζνδνο, ιόγσ 

ηεο επλντθήο ειηνθάλεηαο πνπ επηθξαηεί ζε ηεξάζηηεο εθηάζεηο ηεο ρώξαο αιιά θαη ησλ 

κεγάισλ απνζεκάησλ θπζηθνύ αεξίνπ θαη κεζαλίνπ από θνηηάζκαηα άλζξαθα πνπ 

ζπλππάξρνπλ ζε πνιιέο πεξηνρέο. ηελ Απζηξαιία νη εξγαζίεο πάλσ ζηελ ειηαθή 

αλακόξθσζε κεζαλίνπ, δηεμάγνληαη από ηνλ CSIRO από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ην 1990, 

κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηαιύηε θαη ηνπ αληηδξαζηήξα, γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 
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αλακόξθσζεο κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πάλσ ζε εθαξκνγέο θαη αλνηρηνύ θαη θιεηζηνύ 

βξόγρνπ ειηαθώλ ζεξκνρεκηθώλ αγσγώλ ζεξκόηεηαο. Ο CSIRO άξρηζε λα δνπιεύεη πάλσ 

ζηελ ειηαθή αλακόξθσζε ην 1999 κε ηνλ αλακνξθσηή, ρσξηζηνύ πελίνπ, ησλ 25 kW· ε 

ζρεκαηηθή απεηθόληζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.7α. Ο θαηαιύηεο είλαη 

ζηαζεξόο κεηαμύ ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ ζσιήλα· ν εζσηεξηθόο ζσιήλαο είλαη 

γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκόηεηαο ηνπ ξεύκαηνο ηνπ ηξνθνδνηηθνύ λεξνύ. Έγηλε επίδεημε ηεο 

παξαγσγήο ησλ ειηαθά-εκπινπηηζκέλσλ θαπζίκσλ θαη ηνπ πδξνγόλνπ από αλακόξθσζε 

θπζηθνύ αεξίνπ κε αηκό (25kW LHV) ζε ζεξκνθξαζίεο θαη πηέζεηο άλσ ησλ 850 νCθαη 20 

bar, ζε κνλνπύξελν αλακνξθσηή ζε ζύδεπμε κε έλα ζπγθεληξσηηθό πηάην 107 m2, κεηαμύ 

1998 θαη 2001. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο επίδεημεο (2002), ν αλακνξθσηήο ζρεδηάζηεθε γηα 

κέρξη θαη 1000 ώξεο ιεηηνπξγίαο, ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ αλνμείδσην ράιπβα πςειήο 

ζεξκνθξαζίαο, ελώ ν ππνζηεξηγκέλνο θαηαιύηεο ληθειίνπ ηεο αλακόξθσζεο κε αηκό 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θαηαιύζεη ηηο αληηδξάζεηο αλακόξθσζεο. 

 Μεηαμύ 1998 θαη 2001 ν CSIRO νινθιήξσζε επηηπρώο έλα πξόηδεθη 7,5 εθαηνκκπξίσλ 

$, πνπ επηδεηθλύεη έλα πβξηδηθό πξσηόηππν ειηαθήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο από νξπθηά 

θαύζηκα γηα παξαγσγή ειηαθά-εκπινπηηζκέλσλ θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειηαθήο αλακόξθσζεο κε αηκό ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ γηα ηελ 

παξαγσγή αεξίνπ ζύλζεζεο θαηάιιειν γηα ρξήζε σο θαύζηκν, πεξαηηέξσ κεηαηξνπήο 

απηνύ ηνπ αεξίνπ ζε πδξνγόλν θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πνπ αθνινπζείηαη από αλάθηεζε 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε ζπγθεληξσηηθή κνξθή θαη πεξαηηέξσ θαζαξηζκό ηνπ αεξίνπ από 

ηελ κεζαλνπνίεζε, γηα ηελ παξαγσγή θπςέιεο θαπζίκνπ πδξνγόλνπ (<10 ppm ηνπ CO). Σν 

2004, ν CSIRO έθηηαμε έλα κνλνύ-πύξγνπ ειηνζηαηηθό πεδίν ηεο δπλακηθόηεηαο ησλ 500 

kW ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Ζιηαθήο Δλέξγεηαο ηνπ Νηνύθαζηι (ζρήκα 

2.7γ), κε ηελ πξννπηηθή ηεο επίδεημεο απηήο ηεο ειηαθήο αλακόξθσζεο ζε κεγάιε θιίκαθα. 

Ο ιόγνο γηα ηελ αιιαγή ζε κνλνύ-πύξγνπ ήηαλ ε νηθνλνκηθή βειηίσζε ηνπ ειηαθνύ 

ζπγθεληξσηή. Σν ειηαθό δπλακηθό ζε απηή ηελ πεξηνρή ηππηθά παξείρε κηα κέγηζηε άκεζε 

θαλνληθή πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία ησλ 800 – 900 W/m2. Σν 2006 ν CSIRO έθαλε 

επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηεξγαζίαο ηεο ειηαθήο αλακόξθσζεο κε αηκό ζ’ απηόλ ηνλ 

ειηαθό πύξγν, κε έλαλ εκπνξηθό θαηαιύηε κε ζεξκνθξαζίεο αληίδξαζεο 700 – 800 νC θαη 

πηέζεηο 5 – 10 bar. ηε ζπλέρεηα, ν CSIRO ζρεδίαζε θαη εγθαηέζηεζε ηνλ Ηνύλην ηνπ 2009 

έλαλ πνιύ κεγαιύηεξν εμαγσληθήο κνξθήο, δηπύξελν αλακνξθσηή, κε δπλαηόηεηα 

επεμεξγαζίαο 200 kW ζεξκηθήο ηζρύνο θαη θπζηθό αέξην ζηα 10 bar θαη 850 νC (ζρήκα 2.7β 

θαη δ). Σν κήθνο κεηαμύ ησλ επηπέδσλ ησλ ππξήλσλ είλαη 2 m, θαζηζηώληαο ηηο εμσηεξηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ δέθηε πεξίπνπ 2,5 m. Οη ζηαζεξά ειεγρόκελεο ζεξκνθξαζίεο ηνπ 

αληηδξαζηήξα θαη ε ζπλεπήο παξαγσγή πδξνγόλνπ, είραλ θαηαγξαθεί[85,86].  
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ρήμα 2.7: Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο αλαμνξθσηώλ ηνπ CSIRO: (α) ν μνλνπύξελνο 

ειηαθόο αλαμνξθσηήο θαη νη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ· (β) ν δηπύξελνο αλαμνξθσηήο θαη νη 

αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ· (γ) ην δηπινύ-πύξγνπ, 500 kW, ειηνζηαηηθό πεδίν ζην Νηνπθαζηι· 

(δ) αλαμνξθσηήο ζηνλ πύξγν θαηά ηελ ειηαθή ιεηηνπξγία[24]. 

 

α 

β 

γ δ 
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Ο CSIRO είρε ιάβεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο εξεπλεηέο ζην 

εμσηεξηθό λα επηθεληξώλνληαη ζηελ αλάπηπμε θαη επίδεημε ειηαθώλ αλακνξθσηώλ, νη 

νπνίνη κπνξνύλ λα επηηύρνπλ κεγάιεο κεηαηξνπέο κεζαλίνπ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (550 

– 700 νC)[87]. Απηό είρε πνιιά πιενλεθηήκαηα, όπσο ε κείσζε ηεο απώιεηαο ζεξκόηεηαο 

ιόγσ αθηηλνβνιίαο θαη δηάδνζεο ζεξκόηεηαο, έηζη ώζηε ην ζπλνιηθό πνζνζηό ρξήζεο ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο λα κεγηζηνπνηείηαη. Από ηελ άπνςε απηή ν CSIRO αλέπηπμε ηνπο δηθνύο 

ηνπ θαηαιύηεο θαη ηζρπξίζηεθε πςειόηεξε δξαζηεξηόηεηα ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο 

ιεηηνπξγίαο – ηόζν ρακειά όζν 700 νC – ζε ζύγθξηζε κε ηνπο εκπνξηθνύο θαηαιύηεο 

αλακόξθσζεο ζε 3 δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο ηεο αλακόξθσζεο (ρακεινύ αηκνύ, κηθηή θαη 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αλακόξθσζε).  

Μέζν κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο: αηκνί λαηξίνπ 

ε απηή ηελ παξαιιαγή, ην πγξό λάηξην πεξηέρεηαη ζε έλα εθθελσκέλν ζάιακν όπνπ 

εμαηκίδεηαη ππό ηελ επίδξαζε ηεο ζπγθεληξσηηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ πξνζπίπηεη ζε 

κηα πεξηνξηζκέλε επηθάλεηα. Ο αηκόο λαηξίνπ ζπκππθλώλεηαη ζηνπο ζσιήλεο ηνπ 

αληηδξαζηήξα ζην ζάιακν θαη ειεπζεξώλεη ηελ ζεξκόηεηα εμάηκηζεο. Οη παζεηηθέο ηερληθέο 

(θαλάιηα, θηηίιηα, βαξύηεηα θιπ.) επηζηξέθνπλ ην πγξό λάηξην ζηνλ απνξξνθεηή. Σα 

πιενλεθηήκαηα είλαη, ηα εμαηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο από ηελ εμάηκηζε 

θαη ηελ ζπκπύθλσζε λαηξίνπ, πνπ νδεγνύλ ζε νκνηόκνξθεο ζεξκνθξαζίεο ζην ζάιακν, 

εμαζθαιίδνληαο έηζη ηζνζεξκηθή ιεηηνπξγία ησλ ζσιήλσλ ηνπ αληηδξαζηήξα, κε ην πνζνζηό 

ζπκπύθλσζεο ηνπ λαηξίνπ λα θαζνξίδεηαη από ηηο ηνπηθέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο 

αληίδξαζεο. Ζ επίδεημε ηεο ηδέαο ελόο ηέηνηνπ αληηδξαζηήξα έγηλε πξώηε θνξά γηα ηελ 

αλακόξθσζε κε αηκό, ππό πξνζνκνησκέλεο ειηαθέο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηώληαο 

ππέξπζξν ιακπηήξα ζέξκαλζεο θαη κεηαγελέζηεξα ππό "πξαγκαηηθή" ειηαθή αθηηλνβνιία 

κέζα ζε έλα SNL – WIS θνηλό εξεπλεηηθό πξόγξακκα, όπνπ έλαο ειηαθόο αλακνξθσηήο 

παιηλδξόκεζεο λαηξίνπ ησλ 20 kW θαηαζθεπάζηεθε θαη δνθηκάζηεθε ζηνλ ειηαθό θνύξλν 

ηνπ WIS (1983 – 1984) γηα ηελ αλακόξθσζε κεζαλίνπ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα[89]. Απηόο 

ν δέθηεο/αληηδξαζηήξαο ήηαλ έλαο αγσγόο ζεξκόηεηαο κε 7 ζσιήλεο κήθνπο 2,5m, κέζα ζε 

έλα θνπηί πνπ πεξηείρε λάηξην. Μηα ζρεκαηηθή απεηθόληζε θαη εηθόλεο απηνύ, δείρλνληαη ζην 

ζρήκα 2.8. ν θαηαιύηεο ήηαλ, 0,5 θ.β.% Ρόδην, ππνζηεξηγκέλνο από ζθαηξίδηα γ-αινπκίλα 

δηακέηξνπ 3,2 mm, πιεξώλνληαο 2 από ηνπο ζσιήλεο ζε κηα δηάηαμε ζηαζεξήο θιίλεο. Ζ 

εκπξόζζηα επηθάλεηα ηνπ θνπηηνύ ρξεζίκεπζε σο ειηαθόο απνξξνθεηήο, απνηεινύκελε 

από κηα πιάθα θξάκαηνο ληθειίνπ – ρξσκίνπ δηακέηξνπ 3,2 mm θπξηή ζε κηα δηάζηαζε, γηα 

λα παξάγεη κηα πεξηζζόηεξν νκνηόκνξθε δηαλνκή ειηαθήο ξνήο θαη λα παξέρεη δνκηθή 

αθακςία. Καηά ηελ ιεηηνπξγία (ζρήκα 2.8ε), ζπγθεληξσηηθή ειηαθή αθηηλνβνιία ρηππνύζε ην 

κπξνζηηλή πιάθα θαη εμάηκηδε ην λάηξην από έλα πιέγκα θηηηιηώλ, πξνζαξκνζκέλν ζηελ 

άιιε πιεπξά. ε απηά ηα πεηξάκαηα, νη ζεξκνθξαζίεο ηνηρσκάησλ ησλ αληηδξαζηήξσλ (πνπ 
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ιακβάλεηαη σο ζεξκνθξαζία ησλ αηκώλ Ναηξίνπ) ήηαλ κεηαμύ 685 θαη 825 νC θαη ν ξπζκόο 

ξνήο εηζόδνπ (CH4 + CO2) κεηαμύ 4400 θαη 6800 ιίηξα ηελ ώξα, ππό πηέζεηο 2 – 6 atm. Ζ 

ζεξκνθξαζία ηνπ αληηδξαζηήξα θπκαηλόηαλ κεηαμύ 650 θαη 800 νC. Μεηαηξνπέο κεζαλίνπ 

κεηαμύ 1,5 θαη 7,8 kW. Ζ πεηξακαηηθή εθζηξαηεία ηεξκαηίζηεθε πξόσξα εμαηηίαο άιιεο 

ιεηηνπξγηθήο αλεπάξθεηαο ζηνλ εμαηκηζηή λαηξίνπ, έλα γεγνλόο πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

επθιεθηόηεηα ησλ αηκώλ λαηξίνπ θξίζεθε θξίζηκε από ηελ "ειηαθή" θνηλόηεηα θαη 

πξνθάιεζε ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ηδέαο απηήο γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα. Ωζηόζν, 

πξόζθαηα ην λάηξην -  θαη ηα ηεγκέλα άιαηα γεληθώο – σο ξεπζηά κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο, 

έρνπλ επηζηξέςεη πάιη ζην επίθεληξν κηαο ζεηξάο εξεπλεηηθώλ νκάδσλ, κε ηα λέα 

απνηειέζκαηα λα δεκνζηεύνληαη[90]. 

Μέζν κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο: ηεγκέλν άιαο  

Σα ηεγκέλα άιαηα, εηδηθόηεξα νξηζκέλα ληηξηθά θαη αλζξαθηθά κίγκαηα, έρνπλ αμηνπνηεζεί 

ζε κεγάιν βαζκό σο (ινγηθά) πιηθά απνζήθεπζεο ζεξκόηεηαο ζε εγθαηαζηάζεηο 

ζπγθεληξσηηθήο ειηαθήο ελέξγεηαο, πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην ζεξκνθξαζηαθό εύξνο ησλ 300 – 

600 νC. Έλα από ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη όηη απνζπληίζεληαη ζε ζεξκνθξαζίεο πςειόηεξεο 

ησλ 600 νC πεξίπνπ, σο εθ ηνύηνπ κέρξη πξόζθαηα είραλ ρξεζηκνπνηεζεί σο πξώηεο ύιεο, 

κεγάιεο θιίκαθαο απνζήθεπζεο ειηαθήο ζεξκόηεηαο, κόλν ζε παξαβνιηθνύο ζπιιέθηεο ζε 

CSP εγθαηαζηάζεηο. Ωζηόζν, ηεγκέλα άιαηα, όπσο κίγκαηα NaNO3/KNO3 (ληηξηθό 

λάηξην/ληηξηθό θάιην), έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξόζθαηα εγθαηληαζκέλε εγθαηάζηαζε 

ειηαθνύ πύξγνπ Gemasolar, όπνπ ε ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο 

ξεπζηνύ/απνζήθεπζε ζεξκόηεηαο ιεηηνπξγεί ζηνπο 565 νC[91]. Οη ηδηόηεηεο ηνπο έρνπλ 

νδεγήζεη αξθεηέο εξεπλεηηθέο νκάδεο λα πξνηείλνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζεξκηθήο 

απνζήθεπζεο κε έλα ηεγκέλν άιαο, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ζηαζεξό ξπζκό παξνρήο 

ειηαθήο ζεξκόηεηαο αθόκε θαη γηα κηα ελεξγεηαθά απαηηεηηθή βηνκεραληθή ρεκηθή δηεξγαζία, 

όπσο ε αλακόξθσζε κε αηκό.  

Ζ νκάδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ Niigata, ηεο Ηαπσλίαο, έρεη πξνηείλεη ηελ δηεξγαζία ηεο μεξήο 

αλακόξθσζεο ηνπ κεζαλίνπ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεγκέλσλ αιάησλ όπσο K2CO3/Na2CO3 

(αλζξαθηθό θάιην/αλζξαθηθό λάηξην) – πνπ έρνπλ κηα επηεθηηθή ζεξκνθξαζία ηήμεο 710 νC 

– σο πιηθό θνξέαο γηα ηε ζθόλε ηνπ θαηαιύηε. ηελ αξρηθή ηνπο δηακόξθσζε[92] ε ζθόλε 

ηνπ θαηαιύηε θαη ηα δύν ζπζηαηηθά άιαηα, αλακηγλύνληαη θαη ηνπνζεηνύληαη ζε έλα 

θπιηλδξηθό αληηδξαζηήξα από αλνμείδσην ράιπβα (δηακέηξνπ 30 mm θαη κήθνπο 300 

mm), πνπ ζεξκαίλεηαη κέζσ θνύξλνπ ππέξπζξσλ αθηηλώλ ζηνπο 950 νC. Γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο επαθήο ηνπο κε ηνλ θαηαιύηε, ηα πξνζεξκαζκέλα αέξηα αληηδξώληα 

CH4/CO2, όπνπ εηζάγνληαη δηακέζνπ ελόο αλνίγκαηνο ζηνλ ππζκέλα ηνπ αληηδξαζηήξα, 

δηέξρνληαη κέζσ ηνπ ιησκέλνπ άιαηνο πνπ πεξηέρεη ηε ζθόλε ηνπ θαηαιύηε. Από απηή ηελ 

άπνςε, ζύκθσλα κε ηα ηαμηλνκεκέλα ζπζηήκαηα παξαπάλσ, απηόο ν ηύπνο ηνπ 
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αληηδξαζηήξα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο "πγξήο θιίλεο" – νη ζπγγξαθείο ηνλ νλόκαζαλ 

σο άκεζεο επαθήο αληηδξαζηήξαο θπζαιίδαο[93].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήμα 2.8: ζσιήλεο απαγσγήο ζεξμόηεηαο παιηλδξόμεζεο λαηξίνπ ειηαθνύ 

δέθηε/αληηδξαζηήξα ηεο Sandia-WIS, θαηαζθεπάζηεθε θαη δνθημάζηεθε ζηνλ ειηαθό 

θνύξλν ηνπ WIS (1983-1984), γηα αλαμόξθσζε μεζαλίνπ με δηνμείδην ηνπ άλζξαθα: 

(α) ζρέδην ηνπ αληηδξαζηήξα· (β) νη αξρέο ηεο ζέξμαλζεο· (γ) ιεπηνμέξεηεο μνλνύ 

ζσιήλα αληηδξαζηήξα· (δ) θσηνγξαθία ηνπ δέθηε ρσξίο ηελ πξόζνςε· (ε) ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ δέθηε ζηνλ ειηαθό πύξγν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ WIS[89]. 
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Πξνβάιεηε ζ’ απηόλ ηνλ ηζρπξηζκό όηη ζε απηή ηε δηακόξθσζε "αλακόριεπζεο" ην 

ηεγκέλν άιαο κπνξεί από ηε κία λα πξνκεζεύεη ζηαζεξά ειηαθή ζεξκόηεηα ζην εζσηεξηθό 

ηνπ αληηδξαζηήξα θαη από ηελ άιιε λα απνθεύγεη ηελ απώιεηα ζεξκόηεηαο έμσ από ηνλ 

αληηδξαζηήξα, εμαηηίαο ηεο πςειήο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο ηνπ. Γνθηκάζηεθαλ κε θαηαιύηεο 

κε επγελώλ κεηάιισλ, όπσο ληθέιην, ζίδεξνο, ραιθόο θαη βνιθξαίκην, ππνζηεξηγκέλα κε 

νμείδην ηνπ αξγηιίνπ γηα δξαζηηθόηεηα θαη εθιεθηηθόηεηα[94], θαζώο θαη από νμείδην ηνπ 

ζηδήξνπ κε ζθνπό ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ από κεζάλην κέζσ αληηδξάζεσλ 

νμεηδαλαγσγήο[95] θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη αλάκεζα ζε απηνύο, ν Ni/Al2O3 

(ληθέιην/νμείδην ηνπ αξγηιίνπ) ήηαλ ν πην δξαζηηθόο θαη εθιεθηηθόο θαηαιύηεο. Καηέγξαςαλ 

όηη θάησ από ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, πεξίπνπ ην 70% ηεο κεηαηξνπήο κεζαλίνπ 

ιήθζεθε εθεί όπνπ ε αλαινγία H2/CO ζην αέξην πξντόλ ήηαλ πεξίπνπ 1. ε 

κεηαγελέζηεξεο κειέηεο[96,97], αληηθαηέζηεζαλ ην "ρύζηκν ηνπ άιαηνο" κε πνξώδε 

αινπκίλα γεκάηε κε ληθέιην ή ζθαίξεο δηξθνλίνπ εκπνηηζκέλν κε ην άιαο (ρισξηνύρν 

λάηξην ή αλζξαθηθό λάηξην), γηα λα βειηηώζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απνζήθεπζεο/έθιπζεο 

ζεξκόηεηαο. Δπί ηνπ παξόληνο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Inha, ηεο Κνξέαο[98], 

θνξύθσζαλ απηή ηε ζεσξία κε έλα ζσιελνεηδή δηπινύ ηνηρώκαηνο δέθηε/αληηδξαζηήξα 

νλνκαδόκελνο MoSTAR (ζσιελνεηδήο ηεγκέλνπ άιαηνο απνξξνθεηήο/αληηδξαζηήξαο, 

Molten-Salt Tubular Absorber/Reformer), όπνπ ν εζσηεξηθόο ζσιήλαο είλαη γεκάηνο κε 

ζθαίξεο θαηαιύηε θαη ν ρώξνο αλάκεζα ζηνλ εζσηεξηθό ζσιήλα θαη ηνλ εμσηεξηθό 

ζσιήλα απνξξνθεηή, λα είλαη γεκάηνο κε ηε ζύλζεζε ελόο πιηθνύ αιιαγήο-θάζεο (phase 

change material, PCM) θαη έλα θεξακηθό πιηθό (νμείδην ηνπ καγλεζίνπ) γηα ηελ αύμεζε ηεο 

ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο ηεο ζύλζεζεο απηήο. Γύν, δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο αληηδξαζηήξα, 

ζσιήλεο θαηαζθεπάζηεθαλ θαη δνθηκάζηεθαλ γηα μεξή αλακόξθσζε ηνπ κεζαλίνπ, θαηά 

ηελ ςύμε ή ζέξκαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο εθθέλσζεο ηνπ ζσιήλα ηνπ αληηδξαζηήξα, 

ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ ειεθηξηθό θνύξλν, κε επηηπρή δηαηήξεζε κεηαηξνπήο κεζαλίνπ 

πάλσ από 90%, θάησ από αέξην κίγκα ηξνθνδνζίαο  ηεο αλαινγίαο CH4/CO2 = 1:3, ζε 

έλα ρξόλν παξακνλήο ησλ 0,36 s, 1 atm θαη ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο 920 νC. Απηή ε 

ζεσξία έρεη σο ζηόρν λα επηηξέπεη ζηαζεξέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ζηνλ ζσιήλα ηνπ 

αληηδξαζηήξα αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζπλλεθηάο. Σν επόκελν βήκα απηνύ ηνπ πξόηδεθη 

είλαη λα επηδείμεη ηελ επίδνζε ηέηνησλ, "δηπινύ ηνηρώκαηνο", ζσιελνεηδνύ 

απνξξνθεηή/αλακνξθσηή, ηεγκέλνπ άιαηνο, ζεξκηθήο απνζήθεπζεο, αληηδξαζηήξσλ κε 

έλαλ ειηαθό ζπιιέθηε κνξθήο πηάηνπ ησλ 5 kWt.  

Αληί λα ρξεζηκνπνηεί ην ηεγκέλν άιαο κέζα ζηνλ αληηδξαζηήξα αλακόξθσζεο, ε νκάδα 

ηεο ΔΝΔΑ, ζηελ Ηηαιία, πξόηεηλε ηελ ηδέα λα ζεξκάλεη έλα ζσιελνεηδή αλακνξθσηή 

εμσηεξηθά ("αιινζεξκηθά") κε ηεγκέλν άιαο, πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν, κε ηνλ ίδην ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν νη βηνκεραληθά θιαζζηθά αλακνξθσηέο ζεξκαίλνληαη κε ηελ θαύζε αεξίσλ ή, κε 
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άιια ιόγηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζεσξία ηεο ASTERIX πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ κε 

απόδεπμε ηνπ ειηαθνύ δέθηε από ηνλ αλακνξθσηή, αιιά ρξεζηκνπνηώληαο ηεγκέλα άιαηα 

αληί γηα ζέξκαλζε κε αέξα. Ζ πινπνίεζε απηήο ηεο ηδέαο ζα επηηξέπεη ηελ ζύδεπμε ησλ 

αιινζεξκηθώλ αλακνξθσηώλ κε ειηαθέο εγθαηαζηάζεηο παξαβνιηθνύ θνίινπ· σζηόζν 

απηό ζπλεπάγεηαη επίζεο όηη ε ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ζεξκνθξαζίεο ρακειόηεξεο από 565 νC. Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, κία από ηηο ηδέεο ζ’ απηή 

ηελ θαηεύζπλζε είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε αληηδξαζηήξσλ κεκβξάλεο, όπνπ ε επηιεθηηθή 

αθαίξεζε ηνπ πδξνγόλνπ από ηα πξντόληα εληζρύεη ηε κεηαηξνπή θαη επηηξέπεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο αληίδξαζεο ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο[99]. Ζ ΔΝΔΑ εξγάδεηαη πξνο απηή 

ηελ θαηεύζπλζε· απηνί πξώηνη έρνπλ παξάζρεη ηελ αλάιπζε κηαο ηέηνηαο εγθαηάζηαζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ παξαβνιηθνύ θνίινπ, δηπιήο δεμακελήο ηεγκέλνπ άιαηνο, 

απνζεθεπηηθό ζύζηεκα θαη είηε έλα κνλνύ-ζσιήλα αληηδξαζηήξα αλακόξθσζεο κε αηκό 

κε κεξηθή επαλαθπθινθνξία ηνπ κίγκαηνο ησλ πξντόλησλ κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

πδξνγόλνπ ζην θαηάληε δηαρσξηζηή είηε έλα δαίδαιν από ηέηνηνπο αληηδξαζηήξεο 

αλακόξθσζεο κε αηκό[100]. Οη αληηδξαζηήξεο αλακόξθσζεο κεζαλίνπ κε αηκό έρνπλ 

κνληεινπνηεζεί σο, 12 m κήθνπο, δηπινύ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο, κε κίγκα αεξίνπ πνπ 

εηζέξρεηαη ζην ζσιήλα πνπ είλαη γεκάηνο κε ηελ θαηαιπηηθή θιίλε ζηνπο 500 νC θαη 

ηεγκέλν άιαο αληίζεηνπ ξεύκαηνο πνπ ξέεη ζηε δαθηπιηνεηδή δώλε λα εηζέξρεηαη ζηνπο 550 

νC θαη λα εμέξρεηαη κε πεξίπνπ 530 νC. Όιεο νη δηακνξθώζεηο ηεο ρεκηθήο δηεξγαζίαο 

αλαιύζεθαλ ζηηο νλνκαζηηθέο πηέζεηο ησλ 10 bar  θαη 20 bar, θαη 2,2 mol/mol αλαινγία 

αηκνύ πξνο άλζξαθα, ζηνλ πξώην αληηδξαζηήξα αλακόξθσζεο κεζαλίνπ κε αηκό. Όζνλ 

αθνξά ηελ κεκβξάλε, ζεσξήζεθε ε ρξήζε ιεπηνύ ζηξώκαηνο ππνζηεξηγκέλεο κεκβξάλεο 

παιιαδίνπ πνπ ζηεξίδεηαη ζε έλα θεξακηθό ή κεηαιιηθό πιηθό πνπ ιεηηνπξγεί ζηνπο 500 νC· 

εμάιινπ ην κέγεζνο ηεο κεκβξάλεο ππνηίζεηαη όηη είλαη ηόζν, ώζηε λα απνκαθξπλζεί ην 85% 

ηνπ εηζεξρόκελνπ πδξνγόλνπ κε 100% εθιεθηηθόηεηα. ε κεηαγελέζηεξεο κειέηεο[101] 

πηνζέηεζαλ έλαλ αληηδξαζηήξα κε ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο ζρήκαηνο θειπθσηνύ θαη 

ζσιελνεηδή, βειηηζηνπνηώληαο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαη αμηνινγώληαο ηελ επίδνζε ηνπ 

θαηαιήγνληαο ζην όηη, ν 3,5 m κήθνπο αληηδξαζηήξαο κε δηάκεηξν 2 ηληζώλ, είλαη πην 

απνηειεζκαηηθόο ζε κεηαηξνπή κεζαλίνπ (14,8%) θαη απνδνηηθόηεηα θαηαιύηε. Ωζηόζν, 

ιόγσ ηεο κηθξήο κεηαηξνπήο κεζαλίνπ, ε ζεσξία απηή δελ απέδσζε αέξην ζύλζεζεο, αιιά 

εκπινπηηζκέλν κεζάλην, δειαδή κεζάλην κε 17%  % πδξνγόλνπ. Ζ κεραληθή θαη νη 

πεηξακαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηόηππνπ ηεο 

ζπζθεπήο, βξίζθνληαη ηώξα ζε εμέιημε ζηα εξγαζηήξηα ηεο ΔΝΔΑ. 
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ρήμα 2.9: ειηνζεξμηθόο αληηδξαζηήξαο ιπμάησλ ηνπ παλεπηζηεμίνπ ηνπ Κνινξάλην· (α) 

ζρήμα θαη (β) θσηνγξαθία πξαγμαηηθνύ αληηδξαζηήξα ζεξμαηλόμελνπ πεξίπνπ ζηνπο 1200 

ν
C, πνπ δείρλεη ηνλ δεπηεξεύσλ ζπιιέθηε, δώλεο ςύμεο, ζσιήλα ραιαδία θαη ζηεξενύ 

γξαθίηε ζσιήλα· (γ) ζρήμα ηεο δηαδηθαζίαο ιεηηνπξγίαο[15].  
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Μέζν κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο: ζηεξεά ζσκαηίδηα 

Μηα θάπσο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ειηαθήο αλακόξθσζεο κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, 

εξεπλάηαη ζην Σκήκα Υεκηθήο Μεραληθήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Κνινξάλην, ησλ Ζ.Π.Α.. ε 

απηή ηε πξνζέγγηζε ε ζπγθεληξσηηθή ειηαθή αθηηλνβνιία έρεη σο "ζηόρν" ηε ζέξκαλζε ηνπ 

ζσιήλα από γξαθίηε, έηζη ώζηε λα θαλεί αλ κπνξεί λα θηάζεη ζε εμαηξεηηθά πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο (γύξσ ζηνπο 1900 νC) κε κε-νμεηδσηηθή αηκόζθαηξα. Ζ αξρή πνπ δηέπεη απηή 

ηε δηακόξθσζε ηνπ αληηδξαζηήξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε γηα ηελ ειηαθή ζεξκηθή 

δηάζπαζε ηνπ κεζαλίνπ ζε πδξνγόλν θαη αηζάιε, είηε γηα ηελ κε-θαηαιπηηθή αλακόξθσζε 

κεζαλίνπ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα γηα ηελ παξαγσγή αεξίνπ ζύλζεζεο[102]. ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε, ν ζρεδηαζκέλνο αληηδξαζηήξαο δηαβξερόκελνπ ηνηρώκαηνο κε αεξνιύκαηα, κε 

ηξηπιό ζσιήλα, ειηαθά αθηηλνβνινύκελνο, ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ πςειήο ξνήο ειηαθό 

θνύξλν ησλ εγθαηαζηάζεσλ NRL γηα λα παξάγεη αέξην ζύλζεζεο κε κηθξόηεξε αλαινγία  

H2/CO, όπνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζύλζεζε ηνπ Fischer-Tropsch[103]. Ο θνύξλνο δέρεηαη κηα 

ζπγθεληξσηηθή ειηαθή δέζκε πεξίπνπ 0,1 m ηεο δηακέηξνπ ηνπ αληηδξαζηήξα, ε νπνία 

αλαθιάηαη κέζσ ελόο δεύηεξνπ ζπιιέθηε. ρήκα θαη θσηνγξαθία ηνπ αληηδξαζηήξα 

θαίλνληαη ζην ζρήκα 2.9α[15]. Ο αληηδξαζηήξαο απνηειείηαη από 3 νκόθεληξνπο θάζεηνπο 

ζσιήλεο: έλα ελδόηεξν ζσιήλα θαηαζθεπαζκέλν από πνξώδε γξαθίηε, έλα θεληξηθό 

ζσιήλα από καζίθ γξαθίηε θαη έλαλ εμσηεξηθό από ραιαδία. Σν θσο ηνπ ήιηνπ κέζσ ηνπ 

ζσιήλα ηνπ ραιαδία ζεξκαίλεη ηνλ θεληξηθό ζσιήλα από γξαθίηε θαη ζηε ζπλέρεηα 

αθηηλνβνιείηαη ζην ζσιήλα ηνπ πνξώδνπο γξαθίηε. Αξγό ηξνθνδνηείηαη ζηελ δαθηπιηνεηδή 

πεξηνρή κεηαμύ ησλ δύν ζσιήλσλ γξαθίηε θαη ην αέξην ζπξώρλεηαη κέζα ζηα πνξώδε 

ηνηρώκαηα ηνπ ζσιήλα. Απηό εμππεξεηεί ζην λα πξνζηαηεπζεί ην ηνίρσκα ηνπ εζσηεξηθνύ 

ζσιήλα από ηελ ελαπόζεζε ζσκαηηδίσλ άλζξαθα. ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζσκαηίδηα 

άλζξαθα παξάγνληαη επί ηόπνπ σο έλα παξαπξντόλ· ππάξρεη ν ηζρπξηζκόο όηη απηά δελ 

είλαη επηδήκηα γηα ηελ δηαδηθαζία αιιά αληηζέησο, επεηδή ξένπλ κε ην αέξην πξντόλ κέζα ζην 

ζσιήλα ηνπ αληηδξαζηήξα σο απνξξνθεηέο αθηηλνβνιίαο, δηεπθνιύλνπλ ηε θαύζε θαη ηελ 

αληίδξαζε – δηθαηνινγνύλ ηελ νξνινγία σο αληηδξαζηήξαο "αεξνιπκάησλ". Σν κεζάλην θαη 

ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ηξνθνδνηνύλ ηελ θνξπθή ηνπ ζσιήλα από πνξώδε γξαθίηε, θαη 

ηα πξντόληα ηεο αληίδξαζεο θαζώο θαη ην δηαβξερόκελν αέξην βγαίλνπλ από ηνλ ππζκέλα 

ηνπ αληηδξαζηήξα. Έρνπκε ιεηηνπξγία κε ρξόλνπο παξακνλήο ηεο ηάμεο ησλ 10 ms θαη 

ζεξκνθξαζίεο πεξίπνπ 1700 νC, κεηαηξνπέο κεζαλίνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ησλ 70% 

θαη 60% αληίζηνηρα, όπνπ ειήθζεζαλ ελ ηε απνπζία νπνηνλδήπνηε πξόζζεησλ θαηαιπηώλ. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ αλαινγίεο CH4/CO2 ησλ 1, 1,5, 2 θαη δηαπηζηώζεθε όηη ρξεηάδνληαη 

αλαινγίεο κεγαιύηεξεο ηνπ 1 γηα απηό ην ζύζηεκα, γηα ηελ απνθπγή ηεο "επίζεζεο" 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην ηνίρσκα από γξαθίηε ηνπ αληηδξαζηήξα. 
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2.3.1.2 Άκεζα ζεξκαηλόκελνη αληηδξαζηήξεο 

Δνκεκέλνη αληηδξαζηήξεο βαζηζκέλνη ζε θεξακηθέο θεξήζξεο 

Δξεπλεηέο ζην WIS έρνπλ εηζάγεη ξόδην ζε θεξήζξα αινπκίλαο θαη ηελ αθηηλνβνινύλ 

ζηνλ ειηαθό ηνπο θνύξλν κέζα από έλα άλνηγκα (παξάζπξν) κε δαθείξη, γηα λα θαηαιύζεη 

ηελ αληίδξαζε αλακόξθσζεο κεζαλίνπ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα[77]. Λόγσ ηεο απνηπρίαο 

ην δαθεηξέλην άλνηγκα αληηθαηαζηάζεθε από έλα αληηδξαζηήξα ιησκέλνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

Ππξηηίνπ ζε ζρήκα γπάιηλνπ θώδσλ, πνπ δνθηκάζηεθε ζηηο ίδηεο εγθαηαζηάζεηο κε απηέο 

πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα 2.10[76]. Οη θαηαιύηεο ήηαλ δύν δείγκαηα (12 θαη 25cm 

πάρνπο) θεξήζξαο θνξδηεξίηε κε ηεηξαγσληθέο νπέο ησλ 4 cm θαη πάρνο ηνηρώκαηνο 0,5 

mm, επηθαιππηόκελε πξώηα κε έλα κεγάιεο επηθάλεηαο ιεπηό ζηξώκα νμεηδίνπ ηνπ 

αξγηιίνπ, αθνινπζνύκελε από ελαπόζεζε ξόδηνπ. Όηαλ κηα ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 800 νC 

επεηεύρζεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιύηε, πξνζηέζεθε ην κεζάλην δηαηεξώληαο ηελ αλαινγία 

CO2/CH4 πεξίπνπ ζην 1,3. Οη θαηαγεγξακκέλεο κεηαηξνπέο κεζαλίνπ άγγημαλ ην 67%. 

Ωζηόζν απηνί νη αλακνξθσηέο κεζαλίνπ δελ έρνπλ αλαθεξζεί λα έρνπλ αλέβεη επίπεδν. 

ρήμα 2.10: ειηαθόο αληηδξαζηήξαο αλαμόξθσζεο θεξήζξαο ηνπ WIS: (α) δηάγξαμμα 

ζηελ πεηξαμαηηθή μνλάδα ηνπ ειηαθνύ θνύξλνπ Schaeffer: (1) επίπεδν ειηνζηαηηθνύ 

πεδίνπ· (2) ζθαηξηθό ζπιιέθηεο· (3) πδξαπιηθόο πίλαθαο με ηελ πεηξαμαηηθή δηάηαμε· (4) 

πόξηεο ηνπ θνύξλνπ· (β) ζθίηζν ηνπ δηαθαλνύο γπάιηλνπ θώδσλ ειηαθνύ αληηδξαζηήξα ηνπ 

WIS με ηνλ θαηαιύηε θεξήζξαο[76]. 

 

Δνκεκέλνη αληηδξαζηήξεο βαζηζκέλνη ζε θεξακηθνύο αθξνύο 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηέηνηνη αληηδξαζηήξεο πνπ βαζίδνληαη ζε θεξακηθνύο αθξνύο ήηαλ 

νη πξώηνη δνκεκέλνη αληηδξαζηήξεο πνπ δνθηκάζηεθαλ κε ειηαθή αλακόξθσζε κεζαλίνπ 

θαη ζήκεξα είλαη νη πην αλεπηπγκέλνη πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί ζε έλα επίπεδν κεξηθώλ 

εθαηνληάδσλ θηινβάη ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Ζ επηθξάηεζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληηδξαζηήξεο θεξήζξαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πςειήο πίεζεο, θαίλεηαη ζην 

εγγελώο πςειόηεξν πνξώδεο ηνπο πνπ επηηξέπεη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία λα δηεηζδύεη 



 50 

βαζύηεξα ζηνλ όγθν ησλ πιηθώλ[104], θαζώο επίζεο θαη ζηνλ επαξθή κεραληζκό 

κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο πνπ εκπνδίδεη αζηαζή ξνή ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ 

αλέθπςαλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία[62]. Σα πξώηα παξαδείγκαηα ηέηνησλ αληηδξαζηήξσλ 

κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ από ην 1990, όηαλ ε ειηαθή αλακόξθσζε ηνπ κεζαλίνπ κε 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα , κε έλαλ άκεζα αθηηλνβνινύκελν νγθνκεηξηθό δέθηε/αληηδξαζηήξα, 

γηα πξώηε θνξά επηδείρζεθε ζηελ "θαηαιπηηθά εληζρπκέλε ειηαθή απνξξόθεζε δέθηε" 

(CAtalytically Enhanced Solar Absorption Receiver”, CAESAR), έλα πείξακα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε από ηα SNL, ζηελ Αικπνπθέξθε ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηo DLR, ζηε Γεξκαλία, 

κεηαμύ 1987 θαη 1990. Σν πιέγκα από δίζθνπο πνξώδνπο αθξνύ α-αινπκίλαο – κνπιιίηε, 

επηθαιπκκέλν  κε ιεπηό ζηξώκα νμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ θαη πιεξσκέλν κε θαηαιύηε ξόδηνπ, 

ζπλαξκνινγήζεθε ζε κηα πνιπζηξσκαηηθή επίπεδνπ-δίζθνπ δηακόξθσζε (ζρήκα 2.11α) 

κέζα ζε έλαλ απνξξνθεηή (ζρήκα 2.11γ), ηνπνζεηεκέλε πίζσ από ην παξάζπξν ηνπ 

ραιαδία θαη αθηηλνβνιεκέλε άκεζα από ζπγθεληξσηηθή ειηαθή ελέξγεηα (ζρήκα 2.11β). Σα 

αληηδξώληα έξεαλ κέζσ ηνπ δίζθνπ θαη ηα πξντόληα απνκαθξύλζεθαλ από ην πίζσ κέξνο 

ηνπ δέθηε, πνπ ηνπνζεηήζεθε ζην εζηηαθό ζεκείν ελόο παξαβνιηθνύ πηάηνπ  κε ηθαλόηεηα 

ειηαθήο ηζρύο 1 – 50 kW (ζρήκα 2.11δ). Ζ ζπλνιηθή ειηαθή ηζρύο πνπ απνξξνθήζεθε , 

έθηαζε ηηκέο έσο θαη 97 kW θαη ε κέγηζηε κεηαηξνπή κεζαλίνπ ήηαλ ζρεδόλ 70%. Οη 

απνδόζεηο ηνπ δέθηε θπκαηλόηαλ έσο θαη 85% θαη νη ρεκηθέο απνδόζεηο έθηαζαλ ην 54%, 

απνδεηθλύνληαο ηελ ηδέα ηεο αλακόξθσζεο κεζαλίνπ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζε 100 kW 

δέθηε/αληηδξαζηήξα ηνπνζεηεκέλν ζε έλα πηάην κεγάιεο ειηαθήο ζεξκηθήο ζπγθέληξσζεο. 

’ απηό ην πξόηδεθη, ε ζηξαηεγηθή ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηαβνιήο ηεο ξνήο ησλ 

αληηδξώλησλ ζην δέθηε, γηα λα αληηκεησπηζηεί ε αζηαζή ηξνθνδνζία ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, 

απνδείρζεθε σο ηερληθή εθηθηή ζε έλα δέθηε/αληηδξαζηήξα 100 kW ηνπνζεηεκέλν ζε έλα 

πηάην κεγάιεο ειηαθήο ζεξκηθήο ζπγθέληξσζεο.  

Ζ δεύηεξεο γεληάο ειηαθόο ρεκηθόο δέθηεο/αληηδξαζηήξαο, έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηζρύ 

εηζόδνπ κέρξη θαη 300 kW θαη έρεη θαηαζθεπαζηεί ην 1993-1994 σο θνκκάηη θιεηζηνύ 

βξόγρνπ ζεξκνρεκηθήο απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο, κέζα ζε έλα θνηλό πξόηδεθη κεηαμύ 

ηνπ WIS, ζην Ηζξαήι θαη ηνπ DLR[50,106]. Οη θύξηεο βειηηώζεηο ηνπ αληηδξαζηήξα ζε ζρέζε 

κε απηόλ ηνπ CEASAR, ήηαλ ε εγθαηάζηαζε κηαο πςειόηεξεο κνλάδαο ηζρύνο θαη ελόο 

παξαβνιηθνύ παξαζύξνπ ραιαδία, πίζσ από ηα νπνία ηα θνκκάηηα αθξνύ ηνπ δέθηε ήηαλ 

ηνπνζεηεκέλα ζε δηακόξθσζε ζνισηήο θνηιόηεηαο (ζρήκα 2.12β). Γηα ειηαθή δνθηκή, ν 

ζπλαξκνινγνύκελνο δέθηεο εγθαηαζηάζεθε ζηελ θνξπθή ηνπ πύξγνπ ηεο εγθαηάζηαζεο 

ειηαθώλ δνθηκώλ ηνπ WIS ζην Ρέρνβνζ, ηνπ Ηζξαήι. Δμαηηίαο ηεο κηθξήο ζεξκηθήο 

αληίζηαζεο, νη αθξνί αινπκίλαο ηειηθά αληηθαηαζηάζεθαλ από θαξβίδηα ηνπ ππξηηίνπ (SiC, 

10 PPI, 94% πνξώδεο, επηθάλεηα 550 m2/m3) θαη κεηά επηθαιύθζεθαλ κε 10% ιεπηήο 

ζηξώζεο γ-αινπκίλαο θαη 11% θ.β. Ρόδην (ζε ζρέζε κε ηε κάδα ηεο επίζηξσζεο). Ζ ηζρύο 
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πνπ απνξξνθήζεθε από ηνλ αληηδξαζηήξα ήηαλ κεηαμύ 200 θαη 300 kW. Παξά ηηο 

επηπηώζεηο ηεο ηνπηθήο ππνβάζκηζεο, νη απνξξνθεηέο απέδσζαλ θαιά θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ειηαθήο ιεηηνπξγίαο. Οη ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο θπκαίλνληαλ από 700 έσο 860 νC, κε 

κηα απόιπηε πίεζε ησλ 3,5 bar, θηάλνληαο κεηαηξνπέο κεζαλίνπ 84 – 88%. Ο δέθηεο είλαη 

ηώξα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ DLR, ζηελ Κνινλία ηεο Γεξκαλίαο (ζρήκα 2.12γ θαη δ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήμα 2.11: (α)ζθίηζν ηεο δνμήο ηνπ πνιύ-επίπεδνπ απνξξνθεηή αθξνύ ηνπ CEASER· 

(β) ζρήμα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δέθηε/αληηδξαζηήξα· (γ) πξαγμαηηθή θσηνγξαθία ηνπ 

πξώηνπ δέθηε ηνπ CEASER· (δ) πξαγμαηηθόο αληηδξαζηήξαο ζε πεηξαμαηηθή μνλάδα 

παξαβνιηθνύ πηάηνπ[105]. 
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Απηνί νη ειηαθνί αληηδξαζηήξεο κε θεξακηθό αθξό πξνσζήζεθαλ πεξαηηέξσ κέζα από έλα 

πξόγξακκα SOLASYS (εηαίξνη: DLR, WIS θαη Pty Ltd, κηα Ηζξαειηηηθή εηαηξία κε εκπεηξία 

ζε αεξηνζηξόβηινπο θαη ζρεηηθέο ηερλνινγίεο), όπνπ ε ηερληθή εθηθηόηεηα ηεο ειηαθήο 

αλακόξθσζεο κε πγξαέξην σο πξώηε ύιε θαη ηεο θαύζεο ησλ αέξησλ πξντόλησλ ζε έλα 

αεξηνζηξόβηιν γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο θιίκαθαο ησλ 300 kWe, 

επηδείρζεθε κε επηηπρία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηόδνπ ζηνλ ειηαθό πύξγν 

ηνπ WIS (εηθόλα 2.12γ θαη δ), ν ειηαθόο αλακνξθσηήο ιεηηνπξγνύζε ζε ηζρύ ηεο 

δηαθύκαλζεο 100 – 220 kW, παξάγνληαο αέξην ζύλζεζεο ζε 8,5 bar θαη 760 νC κε πνζνζηό 

κεηαηξνπήο θνληά ζηε ρεκηθή ηζνξξνπία. Έλαο πξνεγκέλνο, πην ζπκπαγήο θαη πην 

απνδνηηθόο νγθνκεηξηθόο δέθηεο/αληηδξαζηήξαο έρεη αλαπηπρζεί από ην δηάδνρν έξγν 

SOLREF κε ην ζθεπηηθό λα ιεηηνπξγεί ζε πςειόηεξν επίπεδν ηζρύνο (400 kWe), θαζώο θαη 

ζε πςειόηεξεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο, π.ρ. 950 νC θαη 15 bar, ν νπνίνο ζα 

νδεγήζεη ζε πςειόηεξν πνζνζηό κεηαηξνπήο ηνπ κεζαλίνπ ζε πδξνγόλν θαη ζε πςειόηεξε 

απόδνζε (ζρήκα 2.13α). Μεηαμύ θαηλνηόκσλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ εθαξκόζηεθαλ ήηαλ έλα 

λέν θαηαιπηηθό ζύζηεκα ηθαλό λα ιεηηνπξγεί ζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο, επηηξέπνληαο 

έλα επξύ θάζκα αξρηθώλ ζπλζέζεσλ – βηναεξίνπ , πγεηνλνκηθήο ηαθήο αεξίνπ θαη 

κνιπζκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ (κεζάλην κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα) – 

λα ππνβιεζνύλ ζε επεμεξγαζία θαη λα απνθεπρζεί ε ελαπόζεζε άλζξαθα ζηνλ 

αληηδξαζηήξα αλακόξθσζεο. Έλαο πξνεγκέλνο ειηαθόο αλακνξθσηήο αλαπηύρζεθε, 

δνθηκάζηεθε θαη εθηηκήζεθε θάησ από θαλνληθέο ειηαθέο ζπλζήθεο ζην WIS (ζρήκα 2.13β). 

Μηα δνθηκαζηηθή εθζηξαηεία πξαγκαηνπνηήζεθε επηδεηθλύνληαο ηελ εθηθηόηεηα ηεο 

ηερλνινγίαο SOLREF. ρεηηθέο δεκνζηεύζεηο ππνζηεξίδνπλ όηη ην θόζηνο γηα ηελ 

παξαγσγή πδξνγόλνπ από ηελ ειηαθή αλακόξθσζε κεζαλίνπ, είλαη πνιύ θνληά κε ηε 

ζπκβαηηθή αλακόξθσζε κε αηκό, κε ην λεθξό ζεκείν λα είλαη ζηε ηηκή ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ 

0,35 €/m3[13,107].  

Ζ ίδηα Ηαπσληθή νκάδα από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Niigata πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, 

έρεη επίζεο κειεηήζεη ηελ αλακόξθσζε κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζε εξγαζηεξηαθό επίπεδν 

ρξεζηκνπνηώληαο έλα λέν ηύπν θαηαιπηηθά-ελεξγνπνηεκέλνπ απνξξνθεηή "κεηαιιηθνύ 

αθξνύ", άκεζα αθηηλνβνινύκελνο από ειηαθά πξνζνκνησκέλν ιακπηήξα Xenon θαη 

ππνβαιιόκελνο ζε επίπεδα ειηαθήο ξνήο ηνπ εύξνπο ησλ 180 – 250 kW/m2[108]. Ο 

απνξξνθεηήο απνηειείηε από θξάκα Ni-Cr-Al, πεξηείρε Ru/Al2O3 σο θαηαιύηε θαη βξέζεθε 

λα έρεη εμαηξεηηθή ζεξκηθή απόδνζε θαηά ηελ απνξξόθεζε ειηαθήο ελέξγεηαο θαη ηε 

κεηαηξνπή ηεο ζε ρεκηθή ελέξγεηα κέζσ ηεο αληίδξαζεο αλακόξθσζεο, ζε ζρεηηθά ρακειέο 

ξνέο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ζπκβαηηθνύο απνξξνθεηέο θεξακηθνύ αθξνύ. ε κηα 

κεηαγελέζηεξε κειέηε ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο[109] εμεηάζηεθε ε θηλεηηθή ηεο αληίδξαζεο, ζην 

ζεξκνθξαζηαθό εύξνο 650 - 900 νC θαη αλαιύζεθαλ ηα δεδνκέλα ηεο θηλεηηθήο από 4 
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δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θηλεηηθώλ κνληέισλ ζε ζρέζε κε ηηο πεηξακαηηθέο ηηκέο ηεο 

αλακόξθσζεο. ε κηα ζεηξά παξάιιεισλ δεκνζηεύζεσλ[110,111], ε ίδηα νκάδα δνθίκαζε 

ζηνλ ίδην ιακπηήξα Xenon  κηα ζεηξά από ππνζηεξηγκέλνπο θαηαιύηεο ληθειίνπ ζε 

ζπλδπαζκό κε ξνπζήλην θαη ππνζηεξηδόκελνη από θνξείο καγλεζίνπ θαη αινπκίλαο (Ni-Mg-

O, Ni/Al2O3, Ru/Al2O3 and Ru/Ni-Mg-O), πξνζπαζώληαο λα δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξά 

θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα ρσξίο αθξηβά κέηαιια όπσο ξνπζήλην θαη ξόδην, αξρηθά ζε κνξθή 

ζθόλεο θαη ζηε ζπλέρεηα επηθαιπκκέλν από αθξνύο  Al2O3 θαη SiC κε ηελ ηειηθή κεηαηξνπή 

κεζαλίνπ λα θηάλεη ην 80% ζε κηα ζεξκνθξαζία αλακόξθσζεο ησλ 950 νC. Ζ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ηεο εμέιημεο απηήο είλαη όηη ε επόκελε επηινγή είλαη έλαο θαηαιύηεο Ni/MgO – 

Al2O3 κε επηθάιπςε αθξνύ SiC[111].  

Δξεπλεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Inha ηεο Κνξέαο, δηεξεπλνύλ επίζεο αληηδξαζηήξεο 

κεηαιιηθώλ αθξώλ γηα αλακόξθσζε κεζαλίνπ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Έρνπλ πξνηείλεη 

θαη αλαπηύμεη έλαλ, δηπινύ ζηξώκαηνο κεηαιιηθνύ αθξνύ, απνξξνθεηή/αληηδξαζηήξα 

ζηνλ νπνίν ην κπξνζηηλό ηκήκα δελ είλαη θαηαιπηηθά ελεξγό, αιιά αληηιακβάλεηαη ηελ 

απνξξόθεζε ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο ζην ξεπζηό ησλ αέξησλ 

αληηδξώλησλ. Σν νπίζζην ηκήκα είλαη κεηαιιηθόο αθξόο ληθειίνπ επηθαιπκκέλνο κε 

θαηαιύηε Ni/Al2O3. Ο απνξξνθεηήο δνθηκάζηεθε ζε πνιιέο εθζηξαηείεο ζε ζρέζε κε ηελ 

ειηαθή αλακόξθσζε ηνπ κεζαλίνπ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, κε παξαβνιηθό πηάην  ηθαλό 

λα παξέρεη 5 kWth ειηαθή ηζρύ (πηάην ηνπ Inha, ζρήκα 2.14[81]). Ζ ζεξκνθξαζία ζην 

θέληξν ηεο αθηηλνβνινύκελεο επηθάλεηαο ηνπ απνξξνθεηή θπκαηλόηαλ από 900 έσο 1000 

νC, ε νιηθή ηζρύ εηζόδνπ ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο ελέξγεηαο ζηνπο απνξξνθεηέο ήηαλ 

3,25 kW ζε ζηαζεξέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ε κέγηζηε κεηαηξνπή κεζαλίνπ έθηαζε ην 

60%[112]. ε ζύγθξηζε κε "ζπκβαηηθνύο" θαηαιπηηθνύο απνξξνθεηέο θεξακηθνύ αθξνύ, ε 

άκεζε αθηηλνβνιία ζηνλ κεηαιιηθνύ αθξνύ απνξξνθεηή ππνζηεξίρζεθε όηη παξνπζηάδεη 

αλώηεξε απόδνζε αληίδξαζεο ζε ζρεηηθά ρακειή ειηαθή αθηηλνβνιία ή ζε ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη θαιύηεξε ζεξκηθή αληίζηαζε, εκπνδίδνληαο ξαγίζκαηα από κεραληθή 

πίεζε ή ζεξκηθό ζνθ. Δπηπιένλ, ν απνξξνθεηήο δηπινύ ζηξώκαηνο βνήζεζε λα 

δηαηεξεζεί πςειόηεξν πξνθίι ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ζέξκαλζεο, 

πνπ αλαθνύθηζε ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ θαηαιπηηθνύ-ελεξγνύ κεηαιιηθνύ αθξνύ θαη 

θαηά ζπλέπεηα, παξάηεηλε ηελ πςειή κεηαηξνπή κεζαλίνπ γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ζέξκαλζεο θαη ςύμεο ηνπ αληηδξαζηήξα. 
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ρήμα 2.12: Toπ SOLASYS, βαζηζμέλνπ ζε θεξαμηθό αθξό άμεζα αθηηλνβνινύμελνπ 

(DIVRR), ειηαθνύ αλαμνξθσηή μεζαλίνπ με αημό: (α) ζθίηζν θαη αξρέο ιεηηνπξγίαο· 

(β) ζπλαξμνινγνύμελνο ζόινο ηνπ ειηαθνύ δέθηε· (γ) θαη (δ) πξαγμαηηθέο θσηνγξαθίεο 

αληηδξαζηήξα· (ε) εγθαηάζηαζε αληηδξαζηήξα ζηελ θνξπθή ηνπ ειηαθνύ πύξγνπ ηνπ WIS, 

ζην Ηζξαήι· (δ) θνληηλή θσηνγξαθία ηνπ αληηδξαζηήξα ζηελ θνξπθή ηνπ ειηαθνύ πύξγνπ 

ηνπ WIS· (ε) αλαμνξθσηήο ζε ιεηηνπξγία[24]. 
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ρήμα 2.13: Ο SOLREF DIVRR: (α) ζθίηζν ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο· (β) 

ζπλαξμνινγεμέλνο ειηαθόο αληηδξαζηήξαο αλαμόξθσζεο με αημό έηνημνο γηα μεηαθνξά· 

(γ) πξαγμαηηθόο αληηδξαζηήξαο εγθαηεζηεμέλνο ζηελ θνξπθή ηνπ ειηαθνύ πύξγνπ ηνπ 

WIS, ζην Ηζξαήι[42]. 

 

 

 

 

 

 

Στήμα 2.14: ν βαζηζμέλνο ζε μεηαιιηθό αθξό, αληηδξαζηήξαο ηνπ παλεπηζηεμίνπ Inha, 

ηεο Κνξέαο: (α) ζθίηζν ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο· (β) ν 5 kWth 

απνξξνθεηήο/αληηδξαζηήξαο πνπ ρξεζημνπνηείηαη γηα αλαμόξθσζε μεζαλίνπ με δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα ζην ζύζηεμα ειηαθώλ  πηάησλ (INHA-DISH1)[81]. 
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Δνκεκέλνη αληηδξαζηήξεο κε πηεξύγηα 

Οη εξεπλεηέο ηνπ WIS έρνπλ ζρεδηάζεη έλαλ αλακνξθσηή βαζηζκέλν ζηνλ, άκεζα 

αθηηλνβνινύκελν δαθηπιηνεηδήο πίεζεο, δέθηε θαη ζηελ ζεσξία ηνπ "ζθαληδόρνηξνπ" γηα 

ιεηηνπξγία ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πηέζεηο. Σν ζρέδην ηνπ αλακνξθσηή θαη αξρέο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 2.15α[113] θαη κηα δηεμνδηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 

γεσκεηξίαο ζην ζρήκα 2.15β[114]. Σα θαηαιπηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζ’ απηόλ 

ηνλ αλακνξθσηή βαζίδνληαη ζην Ru/Al2O3 ππνζηεξηδόκελα κε νμείδηα ηνπ καγγαλίνπ γηα λα 

απνθεπρζεί ε αλάπηπμε ελαπόζεζεο άλζξαθα, αλαπηύρζεθαλ, ραξαθηεξίζηεθαλ θαη 

ππνζηεξίρζεθαλ από επίζηξσζε θαξθηηζώλ αινπκίλαο· καθξνρξόληεο δνθηκέο 

επηβεβαίσζαλ ηελ ζεξκηθή θαη ρεκηθή ζηαζεξόηεηα ηνπο, αθόκα θαη κεηά από δηαππξώζεηο 

ζηνπο 1100 νC γηα 500 ώξεο θάησ από ξνή αξγνύ[113,115]. Με ηελ εηζαγσγή 

ππνινγηζηηθώλ κνληέισλ πνπ εληόπηζαλ αξρηθά, αλεπάξθεηεο ζρεδηαζκνύ[114] θαη έγηλαλ 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, έλα πξσηόηππν ηνπ αλακνξθσηή "ζθαληδόρνηξνπ", 

ρξεζηκνπνηώληαο έλα θσληθό παξάζπξν ραιαδία, ρηίζηεθε (ζρήκα 2.15β-ε)[42,116] θαη 

δνθηκάζηεθε γηα ηελ αλακόξθσζε κεζαλίνπ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζηνλ ειηαθό πύξγν 

ηνπ WIS, ην 2010. Ζ αλαινγία CO2/ CH4 ήηαλ πεξίπνπ 1:1,2. Έγηλαλ νθηώ δνθηκαζηηθέο, 

εζηηάδνληαο ζηελ επηξξνή ηεο πίεζεο ηνπ αεξίνπ θαη ηνπ ξπζκνύ ξνήο ηεο κεηαηξνπήο 

κεζαλίνπ. Ζ πίεζε ηνπ αεξίνπ κεηαβαιιόηαλ κεηαμύ 4 θαη 9 atm θαη ν ζπλνιηθόο ξπζκόο 

ξνήο εηζόδνπ ήηαλ κεηαμύ 100 θαη 235 ιίηξα αλά ιεπηό. Ζ κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

απνξξνθεηή δηαηεξήζεθε ζηνπο 1200 νC. Ζ κεηαηξνπή ηνπ κεζαλίνπ έθηαζε ην 85%. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη απηό ην είδνο ηνπ νγθνκεηξηθνύ αληηδξαζηήξα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά γηα αλακόξθσζε κεζαλίνπ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα· 

πεξαηηέξσ εξγαζίεο πνπ απνζθνπνύλ ζηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο απνδνηηθόηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ζε εμέιημε. 

Με δνκεκέλνη αληηδξαζηήξεο βαζηζκέλνη ζε ζηεξεά ζσκαηίδηα 

Οη εξεπλεηέο ζην WIS εθηέιεζαλ ηε μεξή αλακόξθσζε κεζαλίνπ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

ζε έλαλ άκεζα αθηηλνβνινύκελν δέθηε ζηεξεώλ ζσκαηηδίσλ, κε ζσκαηίδηα αηζάιεο ζε 

γξακκνκνξηαθή αλαινγία C/CO2 πεξίπνπ 0,5:100 θαη πνηθίιεο αλαινγίεο CO2/CH4 

θπκαηλόκελεο από 1:1 έσο 1:6[117]. Ο δέθηεο ρξεζηκνπνηεί έλαλ, θηλνύκελεο 

αθηηλνβνιίαο, απνξξνθεηή, δειαδή ηα ζσκαηίδηα πνπ παξαζύξνληαη ζην αλακνξθσηηθό 

κίγκα αεξίσλ έρνπλ 2 ιεηηνπξγίεο: λα απνξξνθνύλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη λα ηελ 

κεηαθέξνπλ ζην αέξην θαη λα ιεηηνπξγνύλ σο επηθάλεηα αληίδξαζεο ησλ αληηδξάζεσλ 

αλακόξθσζεο (ζρήκα 2.16). Ζ μεξή ειηαθή αλακόξθσζε δηεμήρζε ρσξίο θαηαιύηε ζε 

ζεξκνθξαζία κεηαμύ 950 θαη 1450 νC ζηνλ ειηαθό πύξγν ηνπ WIS, ρξεζηκνπνηώληαο 

βαζηθνύο θαη δεπηεξεύνληεο ζπιιέθηεο γηα λα θηάζνπλ κηα ειηαθή ξνή κέρξη 3 MW/m2 ζην 

άλνηγκα ηνπ δέθηε. Οη ζεξκνθξαζίεο εμόδνπ ηνπ αεξίνπ ήηαλ 1100 – 1450 νC. Αλάινγα κε 



 57 

ηε ζεξκνθξαζία, έλα κέξνο ησλ ζσκαηηδίσλ άλζξαθα αληέδξαζε κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

γηα λα ζρεκαηίζεη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, δειαδή ηα ζσκαηίδηα ζην δέθηε είραλ ζηαδηαθώο 

ή νιηθώο θαηαλαισζεί. Σα πεηξάκαηα αλακόξθσζεο έδεημαλ όηη ηα ζσκαηίδηα αηζάιεο πνπ 

παξαζύξνληαη ζηελ αέξηα ξνή, αύμαλαλ ηελ αληίδξαζε ηεο ππξόιπζεο κεζαλίνπ. 

 

ρήμα 2.15: Ο άμεζα αθηηλνβνινύμελνο ειηαθόο αλαμνξθσηήο "ζθαληδόρνηξνο" ηνπ WIS: 

(α) ζρήμα ηνπ ζρεδίνπ θαη ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαμνξθσηή· (β) ηξηζδηάζηαηε 

αλαπαξάζηαζε ηεο γεσμεηξίαο ηνπ αληηδξαζηήξα· (γ) ημήμαηα πξαγμαηηθνύ απνξξνθεηή 

από βάζε αινπμίλαο, πξηλ (θάησ) θαη μεηά (θνξπθή) ηεο εηζαγσγήο αινπμίλαο. 



 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήμα 2.16: . Άμεζα αθηηλνβνινύμελνο ειηαθόο δέθηεο ζσμαηηδίσλ ηνπ WIS: μία 

ζρεμαηηθή απεηθόληζε ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο ελόο ηέηνηνπ δέθηε θαη ηνπ ειηαθνύ δέθηε πνπ 

πξάγμαηη ρξεζημνπνηείηαη ζηα πεηξάμαηα· (β) νπηηθό ζύζηεμα γηα ηα ειηαθά 

πεηξάμαηα[117]. 
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ρήμα 2.17: Ζ ηερλνινγία SOLBIOPOLYSY γηα ηελ ειηαθά ππνβνεζνύμελε αλαμόξθσζε 

ηνπ αεξίνπ πγεηνλνμηθήο ηαθήο: (α) ζρήμα ηνπ θόλζεπη πνιππαξαγσγήο πνπ 

εθαξμόζηεθαλ· (β) ε ειηαθή πιαηθόξμα πνπ ρηίζηεθε ζην Ptuj, ηεο ινβελίαο· (γ) 

ιεπηνμέξεηεο ειηνζηαηηθνύ πεδίνπ· (δ) ν αλαμνξθσηήο πνπ είλαη ηνπνζεηεμέλνο ζηελ 

θνξπθή ηνπ ειηαθνύ πύξγνπ[118]. 
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2.3.2 Η ειηαθή ζεξκηθή αλακόξθσζε ηνπ βηναεξίνπ 

Σν κνλαδηθό παξάδεηγκα ειηαθήο αλακόξθσζεο αέξησλ πξώησλ πιώλ εθηόο ηνπ 

κεζαλίνπ πνπ αλαθέξζεθε κέρξη ηώξα, είλαη ζην πιαίζην ηνπ, ρξεκαηνδνηνύκελνπ από ηελ  

Δπξσπαηθή Έλσζε , πξνγξάκκαηνο "SOLBIOPOLYSY – Biofuel Polygeneration System 

integrating MSW (Municipal Solid Waste) Landfill Gas and Solar Energy” (ύζηεκα 

Πνιππαξαγσγήο Βηνθαπζίκνπ κε ελζσκάησζε  Αέξηνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Αζηηθώλ 

ηεξεώλ Απνβιήησλ θαη Ζιηαθήο Δλέξγεηαο) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμύ 2008 θαη 

2011 κε εηαίξνπο από Ηηαιία, ινβελία, Διιάδα θαη Πνξηνγαιία[118]. Ζ γεληθή ηδέα αξρηθά 

ήηαλ, ε επί ηόπνπ αλακόξθσζε ηνπ βηναεξίνπ ζε αέξην ζύλζεζεο θαη ε πεξαηηέξσ θαύζε 

ηνπ κίγκαηνο βηναεξίνπ θαη αεξίνπ ζύλζεζεο, ζε κηα κεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο γηα 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ζρήκα 2.17α). ζε απηή ηελ πξννπηηθή κηα πηινηηθή 

εγθαηάζηαζε 250 kW θαηαζθεπάζηεθε θνληά ζην Ptuj, ηεο ινβελίαο, ζε έλα παιηό κε 

ελεξγό ρώξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο, πνπ απνηεινύηαλ από όιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο 

(ζρήκα 2.17β) – κηα κεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο, έλα ειηνζηαηηθό πεδίν, έλα ειηαθό πύξγν 

25 m ύςνπο, εγθαηάζηαζε πγεηνλνκηθήο ηαθήο θπζηθνύ αεξίνπ, ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο, 

θιπ.. Έλαο ειηαθόο αλακνξθσηήο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αεξίσλ ηνπ ρώξνπ ηαθήο 

αλαπηύρζεθε θαη δνθηκάζηεθε επί ηόπνπ ζηελ θνξπθή ηνπ ειηαθνύ πύξγνπ (ζρήκα 2.17γ). 

ε αλακόξθσζε κε αηκό θέξεηαη λα εθηειείηαη ζε ζεξκνθξαζίεο πςειόηεξεο από 700 νC θαη 

πηέζεηο 0,5 – 10 atm. 
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Κεθάιαην 3: Τξέρνπζα αλαπηπμηαθή θαηάζηαζε θαη νη 

κειινληηθέο πξννπηηθέο 

Δλώ ηα καθξνπξόζεζκα θίλεηξα γηα ηελ ειηαθή ζεξκνρεκηθή είλαη εκθαλή, είλαη αλαγθαίν 

λα βξεζνύλ βξαρππξόζεζκα εθαξκνγέο γηα λα θαζνξηζηνύλ νη πξνηεξαηόηεηεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο θαη λα πξνζειθύζνπλ ππνζηήξημε από 

ρξεκαηνδνηηθέο εηαηξίεο θαη ηε βηνκεραλία. ’ απηή ηελ πξννπηηθή, γηα ηε κεηαγελέζηεξε 

θιηκάθσζε ησλ ζεκεξηλώλ ειηαθώλ αλακνξθσηηθώλ ηερλνινγηώλ ηνπ κεζαλίνπ ζε επίπεδν 

επίδεημεο, πνιιέο επηινγέο πξέπεη λα γίλνπλ ζε ζρέζε κε νξηζκέλα ζέκαηα πνπ ζα 

επεξεάζνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηεο ηερλνινγίαο λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά.  

ε ζρέζε κε ηελ CSP ηερλνινγία, πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί όπσο ήδε 

αλαθέξζεθε, ε ζύδεπμε ηεο αληίδξαζεο αλακόξθσζεο κε ηηο ησξηλέο πεξηζζόηεξν 

αλεπηπγκέλεο CSP εγθαηαζηάζεηο παξαβνιηθώλ θνίισλ[8, 119, 120] κέζσ ιησκέλσλ 

αιάησλ αιινζεξκηθήο ζέξκαλζεο, εμαθνινπζεί λα έρεη εγγελή πξνβιήκαηα κε ηα ρακειά 

επίπεδα ζεξκνθξαζηώλ πνπ κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ. Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο ζε κνξθή 

πηάηνπ, εζηηάδνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε έλα δέθηε πνπ ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηνπ 

πηάηνπ. Αθόκα θη αλ ην πξώην ζηάδην ζύδεπμεο, πνιιώλ από ησλ αλσηέξσ κειεηώλ 

αλακόξθσζεο, ήηαλ ε δνθηκή ησλ αληηδξαζηήξσλ πνπ ηνπνζεηνύληαη ζην εζηηαθό ζεκείν 

ησλ παξαβνιηθώλ πηάησλ , ην γεγνλόο όηη ν δέθηεο/αληηδξαζηήξαο έηζη ζα πξέπεη λα 

κεηαθηλεζεί κε ην πηάην, πεξηπιέθεη ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Από ηελ άιιε κεξηά, 

ειηαθνί ζπιιέθηεο κνξθήο πηάηνπ είλαη εγγελώο ζπλαξκνινγνύκελνη: ώζηε λα παξάγνπλ 

κεγάιε πνζόηεηα αηκνύ θαη ξεύκαηνο κέζσ παξαβνιηθνύ πηάηνπ, πνιινί δέθηεο 

ρξεηάδνληαη λα θξαηεζνύλ από ίδην ζρεδόλ αξηζκό παξαβνιηθώλ πηάησλ, πεπηεζκέλν λεξό 

πξέπεη λα αληιεζεί ζε θάζε πηάην θαη ν αηκόο λα ζπιιερζεί ζε έλα θεληξηθό κπινθ[121]. 

Έηζη αθόκε θαη αλ ε πςειή απνηειεζκαηηθή κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα ζε θάζε πηάην, είλαη πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνλ ειηαθό πύξγν θαη ηα ειηαθά 

θνίια ζπζηήκαηα, ην πηάην είλαη πεξηζζόηεξν κηα βηώζηκε ιύζε γηα πεηξάκαηα πηινηηθνύ 

επηπέδνπ θαη θαηαλεκεκέλεο εθαξκνγέο, όπσο ε θαηαζηξνθή ησλ ηνμηθώλ απνβιήησλ. 

Πνιύ πξόζθαηα όκσο, κηα πξνζέγγηζε πξνο ηελ αλάπηπμε, ελόο ζπζηήκαηνο ειηαθήο 

ζεξκνρεκηθήο αληίδξαζεο βαζηζκέλν ζηελ ελζσκάησζε, παξαβνιηθνύ πηάηνπ, ζπιιεθηώλ 

θαη κηαο εληαηηθήο δηαδηθαζίαο, ηερλνινγία δηαδηθαζίαο κηθξό-κέζν θαλαιηώλ, κε έλα 

πξνεγκέλν ζύζηεκα, ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ ειεθηξνπαξαγσγήο, παξνπζηάζηεθε[122]. Σν 

πξόηδεθη πεξηειάκβαλε ηελ αλάπηπμε ελόο ειηαθνύ αληηδξαζηήξα αλακόξθσζεο κε 

ζρεηηθνύο ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο, ζηνλ νπνίν έρεη ήδε παξαηεξεζεί ε κεηαηξνπή ειηαθήο 

ελέξγεηαο ζε ρεκηθή κε πςειή απόδνζε. Σν έξγν απνηειεί κέξνο ηνπ ρξεκαηνδνηνύκελνπ 

πξόηδεθη ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο θαη ν ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη όηη – εμαηηίαο ην όηη ν 
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δξόκνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζρεηηθά 

κηθξόο – κπνξεί λα εκπνξεπκαηνπνηεζεί θαη ζε ιεηηνπξγία ζε πνιιαπιέο ηνπνζεζίεο, πξηλ 

από ην 2020. 

 Παξόια απηά, είλαη πνιύ πηζαλό όηη ε κεγάιεο θιίκαθαο ειηαθή ζεξκηθή αλακόξθσζε ζα 

απαηηεί ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ πξνζθέξνληαη από ηα ειηνζηαηηθά πεδία κε, θεληξηθνύ 

πύξγνπ, δέθηεο. Απηά ηα πεδία κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ άλεηα ειηαθέο ζεξκηθέο ξνέο 

ηεο ρσξεηηθόηεηαο  MW, αλ θαη ε αλάπηπμε απηώλ ησλ ηνκέσλ κέρξη ζήκεξα έρεη 

πεξηνξηζηεί ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Ζ ηερλνινγία ηεο επηινγήο ζα είλαη εθείλε πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε κεγάιε θιίκαθα. 

Ζ επηινγή ησλ άκεζα αθηηλνβνινύκελσλ νγθνκεηξηθώλ δεθηώλ έλαληη θνίισλ 

(ζσιελνεηδώλ) έκκεζα αθηηλνβνινύκελσλ, γηα ειηαθέο θαηαιπηηθέο αληηδξάζεηο ζα είλαη 

ζεκαληηθή απόθαζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Ογθνκεηξηθνί απνξξνθεηέο θαίλεηαη 

λα πξνζθέξνπλ, θαιύηεξεο ζεξκηθέο θαη απνδνηηθέο ηδηόηεηεο από ηνπο ζπκβαηηθνύο 

ζσιελνεηδήο, ηελ άλεζε λα βαζίδνληαη θπξίσο ζηνλ εζσηεξηθό ηνπο κεραληζκό ηεο ειηαθήο 

απνξξόθεζεο, ε νπνία έρεη ηξηζδηάζηαην ραξαθηήξα. Οη άκεζα αθηηλνβνινύκελνη 

αληηδξαζηήξεο παξέρνπλ απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά ζεξκόηεηαο ζην ρώξν ηεο αληίδξαζεο 

όπνπ ε ελέξγεηα είλαη απαξαίηεηε, παξαθάκπηνληαο ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ επηβάιινληαη 

από ηελ έκκεζα κεηαθνξά ζεξκόηεηαο, κέζσ ελαιιαθηώλ ζεξκόηεηαο. Γεδνκέλνπ όηη ε 

ειηαθή ελέξγεηα απνξξνθάηε άκεζα από ηνλ θαηαιύηε, νη ζεξκνθξαζίεο είλαη πςειόηεξεο 

ζην ρώξν ηεο αληίδξαζεο θαη νη ρεκηθέο αληηδξάζεηο είλαη πηζαλό λα είλαη θηλεηηθά-

πεξηνξηζκέλεο παξά ηελ πεξηνξηζκέλε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο, όπσο ζηνπο ζπκβαηηθνύο 

ζσιελνεηδήο αληηδξαζηήξεο. Έλα πεξαηηέξσ πιενλέθηεκα είλαη όηη ε έληαζε ηεο 

πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, κπνξεί λα είλαη 5 θνξέο κεγαιύηεξε από απηή ησλ 

ζσιελνεηδώλ αληηδξαζηήξσλ (ζρήκα 1.4α[13]). Ζ ηαπηόρξνλε ξνή ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο θαη ησλ ρεκηθώλ αληηδξώλησλ, κεηώλεη ηη ζεξκνθξαζίεο ηνπ απνξξνθεηή θαη 

ηηο απώιεηεο επαλαθηηλνβνιίαο. 

 Σα κεηνλεθηήκαηα ή νη πεξηνξηζκνί ηνπ DIVRR είλαη, όηη είλαη αλαγθαίν λα έρεη έλα 

δηαθαλέο παξάζπξν ραιαδία γηα λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζην 

δέθηε, ελώ ηαπηόρξνλα λα παξέρεη  ζηεγαλό αέξην γηα ηα αληηδξώληα αέξηα θαη ηα πξντόληα, 

ηα νπνία ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο είλαη ππό πίεζε. Απηό ην παξάζπξν πξέπεη όιε 

ηελ ώξα λα θξαηηέηαη δξνζεξό θαη ειεύζεξν πξνο επαθή κε νπνηαδήπνηε αέξηα ή ζηεξεά ηα 

νπνία ζα έβιαπηαλ ή ζα θαηαζηξέθαλε ην εζσηεξηθό ηνπ δέθηε, κε είηε αύμεζε ηεο 

αδηαθάλεηαο είηε αληηδξώληαο κεηαμύ ηνπο κε θάπνην ηξόπν. Μέζνδνη όπσο ε πξνζηαζία 

ηνπ παξαζύξνπ κε κηα ξνή αδξαλνύο βνεζεηηθνύ αεξίνπ ή δηαζθαιίδνληαο όηη ε ξνή ησλ 

ζηεξεώλ ζην εζσηεξηθό ηνπ δέθηε είλαη ηέηνηα ώζηε λα κελ κπνξνύλ λα έρνπλ επαθή κε ην 

παξάζπξν, έρνπλ επηηύρεη κεξηθώο κέρξη ζήκεξα θαη πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα ρξεηάδεηαη 
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λα γίλεη ζ’ απηή ηελ θξίζηκε πηπρή πξηλ ην παξάζπξν από ραιαδία λα κπνξεί λα ζεσξεζεί 

όηη έρεη ηελ αμηνπηζηία πνπ απαηηείηαη γηα κεγάιεο θιίκαθαο δέθηε.  

Οη έκκεζα αθηηλνβνινύκελνη αληηδξαζηήξεο εμάιεηςαλ ηελ αλάγθε γηα παξάζπξν, κε 

απνηέιεζκα λα έρνπλ ιηγόηεξε απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά ζεξκόηεηαο – κε αγσγή – κέζα 

από ηα ηνηρώκαηα ελόο αδηαθαλνύο απνξξνθεηή. Έηζη, ηα κεηνλεθηήκαηα ζπλδένληαη κε 

ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ επηβάιινληαη από ηα πιηθά ηνπ απνξξνθεηή ζε ζρέζε κε ηε κέγηζηε 

ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο, ηελ αδξάλεηα ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο, ηε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα, 

ηελ απνξξόθεζε αθηηλνβνιίαο, ηελ αληίζηαζε ζε ζεξκηθό ζνθ θαη ηελ θαηαιιειόηεηα γηα 

παξνδηθή ιεηηνπξγία. 

 Έλα άιιν ζύλνιν δεηεκάησλ είλαη απηό πνπ αθνξά ηελ επηινγή αλακόξθσζεο κε 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή κε αηκό. Τπάξρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα γηα θάζε 

επηινγή, κε κηα ζαθή επηινγή κόλν γηα νξηζκέλεο εθαξκνγέο αλνηρηνύ θύθινπ. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ε κεζαλόιε ήηαλ ην επηζπκεηό ηειηθό πξντόλ, ε πνζόηεηα ηνπ αηκνύ ή ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύηαλ ζα έπξεπε λα δώζεη κηα βέιηηζηε 

αλαινγία CO/H2  ζην αέξην ζύλζεζεο. Δάλ ην πδξνγόλν ήηαλ ην επηζπκεηό πξντόλ, ε 

αλακόξθσζε κε αηκό είλαη ε επηινγή. Μηα δηεξγαζία δηακόξθσζεο ζεσξήζεθε πξόζθαηα 

όηη είλαη ε κηθηή αλακόξθσζε ηνπ κεζαλίνπ, όπνπ αληηδξά κε κίγκα λεξνύ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη ηδηαίηεξα επσθειήο γηα πεγέο κεζαλίνπ κε πςειή 

πεξηεθηηθόηεηα ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα όπσο ην βηναέξην (45 – 70% mol CH4 θαη 30 – 

45% CO2). Απηέο νη πξώηεο ύιεο ζπλήζσο πεξηέρνπλ ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ ρξεηάδεηαη ε αληίδξαζε αλακόξθσζεο θαη κόλν κηα κηθξή 

πνζόηεηα αηκνύ πξέπεη λα πξνζηεζεί, ν νπνίνο κεηώλεη επίζεο ην ζρεκαηηζκό δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα. Δπηπιένλ, ε πξνθύπηνπζα αλαινγία H2/CO  ζην πξντόλ κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί ( από ηελ πνζόηεηα ηνπ πξνζηηζέκελνπ αηκνύ) ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ βηναεξίνπ απηό απνηειεί κηα 

ειθπζηηθή δπλαηόηεηα, γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζεξκαληηθήο αμίαο. Με απηό ηνλ ηξόπν, νη 

δπζθνιίεο θαύζεο, κε βηναέξην ρακειώλ κεραληθώλ θνξηίσλ, κπνξνύλ λα κεησζνύλ[35, 

123-126].  

Αθόκα θη αλ είλαη γεληθά απνδεθηό όηη ηξέρνπζεο επελδπηηθέο δαπάλεο όισλ ησλ 

ηερλνινγηώλ παξαγσγήο ειηαθώλ θαπζίκσλ κε ηε κέζνδν ηεο ζπγθεληξσηηθήο ειηαθήο 

ελέξγεηαο απαηηνύλ κηα δεκόζηα ζηξαηεγηθή ππνζηήξημεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο ζηελ 

αγνξά[127], έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα εκπόδηα γηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπο είλαη ε 

έιιεηςε καθξνπξόζεζκεο πξνζεισκέλεο βηνκεραληθήο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο. Μηα ηέηνηα 

ζηήξημε είλαη απαξαίηεηε όρη κόλν γηα ηελ αξρηθή αλέγεξζε, αιιά εηδηθά γηα ηελ 

καθξνπξόζεζκε ιεηηνπξγία ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα βνεζήζνπλ ζην λα 

εληνπηζηνύλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο όπσο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα. Σνπιάρηζηνλ 
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κέρξη ηώξα, ζηηο ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ θηάζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ειηαθήο πιαηθόξκαο – 

έρνπλ γίλεη δνθηκέο κέζσ ηεο ρξεκαηνδνηνύκελεο ζηήξημεο, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή 

ησλ εζληθώλ θπβεξλεηηθώλ, ρξεκαηνδνηνύκελσλ πξόηδεθη· σζηόζν ιόγσ ρξνληθώλ 

πεξηνξηζκώλ ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ, ζπγθεθξηκέλα επηκέξνπο ηκήκαηα κηαο 

πιήξνπο ειηαθήο κνλάδαο δνθηκάζηεθαλ θαη εθηηκήζεθαλ θαη όρη ε δηαδηθαζία ζην ζύλνιν 

ηεο. Από ηελ άιιε πιεπξά ε ζπρλά δηαιείπνπζα θύζε απηήο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο, νδεγεί 

ζε ζηαζηκόηεηα ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζπάζεηαο πξηλ θηάζνπλ ζε κηα θαηάζηαζε π.ρ. κηα 

απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία πνπ παξάγεη καθξνπξόζεζκα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα. 

ε απηή ηελ πξννπηηθή πηζαλώο "ηερληθά απινύζηεξε" ζεσξία, όπσο γηα παξάδεηγκα νη 

έκκεζα αθηηλνβνινύκελνη ζσιελνεηδήο αλακνξθσηέο ("αιινζεξκηθνί") πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πξόηδεθη ASTERIX, ζα κπνξνύζαλ λα είλαη πην ειθπζηηθνί γηα 

κεγάιεο θιίκαθαο πινπνίεζε θαη ή επίδεημε ηεο ηερλνινγίαο.  

Δλ θαηαθιείδη, ζεκαληηθή πξόνδνο έρεη ζεκεησζεί από εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ θαη ε ειηαθά-νδεγεκέλε αλακόξθσζε ηνπ κεζαλίνπ κε αηκό 

έρεη επηδεηρζεί ζε πηινηηθό επίπεδν. Οη ηερλνινγίεο θαη γηα ηνπο δύν αληηδξαζηήξεο, 

DIVRR θαη ζσιελνεηδή αληηδξαζηήξα, είλαη έηνηκεο γηα κηθξήο θιίκαθαο εκπνξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη αλακέλεηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ εγθαηαζηάζεηο δπλαηόηεηαο 1 – 5 MWth 

ζε Απζηξαιία θαη Δπξώπε ζηα επόκελα 2 ρξόληα. Ο κεηαβαηηθόο ραξαθηήξαο απηήο ηεο 

ηερλνινγίαο – ε ζύδεπμε αλαλεώζηκσλ ειηνζεξκηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη ζπκβαηηθώλ 

νξπθηώλ θαπζίκσλ γηα λα παξαρζεί είηε αέξην ζύλζεζεο είηε πδξνγόλν – ζεσξείηαη σο έλα 

βαζηθό πξώην βήκα ζηελ πνξεία πξνο ην αεηθόξν πδξνγόλν θαη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο.  
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