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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

 

 

Θέισ λα επραξηζηήζσ πνιχ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Σπχξν Τζηψιε πνπ κε βνήζεζε ζε 

φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, θαζψο θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ 

πνπ κε ζηεξίδεη πάληα ζε φιεο κνπ ηηο πξνζπάζεηεο. 
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SUMMARY 

Η πεξίιεςε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζηα αγγιηθά 

 

In this thesis we present the hydrogen technology in automobiles, analyzing hydrogens prop-

erties and use cases in modern technology, internal combustion engines that use hydrogen as 

a fuel, fuel cell technology and finally we present a comparison between these two systems. 

More specifically this project includes the following: 

In the first chapter we refer to hydrogen as a chemical element and as an energy carrier.We 

also briefly mention hydrogen economy and then we analyze every possible way of hydro-

gen production. Distribution ways are described and storage methods are explained in de-

tails. 

In the second chapter we begin with the definition of Internal Combustion Engines (ICE) and 

then we categorize them on the basis of various factors.Furthermore we describe and explain 

the operating principal of the ICE and then we explain the use of hydrogen in it. Moreover 

we mention ways of hydrogen injection and possible problems in the engine. A reference is 

made regarding the efficiency of hydrogen ICE and then we focus on what changes should 

be made in order to fully convert a compatible ICE into a hydrogen ICE.  

The third chapter deals with fuel cells. Initially we describe their history, then we explain 

what exactly is a fuel cell and how it works.We continue by mentioning and describing all 

fuel cell types and then explaining their advantages and disadvantages as energy systems. 

Finally in the fourth chapter we make a comparison in every characteristic of the two energy 

systems,the fuel cell and the hydrogen ICE such as their efficiency, their cost, their reliabili-

ty, their potential and their application fields.Photos of cars that use hydrogen technology are 

also displayed.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v 

 

 

 

 

Keywords:  hydrogen, automobile, internal combustion engine, fuel cell, energy storage 

 

 



 1 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

Τν ελεξγεηαθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε αλζξσπφηεηα είλαη έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα δεηήκαηα πνπ έρεη κπξνζηά ηεο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ ζα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν 

δσήο ησλ επφκελσλ γελεψλ.Σηελ ζεκεξηλή επνρή ε εμάξηεζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηα 

παξαδνζηαθά θαχζηκα φπσο ην πεηξέιαην,ην θπζηθφ αέξην,ν ιηγλήηεο θ.α. είλαη ηφζν κεγάιε 

πνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάγθε ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπο κε άιιεο πεγέο ελέξγεηαο εμαηηίαο 

ηεο αλακελφκελεο εμάληιεζήο ηνπο απφ ηνλ πιαλήηε καο ζε έλα ρξνληθφ νξίδνληα 

δεθαεηηψλ.Έηζη πιένλ νη ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο απνθηνχλ βαξχλνπζα 

ζεκαζία.Μεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ θπξίαξρν 

ξφιν ζην κέιινλ είλαη θαη ην πδξνγφλν ην νπνίν κπνξνχκε λα ην θαηαηάμνπκε θαη ζηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο παξαγσγήο 

θαη δηαρσξηζκνπ ηνπ.Η ρξήζε ηνπ πδξνγφλνπ ζαλ κέζν κεηαθνξάο ελέξγεηαο ίζσο απνηειεί 

ηε ιχζε ζε κία ζεηξά ελεξγεηαθψλ πξνβιεκάησλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηφ ησλ θαπζίκσλ 

ησλ κεραλνθίλεησλ κεηαθνξψλ θαη εηδηθά ηεο απηνθίλεζεο.Η ηερλνινγία θαπζεο 

πδξνγφλνπ ζηα απηνθίλεηα είλαη έλα ζέκα κε πνιιέο παξακέηξνπο θαη κε θχξηνπο ηξφπνπο 

εθαξκνγήο ηελ θαχζε ηνπ πδξνγφλνπ ζηηο γλσζηέο καο Μ.Δ.Κ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ 

ζηηο „αλεξρφκελεο‟ θπςέιεο θαπζίκσλ (fuel cell).   
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απνζήθεπζε ελέξγεηαο. 
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1
O
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

“ΣΟ ΤΓΡΟΓΟΝΟ” 

 

1.   Δηζαγσγή (ελέξγεηα-ηερλνινγία-αεηθνξία) 

Δίλαη θαλεξφ, φηη πξνθεηµέλνπ ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο λα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεη ζην 

µέιινλ ηνλ ηερλνινγηθφ ηνπ πνιηηηζµφ, ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη, ζε παγθφζµηα θαη µαδηθή 

θιίµαθα, λέεο ηερλνινγίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, νη νπνίεο αθελφο ζα ζηεξίμνπλ ηηο µεγάιεο 

αλάγθεο ηνπ ζε θαηαλάισζε απηήο, φπσο έρνπλ δηαµνξθσζεί µέρξη ζήµεξα, θαη αθεηέξνπ 

δελ ζα επηβαξχλνπλ ζεµαληηθά ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ πιαλήηε ηνπ µέζα ζην νπνίν 

δηαβηψλεη. Οη λέεο απηέο ηερλνινγίεο είλαη πιένλ γλσζηέο σο ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο (al-

ternative technologies) θαη σο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη παξνπζηάδνπλ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ λα ζπλδπάδνπλ ηε µαδηθή παξαγσγή ελέξγεηαο µε ηελ αλαλεσζηµφηεηα θαη 

ηελ αεηθνξία. Η αεηθνξία (ή αεηθόξνο αλάπηπμε) απνηειεί µηα ζρεηηθά θαηλνχξγηα έλλνηα. 

Η πηνζέηεζή ηεο, ζαλ  επίζεµε επηζηεµνληθή θαη θνηλσληθννηθνλνµηθή νξνινγία, 

επηηεχρζεθε µφιηο ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα. Σχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ έρεη δνζεί 

ζ‟απηήλ ην 1987 ζηε πεξηβαιινληηθή έθζεζε Brutland απν ηε παγθφζκηα επηηξνπή γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε «αεηθνξία είλαη ε αλάπηπμε εθείλε, ε νπνία ηθαλνπνηεί ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζήµεξα, ρσξίο λα ππνζθάπηεη ηε δπλαηφηεηα ησλ µειινληηθψλ γελεψλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ θη απηέο ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο».Θα πξέπεη πάλησο λα ηνλίζνπµε, φηη 

πξνθεηµέλνπ νη ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο λα βνεζήζνπλ νπζηαζηηθά ζηε ιχζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ δεηήµαηνο, ζα πξέπεη ε ρξήζε ηνπο λα εθαξµνζηεί ζε εθηεηαµέλε θαη 

παλαλζξψπηλε θιίµαθα. Κη απηφ γηαηί, φπσο έρεη δηαπηζησζεί απφ επηζηεµνληθέο µειέηεο, 

πξνθεηµέλνπ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Γεο λα µπνξέζεη λα επαλέιζεη ζηελ θπζηθή 

ηζνξξνπία πνπ είρε πξηλ ηελ επνρή ησλ νξπθηψλ θαπζίµσλ, ζα πξέπεη ηα επίπεδα ηεο 

µφιπλζήο ηνπ (ζην έδαθνο, ζηελ αηµφζθαηξα θαη ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο ηνπ) λα µεησζνχλ 

θαηά έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 95% πεξίπνπ 

 

1.1      Γεληθά γηα ην πδξνγόλν 

Τν πδξνγφλν είλαη ην πην άθζνλν θαη ην ειαθξχηεξν ρεκηθφ ζηνηρείν ζην ζχκπαλ.Έρεη 

αηνκηθφ αξηζκφ 1 θαη αηνκηθή κάδα 1,00794.Σπκβνιίδεηαη κε ην ιαηηληθφ γξάκκα H θαη 

είλαη ην πξψην ζηνηρείν ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα.Τν φλνκά ηνπ δφζεθε κε βάζε ηηο ειιεληθέο 

ιέμεηο „χδσξ‟ θαη „γέλνκαη‟ απφ ηνλ Γάιιν ρεκηθφ Αληνπάλ Λαβνπαδηέ επεηδή παξαηήξεζε 

φηη φηαλ θαίγεηαη παξάγεη λεξφ.Παξά ηε πνιχ κεγάιε ηνπ αλαινγία ζην ζχκπαλ ε νπνία 

εθηηκάηαη φηη αλέξρεηαη ζην 75% ηεο κάδαο ηνπ,ην πδξνγφλν αληηπξνζσπεχεη κφιηο ην  

0,14% ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο Γεο.Απαληάηαη εληνχηνηο ζε πνιχ κεγάιεο πνζφηεηεο σο 

ζπζηαηηθφ ηνπ λεξνχ,νπφηε ππνινγίδεηαη φηη απνηειεί ην  0,9% ηεο κάδαο νιφθιεξνπ ηνπ 

πιαλήηε.Η παξνπζία πάλησο ειεχζεξνπ αεξίνπ πδξνγφλνπ ζηελ αηκφζθαηξα παξακέλεη 

ρακειή εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο δηαθπγήο ησλ κνξίσλ ηνπ πξνο ην δηάζηεκα.Τν πδξνγφλν 
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ζπλαληάηαη επίζεο ζε φινπο ηνπο θπηηθνχο θαη δσηθνχο ηζηνχο θαζψο θαη ζην 

πεηξέιαην,ζρεκαηίδνληαο έηζη έλα ηεξάζηην αξηζκφ ρεκηθψλ ελψζεσλ,ελψ ελψλεηαη θαη κε 

φια ηα ρεκηθά ζηνηρεία εθηφο απφ ηα επγελή αέξηα 

 

1.2    Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 

Φπζηθέο ηδηόηεηεο 

Σε θαλνληθέο ζπλζήθεο ην πδξνγφλν έρεη ππθλφηεηα 0,0899 kg/m
3
, πεξίπνπ δέθα θνξέο 

κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ αέξα θαη, γηα απηφ ην ιφγν, δελ βξίζθεηαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο 

ζηελ αηκφζθαηξα, αθνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κηθξή ηνπ κάδα, κπνξεί λα δηαθχγεη απφ ηηο 

βαξπηηθέο δπλάκεηο ηεο Γεο. Με εμαίξεζε ην ήιην, ην πδξνγφλν έρεη ην ρακειφηεξν ζεκείν 

βξαζκνχ (20,268 K) θαη πήμεσο (14,025 K). Τν πδξνγφλν ζε πγξή θάζε είλαη άρξσκν ζε 

κηθξέο πνζφηεηεο αιιά αλνηρηφ κπιε ζε δείγκαηα κε ζεκαληηθφ βάζνο. Τν ζηεξεφ πδξνγφλν 

είλαη επίζεο άρξσκν. 

Καζψο ην µνξηαθφ ηνπ βάξνο είλαη µηθξφηεξν απφ ην µνξηαθφ βάξνο νπνηνπδήπνηε άιινπ 

αεξίνπ, ηα µφξηά ηνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηαρχηεηεο µεγαιχηεξεο απφ εθείλεο φισλ ησλ 

άιισλ αεξίσλ γηα µηα δεδνµέλε ζεξµνθξαζία. Πξάγµαηη, ην αέξην πδξνγφλν δηαρέεηαη 

ηαρχηεξα απφ θάζε άιιν αέξην, ελψ ε θηλεηηθή ελέξγεηα θαηαλέµεηαη µεηαμχ ησλ µνξίσλ 

ηνπ µε γξεγνξφηεξν ξπζµφ ζε ζχγθξηζε µε ηα ππφινηπα αέξηα. Έηζη ην πδξνγφλν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε µεγαιχηεξε ζεξµηθή αγσγηµφηεηα ζε ζχγθξηζε µε ηα άιια αέξηα. 

Σηε θχζε ζπλαληψληαη ηξία δηαθνξεηηθά ηζφηνπα. Τν ηζφηνπν πνπ απνηειεί ην 99,98% ησλ 

αηφκσλ πδξνγφλνπ νλνκάδεηαη πξψηην (
1
H) θαη απνηειείηαη απφ έλα πξσηφλην θαη έλα 

ειεθηξφλην. Σε πνζνζηφ 0,02% ζπλαληνχκε έλα δεχηεξν ηζφηνπν, ην δεπηέξην (ή 
2
D ) ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ έλα πξσηφλην, έλα λεηξφλην θαη έλα ειεθηξφλην. Τν δεπηέξην 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πιήζνο επηζηεκνληθψλ εθαξκνγψλ. Τέινο, ην ηξίην ηζφηνπν νλνκάδεηαη 

ηξίηην (ή 
3
Τ) απνηεινχκελν απφ έλα πξσηφλην, δχν λεηξφληα θαη έλα ειεθηξφλην θαη 

αληηζηνηρεί έλα ζε 10000 άηνκα πδξνγφλνπ. Τν ηξίηην είλαη ξαδηελεξγφ κε ρξφλν εκίζεηαο 

δσήο ηα 12,4 ρξφληα. Ήηαλ ηερλεηφ λνπθιφλην ζηε Γε κέρξη ηελ πξψηε δνθηκή 

πδξνγνλνβφκβαο. 

 

Υεκηθέο ηδηόηεηεο 

Τν αέξην πδξνγφλν (ή δηπδξνγφλν ή κνξηαθφ πδξνγφλν) είλαη πνιχ εχθιεθην θαη θαίγεηαη 

ζηνλ αέξα ζε έλα πνιχ κεγάιν εχξνο ζπγθεληξψζεσλ, απφ 4% - 75% θαη' φγθν . Η ελζαιπία 

ηεο θαχζεο ηνπ πδξνγφλνπ είλαη -286 kJ/mole. Τν αέξην πδξνγφλν ζπλήζσο δελ αληηδξά µε 

άιια ρεµηθά ζε ζεξµνθξαζία δσµαηίνπ. Απηφ δηφηη ν δεζµφο µεηαμχ ησλ αηφµσλ ηνπ είλαη 

εμαηξεηηθά δπλαηφο θαη απαηηεί µεγάιεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο γηα λα δηαζπαζηεί ψζηε ηα 

μερσξηζηά πηα άηνµα λα αληηδξάζνπλ µε άιια ζηνηρεία ή ελψζεηο. Ωζηφζν ζεξµαηλφµελν µε 

θιφγα αληηδξά βίαηα µε ην νμπγφλν ηνπ αέξα ψζηε λα δψζεη λεξφ ζχµθσλα µε ηελ 

παξαθάησ αληίδξαζε εθιχνληαο ηαπηφρξνλα ελέξγεηα.  
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2H2 + O2 2H2O + 572 kJ  

 

Τα άηνµα πδξνγφλνπ ζρεµαηίδνπλ νµνηνπνιηθνχο δεζµνχο εθηφο µεηαμχ ηνπο θαη µε ηα 

άιια ζηνηρεία, φπσο ζηηο ελψζεηο ηνπ µεζαλίνπ (CH4) θαη ηνπ λεξνχ. Οη δεζµνί απηνί δελ 

είλαη πάληα ηζρπξνί αιιά ζπάλε εχθνια φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ νμέσλ.Παξάδεηγµα 

απηνχ είλαη ην µεζαληθφ νμχ (CH3COOH), έλα αζζελέο νμχ. ∆ηαιπφµελα ζε λεξφ, ν αζζελήο 

δεζµφο ηνπ πδξνγφλνπ ζπάεη, µε ην πδξνγφλν λα αθήλεη πίζσ ην ειεθηξφλην ηνπ θαη λα 

µεηαηξέπεηαη ζε ηφλ πδξνγφλνπ (H+). Τν πδξνγφλν επίζεο ζρεµαηίδεη ηνληηθνχο δεζµνχο 

φπσο γηα παξάδεηγµα ην HCl. Τέινο, ην πδξνγφλν µπνξεί λα ζρεµαηίζεη ην ιεγφµελν δεζµφ 

πδξνγφλνπ ( hydrogen bond ). Ο δεζµφο απηφο γίλεηαη µφλν µεηαμχ πδξνγφλνπ θαη ελφο απφ 

ηα ζηνηρεία O, S, N, F ή Cl . Η ελέξγεηα ηνπ δεζµνχ απηνχ είλαη µηθξή. Φαξαθηεξηζηηθφηεξν 

παξάδεηγµα απηνχ απνηειεί ην λεξφ φπνπ θάζε µφξην ηνπ - ζε µε πςειέο ζεξµνθξαζίεο - 

ζπλδέεηαη µε 4 γεηηνληθά δεµηνπξγψληαο ζπµπιέγµαηα πνιιψλ µνξίσλ H2O. Ο δεζµφο 

πδξνγφλνπ θαηά έλα µέξνο νθείιεηαη ζε δπλάµεηο Van Der Waals ελψ έρνπµε επηπξφζζεζε 

δπλάµεσλ θαζαξά ρεµηθνχ δεζµνχ.  Τν πδξνγφλν θάησ απφ πνιχ µεγάιε πίεζε (1,5 

εθαηνµµχξηα αηµφζθαηξεο) θαη ζεξµνθξαζία (3000
0
C µε 5000

0
C) µπνξεί λα ζπµπεξηθεξζεί 

θαη σο µέηαιιν, αληαλαθιψληαο ην θσο θαη άγνληαο ην ειεθηξηθφ ξεχµα. 

 

 

 

1.3    Σν πδξνγόλν σο θνξέαο ελέξγεηαο. 

Τν πδξνγφλν έρεη επηπιένλ κία ρξήζε: Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θνξέαο ελέξγεηαο, 

δειαδή σο κηα κνξθή ελεξγεηαθνχ λνκίζκαηνο. Μάιηζηα απηή ηε ζηηγκή γίλνληαη 

ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο, θπξίσο ζηα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλα θξάηε, γηα ηε κεηαηξνπή ηεο 

πξνζαξκνζκέλεο ζηα ζπκβαηηθά θαχζηκα ππνδνκήο ζε ππνδνκή κε βάζε ην πδξνγφλν. 

Δλδεηθηηθά, ε Ιζιαλδία, πξνβιέπεη ππνδνκή πιήξσο βαζηζκέλε ζην πδξνγφλν κέρξη ην 2030 

- 2040, ελψ κέρξη ην 2030 ζηφρνο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ησλ ΗΠΑ είλαη ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ 10% ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο απφ ελέξγεηα πξνεξρφκελε απφ 

πδξνγφλν. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ην πψο ην πδξνγφλν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα παξαρζεί ελέξγεηα είλαη νη ιεγφκελεο θπςέιεο θαπζίκνπ (fuel cells), ζηνηρεία ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε βάζε ην πδξνγφλν. 

Πεξηζζφηεξα γηα ηηο θπςέιεο θαπζίκνπ ζα αλαθεξζνχλ πην θάησ. 

Η ηάζε θαηαλάισζεο θαπζίκσλ φιν θαη κηθξφηεξεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε άλζξαθα είλαη 

ηζηνξηθά εκθαλήο. Τν πδξνγφλν, απαιιαγκέλν απφ θάζε πνζνζηφ άλζξαθα, κπνξεί λα 

πξνζθέξεη αξθεηή ελέξγεηα γηα θαζεκεξηλέο ρξήζεηο, φπσο ε ειεθηξνδφηεζε θηηξίσλ ή ε 

θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

Τν φηη ππάξρεη έλαο ζαθήο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πδξνγφλνπ δελ είλαη 

ηπραίν: 
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 Τν πδξνγφλν έρεη ηo πςειφηεξν ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν αλά κνλάδα βάξνπο απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν γλσζηφ θαχζηκν, 120,7 kJ/gr θαη 3 θνξέο κεγαιχηεξν απφ απηφ 

ηεο ζπκβαηηθήο βελδίλεο. 

 Κάλεη "θαζαξή" θαχζε. ηαλ θαίγεηαη κε νμπγφλν παξάγεη κφλν λεξφ θαη 

ζεξκφηεηα. ηαλ θαίγεηαη κε ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, ν φγθνο ηνπ νπνίνπ 

απνηειείηαη θαηά 78% απφ άδσην, παξάγνληαη επίζεο κεξηθά νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ζε 

ακειεηέν σζηφζν βαζκφ. 

 Γηα ην ιφγν φηη θάλεη θαζαξή θαχζε, δελ ζπκβάιιεη ζηε κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Τν πνζφ ηνπ λεξνχ πνπ παξάγεηαη θαηά ηε θαχζε είλαη ηέηνην, ψζηε 

λα ζεσξείηαη επίζεο ακειεηέν θαη επνκέλσο κε ηθαλφ λα επηθέξεη θάπνηα 

θιηκαηνινγηθή αιιαγή δεδνκέλεο αθφκα θαη καδηθήο ρξήζεο. 

Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα ζηε ρξήζε ηνπ πδξνγφλνπ σο θαπζίκνπ, ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιεηπή ζεκεξηλή ππνδνκή θαη απνηεινχλ 

θπξίσο ηερληθά πξνβιήκαηα ηα νπνία αλαδεηνχλ ιχζε: 

 Έλα πξφβιεκα είλαη απηφ ηεο απνζήθεπζήο ηνπ. Γεδνκέλνπ ηνπ φηη ην πδξνγφλν 

είλαη πνιχ ειαθξχ, ε ζπκπίεζε κεγάιεο πνζφηεηαο ζε κηθξνχ κεγέζνπο δεμακελή 

είλαη δχζθνιε ιφγσ ησλ πςειψλ πηέζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα επηηεπρζεί ε 

πγξνπνίεζε. Ωζηφζν ζηελ έθζεζε ηεο Φξαλθθνχξηεο ηνπ 2001 παξνπζηάζηεθε κία 

πδξνγνλνθίλεηε έθδνζε ηνπ Mini Cooper, ζην νπνίν γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ 

πδξνγφλνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα λέν ξεδεξβνπάξ, πνπ θαηαιακβάλεη ηνλ ίδην ρψξν 

κε έλα αληίζηνηρν ζπκβαηηθφ βελδηλνθίλεησλ νρεκάησλ. 

 Πξφβιεκα επίζεο απνηειεί ε έιιεηςε νξγαλσκέλνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηνπ. Μία ιχζε 

είλαη ε θαηαζθεπή ππεξθαισδίσλ. Τα ππεξθαιψδηα ζα κεηέθεξαλ εμαηξεηηθά 

πςειήο έληαζεο ειεθηξηθά ξεχκαηα κε ζρεδφλ κεδεληθή ειεθηξηθή αληίζηαζε 

δηακέζνπ ππεξαγψγηκσλ ζπξκάησλ. Παξάιιεια, κέζσ ησλ ζσιελψζεσλ ηνπο ζα 

κεηαθεξφηαλ, ππφ πςειή πίεζε, θαη ππέξςπρξν πδξνγφλν ζε εξγνζηάζηα, ζηαζκνχο 

αλεθνδηαζκνχ πδξνγνλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη, ίζσο θάπνηα κέξα, ζε νηθηαθνχο 

θνχξλνπο θαη θαινξηθέξ. 

 Υπάξρεη, επίζεο, ην δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηεζεί ελέξγεηα πξνεξρφκελε απφ 

αλζξαθνχρα νξπθηά, ην ζπλνιηθφ πεξηβαιινληνινγηθφ φθεινο είλαη πξαθηηθά 

αξλεηηθφ (ζπλππνινγίδνληαο θαη ηελ ελέξγεηα ζπκπίεζεο/δηαρείξηζεο). 

 

1.4     Δηζαγσγή ζηελ νηθνλνκία πδξνγόλνπ 

Με ηνλ φξν "Οηθνλνκία ηνπ πδξνγφλνπ" νλνκάδνπκε ηελ ππνδνκή πνπ ρξεηάδεηαη λα 

αλαπηπρζεί πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ, ε νπνία ζα 

είλαη βαζηζκέλε ζην πδξνγφλν θαη ζα πεξηθιείεη ηηο έλλνηεο ηεο παξαγσγήο, 

απνζήθεπζεοθαη ρξήζεο ηνπ θαη ην πσο ζα „κεηαθξάδνληαη‟ φια απηά νηθνλνκηθά. 

Μπνξνχµε  δειαδή λα θαληαζηνχµε ηελ νηθνλνµία πδξνγφλνπ ζαλ έλα ζπλδεµέλν δίθηπν: 

   



  

 

 5 

• απφ ρεµηθέο δηεξγαζίεο νη νπνίεο παξάγνπλ πδξνγφλν απφ θπζηθά θαχζηµα, ηε  

βηνµάδα ή ηελ ειεθηξφιπζε ηνπ λεξνχ   

• απνζήθεπζεο ηνπ παξαγφµελνπ πδξνγφλνπ µε θπζηθέο ή ρεµηθέο µεζφδνπο   

• µεηαηξνπήο ηεο ελέξγεηαο ηεο νπνίαο θέξεηαη απφ ην πδξνγφλν ζε ειεθηξηθή  

ελέξγεηα θαη ζεξµφηεηα ζην ζεµείν δήηεζεο 

 

Οη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ επφµελνπ αηψλα µπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ απηφ αθξηβψο 

ην µνληέιν. Φξεζηµνπνηψληαο ηελ ειηαθή ελέξγεηα γηα ηελ ειεθηξφιπζε ηνπ λεξνχ θαη 

παξάγνληαο ελέξγεηα µε ηε ρξήζε ηνπ πδξνγφλνπ πνπ παξάγεηαη µε µφλν παξαπξντφλ λεξφ 

έρνπµε πεηχρεη έλαλ θχθιν παξαγσγήο ελέξγεηαο µεγάιεο απφδνζεο θαη ειάρηζησλ ξχπσλ.   

Παξφιν πνπ ε παξαπάλσ εηθφλα θαίλεηαη ηδηαίηεξε ειθπζηηθή, πξνο ην παξφλ, αξθεηά 

επηζηεµνληθά θαη ηερληθά ζέµαηα πξέπεη λα επηιπζνχλ πξψηα. Κάζε ηνµέαο ηεο νηθνλνµίαο 

πδξνγφλνπ, ε παξαγσγή πδξνγφλνπ δειαδή, ε απνζήθεπζε ηνπ θαη ε εθµεηάιιεπζε ηνπ έρεη 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. Μφλν φηαλ ηθαλνπνηεηηθέο ιχζεηο δνζνχλ, µπνξεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

λα γίλεη ζπγθξίζηµν µε απηφ ησλ ζχγρξνλσλ πεγψλ ελέξγεηαο µε ηειηθφ ζηφρν ηελ πιήξε 

αληηθαηάζηαζεο ηεο ππάξρνπζαο ππνδνµήο µε µία λέα, ζηεξηδφµελε ζην πδξνγφλν. Γηα λα 

επηηεπρζεί θάηη ηέηνην ρξεηάδεηαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ απιή βειηίσζε ησλ ζεµεξηλψλ 

ζρεηηθψλ ηερλνινγηψλ. Θα πξέπεη αληηζέησο λα γίλνπλ ζεµειηψδνπο ζεµαζίαο πξφνδνη ζε 

µία πιεζψξα επηζηεµνληθψλ πεδίσλ φπσο ε θπζηθή, ε ρεµεία ή ε επηζηήµε ησλ πιηθψλ. 

Νέα πιηθά ρξεηάδνληαη γηα ηε ρξήζε ηνπο φπσο µεµβξάλεο, θαηαιχηεο ή απνζεθεπηηθά 

µέζα. Πξνθεηµέλνπ φµσο λα γίλεη εθηθηφ απηφ ρξεηάδεηαη µία πξνζέγγηζε ε νπνία δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηε γλψζε ελφο µφλν γλσζηηθνχ πεδίνπ αιιά αληηζέησο πξνθχπηεη σο 

απνηέιεζµα ζπλδπαζµνχ πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο.Σαλ µέξνο ηεο επηζηήµεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε πξψηµα, ζρεηηθά, ζηάδηα αλάπηπμεο, ην βάξνο δίλεηαη 

ζηελ πεηξαµαηηθή δηαδηθαζία. Ωζηφζν εμίζνπ ηδηαίηεξεο ζεµαζίαο απνηειεί ε αλάπηπμε θαη 

ε εθµεηάιιεπζε ζεσξεηηθψλ µνληέισλ µε µεζφδνπο πξνζνµνίσζεο πξνθεηµέλνπ λα 

βνεζεζεί ην πείξαµα θαη λα μερσξίζνπλ θάπνηεο θαηεπζχλζεηο γηα πην πξνζνδνθφξα έξεπλα. 

Οη δξαµαηηθέο πξφνδνη ζηελ ππνινγηζηηθή ηζρχ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζε ζπλδπαζµφ µε 

ηε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεµάησλ παξάιιειεο επεμεξγαζίαο έρνπλ δηεπθνιχλεη πνιχ ηε 

ζεσξεηηθή µειέηε δίλνληαο µνληέια γηα ηελ θαηάιπζε, ηελ απνζήθεπζε, ηε ιεηηνπξγία ησλ 

θπςειψλ θαπζίµνπ θνθ.   

Δπίζεο έλα ηνµέαο ηνπ νπνίνπ ε εμέιημε απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ εμέιημε ηεο 

νηθνλνµίαο πδξνγφλνπ είλαη ε επηζηήµε θαη ε ηερλνινγία ζηε θιίµαθα ηνπ λαλνµέηξνπ. 

Υιηθά πξννξηδφµελα γηα ηελ απνζήθεπζε πδξνγφλνπ ή γηα ειεθηξφδηα θπςειψλ θαπζίµνπ 

βειηηψλνπλ ηελ επίδνζε ηνπο ξαγδαία φηαλ απηά απνθηήζνπλ λαλνθξπζηαιιηθή δνµή. Ο 

ιφγνο είλαη φηη ηα πιηθά απηά παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο νη νπνίεο νθείινληαη ζην 

µεγάιν ιφγν επηθάλεηαο φγθνπ ησλ ζεµειησδψλ ιίζσλ ηνπο.  Η θαηάιπζε είλαη εθ θχζεσο 

παξαηεξνχµελε ζηελ θιίµαθα ηνπ λαλνµέηξνπ. Καηαλνψληαο ηηο ρεµηθέο θαη θπζηθέο 

δηεξγαζίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο θαηαιπηηθέο δηεξγαζίεο, µπνξνχµε λα απμήζνπµε ηελ 

απφδνζε θαη ηελ θηλεηηθή απηψλ. Καηαζθεπάδνληαο βειηησµέλνπο θαηαιπηέο µπνξεί λα 

δνζεί µεγάιε ψζεζε ζε πνιινχο ηνµείο ηεο νηθνλνµίαο πδξνγφλνπ. Απηφ γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηφ θαηαλνψληαο πσο ε θαηάιπζε παίδεη θεληξηθφ ξφιν ηφζν ζηελ παξαγσγή φζν θαη 

ζηελ απνζήθεπζε ηνπ πδξνγφλνπ φπσο επίζεο θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ θπςειψλ θαπζίµνπ.  

Τν ζέµα ηεο νηθνλνµίαο πδξνγφλνπ, ζα πξέπεη επίζεο λα ζεµεησζεί φηη δελ πεξηνξίδεηαη ζε 
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γλσζηηθά πεδία φπσο ε θπζηθή ή ρεµεία θαη άιιεο ζεηηθέο επηζηήµεο ή ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίεο. Ωζηφζν, απηή ηε ζηηγµή, ε βαξχηεηα δίλεηαη ζε απηά ηα πεδία.  

 

Αλ ε κειινληηθήο θιίκαθαο καδηθή παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ βαζηζηεί ζε αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ), νη δηαδηθαζίεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ ζα απνηειέζνπλ κηα θαζαξή απφ 

ξχπνπο, θπθιηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ζα ζρεκαηίδεη ηνλ ιεγφκελν αλαλεψζηκν θχθιν ηνπ 

πδξνγφλνπ 

 

 

1.5     Παξαγσγή πδξνγόλνπ 

Τν πδξνγφλν (Η2) ππάξρεη ζρεδφλ παληνχ, αιιά δπζηπρψο ε ζπγθέληξσζή ηνπ ζαλ 

μερσξηζηφ ζηνηρείν ζηελ αηκφζθαηξα είλαη ηφζν ιίγε πνπ ζεσξείηαη ακειεηέα.Απηφ 

νθείιεηαη ζηε πνιχ κηθξή ππθλφηεηα ηεο αέξηάο ηνπ θαηάζηαζεο θαζψο θαη ζην φηη ηα 

κφξηά ηνπ δηαθεχγνπλ ζην δηάζηεκα ιφγσ ηνπ ρακεινχ ηνπο βάξνπο.Έηζη ηίζεηαη ην 

πξφβιεκα ηεο παξαζθεπήο ηνπ, δειαδή ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ απφ ηα άιια ζηνηρεία κε ηα 

νπνία είλαη ελσκέλν ζηε θχζε ψζηε λα ην έρνπκε „ζθέην‟ γηα λα ην εθκεηαιεπηνχκε.Οη 

κέζνδνη παξαγσγήο ηνπ είλαη πνιπάξηζκεο θαη ρσξίδνληαη ελδεηθηηθά ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο: ηηο ζεξκνρεκηθέο, ηηο ειεθηξνιπηηθέο, ηηο θσηνιπηηθέο θαη ηηο αληηδξάζεηο 

απιήο αληηθαηάζηαζεο.Οη ηξεηο πξψηεο είλαη νη πην εκπνξηθέο ελψ φιεο είλαη άκεζα ή 

έκκεζα ελεξγνβφξεο αληηδξάζεηο.Απηέο νη ηξείο αλαιπηηθά έρνπλ σο εμήο:  

1.5.1.   Θεξµνρεµηθέο µέζνδνη παξαγσγήο ηνπ πδξνγόλνπ  

 1.5.1.1    Παξαγσγή ηνπ πδξνγόλνπ από ηα νξπθηά θαύζηµα  

Γεληθά, ε πην επξέσο ρξεζηµνπνηνχµελε µέζνδνο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ ζήµεξα, 

απνηειεί ε παξαγσγή απηνχ µέζσ δηαθφξσλ νξπθηψλ θαπζίµσλ (ηδηαίηεξα ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ). Η ζπγθεθξηµέλε µεζνδνινγία ζπλδπάδεη ηελ σξηµφηεηα ηεο ηερλνινγηθήο ηεο 

εμέιημεο, µηαο θαη απνηειεί ηελ παιαηφηεξε εµπνξηθή µέζνδν παξαγσγήο ηνπ πδξνγφλνπ, 

αιιά θαη ην ζπµθέξνλ πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε ρξήζε ηεο απφ ηελ πιεπξά ηεο νηθνλνµηθήο 

ηεο εθµεηάιιεπζεο. Αξθεηά µεγάιεο πνζφηεηεο πδξνγφλνπ παξάγνληαη ζήµεξα εηεζίσο ζε 

παγθφζµηα θιίµαθα, ρξεζηµνπνηψληαο ζαλ πξψηε χιε ηα νξπθηά θαχζηµα. Τν πδξνγφλν 

πνπ παξάγεηαη µέζσ απηψλ, ρξεζηµνπνηείηαη θπξίσο ζηα δηάθνξα δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ 

γηα ηελ παξαζθεπή βελδηλψλ θαη ζηε ρεµηθή βηνµεραλία γηα ηελ παξαζθεπή ρεµηθψλ θαη 

ιηπαζµάησλ.Οη δηάθνξν ηξφπνη µε ηνπο νπνίνπο ην πδξνγφλν µπνξεί λα παξαρζεί απφ  

ηα νξπθηά θαχζηµα είλαη νη εμήο:  

  

• Η αλαµφξθσζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ή ησλ ειαθξψλ θιαζµάησλ ηνπ πεηξειαίνπ, µέζσ ηεο 

επίδξαζεο ησλ πδξαηµψλ θαη ζε ζεξµνθξαζίεο πνπ θπµαίλνληαη µεηαμχ 850ºC θαη 1000ºC 

(απαηηείηαη επίζεο ε ηαπηφρξνλε παξνπζία δηαθφξσλ θαηαιπηψλ, φπσο π.ρ. Ni :   

  

CH4 + H2O + heat → CO + 3H2  (1)      

   

CO + H2O → CO2 + H2 + heat    (2)    
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Απφ ηα δχν παξαπάλσ νξπθηά θαχζηµα (θπζηθφ αέξην θαη ειαθξά θιάζµαηα ηνπ 

πεηξειαίνπ), ε θαηαιπηηθή αλαµφξθσζε ηνπ πξψηνπ απνηειεί θαη ηελ πην επξέσο 

ρξεζηµνπνηνχµελε µέζνδν παξαγσγήο ηνπ πδξνγφλνπ ζήµεξα.πσο µπνξνχµε λα 

παξαηεξήζνπµε απφ ηηο παξαπάλσ αληηδξάζεηο (1) θαη (2), ε παξαζθεπή πδξνγφλνπ µέζσ 

απηψλ ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ ηαπηφρξνλε παξαγσγή ησλ αεξίσλ CO θαη CO2. Απφ ηα 

αέξηα απηά, ην CO2 απνηειεί, φπσο γλσξίδνπµε, αέξην ηνπ «θαηλνµέλνπ ηνπ ζεξµνθεπίνπ 

θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη επηβιαβέο γηα ηελ αηµφζθαηξα, ελψ ην CO εµπνδίδεη ηελ νµαιή 

ιεηηνπξγία ησλ θπςειψλ θαπζίµνπ πδξνγφλνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηνρεηεπηεί ζ‟ απηέο 

µαδί µε ην πδξνγφλν πνπ παξάγεηαη απφ ηηο παξαπάλσ αληηδξάζεηο. Γηα ην πξψην αέξην, 

δειαδή γηα ην CO2, δελ ππάξρεη πξνο ην παξφλ θάπνηα απνηειεζµαηηθή µέζνδνο δέζµεπζήο 

ηνπ µεηά ηελ παξαγσγή ηνπ, έηζη ψζηε λα µελ δηνρεηεπηεί πξνο ηελ αηµφζθαηξα. 

Παξνιαπηά, νη πνζφηεηέο ηνπ πνπ παξάγνληαη είλαη αξθεηά µηθξέο, ψζηε λα µελ πξνθαιεί 

ζεµαληηθέο επηβαξχλζεηο ζηελ αηµνζθαηξηθή ζχλζεζε, ηνπιάρηζηνλ φρη ηφζεο πνιιέο φζεο 

πξνθαινχληαη απφ ηηο πνζφηεηεο ηνπ CO2 πνπ εθιχνληαη θαηά ηελ θαχζε ησλ νξπθηψλ 

θαπζίµσλ. Απφ ηελ άιιε µεξηά, γηα ην CO, ππάξρεη µία µέζνδνο δέζµεπζήο ηνπ πξηλ ηελ 

δηνρέηεπζή ηνπ ζε θπςέιεο θαπζίµνπ, ε νπνία νλνµάδεηαη εθιεθηηθή νμείδσζε θαη ε νπνία 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα µεηψλεη ηηο παξαγφµελεο πνζφηεηέο ηνπ ζην επίπεδν ησλ µεξηθψλ 

ppm. Η µέζνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εμήο αληίδξαζε:  

  

CO + ½ O2 → CO2  (3)  

  

Οη πνζφηεηεο ησλ µεξηθψλ ppm ηνπ CO πνπ παξαµέλνπλ µεηά ηελ παξαπάλσ αληίδξαζε 

ζην παξαγφµελν, µέζσ ησλ δχν παξαπάλσ αληηδξάζεσλ (1) θαη (2), H2 θαζηζηνχλ απηφ 

ηθαλφ λα ρξεζηµνπνηεζεί ρσξίο πξφβιεµα ζηηο θπςέιεο θαπζίµνπ ηνπ θαη λα µελ επεξεάζεη 

ηελ νµαιή ιεηηνπξγία ηνπο.   

  

• Μία δεχηεξε µέζνδνο παξαγσγήο ηνπ πδξνγφλνπ απφ ηα νξπθηά θαχζηµα, απνηειεί ε 

ιεγφµελε αεξηνπνίεζε (ή απαλζξάθσζε) ηνπ γαηάλζξαθα (ή θάξβνπλν). Η µέζνδνο απηή, 

απνηειεί ηελ πξψηε µέζνδν πνπ εθαξµφζηεθε πνηέ ζηε πξάμε γηα ηελ µαδηθή παξαγσγή ηνπ  

πδξνγφλνπ. Καηά ηελ αεξηνπνίεζε ηνπ γαηάλζξαθα, πνζφηεηεο απφ απηφλ ζεξµαίλνληαη, 

παξνπζία «θαζαξνχ» νμπγφλνπ θαη πδξαηµψλ, ζηνπο 900ºC πεξίπνπ, νπφηε 

πξαγµαηνπνηείηαη ζεξµηθή δηάζπαζε ζε δηάθνξα αέξηα, πγξά θαη ζηεξεά πξντφληα. Μεηαμχ 

ησλ πξντφλησλ απηψλ παξάγεηαη θαη ην αέξην πδξνγφλν. Η αεξηνπνίεζε (ή απαλζξάθσζε) 

µπνξεί λα εθαξµνζηεί απνηειεζµαηηθά θαη ζε άιια πιηθά πνπ είλαη πινχζηα ζε άλζξαθα,, 

εθηφο δειαδή απφ ηνλ ίδην ηνλ γαηάλζξαθα, φπσο γηα παξάδεηγµα ζηε βηνµάδα θαη ζηα 

αζηηθά απφβιεηα ησλ πφιεσλ. Δίλαη ζρεηηθά νηθνλνµηθή ζαλ µέζνδνο.   

  

• Μία ηξίηε µέζνδνο παξαγσγήο ηνπ πδξνγφλνπ απφ ηα νξπθηά θαχζηµα, αθνξά μαλά, φπσο 

θαη ε θαηαιπηηθή αλαµφξθσζε, ηελ παξαγσγή ηνπ απφ ην θπζηθφ αέξην, αιιά απηή ηε θνξά 

µέζσ ηεο µεξηθήο ηνπ νμείδσζεο. Καηά ηελ παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ µέζσ ηεο µεξηθήο 

νμείδσζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ην CH4, πνπ σο γλσζηφλ απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ απηνχ, 

πθίζηαηαη µεξηθή θαχζε µε ην νμπγφλν ηνπ αηµνζθαηξηθνχ αέξα, απφ ηελ νπνία ζαλ θχξην 

πξντφλ πξνθχπηεη ην H2, µαδί µε νξηζµέλεο πνζφηεηεο απφ CO. Η ζπγθεθξηµέλε αληίδξαζε  
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ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ έθιπζε ζεξµφηεηαο:   

  

CH4 + ½ O2 → CO + 2H2 + heat       (4)   

  

Καη εδψ, πξνθεηµέλνπ ην παξαγφµελν πδξνγφλν λα µπνξεί λα δηνρεηεπηεί ρσξίο πξφβιεµα 

ζε θπςέιεο θαπζίµνπ ηνπ, ζα πξέπεη νη πνζφηεηεο ηνπ CO πνπ παξάγνληαη απφ ηελ 

παξαπάλσ αληίδξαζε λα απνµαθξπλζνχλ µέζσ ηεο εθιεθηηθήο ηνπο νμείδσζεο  

(CO + ½ O2 → CO2   (αληίδξαζε (3), θαηαιπηηθή αλαµφξθσζε).  

  

• Μία ηέηαξηε  µέζνδνο παξαγσγήο ηνπ πδξνγφλνπ απφ ηα νξπθηά θαχζηµα, απνηειεί ε 

ζεξµηθή δηάζπαζε ησλ δηαθφξσλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα θαχζηµα απηά. 

Καηά ηε ζεξµηθή δηάζπαζε ησλ ζπγθεθξηµέλσλ πδξνγνλαλζξάθσλ, παξάγνληαη ζαλ 

πξντφληα ην πδξνγφλν θαη ν «θαζαξφο» άλζξαθαο µε ηε µνξθή ιεπηήο ζθφλεο. Τα νξπθηά 

θαχζηµα πνπ πξνζθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ µέζσ ηεο 

ζεξµηθήο δηάζπαζεο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ηνπο, είλαη θαηά θχξην ιφγν ην θπζηθφ αέξην θαη 

ηα δηάθνξα ειαθξά θιάζµαηα ηνπ πεηξειαίνπ. Η παξαγσγή πδξνγφλνπ µέζσ ηεο ζεξµηθήο 

δηάζπαζεο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ησλ νξπθηψλ θαπζίµσλ, απαηηεί ηελ θαηαλάισζε 

κεγάισλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο, ηα νπνία είλαη αξθεηά κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αληίζηνηρε παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ µέζσ ηεο θαηαιπηηθήο 

αλακφξθσζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ή ησλ ειαθξψλ θιαζκάησλ ηνπ πεηξειαίνπ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, ε ζεξµηθή δηάζπαζε ησλ νξπθηψλ θαπζίµσλ (π.ρ. θπζηθνχ αεξίνπ, ειαθξψλ 

θιαζµάησλ ηνπ πεηξειαίνπ θ.η.ι.) δελ κπνξεί λα αληαγσληζηεί ζε θφζηνο ηελ θαηαιπηηθή 

ηνπο αλαµφξθσζε θαη γη‟ απηφ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηε πξάμε.   

  

• Η πέµπηε θαη ηειεπηαία µέζνδνο παξαγσγήο ηνπ πδξνγφλνπ απφ ηα νξπθηά θαχζηµα, είλαη 

ε παξαγσγή ηνπ µέζσ ηεο δηνρέηεπζεο πδξαηµψλ θαη ζεξµηθήο ελέξγεηαο πάλσ απφ ζηξψµα 

ζηεξενχ άλζξαθα, ν νπνίνο έρεη ηε µνξθή πνιχ ιεπηήο ζθφλεο. Η αληίδξαζε πνπ ζπµβαίλεη 

θαηά ηε δηαδηθαζία απηή έρεη σο εμήο:   

  

C(S) + H2O + heat → CO + H2         (5)  

  

Καη ε ζπγθεθξηµέλε µέζνδνο δελ ρξεζηµνπνηείηαη µαδηθά γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ, 

εμαηηίαο ηνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηεο βαζηθήο πξψηεο χιεο ηεο (ηνπ C(S)).  

  

  

1.5.1.2    Παξαγσγή ηνπ πδξνγόλνπ µέζσ ηεο αεξηνπνίεζεο ή ηεο ππξόιπζεο ηεο βηνµάδαο   

Μία δεχηεξε ζεξµνρεµηθή µέζνδνο παξαγσγήο ηνπ πδξνγφλνπ είλαη ε ζεξµνρεµηθή 

επεμεξγαζία ηεο βηνµάδαο. Υπάξρνπλ δχν βαζηθέο ηερληθέο παξαγσγήο ηνπ πδξνγφλνπ απφ 

βηνµάδα: ε πξψηε ζηεξίδεηαη ζηε ζέξµαλζε απηήο απνπζία νμπγφλνπ (ππξφιπζε βηνµάδαο) 

θαη απνηειεί µηα µε αληηζηξεπηή ρεµηθή µεηαβνιή. Καηά ηελ ππξφιπζε ηεο βηνµάδαο 

πξνθχπηνπλ, αλάινγα θαη µε ηηο αθξηβείο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηεο (πίεζε θαη 

ζεξµνθξαζία), έλα πιήζνο απφ πξντφληα αέξηαο, πγξήο ή θαη ζηεξεάο µνξθήο. Τα πγξήο 
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µνξθήο πξντφληα ζηελ νπζία είλαη έλα είδνο ιαδηνχ, ην νπνίν φπσο θαη ην πεηξέιαην, 

πεξηέρεη έλα επξχ θάζµα απφ ζπζηαηηθά ηα νπνία, µέζσ θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο ηνπο, 

µπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε ρξήζηµεο ρεµηθέο νπζίεο θαη θαχζηµα ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ 

θαη ηνπ πδξνγφλνπ. Η δεχηεξε βαζηθή ηερληθή παξαγσγήο ηνπ πδξνγφλνπ απφ βηνµάδα 

ζηεξίδεηαη ζηε ζέξµαλζε ηεο βηνµάδαο παξνπζία πεξηνξηζµέλσλ πνζνηήησλ νμπγφλνπ 

(αεξηνπνίεζε βηνµάδαο), θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ άµεζα CO θαη H2 θαζψο θαη θάπνηα 

άιια αέξηα πξντφληα. Τν µίγµα, ζπλνιηθά, ησλ αεξίσλ πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ αεξηνπνίεζε  

ηεο βηνµάδαο αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο αέξην ζπλζέζεσο (synthesis gas) .  

  

  

1.5.1.3    Παξαγσγή ηνπ πδξνγόλνπ από ηα ζνπιθίδηά ηνπ  

Μία άιιε ζεξµνρεµηθή µέζνδνο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ είλαη ε παξαγσγή απηνχ 

µέζσ ηεο ζεξµηθήο δηάζπαζήο ησλ ζνπιθηδίσλ ηνπ.Με ηνλ φξν ζνπιθίδηα, γεληθά, 

νλνµάδνπµε θάζε ρεµηθή έλσζε ε νπνία ζρεµαηίδεηαη θαηά ηελ αληίδξαζε ελφο 

νπνηνπδήπνηε µεηάιινπ µε ην ζηνηρείν S ή θαη µε ηα αξλεηηθά ζχµπινθα ηφληα ηνπ S µε 

άιια ζηνηρεία (π.ρ. SO3‾). Ωο γλσζηφλ ην πδξνγφλν, φηαλ βξίζθεηαη δεζµεπµέλν ζε 

δηάθνξεο ελψζεηο ηνπ (µεηαμχ απηψλ θαη ησλ ελψζεψλ ηνπ µε ην S), ζπµµεηέρεη ζπλήζσο µε 

ηε µνξθή ησλ ζεηηθψλ ηφλησλ ηνπ (H+). Έηζη, θαηά ηελ παξνπζία ηνπ ζ‟ απηέο, εµθαλίδεη 

αξθεηέο απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα ζεηηθά ηφληα ησλ µεηάιισλ, φηαλ απηά 

ζπµµεηέρνπλ ζε δηθέο ηνπο ελψζεηο µε άιια ζηνηρεία (θαη µε ην S). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ ηνπ πδξνγφλνπ µε ην S ή µε ηα αξλεηηθά ζχµπινθα ησλ ηφληα ηνπ 

µε άιια ζηνηρεία, θαηά ζχµβαζε, αλαθεξφµαζηε ζ‟ απηέο µε ηελ νλνµαηνινγία ησλ 

ζνπιθηδίσλ, µηαο θαη παξνπζηάδνπλ παξφµνηεο ηδηφηεηεο µε ηα αληίζηνηρα ζνπιθίδηα ησλ 

µεηάιισλ.   

Απφ ηα δηάθνξα ζνπιθίδηα ηνπ πδξνγφλνπ πνπ µπνξνχλ λα παξαζθεπαζηνχλ ζήµεξα µε 

ηερληηφ ηξφπν ή πνπ ππάξρνπλ ζηε θχζε ζε ειεχζεξε µνξθή, ην Η2S παξνπζηάδεη ηελ 

µεγαιχηεξε δπλαηφηεηα γηα µαδηθή παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ µέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

ζεξµηθήο ηνπ δηάζπαζεο. Αηηία γηα ηελ δπλαηφηεηα µαδηθή ρξεζηµνπνίεζεο γηα ηελ 

παξαγσγή πδξνγφλνπ απνηειεί θπξίσο ην γεγνλφο, φηη ηα πεξηζζφηεξα νξπθηά θαχζηµα πνπ 

ππάξρνπλ ζην ππέδαθνο ηεο γεο (π.ρ. πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, θηι.) πεξηέρνπλ ζε αξθεηά 

µεγάιεο πνζφηεηεο ζηε µάδα ηνπο ην Η2S. Φξεζηµνπνηψληαο ηηο πνζφηεηεο ηνπ  H2S πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα πξναλαθεξζέληα νξπθηά θαχζηµα, είλαη δπλαηφλ λα παξάγνπµε ην 

πδξνγφλν µέζσ ζεξµηθήο δηάζπαζεο µε ζρεηηθά νηθνλνµηθφ ηξφπν θαη ζε αξθεηά µεγάιεο 

πνζφηεηεο. Η πην απνηειεζµαηηθή παξαγσγή πδξνγφλνπ µέζσ ζεξµηθήο δηάζπαζεο απφ ηηο 

πνζφηεηεο ηνπ H2S πνπ πεξηέρεηαη ζηα δηάθνξα νξπθηά θαχζηµα πξαγµαηνπνηείηαη απφ ην 

θπζηθφ αέξην, θαηά ηελ αληίδξαζε ησλ µεγάισλ πνζνηήησλ CH4 πνπ πεξηέρεη µε ηηο 

µηθξφηεξεο πνζφηεηέο ηνπ ζε H2S. Η αληίδξαζε απηή πξαγµαηνπνηείηαη παξνπζία 

ζεξµφηεηαο θαη µπνξεί λα παξάγεη πδξνγφλν µε απφδνζε πνπ αλέξρεηαη ζην 50% πεξίπνπ :  

  

CH4 +2H2S + heat ↔ 4H2 + CS2            (6)  

  

 

1.5.1.4   Παξαγσγή ηνπ πδξνγόλνπ από ηελ ππξεληθή ελέξγεηα  
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Μία ηειεπηαία ζεξµνρεµηθή µέζνδνο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ είλαη απηή µε ρξήζε 

ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο. Καηά ηε µέζνδν απηή, ην πδξνγφλν παξάγεηαη ζαλ πξντφλ 

δηαθφξσλ ζεξµνρεµηθψλ θχθισλ, θαηά ηνπο νπνίνπο πνζφηεηεο λεξνχ µαδί µε πςειήο 

ζεξµνθξαζίαο ζεξµηθή ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ δηάζπαζε θάπνηνπ ππξεληθνχ 

θαπζίµνπ (π.ρ. ηνπ νπξαλίνπ (U) ή ηνπ πινπησλίνπ (Pu)), απνηεινχλ ξνέο εηζαγσγήο ζε µηα 

ζεηξά απφ πνιχπινθεο ζεξµνρεµηθέο αληηδξάζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζαλ θχξηα πξντφληα ηνπο 

ην πδξνγφλν θαη ην νμπγφλν. Σηνπο ζπγθεθξηµέλνπο θχθινπο ζπµµεηέρνπλ θαη δηάθνξεο 

άιιεο βνεζεηηθέο νπζίεο, νη νπνίεο αθελφο ζπληεινχλ ζηε µαδηθφηεξε δηάζπαζε ηνπ λεξνχ 

θαη αθεηέξνπ ζηελ παξαγσγή µεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ πδξνγφλνπ. Οη νπζίεο απηέο, δελ 

αθαηξνχληαη απφ ην πεξηβάιινλ αιιά αλαθπθιψλνληαη πιήξσο, ζε αληίζεζε µε ην λεξφ θαη 

ην εθάζηνηε ππξεληθφ θαχζηµν πνπ ρξεζηµνπνηείηαη. Έλαο απφ ηνπο πην ζεµαληηθνχο 

ζεξµνρεµηθνχο θχθινπο µε ηνπο νπνίνπο µπνξεί λα παξαρζεί ην πδξνγφλν µε ηε βνήζεηα 

ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο είλαη θαη ν θχθινο ηνπ ζείνπ / ησδίνπ. Οη αληηδξάζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θχθιν απηφ έρνπλ σο εμήο :  

  

I2+ SO2 + 2 H2O→ 2HI + H2SO4             (7)  

  

H2SO4 + heat → H2O + SO2 + ½ O2        (8)  

  

2HI + heat → H2 + I2                                (9)  

 

∆ειαδή ζπλνιηθά:  

H2O + heat → H2 + ½ O2                          (10)  

  

Η απφδνζε  ηνπ ζεξµνρεµηθνχ απηνχ θχθινπ είλαη αξθεηά µεγάιε θαη µπνξεί λα ππεξβεί ην 

50%. Πάλησο, εθηφο απφ ηνλ ζπγθεθξηµέλν ζεξµνρεµηθφ θχθιν, είλαη γλσζηνί ζήµεξα θαη 

άιινη 100 ηνπιάρηζηνλ παξφµνηνη ζεξµνρεµηθνί θχθινη παξαγσγήο ηνπ πδξνγφλνπ, νη 

νπνίνη πξαγµαηνπνηνχληαη µέζσ δηαθνξεηηθψλ αξρηθψλ νπζηψλ εθηφο ηνπ ησδίνπ θαη ηνπ 

ζείνπ. Παξά ην νµνινγνπµέλσο µεγάιν εχξνο δπλαηνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη, ε ππξεληθή 

ελέξγεηα φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ, πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ, δελ 

εμεηάδεηαη αθφµα ζαλ θχξηα ιχζε γη‟ απηφ. Κη απηφ γηαηί, ηφζν απφ ηελ παγθφζµηα 

επηζηεµνληθή θνηλφηεηα, φζν θαη απφ ηελ επξχηεξε θνηλσλία ππάξρνπλ αξθεηέο θαη 

δηθαηνινγεµέλεο ελζηάζεηο σο πξνο ηε µαδηθή ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, εμαηηίαο ησλ 

γλσζηψλ θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ απφ απηφ (ελδερφµελα ππξεληθά αηπρήµαηα, αζθαιήο 

θαη µαθξνπξφζεζµε απνζήθεπζε ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ ηεο, ρξεζηµνπνίεζή απηήο 

γηα µή εηξεληθνχο ζθνπνχο θ.η.ι.). Ωο εθ ηνχηνπ, ζα ήηαλ δχζθνιν λα πεη θαλείο µε 

βεβαηφηεηα αλ απηή ζα εθαξµνζηεί  πνηέ ζην µέιινλ ζε µαδηθή θιίµαθα γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ πδξνγφλνπ. 
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1.5.2   Ηιεθηξνιπηηθέο µέζνδνη παξαγσγήο ηνπ πδξνγόλνπ  

 1.5.2.1   Παξαγσγή ηνπ πδξνγόλνπ µέζσ ηεο ειεθηξόιπζεο ηνπ λεξνύ  

  

Υπάξρεη µία θαη µνλαδηθή µέζνδνο παξαγσγήο ηνπ πδξνγφλνπ µέζσ ειεθηξφιπζεο θαη 

απηή είλαη απφ ην λεξφ. Ωο γλσζηφλ, ην λεξφ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξφιπζεο 

δηαζπάηαη ζηα δχν ζηνηρεία πνπ ην απνηεινχλ, δειαδή ην πδξνγφλν θαη ην νμπγφλν. Η 

ειεθηξφιπζε ηνπ λεξνχ, πξνο παξαγσγή πδξνγφλνπ, πξαγµαηνπνηείηαη µέζα ζε εηδηθέο 

δηαηάμεηο πνπ νλνµάδνληαη δηαηάμεηο ειεθηξφιπζεο θαη απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε παξνρή 

ειεθηξηθνχ ξεχµαηνο. Τν βαζηθφ πιενλέθηεµα πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ ειεθηξφιπζε ηνπ 

λεξνχ πξνο παξαγσγή πδξνγφλνπ, είλαη φηη ην πδξνγφλν πνπ παξάγεηαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηδηαίηεξα πςειέο ηηµέο «θαζαξφηεηαο» θαη επνµέλσο δχλαηαη λα ρξεζηµνπνηεζεί απεπζείαο 

ζε θπςέιεο θαπζίµνπ πδξνγφλνπ, ρσξίο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία,ελψ θαηά ηε δηαδηθαζία δελ 

παξάγνληαη ξχπνη. Η ειεθηξφιπζε ηνπ λεξνχ, γηα ηελ παξαγσγή πδξνγφλνπ, µέζσ ηεο 

ρξεζηµνπνίεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχµαηνο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην θιαζζηθφ δίθηπν 

ειεθηξηζµνχ, ζαλ µέζνδνο, βξήθε επξεία απήρεζε απφ ηηο αξρέο ηνπ 1900 µέρξη θαη ηε 

δεθαεηία ηνπ 1950 πεξίπνπ. Μεηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄50 φµσο, ιφγσ ησλ δηαθφξσλ 

θζελφηεξσλ µεζφδσλ πνπ αλαθαιχθζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ (θπξίσο ηεο 

θαηαιπηηθή αλαµφξθσζε θπζηθνχ αεξίνπ), ε ειεθηξφιπζε ηνπ λεξνχ εγθαηαιείθζεθε ζην 

µεγαιχηεξν µέξνο ηεο, µε απνηέιεζµα ζηηο µέξεο µαο, µφλν έλα ζρεηηθά µηθξφ πνζνζηφ ηεο 

ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ηνπ παξαγφµελνπ πδξνγφλνπ ζε παγθφζµηα θιίµαθα λα παξάγεηαη 

πιένλ µε απηφλ ηνλ ηξφπν. Η εθαξµνγή ηεο ειεθηξφιπζεο ηνπ λεξνχ πξνο παξαγσγή ηνπ 

πδξνγφλνπ εθαξµφδεηαη ζήµεξα θπξίσο φηαλ ππάξρνπλ απμεµέλεο απαηηήζεηο ζε «θαζαξφ» 

πδξνγφλν θαη νη πνζφηεηεο απηνχ πνπ απαηηνχληαη δελ είλαη πνιχ µεγάιεο.  

 

Η δηαδηθαζία ηεο ειεθηξφιπζεο έρεη σο εμήο: 

Καηά ηελ ειεθηξφιπζε ηνπ λεξνχ, ην λεξφ δηαζπάηαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ην 

απνηεινχλ, πδξνγφλν θαη νμπγφλν κε ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Τα πιενλεθηήκαηα 

απηήο ηεο δηεξγαζίαο είλαη ε πςειήο θαζαξφηεηαο πδξνγφλν πνπ παξάγεηαη. Ωζηφζν, 

απνηειεί αθξηβή κέζνδν εμαηηίαο ηνπ θφζηνπο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ην νπνίν απαηηείηαη. 

Καηά ηελ ειεθηξφιπζε, ζηελ θάζνδν ηφληα πδξνγφλνπ (πξσηφληα) αλάγνληαη ζε πδξνγφλν 

ελψ ζηελ άλνδν ην λεξφ νμεηδψλεηαη ζε νμπγφλν θαη πξσηφληα. Οη δηεξγαζίεο απηέο 

πεξηγξάθνληαη αληίζηνηρα απφ ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο: 

2H
+
+ 2e

-
 → H2 (θάζνδνο) 

θαη 

2H2O→ O2 + 4H
+
 + 4e

-
 (άλνδνο) 

νη νπνίεο καο δίλνπλ ην ζπλνιηθφ κεραληζκφ ηεο ειεθηξφιπζεο 

2H2O → O2 + 2H2 
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Πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ην νμπγφλν πνπ παξάγεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

ειεθηξφιπζεο ηνπ λεξνχ απφ ειεθηξνιπηηθέο δηαηάμεηο, µπνξεί θαη απηφ, φπσο θαη ην 

πδξνγφλν, λα ρξεζηµνπνηεζεί πεξαηηέξσ ζε δηάθνξεο εθαξµνγέο βηνκεραληθνχ ηχπνπ ή 

άιιεο. Απνδεηθλχεηαη ζεσξεηηθά, φηη ε παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ µέζσ ηεο ειεθηξφιπζεο 

ηνπ λεξνχ, απαηηεί ειεθηξηθή ηάζε ε νπνία ηζνχηαη µε 1,23 V . Σηελ πξάμε φµσο, ε 

ειεθηξηθή ηάζε πνπ ζπλήζσο εθαξµφδεηαη γη‟ απηφλ ην ζθνπφ είλαη µεγαιχηεξε (µεηαμχ 

1,55 V θαη 1,65V). Η απμεµέλε απηή ηηµή ηεο, νθείιεηαη θπξίσο ζηηο δηάθνξεο απψιεηεο 

πνπ πθίζηαηαη ην ειεθηξηθφ ξεχµα (απψιεηεο ζεξµφηεηαο θαη ειεθηξνµαγλεηηθνχ πεδίνπ) 

φηαλ δηνρεηεχεηαη µέζα ζηηο ειεθηξνιπηηθέο δηαηάμεηο. Η απφδνζε παξαγσγήο πδξνγφλνπ 

µέζσ ηεο ειεθηξφιπζεο ηνπ λεξνχ, νξίδεηαη  απφ ηνλ ιφγν ηεο ηάζεο ησλ 1,23 V ε νπνία 

απαηηείηαη ζεσξεηηθά γηα ηελ παξαγσγή ηνπ, πξνο ηελ ειεθηξηθή ηάζε ηελ νπνία 

εθαξµφδνπµε θάζε θνξά ζηε πξάμε γη‟ απηφ. Γηα παξάδεηγµα, µε πξαθηηθά εθαξµνδφµελε 

ειεθηξηθή ηάζε ίζε µε 1,60 V, ζα έρνπµε απφδνζε παξαγσγήο πδξνγφλνπ  

 

 

 

Παξαηεξνχµε, φηη απφ ελεξγεηαθήο ηνπιάρηζηνλ ζθνπηάο, ε παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ µέζσ 

ηεο ειεθηξφιπζεο ηνπ λεξνχ παξνπζηάδεη ζεµαληηθφ πιενλέθηεµα έλαληη ηεο παξαγσγήο 

ηνπ απφ ηα δηάθνξα νξπθηά θαχζηµα (ησλ νπνίσλ ε απφδνζε παξαγσγήο δελ ππεξβαίλεη 

ζπλήζσο ην 60%). 

 

1.5.2.1.1    Ηιεθηξόιπζε λεξνύ κέζσ ΑΠΔ 

Τα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζηαδηαθά µηα ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ παγθφζµηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ µέζσ ηεο ειεθηξφιπζεο ηνπ λεξνχ, θπξίσο 

εμαηηίαο ηεο ζχγρξνλεο δπλαηφηεηαο θαηαζθεπήο νινθιεξσµέλσλ ζπζηεµάησλ απφ 

ειεθηξνιπηηθέο δηαηάμεηο λεξνχ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ µέζσ ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ 

ξεχµαηνο µε ηε βνήζεηα δηαθφξσλ ΑΠΔ (θπξίσο ηεο ειηαθήο θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο). Τα 

νινθιεξσµέλα απηά ζπζηήµαηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο µέζσ δηαθφξσλ ΑΠΔ 

παξνπζηάδνπλ ην ζεµαληηθφ πιενλέθηεµα ζε ζρέζε µε ηα παξαδνζηαθά ειεθηξνιπηηθά 

ζπζηήµαηα, φηη απφ ηε  ζηηγκή πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ 

παξάγνπλ παξάγεηαη ρσξίο θάπνην επηπιένλ θφζηνο (εμφξπμεο π.ρ), µηαο θαη βαζίδεηαη φπσο 

είπαµε ζηελ παξαγσγή ηεο απφ δηάθνξεο ΑΠΔ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζµα, ε εθαξµνγή 

ηνπο γηα ηελ µαδηθή παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ λα γίλεηαη πνιχ θζελφηεξα,ζε κεζνπξφζεζκν 

ή καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα,απφ ηελ θιαζζηθή µέζνδν παξαγσγήο ηνπ πδξνγφλνπ 

µέζσ ειεθηξφιπζεο (παξαγσγή µε ρξεζηµνπνίεζε ηεο ζπµβαηηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ηνπ δηθηχνπ) θαη λα εθαξµφδεηαη ζηαδηαθά φιν θαη πεξηζζφηεξν. Απφ ηελ άιιε µεξηά 

βέβαηα, ην θφζηνο θπξίσο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ 

νινθιεξσµέλσλ ειεθηξνιπηηθψλ ζπζηεµάησλ παξαγσγήο πδξνγφλνπ µέζσ ΑΠΔ, είλαη 

πξνο ην παξφλ αθφµα αξθεηά πςειφ ψζηε ε παξαγσγή απηνχ µέζσ ησλ ζπγθεθξηµέλσλ 

δηαηάμεσλ λα µπνξεί λα ππνζθειίζεη ηηο ζπµβαηηθέο 

µεζφδνπο παξαγσγήο ηνπ µέζσ π.ρ. ησλ νξπθηψλ θαπζίµσλ, µε απνηέιεζµα ε παξαγσγή 

πδξνγφλνπ µέζσ νινθιεξσµέλσλ ειεθηξνιπηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ιακβάλνπλ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα απφ ΑΠΔ λα µελ ρξεζηµνπνηείηαη ηφζν µαδηθά φζν απηέο.Δλδεηθηηθά θαη 
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πξνζεγγηζηηθά κπνξνχκε λα πνχκε νηη ην θφζηνο παξαγσγήο πδξνγφλνπ απφ ειηαθή 

ελέξγεηα είλαη πςειφ θαη θηάλεη ζηα 47€/GJ. Δθηφο απφ ηηο θσηνβνιηατθέο ζπζηνηρίεο πνπ 

απαηηνχληαη, νη ειεθηξνιπηηθέο ζπζθεπέο είλαη επίζεο ζεµαληηθφ θέληξν θφζηνπο.Τν 

θφζηνο ρξήζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο γηα παξαγσγή πδξνγφλνπ αλέξρεηαη ζηα 15 κε 20€/GJ 

µε ηάζεηο γηα πεξαηηέξσ µείσζε. 

 

Η παξαγσγή πδξνγφλνπ κε ειεθηξφιπζε λεξνχ πνπ βαζίδεηαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο εθαξκφδεηαη φιν θαη ζπρλφηεξα πιένλ,είηε σο απηφλνκν ζχζηεκα είηε σο κέξνο 

πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.Η πξψηε απηφλνκε εγθαηάζηαζε 

παξαγσγήο πδξνγφλνπ απφ αηνιηθή ελέξγεηα ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 2003 ζην λεζί Utsira 

ηεο Ννξβεγίαο ελψ κηα δεχηεξε απηφλνκε εγθαηάζηαζε παξαγσγήο πδξνγφλνπ απφ αηνιηθή 

ελέξγεηα κπήθε ζε ιεηηνπξγία πξφζθαηα ζηα λεζηά Shetland.  

Σηελ Διιάδα ην ΚΑΠΔ ζε ζπλεξγαζία κε επξσπατθνχο θνξείο πινπνίεζε κηα πηινηηθή 

εγθαηάζηαζε γηα παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη εκθηάισζε πδξνγφλνπ απφ αηνιηθή 

ελέξγεηα.Η εγθαηάζηαζε αλαπηχρζεθε ζην πάξθν δνθηκψλ αλεκνγελλεηξηψλ ηνπ ΚΑΠΔ ζην 

Λαχξην Αηηηθήο φπνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 2005 θαη απνηειείηαη απν:  

-Μηα αλεκνγελλήηξηα ηζρχνο 500kw                                                                                                                                                                                              

-Μνλάδα αιθαιηθήο ειεθηξφιπζεο ηζρχνο 25kw κε νλνκαζηηθή παξαγσγή πδξνγφλνπ           

5Νm
3
/h ζηα 20 bar 

-Μνλάδα απνζήθεπζεο 40Νm
3
 πδξνγφλνπ ζε δεμακελέο κεηαιινυδξηδίσλ 

-Σπκπηεζηή πδξνγφλνπ κε ζηαζκφ εθηάισζεο πδξνγφλνπ 

-Κεληξηθφ ζχζηεκα απηνκάηνπ ειέγρνπ θαη θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 

Η κνλάδα ειεθηξφιπζεο κπνξεί λα απνξξνθήζεη ηηο αιιαγέο ειεθηξηθήο ηζρχνο κηαο 

αλεκνγελλήηξηαο κέζα ζε έλα εχξνο απφ 15% έσο 100% ηεο νλνκαζηηθήο ηεο ηζρχνο ζε έλα 

δεπηεξφιεπην.Η ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξφιπζεο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ηζρχ 

ρακειφηεξε ηνπ 15% δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ θαζαξφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ 

πδξνγφλνπ. Η εγθαηάζηαζε εηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 1 παξαθάησ. 
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Σρήκα 1:Γεληθή άπνςε ηεο εγθαηάζηαζεο αηνιηθήο ελέξγεηαο-πδξνγόλνπ ζην αηνιηθό πάξθν ηνπ ΚΑΠΔ 
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1.5.3   Φσηνιπηηθέο µέζνδνη παξαγσγήο ηνπ πδξνγόλνπ  

 1.5.3.1   Φσηνβηνινγηθή µέζνδνο παξαγσγήο ηνπ πδξνγόλνπ  

  

Η ηξίηε θαη ηειεπηαία γεληθή θαηεγνξία µεζφδσλ παξαγσγήο ηνπ πδξνγφλνπ, βαζίδεηαη 

ζηελ παξαγσγή απηνχ µέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θσηφιπζεο. Ο έλαο ηξφπνο γηα λα ην 

πεηχρνπµε απηφ, είλαη λα ρξεζηµνπνηήζνπµε ηελ ηδηφηεηα πνπ εµθαλίδνπλ νξηζµέλνη 

µηθξννξγαληζµνί (θπξίσο άιγε θαη θπαλνβαθηήξηα), λα παξάγνπλ απηνχζηα πδξνγφλν µέζσ 

ηνπ θπζηθνχ θσηνζπλζεηηθνχ ηνπο θχθινπ (πνπ απνηειεί µέξνο ηνπ αλαεξφβηνπ 

µεραληζµνχ παξαγσγήο ηεο ελέξγεηάο ηνπο). Η ζπγθεθξηµέλε µεζνδνινγία νλνµάδεηαη θαη 

θσηνβηνινγηθή παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ. Μέζσ θαηάιιειεο εθµεηάιιεπζεο ηεο 

πνζφηεηαο ηνπ πδξνγφλνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηε µεζνδνινγία απηή, µπνξνχµε λα 

παξάγνπµε πδξνγφλν µε απνδνηηθφηεηα παξαγσγήο πνπ πξνζεγγίδεη ην 25%. 

Η θσηνβηνινγηθή µέζνδνο παξαγσγήο ηνπ πδξνγφλνπ παξνπζηάδεη σζηφζν θαη έλα 

ζεµαληηθφ µεηνλέθηεµα ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο, φηη παξάιιεια µε ην πδξνγφλν, νη 

µηθξννξγαληζµνί πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη θαηά ηε θσηνζχλζεζή ηνπο παξάγνπλ θαη 

νξηζµέλεο πνζφηεηεο απφ νμπγφλν, ην νπνίν ζε µεγάιεο πνζφηεηεο, δξα θαηαζηξεπηηθά 

πάλσ ζηνπο ππφινηπνπο αλαεξφβηνπο θσηνζπλζεηηθνχο νξγαληζµνχο πνπ ππάξρνπλ πάλσ 

ζηε Γε. Πάλησο, γηα µηθξήο θαη µεζαίαο θιίµαθαο παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ, ε 

θσηνβηνινγηθή παξαγσγή µπνξεί λα εθαξµνζηεί ρσξίο θαλέλα πξφβιεµα.  

  

  

1.5.3.2  Φσηνειεθηξόιπζε 

 

 Ο δεχηεξνο ηξφπνο παξαγσγήο πδξνγφλνπ µέζσ θσηφιπζεο, επηηπγράλεηαη µέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο πδξφιπζεο ηνπ λεξνχ (ν φξνο πδξφιπζε ρξεζηµνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 

ηελ δηαδηθαζία ηεο ειεθηξφιπζεο ηνπ λεξνχ απφ νινθιεξσµέλα ειηαθά ζπζηήµαηα). Η 

ζπγθεθξηµέλε δηαδηθαζία νλνµάδεηαη θαη θσηνειεθηξφιπζε ηνπ λεξνχ. Καηά ηε δηαδηθαζία 

απηή, νινθιεξσµέλα ζπζηήµαηα πνιπάξηζµσλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ζπλδεδεµέλσλ ζε 

ζεηξά, εθµεηαιιεχνληαη ηηο αθηίλεο ηνπ ειίνπ θαη παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ηελ νπνία 

ζηε ζπλέρεηα ρξεζηµνπνηνχλ γηα λα πδξνιχζνπλ ην λεξφ θαη λα παξάγνπλ πδξνγφλν. Τα 

νινθιεξσµέλα ζπζηήµαηα ειηαθψλ ζπιιεθηψλ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γη‟ απηφ ην ζθνπφ, 

παξνπζηάδνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε, ε νπνία ζεσξεηηθά πξνζεγγίδεη θαη ην 40%.  

Σηελ πξάμε φµσο, ε απφδνζε απηή δελ ππεξβαίλεη ζπλήζσο ην  20% µε 25%. Απφ 

νηθνλνµηθήο πιεπξάο, ηα πιηθά πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζηα δηάθνξα νινθιεξσµέλα ειηαθά 

ζπζηήµαηα παξαγσγήο πδξνγφλνπ, είλαη αθφµε ζρεηηθά αθξηβά.  Πάλησο ηειεπηαία, έρνπλ 

επνδσζεί θάπνηεο πξνζπάζεηεο λα θαηαζθεπαζηνχλ λέα πην νηθνλνµηθά πιηθά, αιιά απηά 

παξνπζίαζαλ παξάιιεια θαη αξθεηά µεησµέλεο απνδφζεηο ζε παξαγσγή πδξνγφλνπ, νη 

νπνίεο δελ ππεξέβεζαλ ην 5% µε 10% πεξίπνπ. Η ρξεζηµνπνίεζε φµσο ησλ ζπγθεθξηµέλσλ 

πιηθψλ ζε νινθιεξσµέλα ειηαθά ζπζηήµαηα παξαγσγήο πδξνγφλνπ ηειηθά ζπµθέξεη 

ελεξγεηαθά γηα µαδηθή παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην γεγνλφο φηη ε 

πεγή ηεο ειεθηξηθήο ηνπο ελέξγεηαο, δειαδή ν ήιηνο, είλαη µηα άθζνλε θαη αλεμάληιεηε 
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πξσηνγελήο µνξθή ελέξγεηαο θαηάιιειε πξνο ζπλερή θαη αδηάθνπε ρξήζε. Μηα ζεµαληηθή 

θαηεγνξία νινθιεξσµέλσλ ειηαθψλ ζπζηεµάησλ πνπ αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία ζρεηηθά 

ρξφληα θαη ε νπνία µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή πδξνγφλνπ µέζσ ηεο 

πδξφιπζεο ηνπ λεξνχ, απνηειεί ε θαηεγνξία ησλ ιεγνµέλσλ θσηνειεθηξνρεµηθψλ 

ζηνηρείσλ ή ζηνηρείσλ Gratzel (photoelectrochemical cells - PEC cells ή Gratzel cells). Τα 

θσηνειεθηξνρεµηθά ζηνηρεία απνηεινχλ νινθιεξσµέλεο ειηαθέο δηαηάμεηο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ πνιπάξηζµνπο επίπεδνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο, 

νη νπνίνη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αμηνπνηνχλ ηηο πξνζπίπηνπζεο πάλσ ζηηο επηθάλεηέο ηνπο 

ειηαθέο αθηίλεο θαη λα παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα. Οη επίπεδεο επηθάλεηεο ησλ ειηαθψλ 

ηνπο ζπιιεθηψλ πεξηέρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο έλα πςειά πνξψδεο ιεπηφ πµέλην απφ TiO2 

(ζπλήζσο), ην νπνίν είλαη λαλνδνµεµέλν µε δηαζηάζεηο θφθθσλ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα 

 2 έσο 20 nm πεξίπνπ. Τν πνιχ πνξψδεο απηφ ιεπηφ πµέλην, βξίζθεηαη ζε επαθή µε ηελ 

πνζφηεηα λεξνχ µηαο ειεθηξνιπηηθήο δηάηαμεο, πνπ επίζεο πεξηέρεηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θσηνειεθηξνρεµηθψλ ζηνηρείσλ θαη απφ ην νπνίν παξάγεηαη ην επηζπµεηφ πδξνγφλν µέζσ 

ηεο πδξφιπζήο ηνπ απφ ηελ ειηαθή ελέξγεηα πνπ έρεη απνξξνθήζεη ην θσηνειεθηξνρεµηθφ  

ζηνηρείν θαη ε νπνία έρεη µεηαηξαπεί πξψηα ζε ειεθηξηθή. Η παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο µέζσ ηνπ ειηαθνχ θσηφο πνπ πξνζπίπηεη πάλσ ζηηο επίπεδεο επηθάλεηεο ησλ 

θσηνειεθηξνρεµηθψλ ζηνηρείσλ έρεη σο εμήο:   

Αξρηθά, ην ειηαθφ θσο πξνζπίπηεη πάλσ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ιεπηνχ πµελίνπ 

ηνπο, φπνπ εθεί απνξξνθάηαη πξνο ζην εζσηεξηθφ απηνχ µε ηε βνήζεηα απφ µηα εηδηθή 

ζθνχξα βαθή πνπ βξίζθεηαη επηθαιπµµέλε ζηελ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα θαη ε νπνία 

µεγηζηνπνηεί ηελ απνξξφθεζε ηνπ πξνζπηπηφµελνπ πάλσ ζ‟ απηφ ειηαθνχ θσηφο. Αθνχ ην 

ειηαθφ θσο δηαπεξάζεη ηε βαθή ηνπ ιεπηνχ πµελίνπ θαη εηζέιζεη ζην εζσηεξηθφ απηνχ, 

ιφγσ ηεο ειεθηξηθήο δηέγεξζεο πνπ πξνθαιεί εθεί ζηα ειεθηξφληα ηνπ πιηθνχ ηνπ ιεπηνχ 

πµελίνπ (TiO2), δεµηνπξγεί πνιπάξηζµα δεχγε ειεθηξνλίσλ – νπψλ (δειαδή δεχγε πνπ 

απνηεινχληαη απφ ζεηηθά ηφληα θαη ειεχζεξα ειεθηξφληα). Σηε ζπλέρεηα, ηα ειεχζεξα 

ειεθηξφληα πνπ ζρεµαηίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ιεπηνχ πµελίνπ, µεηαπεδνχλ ζηε «δψλε» 

αγσγηµφηεηαο ελφο ιεπηνχ µεηαιιηθνχ ζηξψµαηνο πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή µε ηελ 

εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ιεπηνχ πµελίνπ θαη απφ ηε «δψλε» απηή µέζσ ελφο ζηξψµαηνο 

ειεθηξνιχηε ζηελ άλνδν ηεο ειεθηξνιπηηθήο δηάηαμεο πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

φινπ ζπζηήµαηνο ηνπ θσηνειεθηξνρεµηθνχ ζηνηρείνπ. Η άλνδνο ηεο ειεθηξνιπηηθήο 

δηάηαμεο ηνπ ζπζηήµαηνο ηνπ θσηνειεθηξνρεµηθνχ ζηνηρείνπ βξίζθεηαη πξνθαλψο 

ζπλδεδεµέλε µε ηελ θάζνδφ ηεο, µέζσ ελφο εμσηεξηθνχ ειεθηξηθνχ θπθιψµαηνο, νπφηε ηα 

ειεχζεξα ειεθηξφληα, θηλνχµελα πξνο ηελ θάζνδφ ηεο, δεµηνπξγνχλ ην επηζπµεηφ 

ειεθηξηθφ ξεχµα. Η ηάζε ηνπ ειεθηξηθνχ απηνχ ξεχµαηνο πνπ παξάγεηαη, ρξεζηµνπνηείηαη 

ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ ειεθηξφιπζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ λεξνχ πνπ βξίζθεηαη µέζα ζηελ 

ειεθηξνιπηηθή δηάηαμε θαη έηζη παξάγεηαη ηειηθά ην πδξνγφλν.Θα πξέπεη λα ζεµεησζεί, φηη 

ην TiO2 απφ ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ζπλήζσο ην ιεπηφ πµέλην θάζε θσηνειεθηξνρεµηθνχ 

ζηνηρείνπ, ζαλ πιηθφ, έρεη απφ µφλν ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα δεµηνπξγήζεη ειεχζεξα 

ειεθηξφληα ζην εζσηεξηθφ ηνπ, φηαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ εηζέιζεη ειηαθφ θσο. Η εηδηθή φµσο 

ζθνχξα βαθή µε ηελ νπνία επηθαιχπηεηαη ζπλήζσο εμσηεξηθά, ζπληειεί ζηε µεγαιχηεξε 

δηεχξπλζε ηνπ ειηαθνχ θάζµαηνο πνπ πξνζπίπηεη ζ‟ απηφ, µε απνηέιεζµα λα απμάλεηαη 

αξθεηά ε απνξξφθεζε απηνχ θαη λα µεγηζηνπνηείηαη ε παξαγφµελε, απφ ην 

θσηνειεθηξνρεµηθφ ηνπ ζχζηεµα, ειεθηξηθή ελέξγεηα. Μία άιιε ηερληθή πνπ 
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ρξεζηµνπνηείηαη, ελαιιαθηηθά έλαληη ηεο βαθήο, γηα ηελ µεγηζηνπνίεζε ηεο απνξξφθεζεο 

ηνπ ειηαθνχ θσηφο ζηα ιεπηά πµέληα ησλ θσηνειεθηξνρεµηθψλ ζηνηρείσλ, είλαη ε 

πξνζζήθε µηθξψλ πνζνηήησλ απφ άλζξαθα ζην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο. 

 

 

1.6    Απνζήθεπζε πδξνγόλνπ 

Η νηθνλνκία ηνπ πδξνγφλνπ απαηηεί ζπλνιηθά δχν ηχπνπο ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο 

πδξνγφλνπ, έλαλ γηα ζηαηηθέο εθαξκνγέο θαη έλαλ γηα θηλεηέο εθαξκνγέο (νρήκαηα). Κάζε 

ζχζηεκα έρεη ηηο δηθνχο ηνπ πεξηνξηζκνχο θαη απαηηήζεηο. Ωζηφζν, είλαη απνδεδεηγκέλν φηη 

νη θηλεηέο εθαξκνγέο πνπ είλαη θαη ε πεξίπησζε πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη πνιχ πην 

απαηηεηηθέο αληηκεησπίδνληαο ηηο παξαθάησ αλάγθεο 

• Υςειφ ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν πδξνγφλνπ αλά κνλάδα φγθνπ, εμαηηίαο πεξηνξηζκψλ    

ρψξνπ θαη βάξνπο, εηδηθά ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία.  

• Φακειέο πηέζεηο ιεηηνπξγίαο γηα ιφγνπο αζθαιείαο.  

• Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο απφ -50°C σο 150°C.  

• Υςεινχο ξπζκνχο θφξηηζεο θαη απφ-θφξηηζεο ηνπ πδξνγφλνπ γηα εθνδηαζκφ ησλ 

νρεκάησλ ζε ζχληνκνπο ρξφλνπο.  

• Σρεηηθά ρακειφ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο. 

 

Δδψ λα αλαθέξνπκε φηη ε ηδηφηεηα ηνπ πδξνγφλνπ λα θαηαιακβάλεη εμαηξεηηθά κεγάιν 

ρψξν θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπ σο αζπκπίεζην ξεπζηφ,απνηειεί ίζσο ηνλ ζεκαληηθφηεξν 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ άκεζε αλάπηπμε θαη εδξαίσζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ πδξνγφλνπ. 

Γηα παξάδεηγκα 1kg πδξνγφλνπ  ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξµνθξαζίαο 

(20°C,1atm) θαηαιαµβάλεη φγθν 11m
3
.  

Δπνµέλσο, γηα ηελ ρξήζε ηνπ σο θαχζηµν θαη ηελ απφδνζε ελέξγεηαο ηεο ίδηαο ηάμεο 

µεγέζνπο µε ηα ζπµβαηηθά θαχζηµα, πξέπεη λα απμεζεί µε θάπνην ηξφπν ε ππθλφηεηα ηνπ, 

ψζηε ε δεμαµελή θαπζίµνπ ζην φρεµα λα θαηαιαµβάλεη ινγηθέο δηαζηάζεηο. Έηζη ην 

πδξνγφλν µπνξεί λα απνζεθεπηεί ζην φρεµα µε ηνπο εμήο αλαγλσξηζµέλνπο απφ ηελ 

επηζηεµνληθή θνηλφηεηα ηξφπνπο: 

 

 µε ηε µνξθή ζπµπηεζµέλνπ αεξίνπ ζε εμαηξεηηθά πςειέο πηέζεηο  

 σο θξπνγνληθφ πγξφ ζε εμαηξεηηθά ραµειέο ζεξµνθξαζίεο  

 µε ηε µνξθή µεηαιιηθνχ πδξηδίνπ, φπνπ αέξην πδξνγφλν ζρεµαηίδεη ρεµηθέο 

ελψζεηο  

             µε ζπγθεθξηµέλα µέηαιια ή µεηαιιηθά θξάµαηα  

 σο αέξην πδξνγφλν πξνζξνθεµέλν απφ θάπνην ζηεξεφ φπσο νη λαλνζσιήλεο  

             άλζξαθα (carbon nanotubes).   

  

Σηελ παξνχζα θάζε, ε ιχζε πνπ επξέσο ρξεζηµνπνηείηαη είλαη απηή ηεο απνζήθεπζεο ηνπ 

πδξνγφλνπ σο ζπµπηεζµέλν αέξην ελψ ε πιένλ ππνζρφµελε είλαη απηή ηεο απνζήθεπζήο ηνπ 

ζε πδξίδηα µεηάιισλ. Σήµεξα, πάλησο, ηα ζπζηήµαηα απνζήθεπζεο θξπνγνληθνχ 

πδξνγφλνπ, παξά ην πςειφ ηνπο θφζηνο θαη ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο, απνηεινχλ ηελ ρξπζή 

ηνµή µεηαμχ βάξνπο θαη απηνλνµίαο. Απ‟ ηελ άιιε µεξηά, ε ηερλνινγία ηεο απνζήθεπζεο ζε 
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λαλνζσιήλεο άλζξαθα, αλ θαη ππνζρφµελε γηα ην µέιινλ, είλαη αθφµε ζρεηηθά θαηλνχξγηα 

θαη ηα πεηξαµαηηθά απνηειέζµαηα δελ είλαη ηφζν μεθάζαξα αιιά µάιινλ αµθηιεγφµελα. 

 

 

1.6.1.  Απνζήθεπζε ηνπ πδξνγόλνπ σο ζπµπηεζµέλν αέξην 

Η πην θνηλή µέζνδνο απνζήθεπζεο ηνπ πδξνγφλνπ είλαη απηή ηεο ζπµπίεζήο ηνπ ζε θηάιεο 

αεξίνπ. Οη πηέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία µπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ 

345bar ή πεξίπνπ 5000psi έσο θαη 690bar ή πεξίπνπ 10000psi. Η απνζήθεπζε ζε ζπζηήµαηα 

πςειήο πίεζεο απμάλεη ηελ ππθλφηεηα ελέξγεηαο ηνπ πδξνγφλνπ θαη είλαη ζαθψο 

απαξαίηεηε γηα ηελ µείσζε ηνπ φγθνπ ησλ δεμαµελψλ πνπ µεηαθέξνληαη ζηνλ πεξηνξηζµέλν 

δηαζέζηµν ρψξν ελφο απηνθηλήηνπ. Η αλαγθαηφηεηα ζπµπίεζεο ηνπ πδξνγφλνπ, φµσο, 

πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλάισζε ζεµαληηθψλ πνζψλ ελέξγεηαο γεγνλφο πνπ µεηψλεη ηελ 

ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ ζπζηήµαηνο απνζήθεπζεο θαη απμάλεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο. Σπλήζσο ρξεζηµνπνηνχληαη θηάιεο θαηαζθεπαζµέλεο απφ θξάµαηα αινπµηλίνπ 

εληζρπµέλεο µε ζπλζεηηθά πιηθά αλ θαη ε αεξνδηαζηεµηθή βηνµεραλία παξέρεη ηελ 

ηερλνινγία γηα ηελ θαηαζθεπή θπιίλδξσλ απφ εηδηθά θξάµαηα αινπµηλίνπ εληζρπµέλα µε 

άλζξαθα, ηθαλά λα απνζεθεχζνπλ πδξνγφλν ζε πηέζεηο µέρξη θαη 700bar. Βέβαηα απηνχ ηνπ 

είδνπο νη θηάιεο είλαη αθφµε πνιχ αθξηβέο γηα ηελ εµπνξηθή ηνπο ρξήζε ζε πξντφληα 

απηνθίλεζεο. 

 

 

1.6.2. Απνζήθεπζε ηνπ πδξνγόλνπ σο θξπνγνληθό πγξό  

Η πιένλ απνδεθηή ιχζε ζήµεξα γηα βειηηζηνπνίεζε ηνπ βάξνπο ησλ δεμαµελψλ 

(ξεδεξβνπάξ) θαη ηεο απηνλνµίαο ηνπ νρήµαηνο, µπνξεί λα επηηεπρζεί απφ ηελ απνζήθεπζε 

πγξνπνηεµέλνπ πδξνγφλνπ ζε θξπνγνληθέο δεμαµελέο. Η απνζήθεπζε ηνπ πδξνγφλνπ σο 

θξπνγνληθφ πγξφ είλαη εθηθηή ζηελ ζεξµνθξαζία ησλ 20K ή -253°C. Με ηελ µέζνδν απηή ην 

εηδηθφ πεξηερφµελν ελέξγεηαο ηνπ πδξνγφλνπ απμάλεηαη θαηά πεξίπνπ επηά θνξέο ζε ζρέζε 

µε ην πεξηερφµελν ελέξγεηαο ηνπ πδξνγφλνπ απνζεθεπµέλνπ ζε πίεζε 700bar. Σηελ 

πεξίπησζε ηνπ θξπνγνληθψο απνζεθεπµέλνπ πδξνγφλνπ ην εηδηθφ βάξνο ηεο δεμαµελήο 

είλαη πεξίπνπ 7kg αλά 1kg πδξνγφλνπ θαη ν εηδηθφο φγθνο ηεο είλαη 36lt αλά kg 

πγξνπνηεµέλνπ πδξνγφλνπ.  

  

Δληνχηνηο, ε δηαδηθαζία πγξνπνίεζεο ηνπ πδξνγφλνπ απαηηεί µεγάια πνζά ελέξγεηαο πνπ 

µπνξεί λα θηάζνπλ αθφµε θαη ην 40% ηεο ελέξγεηαο ηνπ πδξνγφλνπ πνπ απνζεθεχεηαη. 

Πέξαλ απηνχ έλα αθφµε πξφβιεµα είλαη ε αηµνπνίεζε ηνπ πεξηερνµέλνπ πδξνγφλνπ 

(πεξίπνπ 2% αλά εµέξα) πνπ αθ‟ ελφο ππαγνξεχεη ηελ θαηά ην δπλαηφλ ηέιεηα ζεξµηθή 

µφλσζε ηεο δεμαµελήο θαη αθ‟ εηέξνπ απαγνξεχεη ηελ απνζήθεπζε ηνπ θαπζίµνπ γηα 

µαθξέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 
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1.6.3. Απνζήθεπζε ηνπ πδξνγόλνπ ζε πδξίδηα µεηάιισλ  

Υδξίδην ζηελ νπζία απνθαιείηαη ε έλσζε θάζε ζηνηρείνπ µε ην πδξνγφλν. Μεγάινο αξηζµφο 

µεηάιισλ θαη µεηαιιηθψλ θξαµάησλ ελψλνληαη µε ην πδξνγφλν θαη ζρεµαηίδνπλ πδξίδηα 

µεηάιισλ. Καηά ηηο ελψζεηο απηέο, αέξην πδξνγφλν ζε µεγάιεο πνζφηεηεο έξρεηαη ζε επαθή 

µε ηελ επηθάλεηα ηνπ µεηάιινπ (ή ηνπ µεηαιιηθνχ θξάµαηνο), ζπρλά παξνπζία θαηαιχηε, 

θαη ηα άηνµα ηνπ πδξνγφλνπ δηαρένληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ µεηάιινπ, εηζρσξνχλ ζην 

µεηαιιηθφ θξπζηαιιηθφ πιέγµα θαη θαηαιαµβάλνπλ ζέζεηο αλάµεζα ζηα µεηαιιηθά άηνµα. 

Η αληίδξαζε απηή ηνπ πδξνγφλνπ µε ηα µέηαιια είλαη µία εμψζεξµε αληίδξαζε θαη είλαη 

απνιχησο αλαζηξέςηµε. Με άιια ιφγηα, ζεξµηθή ελέξγεηα απαηηείηαη γηα ηελ απνδέζµεπζε 

ησλ αηφµσλ πδξνγφλνπ απφ ην µεηαιιηθφ πιέγµα θαη απηή πξαθηηθά παξέρεηαη απφ ηελ 

ζεξµφηεηα ησλ θαπζαεξίσλ ηνπ θηλεηήξα πδξνγφλνπ πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

αλεβάδνπλ ηελ ζεξµνθξαζία ησλ πδξηδίσλ ζηνπο 600K.  

  

Ο ξπζµφο απνξξφθεζεο ηνπ πδξνγφλνπ απφ ην µέηαιιν εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο πίεζεο 

θαη ζεξµνθξαζίαο, ππφ ηηο νπνίεο ην αέξην πδξνγφλν έξρεηαη ζε επαθή µε ηελ επηθάλεηα ηνπ 

µεηάιινπ µε ηηο ζπλζήθεο απηέο λα δξνπλ αληίζηξνθα. Σχµθσλα µε ηα παξαπάλσ, µείσζε 

ηεο ζεξµνθξαζίαο θαη αχμεζε ηεο πίεζεο επηηαρχλεη ηνλ ζρεµαηηζµφ ηνπ πδξηδίνπ. Άιινη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρχηεηα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη:  

 Η δνµή ηνπ µεηάιινπ, θαζψο ε εμέιημε ηεο λαλνηερλνινγίαο επηηξέπεη ηε ρξήζε  

λαλνθξπζηαιιηθψλ πδξηδίσλ, ζηα νπνία ην µέγεζνο ησλ δνµηθψλ ηνπο ιίζσλ ζηελ θιίµαθα 

ηνπ λαλνµέηξνπ επηηαρχλεη ηελ θηλεηηθή ηεο απνξξφθεζεο ηνπ πδξνγφλνπ απφ απηά.    

 Η θαζαξφηεηα ηεο επηθαλείαο ηνπ µεηάιινπ θαζψο ν ζρεµαηηζµφο νμεηδίσλ ή άιισλ  

πξνζµίμεσλ ζε απηή, δπζρεξαίλεη ηε δηαδηθαζία απνξξφθεζεο.   

 Η παξνπζία θαηαιχηε θαζψο νη αληηδξάζεηο ηνπ πδξνγφλνπ είλαη αξθεηά επαίζζεηεο  

ζηελ θαηάιπζε ε νπνία επηδξά επηηαρπληηθά ζηελ θηλεηηθή ησλ αληηδξάζεσλ.  

 Η ηαρχηαηε θαη αλεµπφδηζηε µεηαθνξά ζεξµφηεηαο απφ ην πδξίδην ζην πεξηβάιινλ,  

θαηά ηνλ ζρεµαηηζµφ ηνπ, θαζψο ε νπνηαδήπνηε παξεµπφδηζε έθιπζεο ηεο ζεξµφηεηαο 

επηβξαδχλεη ηελ δηαδηθαζία πξνζξφθεζεο. Μία απνηειεζµαηηθή θαη επηηπρήο δηαδηθαζία 

ζρεµαηηζµνχ ελφο πδξηδίνπ µεηάιινπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα αθφινπζα 

γλσξίζµαηα:  

i. Υςειή ρσξεηηθφηεηα ζε πδξνγφλν.  

ii. Μεγάιε ηαρχηεηα απνξξφθεζεο θαη απνδέζµεπζεο ηνπ πδξνγφλνπ.  

iii. Καζαξφηεηα ζχζηαζεο ηνπ πδξνγφλνπ θαζψο αιινηψζεηο ζηε ζχζηαζή ηνπ µεηψλνπλ ηε 

ρσξεηηθφηεηα απνζήθεπζεο.   

iv. Πξαθηηθέο, θαηά ην δπλαηφλ, ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξµνθξαζίαο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε 

ησλ µεραληζµψλ απνξξφθεζεο θαη απνδέζµεπζεο.  

v. Διάρηζηε αιινίσζε ηεο ζχζηαζεο ηνπ µεηάιινπ χζηεξα απφ ζπλερείο θχθινπο 

πδξνγφλσζεο – αθπδξνγφλσζεο.  

Αλ θαη ηα πδξίδηα µεηάιινπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ πδξνγφλνπ ήδε απφ ην 

1960, µφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαζεξµάλζεθε ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεµφλσλ γηα ην 

ζπγθεθξηµέλν µέζν απνζήθεπζεο πδξνγφλνπ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα 
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βειηησµέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ επίηεπμε ησλ δνµηθψλ ηνπο 

ιίζσλ ζε δηαζηάζεηο λαλνµέηξνπ. 

 

 

1.6.4. Απνζήθεπζε ηνπ πδξνγόλνπ ζε λαλνζσιήλεο άλζξαθα  

Η απνζήθεπζε ηνπ πδξνγφλνπ µε ηε µνξθή αεξίνπ ζε θάπνην ζηεξεφ, φπσο νη λαλνζσιήλεο 

άλζξαθα (carbon nanotubes ή CNTs), είλαη µία αθφµα ππνζρφµελε θαη αζθαιήο µέζνδνο 

απνζήθεπζεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηθαλνπνηεηηθήο, ζχµθσλα µε ηα πεηξαµαηηθά 

δεδνµέλα, απφδνζεο. Η ζπγθεθξηµέλε ηερλνινγία φµσο βξίζθεηαη αθφµε ζε εµβξπτθφ 

ζηάδην θαη ην ηνπίν είλαη αθφµε ιίγν ζνιφ θαζψο ηα πεηξαµαηηθά δεδνµέλα δελ έρνπλ 

επαιεζεπηεί πιήξσο σο πξνο ηελ πξαθηηθή ηνπο εθαξµνγή.   

  

Οη λαλνζσιήλεο άλζξαθα είλαη νµφθεληξνη θχιηλδξνη γξαθίηε, λαλνθξπζηαιιηθήο δνµήο 

θαη δηαµέηξνπ 1-2µm, ζρεµαηηζµέλνη απφ µνξηαθήο θιίµαθαο θχιια γξαθίηε, θιεηζηνί 

ηνπιάρηζηνλ ζην έλα άθξν ηνπο µε πεληαµειείο δαθηπιίνπο θαη αλαθαιχθζεθαλ ην 1991 απφ 

ηνλ Ιάπσλα Sumio Iijima. Οη λαλνζσιήλεο µπνξεί λα είλαη πνιπθινητθνί (multi-wall 

nanotubes ή MWNTs) µε έλα θεληξηθφ ζσιήλα λα πεξηβάιιεηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 

ζηξψµαηα γξαθίηε ή µνλνθινητθνί (single-wall nanotubes ή SWNTs) φπνπ απνηεινχληαη 

απφ έλα µφλν ζσιήλα ρσξίο επηπιένλ ζηξψµαηα γξαθίηε.Η δνκή ηνπο εηθνλίδεηαη ζην 

ζρήκα 2 παξαθάησ. ηαλ νη λαλνζσιήλεο νµαδνπνηνχληαη έρνπµε ηηο ιεγφµελεο ζπζηνηρίεο 

ή δέζµεο λαλνζσιήλσλ (nanotubes bundles).   

  

Οη λαλνζσιήλεο άλζξαθα ζεσξνχληαη ηδαληθά πιηθά θαζψο ραξαθηεξίδνληαη απφ µηθξφ 

βάξνο, µεγάιε ρσξεηηθφηεηα θαη εμαηξεηηθή ζηαζεξφηεηα. Η µεγάιε θελφηεηα ρψξνπ,εηδηθά 

ζηνπο µνλνθινητθνχο λαλνζσιήλεο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξεζηµνπνίεζήο ηνπο σο µέζν 

γηα ηελ απνξξφθεζε θαη ηελ απνζήθεπζε πδξνγφλνπ µε µεραληζµνχο πνπ δελ έρνπλ αθφµα 

πιήξσο θαηαλνεζεί. 

 

 
Σρήκα 2: (α)κνλνθιντηθόο λαλνζσιήλαο  (b)πνιπθιντηθόο λαλνζσιήλαο (c)ζπζηνηρία λαλνζσιήλσλ  
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Τν πδξνγφλν µπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε ζπζηνηρίεο µνλνθινητθψλ λαλνζσιήλσλ, µε ηε 

µνξθή αηνµηθνχ ή µνξηαθνχ πδξνγφλνπ, ζε πνζνζηφ 5-10% θαηά βάξνο. Πεηξαµαηηθά 

µνληέια, εμάιινπ, πξνβιέπνπλ φηη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ λαλνζσιήλσλ ζε πδξνγφλν µπνξεί 

λα ππεξβεί θαηά βάξνο ην 14% (160kgH2/m3). Υπάξρνπλ δχν ηξφπνη απνζήθεπζεο ηνπ 

πδξνγφλνπ ζηελ δνµή ησλ λαλνζσιήλσλ.  

Ο πξψηνο είλαη ε απνζήθεπζε ππφ πίεζε 71-82,4bar, θιίµαθα πηέζεσλ ζεµαληηθά 

µηθξφηεξε ζε ζρέζε µε ηηο απαηηνχµελεο πηέζεηο άιισλ µεζφδσλ φπσο ε ζπµπίεζε αεξίνπ 

πδξνγφλνπ. Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη ε ειεθηξνρεµηθή µέζνδνο θπθιηθήο θφξηηζεο θαη 

εθθφξηηζεο. Τν πδξνγφλν απνζεθεχεηαη ζηελ εζσηεξηθή θαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ  

µνλνθινητθψλ λαλνζσιήλσλ θαζψο θαη ζηνλ θελφ ρψξν ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο. Η 

ρσξεηηθφηεηα ησλ µνλνθινητθψλ λαλνζσιήλσλ απμάλεηαη µε ηελ αχμεζε ηεο δηαµέηξνπ 

ηνπο, ηδηφηεηα πνπ δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιπθινητθψλ λαλνζσιήλσλ. Τέινο, νη 

µνλνθινητθνί λαλνζσιήλεο άλζξαθα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο µεγαιχηεξσλ 

πνζνηήησλ πδξνγφλνπ απφ φηη νη πνιπθινητθνί. 

 

 

1.7     Γηαλνκή θαη κεηαθνξά ηνπ πδξνγόλνπ 

Τν πδξνγφλν κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε κεγάιεο πνζφηεηεο κέζσ ππφγεησλ αγσγψλ (αέξην 

πδξνγφλν) ή κε δεμακελφπινηα (πγξφ πδξνγφλν). Δπί ηνπ παξφληνο, ε κεηαθνξά πδξνγφλνπ 

κέζσ αγσγψλ ρξεζηκνπνηείηαη είηε ζε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο παξαγσγήο θαη ησλ γχξσ ρψξσλ 

ρξήζεο ή ζε πην εθηεηακέλα δχθηηα (πεξίπνπ 200 ρικ).Τν Σρήκα 3 παξνπζηάδεη ην ππάξρνλ 

δίθηπν δηαλνκήο πδξνγφλνπ ζηε Βφξεηα Δπξψπε ηεο εηαηξίαο Air Liquide 

(Steinberger,2008). Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ πδξνγφλνπ, είλαη αλαγθαία ε ρξήζε ηνπ 

ράιπβα πνπ είλαη αλζεθηηθφο σο πξνο ηελ επζξαπζηφηεηα θαηά ηελ ρξήζε πδξνγφλνπ ππφ 

πίεζε, ηδίσο γηα ην πνιχ θαζαξφ πδξνγφλν (πεξηεθηηθφηεηα κεγαιχηεξε απφ 99,5%). 

Δκβνινθφξνη ζπκπηεζηέο αεξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην θπζηθφ αέξην κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην πδξνγφλν ρσξίο ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

Ωζηφζν, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ ζθξάγηζε (γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ ηνπ 

πδξνγφλνπ) θαη ηελ επηινγή ησλ βαζηθψλ πιηθψλ γηα ηα κέξε πνπ ππφθεηληαη ζε κεραληθή 

θφπσζε. Η ρξήζε ησλ θπγνθεληξηθψλ ζπκπηεζηψλ γηα ην πδξνγφλν δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ εμαηξεηηθή ειαθξφηεηα ηνπ πδξνγφλνπ.Καηά θαλφλα, ε 

κεηάδνζε ηνπ πδξνγφλνπ κέζσ αγσγψλ απαηηεί κεγαιχηεξε δηάκεηξν ζσιελψζεσλ θαη 

κεγαιχηεξε δχλακε ζπκπίεζεο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ ίδηα 

απφδνζε ελέξγεηαο. Ωζηφζν, ιφγσ ησλ ρακειφηεξσλ απσιεηψλ πίεζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πδξνγφλνπ, νη ζηαζκνί ζπκπίεζεο κπνξνχλ λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη δχν θνξέο καθξχηεξα 

κεηαμχ ηνπο. Σε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κειέηεο δηαπηζηψζεθε φηη ην 

θφζηνο ηεο κεηαθνξάο ηνπ πδξνγφλνπ ζε κεγάιε θιίκαθα είλαη κεγαιχηεξν πεξίπνπ 1,5 – 

1,8 θνξέο ηνπ θφζηνπο ηεο κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ.Πξνο αληηκεηψπηζε ηεο δήηεζεο ηεο 

θαηαλάισζεο, ην πδξνγφλν κπνξεί λα κεηαθέξεηαη θαη λα δηαλέκεηαη ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν, είηε σο αέξην είηε σο πγξφ, κε αγσγνχο ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ζε δνρεία κε 

νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο. Αέξην θαη πγξφ πδξνγφλν θαηά ηελ κεηαθνξά 

ππφθεηηαη ζε απζηεξέο ξπζκίζεηο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηε δεκφζηα αζθάιεηα, νη νπνίεο ζε 

νξηζκέλεο ρψξεο είλαη πνιχ πεξηνξηζηηθέο.  
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Μεηαθνξά αεξίνπ ή πγξνχ πδξνγφλνπ ζε αζπλερή ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζήκεξα γηα 

ηελ πεξηζηαζηαθή ρξήζε ή γηα ρξήζηεο κε ρακειφ φγθν. Τν θφζηνο ηεο αζπλερνχο 

κεηαθνξάο είλαη πνιχ πςειφ (απηφ κπνξεί λα θζάλεη κέρξη θαη 2-5 θνξέο ην θφζηνο 

παξαγσγήο). 

  

 
Σρήκα 3: Αγσγνί κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο πδξνγόλνπ ζε Benelux, Northern France θαη Ruhregebiet 

ηεο Air Liquide 
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2
O 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

“ΚΝΗΣΗΡΙΔ ΜΗΥΑΝΔ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΚΑΤΗ 

– Μ.Δ.Κ. ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ” 

 

 

2.1  Δηζαγσγή                                                                                                                                                                                                                                                        

Κηλεηήξηεο κεραλέο θαινχληαη νη κεραλέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηε 

ρεκηθή,ζεξκηθή,αηνιηθή,πδξαπιηθή θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε κεραληθή (κεραληθφ έξγν). 

                      

Θεξκηθέο θηλεηήξηεο κεραλέο, θαινχληαη νη κεραλέο ζηηο νπνίεο ε παξαγσγή κεραληθνχ 

έξγνπ γίλεηαη κε ηελ θαχζε ελφο θαπζίκνπ κέζνπ θαη θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαύζεο είλαη 

o θηλεηήξαο ζηνλ νπνίν ε θαχζε ηνπ θαπζίκνπ γίλεηαη ζε ζάιακν θαχζεο o νπνίνο 

βξίζθεηαη νιφθιεξνο κέζα ζηνλ θηλεηήξα. Με ηνλ φξν κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο 

ελλννχληαη θπξίσο νη παιηλδξνκηθέο–εκβνινθφξεο κεραλέο θαη νη θηλεηήξεο Βάλθει 

(Wankel). 

 

 

2.2  Καηάηαμε-Καηεγνξίεο ΜΔΚ  απηνθηλήησλ 

Οη εκβνινθφξεο ΜΔΚ  δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε πνιινχο παξάγνληεο θαη κπνξνχκε λα ηηο 

θαηαηάμνπκε σο εμήο: 

 

 -Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν αλάθιεμεο ηνπ θαπζίκνπ ζε κεραλέο OTTO ή βελδηλνκεραλέο,ζε                                                         

κεραλέο DIESEL ή πεηξειαηνκεραλέο θαη ζε κεραλέο κηθηνχ θχθινπ  OTTO – DIESEL. 

 

 -Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ απιψλ δηαδξνκψλ ηνπ εκβφινπ,πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ αλαθιέμεσλ κέζα ζηνλ ίδην θχιηλδξν,ζε ηεηξάρξνλεο(4-Φ) θαη ζε 

δίρξνλεο(2-Φ) κεραλέο. 

 

-Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ ηνπ ζηξνθαινθφξνπ άμνλα ηεο κεραλήο,ζε 

νιηγφζηξνθεο,ζε κέζνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ,ζε πνιχζηξνθεο θαη ζε πνιχ ηαρχζηξνθεο. 

 

-Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θπιίλδξσλ ,ζε κνλνθχιηλδξεο θαη πνιπθχιηλδξεο. 

 

-Αλάινγα κε ηελ δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ,ζε θαηαθφξπθεο,νξηδφληηεο,ηχπνπ 

V,Γ,W,ζηαπξνεηδείο,,αζηεξνεηδείο,πνιπγσληθέο,δηπιψλ εκβφισλ θαη πεξηζηξεθφκελσλ 

εκβφισλ(wankel) 

 

-Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ςχμεο ησλ θπιίλδξσλ,ζε πδξφςπθηεο θαη ζε αεξφςπθηεο. 
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-Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ αέξα θαχζεο,ζε κεραλέο κε ππεξπιήξσζε ή 

ππεξηξνθνδφηεζε θαη ζε κεραλέο ρσξίο ππεξπιήξσζε (αηκνζθαηξηθέο). 

 

2.3  Πεξηγξαθή-Σξόπνο ιεηηνπξγίαο 

Σηηο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο, ε θαχζε θαη ε παξαγσγή ηνπ κεραληθνχ έξγνπ 

ζπληεινχληαη ηαπηφρξνλα ζηνλ ίδην ρψξν, ζην ζάιακν θαχζεο ηνπ θαπζηήξα, ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θπιίλδξνπ.Η παξαγσγή ηνπ κεραληθνχ έξγνπ νθείιεηαη ζηελ εθηνλσηηθή 

δχλακε ηνπ θαπζαεξίνπ ζηελ άλσ επηθάλεηα ηνπ εκβφινπ, ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε ξνπή 

ηνπ ζηξνθαινθφξνπ άμνλα ηνπ θηλεηήξα κε ην ζχζηεκα εκβφινπ-δησζηήξα-ζηξνθάινπ. 

Ο ηεηξάρξνλνο βελδηλνθηλεηήξαο απαξηίδεηαη βαζηθά απφ ηέζζεξηο δνκηθέο νκάδεο θαη 

επηπιένλ βνεζεηηθέο δηαηάμεηο: 

1. Πεξίβιεκα θηλεηήξα:Απνηειείηαη απφ ην θάιιπκα ηεο θπιηλδξνθεθαιήο, ηελ 

θπιηλδξνθεθαιή, ηνπο θπιίλδξνπο, ην ζηξνθαινζάιακν θαη ηελ ειαηνιεθάλε 

(θάζηεξ). 

2. Σχζηεκα δησζηήξα-ζηξνθάινπ:Απνηειείηαη απφ ην έκβνιν,ην δησζηήξα θαη ην 

ζηξνθαινθφξν άμνλα. 

3. Σχζηεκα ρξνληζκνχ θηλεηήξα:Απνηειείηαη απφ ηηο βαιβίδεο, ηα ειαηήξηα ησλ 

βαιβίδσλ, ηα δχγσζξα, ηνλ εθθεληξνθφξν άμνλα θαη ηνλ κεραληζκφ θηλήζεσο ηνπ 

εθθεληξνθφξνπ άμνλα. 

4. Σχζηεκα ζρεκαηηζκνχ κίγκαηνο:Πεξηιακβάλεη ηνλ εμαεξσηήξα (θαξκππξαηέξ) ή ηε 

δηάηαμε ςεθαζκνχ θαη ην ζχζηεκα πνιιαπιήο εηζαγσγήο. 

5. Βνεζεηηθέο δηαηάμεηο:Σχζηεκα αλάθιεμεο, ζχζηεκα ιίπαλζεο θηλεηήξα, ζχζηεκα 

ςχμεο θηλεηήξα, ζχζηεκα απαγσγήο θαπζαεξίσλ. 



  

 

 25 

 
Σρήκα 4:Απεηθόλζε θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο 

 

2.3.1  Κύθινο ιεηηνπξγίαο ηεο εκβνινθόξνπ ΜΕΚ 

Ο Κχθινο ιεηηνπξγίαο ηεο εκβνινθφξνπ ΜΔΚ απνηειείηαη απφ κία ζεηξά δηαδνρηθψλ 

θάζεσλ ή ρξφλσλ,ε νπνία,φηαλ νινθιεξσζεί επαλαιακβάλεηαη ζπλερψο.Σηηο ηεηξάρξνλεο 

ΜΔΚ, ν θχθινο ιεηηνπξγίαο απνηειείηαη απν ηέζζεξηο ρξφλνπο φπσο δειψλεη θαη ην φλνκά 

ηνπο, ηελ εηζαγσγή, ηελ ζπκπίεζε, ηε θαχζε–εθηφλσζε θαη ηελ εμαγσγή,νη νπνίνη 

αληηζηνηρνχλ ζε ηέζζεξηο δηαδξνκέο ηνπ εκβφινπ πνπ παιηλδξνκεί κεηαμχ ηνπ Άλσ Νεθξνχ 
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Σεκείνπ (ΑΝΣ) θαη ηνπ Κάησ Νεθξνχ Σεκείνπ (ΚΝΣ).Δπεηδή ζε θάζε κία απν απηέο ηηο 

δηαδξνκέο ηνπ εκβφινπ  ν ζηξνθαινθφξνο άμνλαο ηεο κεραλήο πεξηζηξέθεηαη θαηά κηζή 

ζηξνθή, ν θχθινο ιεηηνπξγίαο ηεο ηεηξάρξνλεο ΜΔΚ αληηζηνηρεί ζε δχν ζηξνθέο ηνπ 

ζηξνθαινθφξνπ άμνλα.Σηηο δίρξνλεο ΜΔΚ, ν θχθινο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο 

νινθιεξψλεηαη ζε δχν απιέο δηαδξνκέο ηνπ εκβφινπ κεηαμχ ησλ λεθξψλ ζεκείσλ, δειαδή 

αληηζηνηρεί ζε κία πεξηζηξνθή ηνπ άμνλα ηεο κεραλήο. 

         Τν εξγαδφκελν κέζν (νπζία) ζηηο ΜΔΚ, πνπ εθηειεί ηνλ θχθιν ιεηηνπξγίαο ηεο 

κεραλήο, είλαη κίγκα αέξα-θαπζίκνπ (βελδηλνκεραλέο) ή αέξαο (πεηξειαηνκεραλέο) ζηνπο 

ρξφλνπο ηεο εηζαγσγήο θαη ηεο ζπκπίεζεο, ελψ ζηνπο ρξφλνπο ηεο εθηφλσζεο θαη ηεο 

εμαγσγήο θαη ζηνπο δχν θηλεηήξεο είλαη ην ζεξκφ θαπζαέξην. 

 

2.3.2    Χξόλνη-βαζηθή δηαδηθαζία 

Οη ηέζζεξηο θάζεηο (ρξφλνη) πνπ αλαθέξακε νλνκαζηηθά παξαπάλσ, ζπλ ηεο αλάθιεμεο 

θάλνπλ ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 

Δηζαγσγή: Τν θαχζηκν κείγκα εηζέξρεηαη ζην ζάιακν θαχζεο απφ ηελ αλνηρηή βαιβίδα 

εηζαγσγήο 

Σπκπίεζε: Τν έκβνιν θηλείηαη πξνο ην άλσ λεθξφ ζεκείν θαη ζπκπηέδεη ην θαχζηκν κείγκα 

Αλάθιεμε: Η ηαρεία αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ειεθηξηθφ ζπηλζήξα 

πνπ δίλεηαη απφ ην κπνπδί (βελδηλνθηλεηήξεο), πξνθαινχλ ηελ αλάθιεμε ηνπ θαχζηκνπ 

κείγκαηνο. Η έλαπζε δελ γίλεηαη ζην άλσ λεθξφ ζεκείν αιιά ιίγν πην πξηλ (πξνπνξεία 

αλάθιεμεο, «αβάλο») 

Καχζε / Δθηφλσζε: Τν κείγκα θαίγεηαη θαη εθηνλψλεηαη, πηέδνληαο ην έκβνιν πξνο ην θάησ 

λεθξφ ζεκείν, παξάγνληαο σθέιηκν έξγν 

Δμαγσγή: Τν έκβνιν, πνπ ιφγσ ηεο πίεζεο ησλ αεξίσλ ηεο θαχζεο έρεη θηάζεη ζην θάησ 

λεθξφ ζεκείν, ιφγσ ηεο αδξάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο έκβνιν-ζηξνθαινθφξνο-ζθφλδπινο, 

αξρίδεη λα θηλείηαη πξνο ηα άλσ, ζπξψρλνληαο ηα αέξηα πξνο ηελ αλνηρηή βαιβίδα εμαγσγήο. 

Έηζη ηα πξντφληα ηεο θαχζεο εμέξρνληαη απφ ην ζάιακν θαχζεο. 
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2.4    Σν πδξνγόλν ζηηο ΜΔΚ (πεξηιεπηηθά θ΄ γεληθά) 

Τν πδξνγφλν φκσο ζαλ θαχζηκν έρεη δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο ζε ζχγθξηζε κε άιια 

θαχζηκα.Απηέο νη δηαθξίζεηο εξκελεχνληαη ζε πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο 

Ωο γλσζηφλ, ε αληίδξαζε θαχζεο ηνπ πδξνγφλνπ µε ην αηµνζθαηξηθφ νμπγφλν νδεγεί ζε 

παξαγσγή λεξνχ ππφ µνξθή αηµνχ θαη ζε ηαπηφρξνλε απειεπζέξσζε ελέξγεηαο (ππφ µνξθή 

ζεξµφηεηαο). Έηζη, ζηηο ΜΔΚ πδξνγφλνπ, ε ζεξµφηεηα πνπ εθιχεηαη θαηά ηελ θαχζε ηνπ 

πδξνγφλνπ µε ην αηµνζθαηξηθφ νμπγφλν, µπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαηάιιεια απφ ηα 

εζσηεξηθά µεραληθά µέξε φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο κεραλέο βελδίλεο, πξνθεηµέλνπ λα 

µεηαηξαπεί ζε σθέιηµν µεραληθφ έξγν. Δπίζεο, ν αηµφο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ θαχζε απηή 

µπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα εθιπζεί πξνο ην πεξηβάιινλ, επηζηξέθνληαο έηζη πάιη ζηνλ θπζηθά 

αλαλεψζηµν θχθιν δσήο ηνπ λεξνχ. Απηφ ζεµαίλεη φηη ην πδξνγφλν, απνηειεί ζεσξεηηθά 

µηα πιήξσο αλαλεψζηµε, ρσξίο ξχπνπο, απνδνηηθή πεγή ελέξγεηαο ησλ ΜΔΚ, 

ζπγθαηαιέγνληαο πάληα ζ‟ απηφ θαη ηελ πνιχ πςειή απφδνζε ελέξγεηαο πνπ µπνξεί λα 

απνδψζεη. 

Τν κφξην ηνπ πδξνγφλνπ ζεσξείηαη θξπνγνληθφ πγξφ κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ ηήμεο (-259°C) θαη 

ηνπ ζεκείνπ βξαζκνχ ηνπ (-252,87 °C). 

κσο ζηε πξάμε ην πδξνγφλν ζηηο ΜΔΚ δελ εθηειεί αθξηβψο «ηδαληθή» ελεξγεηαθή 

µεηαηξνπή (ζηε ζπγθεθξηµέλε πεξίπησζε θαχζε), αιιά παξάγεη θαη νξηζµέλεο πνζφηεηεο 

ξχπσλ. Δθηφο απφ απηφ, ε πξαγµαηηθή ηνπ θαχζε ζε ΜΔΚ δελ είλαη πξνθαλψο 100% 

απνδνηηθή, µε απνηέιεζµα ην λεξφ πνπ παξάγεηαη θαη‟ απηή λα µελ αλαλεψλεηαη πιήξσο. 

Σηνπο δηάθνξνπο ξχπνπο πνπ εθπέµπνληαη θαηά ηελ πξαγµαηηθή θαχζε ηνπ πδξνγφλνπ µέζα 

ζε ΜΔΚ, αλήθνπλ θαηά πξψην ιφγν ηα δηάθνξα νμείδηα ηνπ αδψηνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ έλσζε ηνπ αηµνζθαηξηθνχ νμπγφλνπ µε ην αηµνζθαηξηθφ άδσην πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ 

αηµνζθαηξηθφ αέξα µε ηνλ νπνίν αληηδξά. Δπίζεο, θαηά ηελ πξαγµαηηθή ηνπ θαχζε ζε 

ΜΔΚ, πξνθχπηνπλ θαη νξηζµέλεο πνζφηεηεο απφ CO, CO2 θαζψο θαη άθαπηνπο 

πδξνγνλάλζξαθεο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηελ αληίδξαζε θαχζεο ηνπ αηµνζθαηξηθνχ 

αέξα θαη ηνπ πδξνγφλνπ αληίζηνηρα µε ηηο πνζφηεηεο ιηπαληηθψλ θαη ειαίσλ πνπ 

πεξηέρνληαη µέζα ζηηο ΜΔΚ. Έλα µέξνο δειαδή ηνπ ιηπαληηθνχ πνπ ρξεζηµνπνηείηαη ζηηο 

ΜΔΚ πδξνγφλνπ, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο, αλαπφθεπθηα εηζέξρεηαη µέζα ζηνλ 

ζάιαµν θαχζεο ηνπο, αληηδξψληαο εθεί µε ην πδξνγφλν θαη ηνλ αηµνζθαηξηθφ αέξα πνπ 

ππάξρεη θαη δεµηνπξγψληαο απηνχο ηνπο ξχπνπο. Γεληθά πάλησο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπµε, 

φηη νη παξαπάλσ ξχπνη δελ είλαη ζίγνπξα ηφζν µεγάινη ζε πνζφηεηα φζν απηνί πνπ 

παξάγνληαη θαηά ηελ θαχζε ησλ δηαθφξσλ νξπθηψλ θαπζίµσλ ζε ΜΔΚ, αλαθεξφµελνη 

πάληα ζηηο ίδηεο ζηνηρεηνµεηξηθέο πνζφηεηεο θαη ζπλζήθεο θαχζεο. Μάιηζηα, µπνξνχµε λα 

πνχµε, φηη γηα ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ πξαγµαηηθή θαχζε ηνπ 

πδξνγφλνπ ζε ΜΔΚ, επεηδή ε θαχζε απηνχ µπνξεί λα γίλεη αξθεηά απνδνηηθά θαη µε 

«θησρά» µίγµαηα θαχζεο, µε θαηάιιειε ξχζµηζε ησλ ΜΔΚ µπνξνχλ λα ειαηησζνχλ 

ζεµαληηθά ηα εθπεµπφµελα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, θηάλνληαο έηζη ζε αξθεηά ραµειά επίπεδα 

(ηππηθά µέρξη θαη ην ¼ απηψλ πνπ εθπέµπνληαη ζηηο ΜΔΚ βελδίλεο). 

Δπίζεο θάηη αθφκε πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί, είλαη φηη κία πεξίπησζε θηλεηήξα πνπ θαίλεηαη 

λα έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα φζν αθνξά ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πδξνγφλνπ είλαη ν 

θηλεηήξαο  ηχπνπ Wankel.Απηφ έρεη λα θάλεη κε δηάθνξνπο ιφγνπο αιιά έλαο απφ ηνπο 
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θπξηφηεξνπο είλαη ε δνκή ηνπ θηλεηήξα ε νπνία ΄΄βνιεχεη΄΄ αξθεηά ηελ θαχζε ηνπ 

πδξνγφλνπ. 

 

2.4.1 Σν θαηλόµελν "Backfire" ζηηο ΜΔΚ πδξνγόλνπ 

Τν ζεµαληηθφηεξν µεηνλέθηεµα πνπ εµπφδηζε αλέθαζελ (θαη εµπνδίδεη αθφµα θαη ζήµεξα) 

ηε ρξεζηµνπνίεζε ηνπ πδξνγφλνπ ζε ΜΔΚ, είλαη έλα ελ δπλάµεη επηθίλδπλν ζεξµνρεµηθφ 

θαηλφµελν πνπ παξαηεξείηαη αξθεηά ζπρλά θαηά ηελ θαχζε ηνπ ζ‟ απηέο, ην νπνίν είλαη 

γλσζηφ σο θαηλφµελν απζφξµεηεο απηαλάθιεμεο ή θαηλφµελν "backfire". Τν θαηλφµελν 

"backfire", ραξαθηεξίδεη ηε ζπµπεξηθνξά πνπ παξνπζηάδεη ην µίγµα ηνπ πδξνγφλνπ θαη ηνπ 

αηµνζθαηξηθνχ αέξα  θαηά ηελ θαχζε ηνπ µέζα ζε µία ΜΔΚ, φηαλ ε θαχζε απηνχ δελ 

εμειίζζεηαη νµαιά, αιιά παξαηεξνχληαη θάπνηεο µηθξναλαθιέμεηο (ή αιιηψο «ζθαζίµαηα») 

ζηε µάδα ηνπ. Τα «ζθαζίµαηα» απηά, παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ θάζε πνπ ην µίγµα 

εηζάγεηαη ζηνλ ρψξν θαχζεο ηεο ΜΔΚ. Τν θαηλφµελν "backfire" είλαη επηθίλδπλν θαη 

αλεπηζχµεην, γηαηί ππφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο µπνξεί λα θαηαζηξέςεη πιήξσο (µε έθξεμε) 

µηα ΜΔΚ. Δμίζνπ βαζηθφ µε απηφ είλαη θαη ην γεγνλφο, φηη εθφζνλ παξνπζηαζηεί, δελ 

µπνξεί πιένλ εχθνια λα ειεγρζεί θαη λα ζηαµαηήζεη πξσηνχ πάξεη επηθίλδπλεο δηαζηάζεηο.  

Θα πξέπεη πάλησο λα αλαθέξνχµε, φηη ην θαηλφµελν "backfire" απνηειεί έλα επηθίλδπλν 

θαηλφµελν θαχζεο ην νπνίν µπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε µία νπνηαδήπνηε ΜΔΚ, είηε δειαδή 

απηή θαηαλαιψλεη πδξνγφλν είηε θάπνην απφ ηα ζπµβαηηθά νξπθηά θαχζηµα. Δπίζεο µπνξεί 

λα εθδεισζεί ζ‟ απηή αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν θαίγεηαη ην µίγµα ηεο θαχζεο 

ηεο (είηε δειαδή µέζσ απεπζείαο ςεθαζµφ ηνπ µέζα ζηνλ ρψξν ηεο θαχζεο ηεο είηε µε 

πξνεηνηµαζία ηνπ πξηλ ηελ θαχζε µε ηε ρξήζε «θαξµππιαηέξ»).   

Γεληθά, ην θαηλφµελν "backfire" εµθαλίδεηαη µέζα ζε µία ΜΔΚ, φηαλ ην µίγµα αέξα-

θαπζίµνπ αλαθιέγεηαη θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ µέζα ζηνλ ρψξν ηεο θαχζεο θαη εθφζνλ νη 

βαιβίδεο εηζαγσγήο πξνο ηνλ ρψξν θαχζεο ηεο ΜΔΚ είλαη αθφµα αλνηρηέο. Η εµθάληζε 

φµσο ηνπ θαηλνµέλνπ "backfire" απνθηά µεγαιχηεξε βαξχηεηα φηαλ αλαθεξφµαζηε ζε µία 

ΜΔΚ πδξνγφλνπ, αθνχ σο γλσζηφλ ην πδξνγφλν παξνπζηάδεη  µεγαιχηεξε αλαθιεμηµφηεηα 

ζε πεξηνξηζµέλν ρψξν ζε ζρέζε µε ηα ζπµβαηηθά νξπθηά θαχζηµα. Μία απφ ηηο αηηίεο πνπ 

δεµηνπξγνχλ ηελ «απξφζµελε» εµθάληζε ηνπ θαηλνµέλνπ "backfire" µέζα ζηνλ ρψξν 

θαχζεο µηαο νπνηαζδήπνηε ΜΔΚ (πδξνγφλνπ ή ζπµβαηηθψλ νξπθηψλ θαπζίµσλ) είλαη ε 

χπαξμε νξηζµέλσλ «ζεξµψλ» ζεµείσλ ζηελ εζσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα, δειαδή ζεµείσλ µε 

ζεξµνθξαζίεο µεγαιχηεξεο απφ απηή ηνπ µίγµαηνο ηεο θαχζεο. Η χπαξμε ησλ «ζεξµψλ» 

απηψλ ζεµείσλ πξνθαιεί ηελ απηαλάθιεμε ηνπ µίγµαηνο θαχζεο, ζπλήζσο δε απξφζµελα 

θαη αλεμέιεγθηα. Μία δεχηεξε επίζεο αηηία ε νπνία µπνξεί λα δεµηνπξγήζεη ην θαηλφµελν 

"backfire" ζε µία ΜΔΚ, είλαη θαη ε πηζαλή πςειή ζεξµνθξαζία ησλ ειεθηξνδίσλ 

αλάθιεμεο πνπ ππάξρνπλ µέζα ζηνλ ρψξν ηεο θαχζεο ηεο, ε νπνία γηα δηάθνξνπο ιφγνπο 

µπνξεί λα γίλεη πςειφηεξε απφ απηήλ ηνπ µίγµαηνο θαχζεο πνπ εηζέξρεηαη εθεί. 

Τέινο,θάπνην πνιχ ζεξµφ ζεµείν ηνπ θαµέλνπ µίγµαηνο θαχζεο πνπ έρεη παξαµείλεη ζηνπο 

θπιίλδξνπο µεηά ηνλ θχθιν ηεο θαχζεο ηνπ, θάπνην ζεξµφ ζεµείν ησλ βαιβίδσλ εμαγσγήο 

ηνπ µίγµαηνο θαχζεο θαη πηζαλά ππέξζεξµα θαηάινηπα ηνπ ιηπαληηθνχ πνπ εηζέξρεηαη µέζα 

ζην ρψξν ηεο θαχζεο, µπνξνχλ επίζεο λα γίλνπλ δεπηεξεχνπζαο ζεµαζίαο αηηίεο γηα ηελ 

εµθάληζε ηνπ θαηλνµέλνπ "backfire" ζε µία ΜΔΚ. Να ζεµεησζεί, φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ 
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αλαθεξφµαζηε ζε µία ΜΔΚ πδξνγφλνπ, ην µίγµα πδξνγφλνπ – αέξα ηεο απαηηεί µφιηο ην 

1/10 πεξίπνπ ηεο ελέξγεηαο πνπ απαηηεί έλα ίδηαο πνζφηεηαο µίγµα βελδίλεο – αέξα µέζα ζε 

µία ζπµβαηηθή ΜΔΚ πξνθεηµέλνπ λα αλαθιεγεί. Η εµθάληζε ηνπ θαηλνµέλνπ "backfire" ζε 

µία ΜΔΚ πδξνγφλνπ, έρεη ζαλ απνηέιεζµα ηε δεµηνπξγία ελφο «θχµαηνο θαχζεο», δειαδή 

µηαο αιπζηδσηήο αλάθιεμεο, µέζα ζηελ ΜΔΚ, ε νπνία ζπλήζσο μεθηλάεη απφ ηνλ ρψξν πνπ 

ην µίγµα ηεο θαχζεο εηζάγεηαη ζηνπο θπιίλδξνπο. Τν «θχµα» απηφ ζηε ζπλέρεηα µπνξεί λα 

επεθηαζεί απφ ηηο αλνηρηέο βαιβίδεο εηζαγσγήο ηεο ΜΔΚ θαη λα επεξεάζεη  ηελ ππφινηπε 

πνζφηεηα ηνπ µίγµαηνο θαχζεο ην νπνίν ππάξρεη µέζα ζηνπο απινχο εηζαγσγήο θαη ην 

νπνίν δελ έρεη εηζξνθεζεί αθφµα απφ ηνπο θπιίλδξνπο ηεο. Σηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ε 

αιπζηδσηή απηή αλάθιεμε πξνθαιεί ηελ αζηαζή θαη ζνξπβψδε ιεηηνπξγία ηεο ΜΔΚ, ε 

νπνία ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη θαη ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Σηελ ρεηξφηεξε φµσο 

πεξίπησζε, ε αιπζηδσηή απηή αλάθιεμε µπνξεί λα νδεγεζεί ζε ηφζν µεγάιε θιηµάθσζε, 

ψζηε ην µίγµα ηεο θαχζεο λα αλαθιεγεί ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο µάδαο ηνπ, µε απνηέιεζµα 

ηελ νιηθή θαηαζηξνθή ηεο ΜΔΚ µέζσ έθξεμεο.   

Έλαο ηξφπνο πεξηνξηζµνχ ηνπ θαηλνµέλνπ "backfire" µέζα ζε µία ΜΔΚ πδξνγφλνπ, είλαη λα 

ςεθαζηεί ην µίγµα ηεο θαχζεο µε πνζφηεηα λεξνχ, θαηά ηελ θάζε πνπ εηζάγεηαη µέζα 

ζηνπο θπιίλδξνπο. Τππηθά, ςεθάδνληαο ην µίγµα µε λεξφ ζε αλαινγία (λεξφ/πδξνγφλν 

µίγµαηνο θαχζεο) = 4, νδεγνχµαζηε ζε αξθεηά απνδεθηά απνηειέζµαηα. Δπεηδή φµσο ε 

ζπγθεθξηµέλε µέζνδνο είλαη δχζθνιν λα εθαξµνζηεί ζηε πξάμε (ιφγσ ηεο δπζθνιίαο πνπ 

ππάξρεη λα ειεγρζεί ε ηειηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ ηνπ µίγµαηνο ηεο θαχζεο πνπ 

ςεθάδεηαη), έρεη αλαπηπρζεί θαη εθαξµνζηεί µε αξθεηή επηηπρία µηα πην πξαθηηθή µέζνδνο. 

Η µέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο, φηη φηαλ ν ιφγνο (πδξνγφλνπ / αέξα) ηνπ µίγµαηνο 

θαχζεο γίλεη πνιχ µηθξφο (πεξίπνπ ππνδηπιάζηνο ηνπ ζηνηρεηνµεηξηθνχ), ην θαηλφµελν 

"backfire" µπνξεί λα πεξηνξηζηεί αξθεηά απνηειεζµαηηθά θαη «ελ ηε γελέζεη ηνπ». Βέβαηα, 

απηή ε µέζνδνο έρεη θαη ηελ αξλεηηθή ηεο πιεπξά, µηαο θαη παξφιν φηη ε θαχζε ηνπ 

πδξνγφλνπ ζε ΜΔΚ µπνξεί λα γίλεη απνηειεζµαηηθά θαη µε «θησρά» µίγµαηα θαχζεο, ε 

ηζρχο πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ θαχζε ησλ µηγµάησλ απηψλ είλαη αλαπφθεπθηα µεησµέλε ζε 

ζρέζε µε απηή πνπ ζα είρε παξαρζεί εάλ απηά θαίγνληαλ ζηνηρεηνµεηξηθά. Υπάξρεη φµσο 

απφ ηελ άιιε µεξηά θαη ε δπλαηφηεηα, ε ραµέλε απηή ηζρχο λα αλαθηεζεί θαηά έλα 

ζεµαληηθφ κέξνο απφ ηελ θαηάιιειε αλαπξνζαξµνγή ηνπ ρξνληζµνχ ςεθαζµνχ ηνπ 

µίγµαηνο θαχζεο θαη ηελ αλαπξνζαξµνγή ηνπ ρξνληζµνχ αλάθιεμεο απηνχ µέζα ζηνλ ρψξν 

θαχζεο ηεο ΜΔΚ. 

 

2.4.2   πζηήµαηα ςεθαζµνύ θαπζίµνπ ησλ ΜΔΚ πδξνγόλνπ 

Λφγσ ηεο απμεµέλεο πηζαλφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ΜΔΚ πδξνγφλνπ λα εµθαλίζνπλ ην 

θαηλφµελν "backfire" θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηεο αλαπφθεπθηεο, ιφγσ απηνχ 

ξχζµηζήο ηνπο µε «θησρά» µίγµαηα θαχζεο, νη δηάθνξεο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζήµεξα 

γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ εμέιημε ησλ 

ζπζηεµάησλ πξνεηνηµαζίαο ηνπ µίγµαηνο θαχζεο ηνπο, έηζη ψζηε λα µελ εµθαλίδεηαη ζπρλά 

ην θαηλφµελν "backfire". Βαζηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπγθεθξηµέλσλ ζπζηεµάησλ 

δηαδξαµαηίδνπλ ηα αθξνθχζηα ςεθαζµνχ (injectors) ηνπ µίγµαηνο θαχζεο ηα νπνία, φπσο 

έρεη δηαπηζησζεί, ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ζρεδηαζµφ απφ απηά πνπ 
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ρξεζηµνπνηνχληαη ζηηο ζπµβαηηθέο ΜΔΚ. Κη απηφ, γηαηί ζηηο ΜΔΚ πδξνγφλνπ ην µίγµα ηεο 

θαχζεο ηνπο (πδξνγφλν – αέξαο) ραξαθηεξίδεηαη απφ αηζζεηά µηθξφηεξε ππθλφηεηα απφ ην 

µίγµα θαχζεο ησλ ζπµβαηηθψλ ΜΔΚ, µε απνηέιεζµα ηα αθξνθχζηα ςεθαζµνχ λα πξέπεη λα 

ην δηνρεηεχνπλ µέζα ζηνπο ρψξνπο θαχζεο ζε αξθεηά µεγαιχηεξνπο φγθνπο αλά θχθιν 

θαχζεο ηνπ. Σήµεξα δελ έρεη αθφµα θαηαζηεί δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ εηδηθά ζρεδηαζµέλα 

αθξνθχζηα ςεθαζµνχ γηα ηηο δηάθνξεο ΜΔΚ πδξνγφλνπ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζε 

πξαθηηθέο εθαξµνγέο. Αληίζεηα, ζ‟ απηέο εθαξµφδνληαη θαηά πιείζηνλ ηα αθξνθχζηα 

ςεθαζµνχ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζηηο ΜΔΚ θπζηθνχ αεξίνπ. Τα αθξνθχζηα απηά 

πξνζεγγίδνπλ αξθεηά, αιιά φρη απφιπηα, ηηο απμεµέλεο απαηηήζεηο ησλ ΜΔΚ πδξνγφλνπ γηα 

παξνρή θαπζίµνπ, µηαο θαη ην θπζηθφ αέξην, σο γλσζηφλ είλαη θη απηφ αξθεηά αξαηφ ζαλ 

αέξην, αιιά φρη ηφζν αξαηφ φζν ην πδξνγφλν. Η ρξεζηµνπνίεζε φµσο ησλ ζπγθεθξηµέλσλ 

αθξνθπζίσλ ζε ΜΔΚ πδξνγφλνπ έρεη θαη έλα πην ζνβαξφ µεηνλέθηεµα, ην νπνίν ζπλίζηαηαη 

ζηε µείσζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπο, ιφγσ ηεο αλεπαξθνχο ιίπαλζήο ηνπο θαηά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο. Κη απηφ γηαηί, ελψ ζηηο ΜΔΚ θπζηθνχ αεξίνπ νη εζσηεξηθέο ηνπο επηθάλεηεο δέρνληαη 

πάληα θάπνηα πνζφηεηα ιηπαληηθνχ ειαίνπ απφ ην θπζηθφ αέξην πνπ ςεθάδνπλ, ζηηο ΜΔΚ 

πδξνγφλνπ ην πδξνγφλν πνπ ςεθάδνπλ είλαη εληειψο «μεξφ». Τν ιηπαληηθφ έιαην πνπ 

δέρνληαη ζηηο ΜΔΚ θπζηθνχ αεξίνπ, πξνέξρεηαη απφ ηηο εζσηεξηθέο µηθξνδηαξξνέο ησλ 

ζπµπηεζηψλ πνπ ππάξρνπλ µέζα ζ‟απηέο θαη ην νπνίν ρξεζηµνπνηείηαη γηα ηε ιίπαλζή ηνπο. 

 

Αληίζεηα, ζηηο ΜΔΚ πδξνγφλνπ, νη ζπµπηεζηέο είλαη θαηαζθεπαζµέλνη έηζη ψζηε λα είλαη 

ζρεδφλ απφιπηα αεξνζηεγείο, µηαο θαη ππάξρεη ν θφβνο δηαξξνήο ηνπ πδξνγφλνπ πξνο 

«ζεξµά» ζεµεία ηεο ΜΔΚ (εθδήισζε ηνπ θαηλνµέλνπ "backfire"). Έηζη ην ιηπαληηθφ έιαην 

πνπ ππάξρεη µέζα ζ‟απηνχο δελ µπνξεί λα δηαξξεχζεη πξνο ηα αθξνθχζηα ςεθαζµνχ ηνπο, 

µε απνηέιεζµα ην µίγµα ηεο θαχζεο λα µελ ιηπαίλεηαη αξθεηά. Δπηπιένλ, µέρξη ζήµεξα δελ 

έρεη αθφµα θαηαζηεί δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ θαηάιιεια απηφµαηα ζπζηήµαηα ιίπαλζεο 

ησλ µηγµάησλ θαχζεο ησλ ΜΔΚ πδξνγφλνπ, µε απνηέιεζµα ηα αθξνθχζηα ςεθαζµνχ ηνπο 

λα παξνπζηάδνπλ ην ζπγθεθξηµέλν πξφβιεµα πνπ αλαθέξαµε παξαπάλσ. Γεληθά ζηηο ΜΔΚ 

(πδξνγφλνπ ή ζπµβαηηθψλ θαπζίµσλ), ηα  δηάθνξα αθξνθχζηα ςεθαζµνχ πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί µέρξη ζήµεξα είλαη δχν βαζηθψλ θαηεγνξηψλ:   

  

1. Τα αθξνθχζηα «έµµεζνπ» ςεθαζµνχ, ηα νπνία ςεθάδνπλ ην µίγµα ηεο θαχζεο µέζα 

ζηνπο απινχο εηζαγσγήο ησλ θπιίλδξσλ ηνπο.  

  

2. Τα αθξνθχζηα «άµεζνπ» ςεθαζµνχ, ηα νπνία ςεθάδνπλ ην µίγµα ηεο θαχζεο απεπζείαο 

µέζα ζηνπο θπιίλδξνπο ηνπο.  

  

Σηηο ΜΔΚ πδξνγφλνπ, ν ςεθαζµφο ηνπ µίγµαηνο θαχζεο µε «άµεζν» ηξφπν δελ έρεη 

εμειηρζεί αθφµα ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζµφ θαη ν «άµεζνο» ςεθαζµφο δελ εθαξµφδεηαη αθφµα 

πξαθηηθά. Αληίζεηα, ν ςεθαζµφο µε «έµµεζν» ηξφπν έρεη εμειηρζεί πεξηζζφηεξν θαη έηζη 

ρξεζηµνπνηείηαη ζπλήζσο ζηηο πεξηζζφηεξεο πξαθηηθέο εθαξµνγέο. Σην µέιινλ πάλησο, ηα 

αθξνθχζηα «άµεζνπ» ςεθαζµνχ θαίλεηαη ηειηθά φηη ζα αληηθαηαζηήζνπλ απηά ηνπ 

«έµµεζνπ» ςεθαζµνχ, µηαο θαη ε βειηίσζή ηνπο πξνρσξάεη µε ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζµνχο. Ο 

«άµεζνο» ηξφπνο ςεθαζµνχ ηνπ µίγµαηνο θαχζεο µέζα ζε µία ΜΔΚ πδξνγφλνπ (θαη 

γεληθφηεξα µέζα ζε µία νπνηαδήπνηε ΜΔΚ) πξνζθέξεη θάπνηα ζεµαληηθά πιενλεθηήµαηα 
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έλαληη ηνπ «έµµεζνπ» ςεθαζµνχ. Τα πιενλεθηήµαηα απηά µπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο 

εμήο:   

  

1. Ο «άµεζνο» ςεθαζµνχ νδεγεί ζε ζρεδφλ πιήξε εμαθάληζε ηνπ θαηλνµέλνπ "backfire", 

αθνχ θαηά ηε ρξεζηµνπνίεζή ηνπ ην µίγµα ηεο θαχζεο ςεθάδεηαη απεπζείαο µέζα ζηνπο 

θπιίλδξνπο ησλ ΜΔΚ (θαη εθφζνλ νη βαιβίδεο εηζαγσγήο εθεί έρνπλ θιείζεη) µε 

απνηέιεζµα λα είλαη ζρεδφλ µεδεληθή ε πηζαλφηεηα λα δεµηνπξγεζεί αιπζηδσηφ θχµα 

θαχζεο ζην ζχλνιν ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ΜΔΚ.  

   

2. Με ηε ρξήζε ηνπ «άµεζνπ» ςεθαζµνχ µπνξνχµε λα πεηχρνπµε µέρξη θαη 15% 

µεγαιχηεξε παξαγσγή έξγνπ αλά θπβηθφ εθαηνζηφ απφ ην µίγµα θαχζεο (ην έξγν απηφ 

εθθξάδεηαη µέζσ ηεο ελδεηθλπφµελεο µέζεο ελεξγνχ πίεζήο ηνπ – Indicated Mean Effective 

Pressure ή IMEP) ζπγθξηλφµελν µε ην έξγν πνπ παξάγεηαη θαηά ηε ρξεζηµνπνίεζε ηνπ 

«έµµεζνπ» ςεθαζµνχ. Η µεγαιχηεξε απηή παξαγσγή έξγνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ 

πεξηνξηζµφ ηεο πνζφηεηαο ηνπ αέξα πνπ ρξεζηµνπνηείηαη ζην µίγµα ηεο θαχζεο µέζα ζηνπο  

θπιίλδξνπο ησλ ΜΔΚ, µηαο θαη θαηά ηνλ «άµεζν» ςεθαζµφ έλα µέξνο ηεο πνζφηεηαο απηήο 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην εθάζηνηε θαχζηµν (π.ρ. πδξνγφλν) 

 

2.4.3 Βαζµόο απόδνζεο ησλ ΜΔΚ πδξνγόλνπ 

Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ βαζµνχ απφδνζεο µηαο ΜΔΚ (πδξνγφλνπ ή ζπµβαηηθψλ νξπθηψλ 

θαπζίµσλ), ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πνπ µαο ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν 

είλαη ηα εμήο:  

  

1. Ο ιφγνο ζπµπίεζεο, δειαδή ν ιφγνο ηνπ µεγαιχηεξνπ δπλαηνχ φγθνπ πνπ µπνξεί λα 

θαηαιάβεη ν ζάιαµνο θαχζεο ηεο – φηαλ ην έµβνιν απηνχ βξίζθεηαη ζην ραµειφηεξν 

ζεµείν ηεο δηαδξνµήο ηνπ – πξνο ηνλ µηθξφηεξν δπλαηφ φγθν ηνπ –  φηαλ δειαδή ην έµβνιν 

βξίζθεηαη ζην αλψηεξν ζεµείν ηεο δηαδξνµήο ηνπ.  

  

2. Η (%) θ.β. ζχζηαζε ηνπ µίγµαηνο θαχζεο(διδ πνζνζηό κάδαο) ζε «θαζαξφ» θαχζηµν θαη 

αηµνζθαηξηθφ αέξα, θαζψο απηφ θαηαλαιψλεηαη ζηνλ ζάιαµν ηεο θαχζεο.   

  

Αλ ππνινγίζνπµε πξαθηηθά ηνλ βαζµφ απφδνζεο µηαο νπνηαζδήπνηε ΜΔΚ γηα δηαθνξεηηθά 

θαχζηµα (π.ρ. πδξνγφλν, πεηξέιαην, βελδίλε, θπζηθφ αέξην θ.ι.π.), ρξεζηµνπνηψληαο φµσο 

γηα θάζε θαχζηµν ηνπο ίδηνπο ιφγνπο ζπµπίεζεο θαη ηηο ίδηεο % θ.β. ζπζηάζεηο ησλ 

αληίζηνηρσλ µηγµάησλ θαχζεο ηνπο, ζα ζπµπεξάλνπµε, φηη ε απφδνζε απηήο ζηελ νπζία δελ 

απνθιίλεη ηδηαίηεξα γηα ηα δηάθνξα ρξεζηµνπνηνχµελα θαχζηµα. Βεβαίσο ππάξρεη µηα µηθξή 

απφθιηζε µεηαμχ ηεο απφδνζεο ηεο ΜΔΚ γηα ιεηηνπξγία µε πδξνγφλν ζε ζρέζε µε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο µε ηα ππφινηπα θαχζηµα (ε απφδνζή ηεο γηα ιεηηνπξγία µε πδξνγφλν είλαη 

ειαθξψο µεγαιχηεξε), αιιά ε απφθιηζε απηή δελ είλαη ηφζν µεγάιε ψζηε λα δηθαηνινγείηαη 

"a priori" ε ρξεζηµνπνίεζε ηνπ πδξνγφλνπ ζαλ θαχζηµνχ ηεο.Υπνινγίδνληαο ηψξα ηνλ 

βαζµφ απφδνζεο µηαο ηπραίαο ΜΔΚ γηα ηα ίδηα, φπσο θαη πξηλ, θαχζηµα αιιά µε 

δηαθνξεηηθνχο απηή ηε θνξά ιφγνπο ζπµπίεζεο θαη µε δηαθνξεηηθέο % θ.β. ζπζηάζεηο ησλ 
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µηγµάησλ θαχζεο µπνξνχµε λα παξαηεξήζνπµε, φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ΜΔΚ 

θαηαλαιψλεη πδξνγφλν απνδίδεη µεγαιχηεξνπο βαζµνχο απφδνζεο απ‟φηη θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο µε άιια θαχζηµα, έρνληαο παξάιιεια ζεµαληηθά µηθξφηεξνπο ιφγνπο 

ζπµπίεζεο θαη θαηαλαιψλνληαο µίγµαηα θαχζεο µε πνιχ µηθξφηεξεο % θ.β. ζπζηάζεηο ζε 

βαζηθφ θαχζηµν. Απηφ ζεµαίλεη, φηη γεληθά, θάζε ΜΔΚ πδξνγφλνπ, µπνξεί λα παξάγεη 

πςειφηεξε (ή ηνπιάρηζηνλ ηελ ίδηα) ηζρχ µε µία νπνηαδήπνηε ΜΔΚ νξπθηψλ θαπζίµσλ, µε 

ηε δηαθνξά φηη ην πεηπραίλεη απηφ θαηαλαιψλνληαο πνιχ µηθξφηεξεο πνζφηεηεο θαπζίµνπ 

(δειαδή πδξνγφλνπ).Να αλαθέξνπκε επίζεο φηη ε ηζρχο εμφδνπ κηαο ΜΔΚ πδξνγφλνπ πιένλ 

κπνξεί λα είλαη απμεκέλε θαηά 20% ζε ζρέζε κε κία ΜΔΚ βελδίλεο.Τν ζπµπέξαζµα 

επνµέλσο πνπ πξνθχπηεη γηα ηηο ΜΔΚ πδξνγφλνπ είλαη, φηη ζαλ δηαηάμεηο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο είλαη πνιχ νηθνλνµηθφηεξεο (έρνπλ πνιχ µηθξφηεξε θαηαλάισζε θαπζίµνπ)  απφ 

ηηο ζπµβαηηθέο ΜΔΚ νξπθηψλ θαπζίµσλ, ζπλδπάδνληαο παξάιιεια θαη πςειφηεξε 

απνδνηηθφηεηα ζε παξαγσγή ηζρχνο ζε ζρέζε µ‟ απηέο. 

 

 

2.4.4   Μεηαηξνπέο ζρεδηαζκνύ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπκβαηνύ θηλεηήξα γηα 

ιεηηνπξγία κε θαύζε πδξνγόλνπ 

Γηα λα έρνπκε νκαιή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ησλ ΜΔΚ πδξνγφλνπ κε πςειή απφδνζε θαη 

ρσξίο ηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ αλψκαιεο θαχζεο, πξνυπνζέηνληαη δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο θαη ζρεδηαζκνχ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα γλσζηά θαη θαζηεξσκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΔΚ βελδίλεο. Απηφ θπζηθά νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο 

ηδηφηεηεο θαχζεο ηνπ πδξνγφλνπ θαη ζπλεπψο είλαη αλαγθαίεο θάπνηεο κεηαηξνπέο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ησλ  θηλεηήξσλ. Απηέο αθνξνχλ ηα εμήο:  

 

2.4.4.1    Σύζηεκα ςεθαζκνύ ηνπ θαπζίκνπ 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ παξάγξαθν 2.4.2 δχν είλαη νη πξνηεηλφκελεο κέζνδνη ςεθαζκνχ. 

Η έκκεζε θαη άκεζε νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ηελ απνδνηηθή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ κνηέξ 

ππφ ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο ρσξίο θάπνηα αλεπηζχκεηα θαηλφκελα φπσο ε πξναλάθιεμε 

θαη ε αλάθιεμε ζηελ εηζαγσγή.Σηελ πεξίπησζε ηεο κεζφδνπ έκκεζνπ ςεθαζκνχ ν 

ρξνληζκφο πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα παξέρεηαη έλα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή ςχμε ηνπ θπιίλδξνπ θαηά ηελ αξρηθή θάζε ηνπ ρξφλνπ εηζαγσγήο αιιά θαη 

λα εμαζθαιίδεηαη ε έγρπζε νιφθιεξεο ηεο ππνινγηζκέλεο πνζφηεηαο πδξνγφλνπ πξηλ ην 

θιείζηκν ηεο βαιβίδαο εηζαγσγήο ψζηε λα απνηξέπεηαη ε παξνπζία θαπζίκνπ ζηε 

πνιιαπιή.Σηελ πεξίπησζε ηεο κεζφδνπ άκεζνπ ςεθαζκνχ ην θαχζηκν πξέπεη λα εγρχεηαη 

ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο θάζεο ζπκπίεζεο θαη ρξεηάδεηαη ε πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ 

εγρχζεσο πςειήο πίεζεο, ηελ θαηαζθεπή ησλ εγρπηήξσλ απφ εηδηθά θξάκαηα αιιά θαη ηελ 

απνζήθεπζε ηνπ πδξνγφλνπ ζηε κνξθή θξπνγνληθνχ πγξνχ. 
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2.4.4.2    Σύζηεκα αλάθιεμεο θαη ζπηλζεξηζηέο (κπνπδί) 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο, φπσο θαη ηνλ ζπηλζεξηζηψλ ρξήδεη ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο δηφηη ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αηηία αλάθιεμεο 

ηνπ δείγκαηνο πξηλ ην πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν αλάθιεμεο απφ ηνλ ζπηλζήξα ησλ κπνπδί.Έηζη 

απαηηείηαη ε ζσζηή ρσξνζέηεζε ησλ θαισδίσλ αλάθιεμεο κε ζηφρν ηελ απνηξνπή ηεο 

αλεπηζχκεηεο θαη απξνγξακκάηηζηεο αλάθιεμεο ζε έλα θχιηλδξν απφ επαγσγή ηνπ 

θαισδίνπ δηπιαλνχ θπιίλδξνπ. 

Απ‟ηελ άιιε κεξηά νη ζπηλζεξηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο θηλεηήξεο βελδίλεο 

θξίλνληαη µάιινλ αθαηάιιεινη γηα ηνπο θηλεηήξεο πδξνγφλνπ δηφηη δελ παξνπζηάδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηελ απνβνιή ηνπ ζεξµηθνχ ηνπο θνξηίνπ µε απνηέιεζµα ε 

ζεξµνθξαζία ησλ ειεθηξνδίσλ ηνπο εχθνια λα ππεξβαίλεη ηελ ζεξµνθξαζία απηαλάθιεμεο 

ηνπ πδξνγφλνπ, απνηειψληαο έηζη βαζηθή εζηία ππξαλάθιεμεο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη 

απαηηνχληαη ζπηλζεξηζηέο αθφµε πην ςπρξνί απφ ηνπο ςπρξφηεξνπο ησλ ΜΔΚ βελδίλεο γηα 

ηαρχηεξε απνµάθξπλζε ηεο ζεξµφηεηαο απφ ην ζάιαµν θαχζεο. Δμάιινπ, είλαη 

απαγνξεπηηθή ε θαηαζθεπή ησλ ειεθηξνδίσλ ησλ ζπηλζεξηζηψλ απφ πιαηίλα (ιεπθφρξπζνο) 

θαζψο ην πιηθφ απηφ απνηειεί γλσζηφ θαηαιχηε γηα ηελ νμείδσζε ηνπ πδξνγφλνπ. 

 

2.4.4.3    Λίπαλζε ησλ ΜΕΚ πδξνγόλνπ 

Η απμεµέλε ζπγθέληξσζε λεξνχ µε ηελ µνξθή πδξαηµψλ ζηνλ ζηξνθαινζάιαµν ησλ ΜΔΚ 

πδξνγφλνπ θάλεη µάιινλ απαγνξεπηηθή ηε ρξήζε ησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ πνπ 

ρξεζηµνπνηνχληαη ζηηο ΜΔΚ βελδίλεο. Απ‟ ηελ άιιε µεξηά, ην πδξνγφλν σο θαχζηµν, είηε 

σο θξπνγνληθφ πγξφ αιιά θπξίσο σο αέξην, παξνπζηάδεη αµειεηέεο ιηπαληηθέο ηδηφηεηεο ζε 

ζχγθξηζε µε ηελ βελδίλε. Δπνµέλσο νη θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο πδξνγφλνπ 

παξνπζηάδνπλ απμεµέλεο αλάγθεο ιίπαλζεο φρη µφλν γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν αιιά θαη 

εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε πςειφηεξνπο ξπζµνχο πεξηζηξνθήο. Πξνβιέπεηαη ινηπφλ ε 

ρξήζε ιηπαληηθψλ ζπµβαηψλ µε απμεµέλεο πνζφηεηεο λεξνχ ζηελ µεραλή θαη µάιηζηα 

πξνηείλνληαη δχν ηερλνινγηθέο ιχζεηο. 

 Η πξψηε αθνξά ζε έλα ιηπαληηθφ µε πςειφ αξηζµφ απνγαιαθησµαηνπνίεζεο, δειαδή 

ηαρχηαην ξπζµφ δηαρσξηζµνχ ηνπ λεξνχ απφ ην ιάδη. Ωο δεχηεξε ιχζε πξνηείλεηαη ε 

επηινγή ελφοπιήξσο ζπλζεηηθνχ ιαδηνχ ην νπνίν ζρεµαηίδεη παξνπζία λεξνχ θαη πδξαηµψλ, 

δηάιπµα µε απμεµέλεο ιηπαληηθέο ηδηφηεηεο.   

Άιιεο απαηηνχµελεο ηδηφηεηεο πνπ ε ηερλνινγία ιηπαληηθψλ πξέπεη λα παξάζρεη ζην ιάδη γηα 

ηελ αληνρή ηνπ ζηηο απμεµέλεο ζεξµνθξαζίεο ησλ ΜΔΚ πδξνγφλνπ είλαη ν πςειφο δείθηεο 

ημψδνπο θαη ε ζεξµηθή ζηαζεξφηεηα. Έηζη ην ιάδη πξέπεη λα αληηζηέθεηαη ζηε µεηαβνιή ηνπ 

ημψδνπο ηνπ µε ηελ αχμεζε ηεο ζεξµνθξαζίαο αιιά θαη λα µελ θαηαιχεηαη ε ζχλζεζή ηνπ 

ζηηο πςειέο ζεξµνθξαζίεο ησλ ΜΔΚ πδξνγφλνπ. Τέινο, ζεµαληηθή πξνζνρή πξέπεη λα 

δνζεί ζηελ απνθπγή δεµηνπξγίαο ηεο αλεπηζχµεηεο ηέθξαο (sulfated ash) πνπ ζρεµαηίδεηαη 

απφ ηα µεηαιιηθά ζηνηρεία ησλ πξνζζέησλ ηνπ ιηπαληηθνχ θαζψο θαη απφ ηα θαηάινηπα πνπ 

δεµηνπξγνχληαη θαηά ηε ρξήζε ηνπο (νμείδηα, ζθφλε, ξηλίζµαηα). Η ηέθξα ηνπ ιηπαληηθνχ 

µπνξεί λα ζρεµαηίζεη επηθαζίζεηο ζην ρψξν θαχζεο νη νπνίεο µε ηε ζεηξά ηνπο είλαη πηζαλφ 

λα απνηειέζνπλ ππέξζεξµα ζεµεία θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο µεραλήο, θαη επνµέλσο εζηίεο 

ππξαλάθιεμεο. 
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2.4.4.4   Τερληθέο ςύμεο ηνπ ζαιάµνπ θαύζεο  

Η επαξθήο ςχμε ηνπ ρψξνπ θαχζεο γηα ηελ απνηξνπή δεµηνπξγίαο ππέξζεξµσλ ζεµείσλ 

πνπ ζα µπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ εζηίεο πξναλάθιεμεο είλαη ηδηαίηεξα θξίζηµε γηα ηελ 

νµαιή ιεηηνπξγία ησλ ΜΔΚ πδξνγφλνπ. Έηζη πξνηείλνληαη βαιβίδεο εμαγσγήο ςπρφµελεο 

µε λάηξην, πνιπβάιβηδεο θεθαιέο γηα πεξαηηέξσ ςχμε ησλ βαιβίδσλ εμαγσγήο θαη 

πξφζζεηα πεξάζµαηα ηνπ ςπθηηθνχ γχξσ απφ ηηο βαιβίδεο αιιά θαη απφ άιιεο πεξηνρέο µε 

πςειά ζεξµηθά θνξηία. Η επαξθήο θέλσζε ηνπ ζαιάµνπ θαχζεο απφ ππέξζεξµεο µάδεο 

θαπζαεξίσλ είλαη µία αθφµα αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ µείσζε ησλ µέγηζησλ 

ζεξµνθξαζηψλ. Η ηερλνινγία ηνπ µεηαβιεηνχ ρξνληζµνχ ησλ βαιβίδσλ, γλσζηή απφ ηηο 

ΜΔΚ βελδίλεο, ηθαλνπνηεί θαη απηήλ ηε ζπλζήθε, πέξα απφ ηηο απαηηήζεηο γηα µεγαιχηεξεο 

ηηµέο ηζρχνο θαη ξνπήο ζε φιν ην θάζµα ησλ ζηξνθψλ µε µεησµέλε θαηαλάισζε θαη 

ιηγφηεξνπο ξχπνπο. 

 

 

2.4.4.5    Σρεδηαζκόο ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο 

Οη ηδηφηεηεο ηνπ πδξνγφλνπ φπσο ν πςειφο ζπληειεζηήο δηάρπζεο θαη ε µεγάιε ηαρχηεηα 

θαχζεο βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε αλάµημε ηνπ θαπζίµνπ µε ηνλ αέξα θαη ζηελ απνδνηηθφηεξε 

θαχζε ηνπ µίγµαηνο ρσξίο ηελ αλάγθε εθαξµνγήο ηερληθψλ ζρεδηαζµνχ ηνπ ζαιάµνπ 

θαχζεο πνπ ελδπλαµψλνπλ ηελ ηπξβψδε ξνή ζηνλ ζάιαµν. Έηζη, ην έµβνιν µπνξεί λα είλαη 

επίπεδν θαη ν ζάιαµνο θαχζεο εµηζθαηξηθήο µνξθήο µε ηηο βαιβίδεο ζπµµεηξηθά 

ηνπνζεηεµέλεο θαη ηνλ ζπηλζεξηζηή ζηνλ άμνλα ηνπ ζεσξεηηθνχ εµηζθαηξίνπ. Η 

ζπγθεθξηµέλε δηαµφξθσζε είλαη ηδηαίηεξα επσθειήο γηα ηελ απφδνζε ηεο µεραλήο. Καηά ην 

ζρεδηαζµφ ηνπ ζαιάµνπ θαχζεο πξέπεη λα απνθεχγνληαη νμείεο εζνρέο θαη απφηνµεο αθµέο 

θαη γεληθά ζεµεία πνπ ιφγσ ειιηπνχο ςχμεο θαη επηθαζίζεσλ απφ ην ιηπαληηθφ απνηεινχλ 

δπλάµελεο εζηίεο θαηλνµέλσλ πξναλάθιεμεο. 

   

Τέινο, ηερληθέο αλάπηπμεο ηπξβψδνπο ξνήο ζην ζάιαµν θαχζεο θαη ζρεδηαζµνχ ησλ απιψλ 

εηζαγσγήο µε ζηφρν ηελ πεξηδίλεζε ηνπ εηζεξρφµελνπ ζην ζάιαµν µίγµαηνο γηα βειηησµέλε 

αλάµημε θαη θαιχηεξε νµνγελνπνίεζε ηνπ θαχζηµνπ µίγµαηνο, αµειεηέα επίδξαζε αζθνχλ 

ζηελ απφδνζε ηεο µεραλήο. Οη παξαπάλσ ηερληθέο ζρεδηαζµνχ είλαη πεξηηηέο ιφγσ ηεο 

µεγάιεο ηαρχηεηαο θαχζεο ηνπ πδξνγφλνπ αθφµε θαη ζε θησρά µίγµαηα. Δίλαη µάιηζηα 

πηζαλφ, ε εθαξµνγή ηέηνησλ ηερληθψλ λα πξνάγεη ηα θαηλφµελα αλψµαιεο θαχζεο 

 

2.4.4.6   Βαζκόο ζπκπίεζεο 

Η πςειή ζεξµνθξαζία απηαλάθιεμεο ηνπ πδξνγφλνπ επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΜΔΚ 

πδξνγφλνπ µε πςειφηεξνπο βαζµνχο ζπµπίεζεο απφ ηηο ΜΔΚ βελδίλεο. Τν φξην ζ‟ απηήλ 

ηελ πεξίπησζε δίλεηαη απφ ηελ εµθάληζε θαηλνµέλσλ θξνπζηηθήο θαχζεο ή πξναλάθιεμεο. 

Ο πςειφηεξνο βαζµφο ζπµπίεζεο θαηά ηελ θαχζε πησρψλ µηγµάησλ αέξα – πδξνγφλνπ 

επηηξέπεη ηελ επίηεπμε µεγαιχηεξεο απφδνζεο θαη πςειφηεξεο ηζρχνο. Ο βέιηηζηνο βαζµφο 
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ζπµπίεζεο πξέπεη λα εμεηάδεηαη πεξηπησζηνινγηθά γηα θάζε µεραλή θαζψο ν βέιηηζηνο γηα 

µέγηζηε απφδνζε βαζµφο ζπµπίεζεο µπνξεί λα δηαθέξεη απφ εθείλνλ γηα µέγηζηε ηζρχ. 

 

2.4.4.7   Σηξαηεγηθή  ειέγρνπ ηνπ θνξηίνπ ηεο κεραλήο 

Τα επξέα φξηα αλαθιεμηµφηεηαο ηνπ πδξνγφλνπ (4-75% θαη‟ φγθν) επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν 

ηνπ θνξηίνπ ηεο µεραλήο µε ηελ πηνζέηεζε ζπζηήµαηνο εηζαγσγήο ρσξίο ζηξαγγαιηζηηθή 

δηθιείδα (Wide Open Throttle). Έηζη ην θνξηίν ηεο µεραλήο ειέγρεηαη µεηαβάιινληαο ηελ 

αλαινγία ηνπ µίγµαηνο, µε άιια ιφγηα δειαδή απιψο ξπζµίδνληαο ηνλ ιφγν αέξα-θαπζίµνπ 

φπσο ηζρχεη ζηνπο θηλεηήξεο Diesel. Ο ηξφπνο απηφο ειέγρνπ ηνπ θνξηίνπ ηεο κεραλήο 

νλνκάδεηαη πνηνηηθφο, ζε αληίζεζε κε ηε ξχζκηζε ηνπ θνξηίνπ ησλ ΜΔΚ βελδίλεο φπνπ ν 

έιεγρνο γίλεηαη πνζνηηθά µέζσ ηεο µεηαβνιήο ηεο πνζφηεηαο ηνπ µείγµαηνο πνπ εηζέξρεηαη 

ζηνλ ζάιαµν θαχζεο µε ηελ βνήζεηα ηεο "πεηαινχδαο" ζηελ εηζαγσγή. 

 

Γεληθά θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξεπεη λα αιιάμνπλ ζηνπο θηλεηήξεο βελδίλεο ψζηε λα 

θαίλε απνδνηηθά θαη κε ηελ ίδηα αζθάιεηα πδξνγφλν είλαη νη θεθαιέο ησλ πηζηνληψλ πνπ 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο ηππηθέο θαη αληίζηνηρε αιιαγή ζην δαρηπιίδη γχξσ απφ 

ηηο θεθαιέο γηα θαιχηεξε κφλσζε ηνπ ζαιάκνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη νη θεθαιέο λα 

θαηαζθεπάδνληαη απφ αινπκίλην θαη φρη ρπηνζίδεξν γηαηί ην αινπκίλην απάγεη πεξηζζφηεξν 

ηε ζεξκφηεηα απν ηνλ ζίδεξν νπφηε κεηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία ζην ζάιακν θαχζεο ψζηε λα 

έρνπκε κηθξή πηζαλφηεηα γηα πξναλάθιεμε. 

Δπίζεο, επεηδή ν ρψξνο πνπ θαηαιακβάλεη ην πδξνγφλν ζηε πνιιαπιή εηζαγσγή θαπζίκνπ 

εθηνπίδεη ηνλ αέξα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαχζε,ιφγσ θαη ηεο κηθξήο ηνπ ππθλφηεηαο αλά 

φγθν, ε απφδνζε ηνπ θηλεηήξα πδξνγφλνπ είλαη ρακειφηεξε απφηη κε βελδίλε.Γηα λα 

μεπεξαζηεί απηφ ην πξφβιεκα κπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε έλαλ ππεξζπκπηεζηή πνπ ζα 

βειηηψζεη ηελ απφδνζε ζηέιλνληαο πεξηζζφηεξν αέξα ζην ζάιακν θαχζεο 
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3
O 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

“ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ (FUEL CELLS)” 

 

3.1    Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα νη επηζηήκνλεο ζπλαξπάζηεθαλ απν ην θαηλφκελν ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο.Ο Ιηαιφο Alessandro Volta ήηαλ ν πξψηνο πνπ 

έζεζε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ειεθηξηθψλ θαηλνκέλσλ ζε κηα επηζηεκνληθή βάζε.Ο Γεξκαλφο 

Johan Ritter ζπλέρηζε λα αλαπηχζζεη ηελ θαηαλφεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 

πνιπάξηζκα πεηξάκαηα κέρξη ηνλ πξφσξν ζάλαηφ ηνπ.Σήκεξα ζεσξείηαη ν ηδξπηήο ηεο 

ειεθηξνρεκείαο. 

Ο Γεξκαλφο Christian Schönbein ήηαλ ν πξψηνο πνπ ζπλέιαβε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο 

θπςέιεο θαπζίκνπ θαη δεκνζίεπζε ηελ πξψηε ζρεηηθή εξγαζία ην 1838 ζε επηζηεκνληθφ 

πεξηνδηθφ ηεο επνρήο.Βαζηζκέλνο πάλσ ζε απηή ηελ εξγαζία ηνπ Schönbein ν Οπαιιφο 

πεηξακαηηθφο επηζηήκνλαο θαη λνκηθφο William Robert Grove θαηαζθεχαζε ην 1839 ηελ 

πξψηε θπςέιε θαπζίκνπ ελψ νη δχν επηζηήκνλεο έγηλαλ θαη θίινη κέζσ ηεο αληαιιαγήο ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπο.Η θπςέιε πνπ θαηαζθεχαζε ν Grove είρε παξφκνηα πιηθά κε απηά πνπ έρεη 

ζήκεξα ε θπςέιε θαπζίκνπ θσζθνξηθνχ νμέσο (PAFC) θαη ηελ νλφκαζε “κπαηαξία 

βνιηατθνχ αεξίνπ” (gas voltaic battery).Παξήγαγε ειεθηξηθφ ξεχκα ζπλδένληαο πδξνγφλν 

θαη νμπγφλν θαη ν Grove ην πεξηέγξαςε ρξεζηκνπνηψληαο ζεσξία ζπζρεηηζκνχ.Ήηαλ ν 

πξψηνο πνπ έδεημε ην ζεξκηθφ δηαρσξηζκφ ησλ κνξίσλ ζηα δνκηθά ηνπο άηνκα θαη επίζεο ην 

πξψην πξφζσπν πνπ έβαιε ηελ θπςέιε θαπζίκσλ ζηελ πξαθηηθή εξγαζία.Τν 1842 ζπλέδεζε 

ζε ζεηξά πελήληα θπςέιεο θαπζίκνπ δεκηνπξγψληαο ηνλ πξψην “ζσξφ” θπςειψλ (fuel cell 

stack).κσο ε “κπαηαξία αεξίνπ” ηνπ Grove δελ πξνζέιθπζε πνιιή πξνζνρή αθφκα θη αλ ν 

Οπαιιφο επηζηήκνλαο απέδεημε φηη ήηαλ έλαο πξαθηηθφο ηξφπνο γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

Πνιιά ρξφληα αξγφηεξα,ην 1889,ν Ludwig Mond θαη ν Charles Langer μεθίλεζαλ λα 

πεηξακαηίδνληαη κε ηελ αξρηθή ηδέα ηνπ Grove.Ήηαλ νη ππαίηηνη γηα ηελ δηάδνζε ηνπ φξνπ 

“θχηηαξν θαπζίκσλ” σο κεηνλνκαζία ηεο “κπαηαξίαο αεξίνπ” ηνπ Grove,φπσο επίζεο θαη 

ηνπ φξνπ ηνπ “ζσξνπ” κε ηελ έλλνηα πνπ έρεη ζήκεξα.Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ 

ν Γεξκαλφο Wilhelm Ostwald εξεχλεζε επίζεο θαη αλέπηπμε πεξαηηέξσ ηηο ζεσξίεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο θπςέιεο θαπζίκνπ. 

 

Πην πξφζθαηα ,θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20
νπ

 αηψλα,ν Γεξκαλφο Emil bauer 

έθαλε ηελ πεηξακαηηθή εξγαζία κε πνηθίιεο δηακνξθψζεηο θπςειψλ θαπζίκνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθνχο ειεθηξνιχηεο.Η έξεπλά ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απν ηε 

βξεηαληθή θπβέξλεζε γηα λα εμειείμεη ηηο θπςέιεο θαπζίκσλ γηα ηα ππνβξχρηα.  

 To 1955 o W. Thomas Grubb, έλαο ρεκηθφο πνπ δνχιεπε ζηελ εηαηξία General Electric , 

ηξνπνπνίεζε ηελ πξσηαξρηθή θπςέιε θαπζίκνπ ρξεζηκνπνηψληαο σο ειεθηξνιχηε κηα 
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κεκβξάλε αληαιιαγήο ηφλησλ απφ ζεητθφ πνιπζηπξέλην.Τξία ρξφληα αξγφηεξα ην 1958 έλαο 

άιινο ρεκηθφο ηεο General Electric, ν Leonard Niedrach, επηλφεζε έλα ηξφπν θαηαρψξεζεο 

πιαηίλαο ζηε κεκβξάλε, ην νπνίν εμππεξεηνχζε ζαλ θαηαιχηεο γηα ηελ νμείδσζε ηνπ 

πδξνγφλνπ. Απηφ έγηλε γλσζηφ σο Grubb-Niedrach θπςέιε θαπζίκνπ. 

Τν 1959 ν Βξεηαλλφο κεραληθφο Francis Thomas Bacon, αλάπηπμε επηηπρψο έλα ζηαζκφ 

ειεθηξνπαξαγσγήο 5KW βαζηδφκελν απνθιεηζηηθά ζε θπςέιεο θαπζίκνπ πςειήο πίεζεο. 

Τν ίδην έηνο κηα νκάδα νδεγνχκελε απφ ηνλ Harry Ihrig , θαηαζθεχαζε έλα ηξάθηνξα κε 

θπςέιεο θαπζίκνπ ζπβνιηθήο ηζρχνο 15 ΚW. Σηα ηέιε ηνπ 1959 , ν Bacon θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ, επέδεημαλ κηα κεραλή ζπγθφιιεζεο 5 KW, βαζηδφκελε ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

θπςειψλ θαπζίκνπ. 

Η General Electric , εθκεηαιεχηεθε απηή ηε ηερλνινγία καδί κε ηε NASA, θαη ηελ εηαηξία 

McDonnell Aircraft , ηε δεθαεηία ηνπ '60 ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηα δηαζηεκηθφ 

πξφγξακκαηα Gemini, Apollo θαη Spacelab. Η NASA ρξεζηκνπνίεζε θπςέιεο θαπζίκνπ ζην 

δηαζηεκηθφ ζθάθνο Gemini θαη Apollo σο θζελφηεξε ιχζε απφ ηελ ειηαθή ελέξγεηα. Απηή 

ήηαλ ε πξψηε εκπνξηθή ρξήζε ηεο θπςέιεο θαπίκνπ. Φξεζηκνπνίεζε γηα απηφ ην ζθνπφ , 

αιθαιηθέο θπςέιεο θαπζίκνπ, (AFC) θαη θπςέιεο θαπζίκνπ αληαιιαγήο πξσηνλίσλ 

(PEMFC)                          

Σήκεξα ε εηαηξία , United Technologies Corporation‟s UTC Power , είλαη ν βαζηθφο 

πάξνρνο θπςειψλ θαπζίκνπ ζηε NASA, γηα ρξήζε ζε δηαζηεκηθά νρήκαηα, έρνληαο κέρξη 

ηψξα ηξνθνδνηήζεη ηηο απνζηνιέο ηνπ Apollo, θαη ζχγρξνλα δηαζηεκηθά πξνγξάκκαηα, ελψ 

παξάιιεια θαηαζθεπάδεη θπςέιεο θαπζίκνπ γηα επίγεηα νρήκαηα,φπσο ιεσθνξεία θαη γηα 

πχξγνπο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Η εηαηξία επίζεο έρεη επηδείμεη ηε πξψηε θπςέιε θαπζίκνπ κε 

κεκβξάλε αληαιιαγήο πξσηνλίσλ γηα θηλεηέο εθαξκνγέο ζε ζπλζήθεο ρακειήο 

ζεξκνθξαζίαο. 

 

 

 

3.2  Tη είλαη ε θπςέιε θαπζίκνπ 

Οη θπςέιεο θαπζίκνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζαλ θέληξα ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηεί κηα ρεκηθή αληίδξαζε κεηαμχ ελφο θαπζίκνπ θαη ελφο νμεηδσηηθνχ 

παξάγνληα κε ηελ ζπλεηζθνξά ελφο θαηαιχηε. Δίλαη ειεθηξνρεκηθέο ζπζθεπέο θαη απηέο νη 

νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηε κεηαηξνπή ηνπ θαπζίκνπ ζε ρξήζηκε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

Έλα απφ ηα ζεµαληηθφηεξα πιενλεθηήµαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζήµεξα νη δηάθνξνη ηχπνη 

θπςειψλ θαπζίµνπ, πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί, απνηειεί ην γεγνλφο, φηη ζαλ δηαηάμεηο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο ραξαθηεξίδνληαη απφ µηα ηδηαίηεξε πνιπµνξθία σο πξνο ην είδνο ησλ 

θαπζίµσλ πνπ µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηήζνπλ. Δθηφο δειαδή απφ ην «θαζαξφ» πδξνγφλν, νη 

πεξηζζφηεξνη ηχπνη ησλ θπςειψλ θαπζίµνπ µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηήζνπλ πνιπάξηζµα άιια 

πδξνγνλνχρα θαχζηµα, ρσξίο λα µεηψλνπλ πνιχ ηελ απφδνζή ηνπο ζε ηζρχ. Παξαδείγµαηα 

άιισλ πδξνγνλνχρσλ θαπζίµσλ, πιελ ηνπ «θαζαξνχ» πδξνγφλνπ, πνπ µπνξνχλ λα 

ρξεζηµνπνηεζνχλ ζηηο θπςέιεο θαπζίµνπ είλαη ε µεζαλφιε (CH3OH), ε αηζαλφιε  

(C2H6OH), ην θπζηθφ αέξην, αθφµε θαη ηα δηάθνξα πγξά νξπθηά θαχζηµα πνπ πεξηέρνπλ 

πδξνγφλν, φπσο ην πεηξέιαην θαη ε βελδίλε. Απαξαίηεηε πάλησο πξνυπφζεζε γηα ηελ 

ρξεζηµνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηµέλσλ θαπζίµσλ ζ‟ απηέο, είλαη λα ππάξρεη µηα δηάηαμε 
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µεηαηξνπήο ηνπο ζε πδξνγφλν, έηζη ψζηε λα µπνξνχλ λα δηνρεηεπηνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

θάζε θπςέιεο θαπζίµνπ. Η δηάηαμε απηή, είλαη γλσζηή σο αλαµνξθσηήο ησλ 

πδξνγνλνχρσλ θαπζίµσλ θαη ζε απηφλ ζα αλαθεξζνχκε αξγφηεξα. 

 Η θπςέιε θαπζίκνπ ινηπφλ απνηειεί έλα κεραληζκφ γηα ηελ ειεθηξνρεκηθή κεηαηξνπή ηεο 

ελέξγεηαο κεηαηξέπνληαο πδξνγφλν θαη νμπγφλo ζε λεξφ, παξάγνληαο ηαπηφρξνλα κε ηε 

δηαδηθαζία απηή, ειεθηξηζκφ θαη ζεξκφηεηα. Ο ειεθηξηζκφο παξάγεηαη ζε κνξθή ζπλερνχο 

ξεχκαηνο.Τα αληηδξψληα (πδξνγφλν θαη νμπγφλν) θπθινθνξνχλ κέζα ζηελ θπςέιε ελψ ηα 

πξντφληα ηεο αληίδξαζεο (λεξφ) ξένπλ έμσ απφ απηήλ.Οη θπςέιεο θαπζίκνπ κπνξνχλ 

ζεσξεηηθά λα ιεηηνπξγνχλ επ‟αφξηζηνλ, ζαλ κηα κνξθή ρεκηθνχ αληηδξαζηήξα εθφζνλ 

δηαηεξείηαη ε ζπλερήο ηξνθνδνζία ησλ αλαγθαίσλ πξντφλησλ (πδξνγφλν θαη νμπγφλν). 

Δπίζεο λα αλαθέξνπκε φηη παξάγνπλ ειάρηζηνπο έσο θαη κεδεληθνχο ξχπνπο (εηδηθά φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαχζηκν θαζαξφ πδξνγφλν). ηαλ ην θαχζηκν πεξηέρεη άλζξαθα εθπέκπνληαη 

θαη αέξηα επηβιαβή γηα ην πεξηβάιινλ (π.ρ CO2) αιιά ζε πνζφηεηεο ζπληξηπηηθά ιηγφηεξεο 

απφ έλαλ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο αληίζηνηρεο ηζρχνο. 

 

 

 
       Σρήκα 5:   Μπινθ δηαγξακκα θπςειεο θαπζίκνπ 

 

 

 

3.3  Αξρή ιεηηνπξγίαο 

Οη θπςέιεο θαπζίκνπ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ βάζε ηνπ ηχπνπ ηνπ ειεθηξνιχηε ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχλ. Τν πην γλσζηφ είδνο είλαη ε θπςέιε θαπζίκνπ κε κεκβξάλε αληαιιαγήο 

πξσηνλίνπ ( PEM ). 
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Η θπςέιε θαπζίκνπ PEM απνηειείηαη απφ δχν ειεθηξφδηα, ηα νπνία δηαρσξίδνληαη απφ κία 

κεκβξάλε, ε νπνία έρεη ην ξφιν ηνπ ειεθηξνιχηε. Μεηαμχ απηήο ηεο πνιπκεξηζκέλεο 

κεκβξάλεο θαη ησλ ειεθηξνδίσλ ππάξρεη έλα ζηξψκα θαηαιχηε.Σπλνπηηθά, ε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ πεξηγξάθεηαη απφ ηα παξαθάησ επηκέξνπο ζηάδηα. 

Τν πδξνγφλν ηξνθνδνηεί ηελ άλνδν ηεο θπςέιεο, δειαδή ην αξλεηηθφ ειεθηξφδην, ην νπνίν 

εξρφκελν ζε επαθή κε ηνλ θαηαιχηε δηαρσξίδεηαη ζε ζεηηθά θνξηηζκέλα ηφληα πδξνγφλνπ 

θαη ειεθηξφληα. Η άλνδνο θαη ν θαηαιχηεο είλαη ηέηνηαο θαηαζθεπήο ψζηε ε δηάρπζε ησλ 

αηφκσλ ηνπ πδξνγφλνπ λα γίλεηαη κε νκνηνγελή ηξφπν. Τα ειεθηξφληα ηα νπνία 

απειεπζεξσζήθαλ κεηαθέξνληαη κέζσ εμσηεξηθνχ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο πξνο ηελ 

θάζνδν δεκηνπξγψληαο ειεθηξηζκφ αθνχ ε κεκβξάλε απνηξέπεη ηε δηέιεπζε ηνπο κέζσ 

απηήο. Γηα απηφ ην ιφγν άλνδνο θαη θαηαιχηεο δηαιέγνληαη αγψγηκα πιηθά. 

Τα ζεηηθά θνξηηζκέλα ηφληα ηνπ πδξνγφλνπ (ζηελ νπζία αλαθεξφκαζηε ζε κεκνλσκέλα 

πξσηφληα) δηαπεξλνχλ ηε κεκβξάλε θαη ελψλνληαη κε ην νμπγφλν ην νπνίν ηξνθνδνηεί ηελ 

θάζνδν, ην ζεηηθά θνξηηζκέλν ειεθηξφδην, θαη παξάγεηαη λεξφ. πσο θαη πξηλ, ηελ νκνγελή 

δηάρπζε ηνπ νμπγφλνπ ζηνλ θαηαιχηε εμαζθαιίδεη ε θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξνδίνπ.Ο 

θαηαιχηεο αλαιακβάλεη ηελ επηηάρπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ λεξνχ απφ ηα ζπζηαηηθά 

ηνπ.Σην ζρεκαηηζκφ ηνπ λεξνχ ζπκκεηέρνπλ εθηφο ησλ κνξίσλ ηνπ νμπγφλνπ θαη ησλ ηφλησλ 

ηνπ πδξνγφλνπ, ηα ειεθηξφληα ηα νπνία δηνρεηεχηεθαλ κέζσ ηνπ εμσηεξηθνχ ειεθηξηθνχ 

θπθιψκαηνο ζηελ θάζνδν, ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Τα δχν ζηξψκαηα (ζηεξηδφκελνπ) θαηαιχηε ρξεζηκεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ 

αληηδξάζεσλ δηάζπαζεο ηνπ κνξίνπ ηνπ πδξνγφλνπ θαη ηεο έλσζεο πδξνγφλνπ νμπγφλνπ γηα 

ηε δεκηνπξγία λεξνχ, ζηελ άλνδν θαη ζηελ θάζνδν αληίζηνηρα. Σπλήζσο απνηειείηαη απφ 

έλα πνιχ ιεπηφ ζηξψκα ιεπθφρξπζνπ (Pt) πάλσ ζε επηθάλεηα άλζξαθα. Τν ζηξψκα απηφ 

είλαη θαη ην κέξνο ηνπ θαηαιχηε ην νπνίν βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηε κεκβξάλε. Ο θαηαιχηεο 

είλαη ηξαρχο θαη πνξψδεο ψζηε λα κεγηζηνπνηεί ε εθηεζεηκέλε επηθάλεηα ηνπ. 

Οη ρεκηθέο αληηδξάζεηο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηα παξαπάλσ βήκαηα, ζπλνςίδνληαη 

παξαθάησ. 

Σηελ άλνδν: 

2H2 → 4H
+
+4e

- 

Σηελ θάζνδν: 

O2 + 4H
+
 + 4e

-
→ 2H2O 

Οιηθή αληίδξαζε: 

2H2 + O2 → 2H2O 
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Οη παξαπάλσ αληηδξάζεηο ζε κία απιή θπςέιε θαπζίκνπ παξάγνπλ πεξίπνπ 0,7 Volts. 

Πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ κεγαιχηεξεο (θαη πξαθηηθά αμηνπνηήζηκεο) ηάζεηο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο θπςέιεο ζε ζεηξά  ζρεκαηίδνληαο ηε ζηήιε θπςειώλ 

θαπζίκνπ (fuel cell stack) ή ζσξφ. 

  

 

 
Σρήκα 6:ζρεκαηηθή παξάζηαζε θπςέιεο θαπζίκνπ κεκβξάλεο αληαιιαγήο πξσηνλίσλ(PEMFC) 

 

 

3.4   Σππνη θπςειώλ θαπζίκνπ   

Η χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θειηψλ θαπζίκνπ νθείιεηαη θπξίσο ζε δχν νπζηαζηηθνχο 

ιφγνπο:  

 Φακειήο έληαζεο ξεχκα θαη ηζρχ πνπ νθείιεηαη ζην κηθξφ αξηζκφ ησλ αληηδξάζεσλ 

 Τν πδξνγφλν δελ είλαη εχθνια δηαζέζηκν θαχζηκν 

 

πσο έρνπµε αλαθέξεη, νη θπςέιεο θαπζίµνπ PEMFC δελ απνηεινχλ ην µνλαδηθφ είδνο 

θπςειψλ θαπζίµνπ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζήµεξα. Αληίζεηα, πνιπάξηζµνη ηχπνη θπςειψλ 

θαπζίµνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί µέρξη ζήµεξα, νη νπνίνη ρξεζηµνπνηνχληαη γηα πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο εθαξµνγέο. Η βαζηθή ιεηηνπξγία βέβαηα φισλ απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

θπςειψλ θαπζίµνπ, ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηεο, είλαη παξφµνηα µε απηή ησλ θπςειψλ 

θαπζίµνπ PEMFC, αιιά ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηα 

εζσηεξηθά µέξε πνπ ηηο απνηεινχλ, παξνπζηάδνπλ ζεµαληηθή δηαθνξνπνίεζε απφ απηά ησλ   

θπςειψλ PEMFC. Υπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

θπςειψλ θαπζίµνπ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζήµεξα γηα  
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ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο µέζσ πδξνγφλνπ. Ο πην ζπρλά ρξεζηµνπνηνχµελνο ηξφπνο γη‟ απηφ, 

απνηειεί ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο βάζεη ηνπ ειεθηξνιχηε πνπ απηνί πεξηέρνπλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο, πξνθεηµέλνπ λα δηνρεηεχζνπλ ην πδξνγφλν ηνπο (µε ηε µνξθή ησλ 

πξσηνλίσλ ηνπ) πξνο ηελ θάζνδφ ηνπο. Απφ ηνλ ζπγθεθξηµέλν ηξφπν θαηεγνξηνπνίεζήο 

ηνπο πξνθχπηνπλ νη εμήο παξαθάησ βαζηθνί ηχπνη ηνπο (φπνπ µεηά ηνλ θάζε ηχπν θπςέιεο 

θαπζίµνπ ζεµεηψλεηαη θαη ν ειεθηξνιχηεο πνπ ρξεζηµνπνηείηαη):  

  

• Κπςέιε θαπζίµνπ PEMFC – Μεµβξάλε αληαιιαγήο πξσηνλίσλ 

• Κπςέιε θαπζίµνπ AFC – Αιθάιηα 

• Κπςέιε θαπζίµνπ PAFC – Φσζθνξηθφ νμχ 

• Κπςέιε θαπζίµνπ MCFC – Τεγµέλα αλζξαθηθά άιαηα 

• Κπςέιε θαπζίµνπ SOFC – Σηαζεξνπνηεµέλα νμείδηα 

 

 

 

 

 

3.4.1  Κπςέιε θαπζίµνπ µε µεµβξάλε αληαιιαγήο πξσηνλίσλ (ή θπςέιε θαπζίµνπ 

PEMFC) 

Oη θπςέιεο θαπζίµνπ PEMFC, απνηεινχλ ζήµεξα ηηο πην επξέσο ρξεζηµνπνηνχµελεο 

θπςέιεο θαπζίµνπ ζηε πξάμε, φπσο έρνπµε αλαθέξεη. Η ιεηηνπξγία ηνπο ζπµβαίλεη ζε 

ζρεηηθά ραµειέο ζεξµνθξαζίεο (50 - 100ºC) θαη ε ηζρχο πνπ παξάγνπλ είλαη αξθεηή γηα ηελ 

εθαξµνγή ηνπο ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαζεµεξηλέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ 

(π.ρ. θίλεζε µεηαθνξηθψλ νρεµάησλ, ηξνθνδφηεζε ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θ.η.ι.). Σ‟ απηφ 

βνεζάεη θαη ε ηθαλφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ λα πξνζαξµφδνληαη γξήγνξα ζε ζπρλέο 

απμνµεηψζεηο ηεο παξαγφµελεο ηζρχνο ηνπο. Η ειεθηξηθή ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ µία 

θπςέιε θαπζίµνπ PEMFC, θπµαίλεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ 50 µε 250 kW. Η εθηεηαµέλε 

έξεπλα πνπ πξαγµαηνπνηείηαη ζήµεξα πάλσ ζηελ ηξνθνδφηεζε, απφ θπςέιεο θαπζίµνπ, ησλ 

δηαθφξσλ µεηαθνξηθψλ νρεµάησλ θαη γεληθφηεξα ησλ ειεθηξνµεραλνινγηθψλ δηαηάμεσλ 

µέζεο ηζρχνο, είλαη επηθεληξσµέλε θπξίσο ζ‟ απηφλ ηνλ ηχπν ησλ θπςειψλ θαπζίµνπ.  Τν 

µνλαδηθφ ίζσο αδχλαµν ζεµείν πνπ παξνπζηάδνπλ νη θπςέιεο θαπζίµνπ PEMFC, είλαη ε 

αξλεηηθή ηνπο ζπµπεξηθνξά ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο µε µε «θαζαξφ» πδξνγφλν, δειαδή µε 

πδξνγνλνχρα θαχζηµα ηα νπνία δελ πεξηέρνπλ ην πδξνγφλν ζηε µάδα ηνπο ζε µεγάιεο 

πεξηεθηηθφηεηεο. 
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Σρήκα 7:Σηήιε θπςέιεο θαπζίκνπ ηύπνπ PEM 

 

 

3.4.2     Κπςέιε θαπζίµνπ αιθαιίσλ (ή θπςέιε θαπζίµνπ AFC) 

Οη θπςέιεο θαπζίµνπ αιθαιίσλ (ή θπςέιεο θαπζίµνπ AFC), απνηεινχλ ηηο πξψηεο θπςέιεο 

θαπζίµνπ πδξνγφλνπ πνπ εθαξµφζηεθαλ πνηέ ζηελ πξάμε γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Η 

πξψηε εθαξµνγή ηνπο, έγηλε ζην δηαζηεµηθφ πξφγξαµµα ησλ νρεµάησλ Gemini θαη Apollo 

ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ απφ ηε NASA γηα ηελ πξνζεδάθηζε ζηε Σειήλε ηε δεθαεηία ηνπ 

1960.Οη θπςέιεο θαπζίµνπ AFC, έρνπλ πνιχ πςειφ βαζµφ απφδνζεο ειεθηξηθήο ηζρχνο, ν 

νπνίνο µπνξεί λα θηάζεη µέρξη ην 70%. Ο πςειφο απηφο βαζµφο ηεο απφδνζήο ηνπο, 

νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ εμίζνπ πςειφ ξπζµφ µε ηνλ νπνίν πξαγµαηνπνηνχληαη νη δηάθνξεο  

θαηαιπηηθέο ρεµηθέο αληηδξάζεηο πνπ ζπµβαίλνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Τν θχξην 

µεηνλέθηεµά πνπ παξνπζηάδνπλ νη θπςέιεο θαπζίµνπ AFC, είλαη φηη είλαη ηδηαίηεξα 

εππξφζβιεηεο, θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, απφ ηελ παξνπζία ηνπ CO2 ζην εζσηεξηθφ ηνπο, 

αθφµε θαη φηαλ απηφ πθίζηαηαη ζε πνιχ µηθξέο πνζφηεηεο. Καηά ηελ παξνπζία ηνπ CO2, ε  
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απφδνζε ησλ θπςειψλ θαπζίµνπ πέθηεη ζεµαληηθά θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο παξεµπνδίδεηαη 

(«δειεηεξηάδεηαη»),  µε απνηέιεζµα λα ειαηηψλεηαη ζεµαληηθά ν ζπλνιηθφο ρξφλνο δσήο 

ηνπο. Γη‟ απηφ θαη ην µίγµα πδξνγφλνπ –αηµνζθαηξηθνχ νμπγφλνπ ην νπνίν θαηαλαιψλνπλ,  

θαζαξίδεηαη επηµειψο απφ νπνηεζδήπνηε πνζφηεηεο CO2, πξηλ απηφ δηνρεηεπηεί ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο. Δμαηηίαο ηεο µεγάιεο εππξνζβιεηφηεηάο ηνπο ζην CO2, νη θπςέιεο 

θαπζίµνπ AFC εµθαλίδνπλ σο εθ ηνχηνπ αξθεηά µεγάιν θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη γη‟ απηφ 

δελ ρξεζηµνπνηνχληαη επξέσο ζήµεξα. Η ρξεζηµνπνίεζή ηνπο φµσο ζε δηαζηεµηθέο 

εθαξµνγέο, ζηηο νπνίεο ην θφζηνο είλαη δεπηεξεχνλ δήηεµα ελψ ην πξσηεχνλ είλαη ε 

απφδνζε, ε ρξεζηµνπνίεζή ησλ θπςειψλ θαπζίµνπ AFC είλαη επξχηαηε. 

 

3.4.3     Κπςέιε θαπζίµνπ θσζθνξηθνύ νμένο (ή θπςέιε θαπζίµνπ PAFC) 

Οη θπςέιεο θαπζίµνπ θσζθνξηθνχ νμένο (phosphoric - acid fuel cells ή PAFC) απνηεινχλ 

ζήµεξα ηηο δεχηεξεο πην δηαδεδνµέλεο θπςέιεο θαπζίµνπ ζηε πξάμε, µεηά ηηο θπςέιεο 

θαπζίµνπ PEMFC. Ο βαζµφο απφδνζεο ειεθηξηθήο ηζρχνο ησλ θπςειψλ θαπζίµνπ PAFC, 

θπµαίλεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ 40 - 60%, ελψ ε ζεξµνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπο θπµαίλεηαη 

µεηαμχ ησλ 150 ºC θαη 200 ºC. Γηα ζεξµνθξαζία ιεηηνπξγίαο µηθξφηεξε ησλ 150 ºC θαη γηα 

θαηαλάισζε µε «θαζαξνχ» πδξνγφλνπ, ν ειεθηξνιχηεο ησλ θπςειψλ θαπζίµνπ PAFC 

(θσζθνξηθφ νμχ), γίλεηαη θαθφο ηνληηθφο αγσγφο ησλ πξσηνλίσλ ηνπ πδξνγφλνπ θαη ην CO 

πνπ ζρεµαηίδεηαη πάλσ ζηνλ θαηαιχηε ηνπο απφ ηελ δηάζπαζε ησλ πδξνγνλνχρσλ 

θαπζίµσλ ηνπο, δειεηεξηάδεη ηελ άλνδφ ηνπο, µεηψλνληαο παξάιιεια θαη ηνλ βαζµφ ηεο 

απφδνζήο ηνπο. Γηα  ζεξµνθξαζία φµσο ιεηηνπξγίαο ηνπο πνπ βξίζθεηαη µεηαμχ ησλ 150 ºC 

θαη 200 ºC θαη γηα θαηαλάισζε πδξνγνλνχρσλ θαπζίµσλ, ηα επίπεδα αλνρήο ηνπο ζε 

ζπγθεληξψζεηο CO είλαη αξθεηά πςειέο, µε απνηέιεζµα λα ιεηηνπξγνχλ θπζηνινγηθά. Η 

µφλε εμαίξεζε ζ‟ απηφ, απνηειεί ε ιεηηνπξγία ηνπο µε πδξνγνλνχρα θαχζηµα πνπ πεξηέρνπλ 

θαη νξηζµέλεο πνζφηεηεο απφ ζνπιθίδηα ζηε µάδα ηνπο (φπσο είλαη γηα παξάδεηγµα ε 

ιεηηνπξγία ηνπο µε ζπµβαηηθή βελδίλε). Σηελ πεξίπησζε απηή, ηα ζνπιθίδηα ησλ 

ζπγθεθξηµέλσλ πδξνγνλνχρσλ θαπζίµσλ ζα πξέπεη πξψηα λα απνµαθξπλζνχλ πξσηνχ απηά 

δηνρεηεπηνχλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Τα ζεµαληηθφηεξα αδχλαµα ζεµεία ησλ θπςέισλ 

θαπζίµνπ PAFC, είλαη ην ζρεηηθά µεγάιν µέγεζνο ηνπ φγθνπ ηνπο θαη ην επίζεο απμεµέλν 

βάξνο ηεο µάδαο ηνπο. Δπίζεο, ε ηάζε ηνπ ξεχµαηνο πνπ παξάγνπλ είλαη ζρεηηθά ραµειή.  

Οη ειεθηξνρεµηθέο αληηδξάζεηο πνπ ζπµβαίλνπλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θπςειψλ θαπζίµνπ 

PAFC θαηά ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ην πδξνγφλν, είλαη παλνµνηφηππεο µε απηέο πνπ 

ζπµβαίλνπλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θπςειψλ θαπζίµνπ PEMFC. 

 

3.4.4     Κπςέιε θαπζίµνπ ηεγµέλνπ αλζξαθηθνύ άιαηνο (ή θπςέιε θαπζίµνπ MCFC) 

Οη θπςέιεο θαπζίµνπ ηεγµέλνπ αλζξαθηθνχ άιαηνο (molten carbonate fuel cells, ή MCFC), 

ρξεζηµνπνηνχλ ηηο ελψζεηο ησλ αλζξαθηθψλ ξηδψλ, µε ζηνηρεία φπσο είλαη ην Li, ην Na θαη 

ην K ζαλ ειεθηξνιχηε ηνπο. Οη αλζξαθηθέο απηέο ελψζεηο, βξίζθνληαη  ζην εζσηεξηθφ ηνπο 

ζε πγξή µνξθή θαη ελεξγνχλ εµπνηηζµέλεο µέζα ζε θαηάιιειν ππφζηξσµα. Παξφηη έρνπλ 

αξθεηά πςειφ βαζµφ απφδνζεο ειεθηξηθήο ηζρχνο (µεγαιχηεξνο ηνπ 60%), νη πςειέο 

ζεξµνθξαζίεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά νη θπςέιεο θαπζίµνπ MCFC (620ºC µε 

660ºC) δελ πξνζθέξνληαη γηα ηελ εθαξµνγή ηνπο ζε θαζεµεξηλέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο. 

Δθηφο απηνχ, νη πςειέο ζεξµνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπο επηδξνχλ αξλεηηθά θαη ζηα πιηθά µε 

ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζµέλεο, µε απνηέιεζµα λα µεηψλνπλ ζεµαληηθά ηνλ ζπλνιηθφ 
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ρξφλν δσήο ηνπο. Η ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζεξµνθξαζίεο άλσ ησλ 600ºC, νθείιεηαη ζηελ 

αδπλαµία πνπ έρεη ν ειεθηξνιχηεο ηνπο (ηεγµέλν αλζξαθηθφ άιαο) λα θαζίζηαηαη ηνληηθά 

αγψγηµνο ζε ραµειφηεξεο ζεξµνθξαζίεο. Απφ ηελ άιιε µεξηά, ε ιεηηνπξγία ησλ θπςειψλ 

θαπζίµνπ MCFC ζε ηφζν πςειέο ζεξµνθξαζίεο, παξνπζηάδεη θη έλα ζεηηθφ γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο ζεµείν, ην νπνίν απνξξέεη απφ ηελ ζεµαληηθή επηηάρπλζε ησλ αληηδξάζεσλ 

πνπ ζπµβαίλνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, απνθεχγεηαη θαη ε ρξήζε ελφο 

ηδηαίηεξα δαπαλεξνχ πιηθνχ ζαλ θαηαιχηε ηνπο, νπφηε µεηψλεηαη θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σαλ θαχζηµα, ζηηο θπςέιεο θαπζίµνπ MCFC, µπνξνχλ εθηφο απφ ην 

«θαζαξφ» πδξνγφλν λα ρξεζηµνπνηεζνχλ θαη άιια πιηθά, µεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην CO, ην νπνίν σο γλσζηφλ δξα θαηαζηξεπηηθά γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο ησλ θπςειψλ θαπζίµνπ. Η ειεθηξηθή ηζρχο πνπ 

παξάγεηαη απφ ηηο θπςέιεο  θαπζίµνπ MCFC, βξίζθεηαη µεηαμχ ησλ 10 kW θαη 2 MW, 

αλάινγα θαη µε ηελ δηάηαμε ζηελ νπνία βξίζθνπλ εθαξµνγή. Δμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ηνπ 

αλζξαθηθνχ ειεθηξνιχηε ηνπο, νη ρεµηθέο αληηδξάζεηο πνπ ζπµβαίλνπλ ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θπςειψλ θαπζίµνπ MCFC δηαθέξνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο πνπ ζπµβαίλνπλ ζην εζσηεξηθφ 

ησλ θπςειψλ θαπζίµνπ PEMFC. 

 

 

3.4.5    Κπςέιε θαπζίµνπ ζηεξενύ νμεηδίνπ (ή θπςέιε θαπζίµνπ SOFC) 

πσο θαη νη θπςέιεο θαπζίµνπ MCFC, έηζη θαη νη θπςέιεο θαπζίµνπ SOFC (θπςέιεο 

θαπζίµνπ ζηεξενχ νμεηδίνπ ή solid oxide fuel cells), παξνπζηάδνπλ  ηδηαίηεξα απμεµέλε 

απφδνζε ειεθηξηθήο ηζρχνο, ε νπνία ππεξβαίλεη ην 60%. Η παξαγφµελε ηζρχο πνπ 

παξάγνπλ νη θπςέιεο θαπζίµνπ SOFC, αλέξρεηαη ζηα 100kW πεξίπνπ. Οη θπςέιεο 

θαπζίµνπ SOFC, ρξεζηµνπνηνχλ ζηεξεά πιηθά ζαλ ειεθηξνιχηεο ηνπο (ζθιεξά θεξαµηθά), 

ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζµέλα απφ θξάµα νμεηδίσλ ηνπ δηξθνλίνπ θαη ηνπ λαηξίνπ. Οη 

ζηεξενί απηνί ειεθηξνιχηεο ηνπο, ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ ζε πνιχ 

πςειέο ζεξµνθξαζίεο (µέρξη θαη 1000ºC). Τν θαηψηαην φµσο φξην ηεο θπζηνινγηθήο 

ζεξµνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη θη απηφ αξθεηά πςειφ θαη αλέξρεηαη ζηνπο 800ºC, 

γεγνλφο ην νπνίν ηηο θαζηζηά θαηάιιειεο µφλν γηα ζπγθεθξηµέλεο εθαξµνγέο. 

 

 

3.4.6   Άιινη ηύπνη θπςειώλ θαπζίκνπ 

Οη θπςέιεο θαπζίµνπ SOFC απνηεινχλ ηνλ ηειεπηαίν απφ ηνπο πέληε ζεµαληηθφηεξνπο 

ηχπνπο θπςειψλ θαπζίµνπ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζήµεξα. Δθηφο φµσο απφ απηνχο, 

ππάξρνπλ θαη αξθεηνί άιινη δηαθνξεηηθνχ ηχπνη θπςειψλ θαπζίµνπ νη νπνίνη έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί θαη νη νπνίνη µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 

µέζσ πδξνγφλνπ. Οη πεξηζζφηεξνη φµσο απφ απηνχο, παξνπζηάδνπλ πξνο ην παξφλ ζρεηηθά 

ραµειέο επηδφζεηο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο ή θαη αξθεηά µεγάιν θφζηνο ζηελ θαηαζθεπή ηνπο, 

µε απνηέιεζµα λα είλαη δεπηεξεχνπζαο ζεµαζίαο θαη λα µελ µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ 

ζε πξαθηηθέο εθαξµνγέο, ηνπιάρηζηνλ µέρξη ηελ παξνχζα θάζε ηεο εμέιημήο ηνπο. Ωζηφζν 

θάπνηνη απφ απηνχο, παξφιν φηη βξίζθνληαη αθφµε ζε πεηξαµαηηθφ ζηάδην εμέιημεο, 

παξνπζηάδνπλ νξηζµέλα αμηνζεµείσηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ηνπο θαζηζηνχλ αξθεηά 

ειπηδνθφξνπο σο πξνο ηελ πξαθηηθή  ρξήζε ηνπο ζην µέιινλ. Θα αλαθέξνπµε ελ ζπληνµία 
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ηξεηο απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο ησλ θπςειψλ θαπζίµνπ, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ θαη ην 

µεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. Οη ηχπνη απηνί είλαη νη εμήο: 

 

1. Οη θπςέιεο θαπζίµνπ άµεζεο µεζαλφιεο (DMFC).  

  

2. Οη θπςέιεο θαπζίµνπ άµεζεο αηζαλφιεο (DEFC).  

   

3. Οη θπςέιεο αλαπαξαγφµελνπ θαπζίµνπ (RFC).   

  

Οη δχν πξψηεο, δειαδή νη θπςέιεο θαπζίµνπ άµεζεο µεζαλφιεο (DMFC) θαη νη θπςέιεο 

θαπζίµνπ άµεζεο αηζαλφιεο (DEFC), παξνπζηάδνπλ ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ, φηη 

µπνξνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ µε πγξά θαχζηµα (µεζαλφιε θαη αηζαλφιε αληίζηνηρα), ρσξίο λα 

απαηηνχλ ηελ παξνπζία ελφο «αλαµνξθσηή» θαπζίµνπ, ν νπνίνο ζα µεηαηξέπεη ην πγξφ ηνπο  

θαχζηµν ζε αέξην πδξνγφλν. Τν ζπγθεθξηµέλν ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεµαληηθφ, γηαηί ζηελ νπζία ιχλεη ην µεγάιν πξφβιεµα ηεο απνζήθεπζεο ηνπ πδξνγφλνπ 

πνπ αληηµεησπίδνπλ ζήµεξα ηα ελεξγεηαθά ζπζηήµαηα πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ θπςέιεο 

θαπζίµνπ. Ο ηξίηνο ζεµαληηθφο ηχπνο θπςειψλ θαπζίµνπ απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο πνπ 

αλαθέξαµε (νη θπςέιεο θαπζίµνπ RFC), έρνπλ θη απηέο έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ 

ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο, φηη παξνπζηάδνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπαξάγνπλ ζε ζεµαληηθφ βαζµφ ην πδξνγφλν πνπ θαηαλαιψλνπλ, πδξνιχνληαο πξνο 

απηνχ ην λεξφ πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ ειεθηξφιπζή ηνπ. Απηφ βέβαηα ζπµβαίλεη µε ηελ 

πξνυπφζεζε, φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεµα ζην νπνίν αλαπαξάγνπλ ην θαχζηµφ ηνπο, ην 

ελεξγεηαθφ ζχζηεµα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ δελ απαηηεί απφ απηέο µεγάιε ηζρχ (ιεηηνπξγεί 

ζην «ξειαληί»). πσο θαηαιαβαίλνπµε, νη ζπγθεθξηµέλεο θπςέιεο θαπζίµνπ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ρξεζηµνπνίεζή ηνπο ζε µεηαθνξηθά νρήµαηα, µηαο θαη απηά 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπρλέο απμνµεηψζεηο ηεο θαηαλαιηζθφµελεο ηζρχνο ηνπο (θαηά ηελ 

ζηάζε ηνπο θαη ηελ θίλεζή ηνπο µε πέδεζε). 

Σην παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε κία ζχγθξηζε ησλ 5 πην ζπλεζηζκέλσλ ηχπσλ fuel cell  
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3.5    Ο ξόινο ησλ αλαµνξθσηώλ 

πσο έρνπµε αλαθέξεη, νη δηάθνξεο θπςέιεο θαπζίµνπ πδξνγφλνπ ιεηηνπξγνχλ ζην µέγηζην 

ηεο απφδνζήο ηνπο ρξεζηµνπνηψληαο «θαζαξφ» (ή πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο) πδξνγφλν. 

Ωζηφζν, νπνηνδήπνηε πιηθφ, ην νπνίν πεξηέρεη ζηε µάδα ηνπ πνζφηεηεο απφ πδξνγφλν 

ηθαλέο λα ηηο ηξνθνδνηήζνπλ, µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζεί απφ απηέο ζαλ θαχζηµν, ρσξίο 

απηφ λα επεξεάδεη ζεµαληηθά ηελ απφδνζή ηνπο. Παξαδείγµαηα ηέηνησλ άιισλ πιηθψλ πνπ 

µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ ζ‟ απηέο αληί ηνπ «θαζαξνχ» πδξνγφλνπ, απνηεινχλ ε 

µεζαλφιε, ε αηζαλφιε, ην θπζηθφ αέξην, ηα παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ, ην πγξφ πξνπάλην 

θηι.. Η µφλε δηαθνξά πνπ ππάξρεη θαηά ηελ ρξεζηµνπνίεζε ησλ πιηθψλ απηψλ ζηηο θπςέιεο 

 
Σρήκα 8: Πίλαθαο ζύγθξηζεο θπςειώλ θαπζίκνπ 
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θαπζίµνπ πδξνγφλνπ αληί ηνπ «θαζαξνχ» πδξνγφλνπ είλαη, φηη ηα πιηθά απηά δελ µπνξνχλ 

εθαξµνζηνχλ θαηά θαλφλα σο έρεη (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ θπςειψλ άµεζεο 

µεζαλφιεο (DMFC) θαη άµεζεο αηζαλφιεο (DEFC) αιιά αληίζεηα ζα πξέπεη πξψηα λα 

µεηαηξαπνχλ ζε «θαζαξφ» πδξνγφλν, πξνθεηµέλνπ λα γίλεη εθηθηή ε ρξήζε ηνπο. Η 

µεηαηξνπή ηνπο απηή, πξαγµαηνπνηείηαη µέζσ µηαο βαζηθήο ζεξµνρεµηθήο επεμεξγαζίαο 

ηνπο, ε νπνία νλνµάδεηαη αλαµφξθσζε (reforming procedure). Γεληθά, µε ηνλ φξν 

αλαµφξθσζε, νλνµάδνπµε ηελ ζεξµνρεµηθή εθείλε επεμεξγαζία ελφο αεξίνπ 

πδξνγνλάλζξαθα, θαηά ηελ νπνία ν πδξνγνλάλζξαθαο απηφο δηνρεηεχεηαη ζε ζπλζήθεο 

πςειήο ζεξµνθξαζίαο δηαµέζνπ ελφο ρεµηθνχ αληηδξαζηήξα θαη θαηά ηελ νπνία ζηε 

ζπλέρεηα µεηαηξέπεηαη ζε αέξην ξεχµα πινχζην ζε «θαζαξφ» πδξνγφλν. Σηελ ηερλνινγία 

ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεµάησλ µε θπςέιεο θαπζίµνπ πδξνγφλνπ, µε ηελ εθαξµνγή ηεο 

ζπγθεθξηµέλεο δηαδηθαζίαο ζε εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ νλνµάδνληαη αλαµνξθσηέο θαπζίµνπ 

(fuel processors ή reformers), νη νπνίνη µπνξνχλ λα έρνπλ ηέηνην µέγεζνο ψζηε λα ηνπο 

επηηξέπεη γηα παξάδεηγµα λα ηνπνζεηνχληαη ζε µεηαθνξηθά νρήµαηα, µπνξεί λα παξαρζεί ην 

πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο πδξνγφλν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νµαιή ιεηηνπξγία ησλ 

πεξηζζνηέξσλ ηχπσλ ησλ θπςειψλ θαπζίµνπ. Τφζν γηα ηε µεγάιεο, φζν θαη γηα ηε µηθξήο 

θιίµαθαο αλαµφξθσζε ησλ πδξνγνλνχρσλ θαπζίµσλ µέζσ αλαµνξθσηή, ππάξρνπλ ηξεηο 

θχξηεο ηερληθέο επεμεξγαζίαο ηνπο,ε ελδφζεξµε αλαµφξθσζε αηµνχ, ε εμψζεξµε µεξηθή 

νμείδσζε θαη ε απηνζεξµηθή αλαµφξθσζε. Με εμαίξεζε ηελ απηνζεξµηθή αλαµφξθσζε 

φκσο, φιεο νη ππφινηπεο ηερληθέο παξαγσγήο ηνπ πδξνγφλνπ µέζσ ηεο αλαµφξθσζεο ησλ 

δηαθφξσλ πδξνγνλνχρσλ θαπζίµσλ, παξάγνπλ νξηζµέλεο πνζφηεηεο απφ CO. Τν CO φµσο, 

είλαη θαηαζηξεπηηθφ ζαλ αέξην γηα µηα µεγάιε γθάµα θπςειψλ θαπζίµνπ θαη ηδηαίηεξα γηα 

απηέο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε ραµειέο ζεξµνθξαζίεο φπσο είλαη νη θπςέιεο ηχπνπ PEM 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα νρήκαηα κεηαθνξάο (απηνθίλεηα,ιεσθνξεία). Ωο εθ ηνχηνπ δελ 

ζα πξέπεη λα δηνρεηεχεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο, µαδί µε ηηο πνζφηεηεο ηνπ πδξνγφλνπ ζην 

νπνίν βξίζθεηαη δηαιπµέλν, γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο λα ηνπο πξνθαιέζεη ζνβαξέο θζνξέο. 

Έλαο ηξφπνο γηα λα απνµαθξπλζεί ην CO απφ ην παξαγφµελν, µέζσ ηεο ελδφζεξµεο 

αλαµφξθσζεο αηµνχ ή ηεο εμψζεξµεο µεξηθήο νμείδσζεο πδξνγφλν, είλαη ε ρξεζηµνπνίεζε 

ηεο water gas shift αληίδξαζεο. Η αληίδξαζε φµσο απηή δελ µπνξεί λα ην απνµαθξχλεη 

αξθεηά απνηειεζµαηηθά, ψζηε ην πδξνγφλν ζην νπνίν πεξηέρεηαη λα µπνξεί λα δηνρεηεπηεί 

ρσξίο πξφβιεµα ζηηο ηδηαίηεξα επαίζζεηεο ζηελ παξνπζία ηνπ CO, θπςέιεο θαπζίµνπ 

ραµειψλ ζεξµνθξαζηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη γηα ηελ ρξεζηµνπνίεζε ηνπ πδξνγφλνπ θαη 

ζ‟ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο θπςέιεο θαπζίµνπ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ραµειέο ζεξµνθξαζίεο, 

εθαξµφδνληαη ζπλήζσο θάπνηεο άιιεο ηερληθέο απνµάθξπλζεο ηνπ CO απφ ηε µάδα ηνπ, νη 

νπνίεο απνµαθξχλνπλ απηφ απνηειεζµαηηθφηεξα.   

Μία απφ ηηο πην ζπλεζηζµέλεο ηερληθέο πνπ ρξεζηµνπνηείηαη γη‟ απηφλ ηνλ ζθνπφ, απνηειεί ε 

δηέιεπζε ηνπ πδξνγφλνπ µέζα απφ δηαηάμεηο ιεπηψλ µεµβξαλψλ, νη νπνίεο απνηεινχληαη 

ζπλήζσο απφ παιιάδην (Pd) ή θαη απφ ζπλζεηηθά θξάµαηα απηνχ. Οη ζπγθεθξηµέλεο 

µεµβξάλεο, ιφγσ θαηαζθεπήο, επηηξέπνπλ µφλν ζην πδξνγφλν λα δηέξρεηαη απφ ην 

εζσηεξηθφ ηνπο θαη φρη ηα µφξηα θάπνηαο άιιεο ρεµηθήο έλσζεο. Απηφ ζπµβαίλεη, εμαηηίαο 

ηεο θαηάιιεια δνµεµέλεο λαλνδνµήο ηνπο, ε νπνία δελ επηηξέπεη ζε µεγαιχηεξα µφξηα απφ 

απηά ηνπ πδξνγφλνπ λα δηαπεξάζνπλ ηε µάδα ηεο. Οη µεµβξάλεο απηέο µπνξνχλ λα 

δηαρσξίζνπλ ην CO απφ ην πδξνγφλν µε ηφζε µεγάιε απνηειεζµαηηθφηεηα, ψζηε ην 
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«θαζαξφ» πιένλ πδξνγφλν πνπ παξάγεηαη απφ απηέο λα µπνξεί λα δηνρεηεπηεί ρσξίο 

πξφβιεµα ζε θπςέιεο θαπζίµνπ νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε ραµειέο ζεξµνθξαζίεο.    

Μία δεχηεξε ηερληθή πνπ ρξεζηµνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ CO απφ ην πδξνγφλν 

είλαη θαη ε νμείδσζε απηνχ απφ θαηάιιεινπο θαηαιπηηθνχο µεηαηξνπείο νη νπνίνη δελ 

αληηδξνχλ µε ην πδξνγφλν. Οη θαηαιπηηθνί απηνί µεηαηξνπείο θαηαζθεπάδνληαη απφ 

δηάθνξα θεξαµηθά πιηθά θαη ε ρξεζηµνπνίεζε απηψλ γηα ηελ απνµάθξπλζε ηνπ CO  µπνξεί  

λα θηάζεη ζε απφδνζε έσο θαη 100% ζε ραµειέο ζεξµνθξαζίεο. Λφγσ φµσο ηνπ απμεµέλνπ 

θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπο, νη θαηαιπηηθνί απηνί µεηαηξνπείο ρξεζηµνπνηνχληαη ζπλήζσο 

ζαλ ζπµπιεξσµαηηθή δηαδηθαζία µεηά ηελ πξνεγνχµελε δηαδηθαζία «θαζαξηζµνχ» ηνπ 

πδξνγφλνπ απφ ην CO, δειαδή µεηά ηνλ θαζαξηζµφ ηνπ απφ ηηο µεµβξάλεο ηνπ Pd. 

 

 

 

3.6    Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο θπςέιεο θαπζίκνπ  

πσο είλαη θπζηθφ ν ηνκέαο ησλ θπςειψλ θαπζίκνπ έρεη δηάθνξα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα ζε ζεσξεηηθφ αιιά θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν.Τα πιενλεθηήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζαλ παξαγσγηθέο δηαηάμεηο ελέξγεηαο είλαη: 

 

Απφδνζε  

Οη θπςέιεο θαπζίκνπ ζε ζπζηήκαηα αλακφξθσζεο είλαη θαηα κέζν φξν 30-40% πνηφ 

απνδνηηθέο απφ ηηο ζπκβαηηθέο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο, αλάινγα κε ην θαχζηκν πνπ 

επηιέγεηαη. 

 

Θφξπβνο 

Σρεδφλ αζφξπβα. Τα επίπεδα ερνξχπαλζεο ζηηο πφιεηο είλαη δπλαηφλ λα κεησζνχλ δξαζηηθά. 

 

Έιιεηςε Κηλνχκελσλ Τκεκάησλ 

Φακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο. 

 

Απφθξηζε Σπζηήκαηνο 

Οη θπςέιεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λαέρνπλ άκεζε απφθξηζε ζε απαηηήζεηο θνξηίνπ. 

 

Φακειέο εθπνκπέο-θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ 

Ο πδξαηκφο είλαη ην κφλν πξντφλ ηεοαληίδξαζεο 

 

Πνιιαπιέο ελεξγεηαθέο πεγέο 

Τν πδξνγφλν κπνξεί λα παξαρζεί κεδηάθνξεο δηεξγαζίεο απφ πνιιέο πεγέοελέξγεηαο, απφ 

νξπθηά θαχζηκα φπσο βελδίλε θαη θπζηθφ αέξην έσο απφ ΑΠΔ. 

 

Απηάξθεηα 

Με ρξήζε ΑΠΔ σο αξρηθή πεγή ελέξγεηαο,είλαη δπλαηή ε απεμάξηεζε απφ ηα νξπθηά 

θαχζηκα θαη ε ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία θαη απηάξθεηα ησλ κε-πεηξειαηνπαξαγσγψλ ρσξψλ. 
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Δχθνιε επέθηαζε ηεο νλνµαζηηθήο ηζρχνο ηνπ ζπζηήµαηνο 

 

 

Πνηθηιία εθαξκνγψλ 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κία γθάκα εθαξκνγψλ δίλνληαο ιχζε ζε δηάθνξεο 

αλάγθεο ελψ αλακέλεηαη λα επεθηαζεί θαη αιιν ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζην κέιινλ. 

 

 

 

ζνλ αθνξά ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ απηά είλαη: 

 

Δπεμεξγαζία ελεξγεηαθήο πεγήο-κείσζε απφδνζεο 

Απαίηεζε γηα πξνεπεμεξγαζία ηεο αξρηθήο πεγήο ελέξγεηαο πξνο παξαγσγή πδξνγφλνπ, ε 

νπνία νδεγεί ζε κείσζε ηεο απφδνζεοθαηά 30-40% ηεο απφδνζεο ηνπ θαζαξνχ πδξνγφλνπ. 

 

 

Υςειφ Κφζηνο Παξαγσγήο 

Τν θφζηνο κηαο θπςέιεο θαπζίκνπ θπκαίλεηαη απν 500 έσο 2500 € αλά kW παξαγφκελεο 

ηζρχνο. Τν αληίζηνηρν θφζηνο γηα ηηο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο είλαη 10 έσο 35€ αλά kW. 

 

 

Μέγεζνο ησλ ζπζηεκάησλ 

Μεγαιχηεξεο θπςέιεο.Μεγαιχηεξν βάξνοησλ νρεκάησλ.Δπίζεο, νη αληηδξαζηήξεο 

αλακφξθσζεο απαηηνχλ κεγάιν φγθν. 

 

 

Αμηνπηζηία & Σπληήξεζε 

Σπγθξηηηθά ρακειή αμηνπηζηία κε ηηο ΜΔΚ ιφγσ επαηζζεζίαο ζε κε «θαζαξά» 

θαχζηκα.Αλάγθε γηα εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο ηερληθνχο θαη εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία γηα ηελ 

ζπληήξεζε ησλ θπςειψλ. 

 

 

Απηνλνκία 

Έλα φρεκα θηλνχκελν κε θπςέιεο θαπζίκνπ έρεη πξνο ην παξφλ πην κηθξή απηνλνκία ζε 

ζρέζε κε ηα ζπκβαηηά απηνθίλεηα. 

 

 

Απνδνρή απφ ην θνηλφ 

Αξγή ιφγσ:Αληίιεςεο πεξί ζεκάησλ αζθάιεηαο.Έιιεηςε δηάζεζεο γηα κεηάβαζε ζε λέα 

ηερλνινγία απφ ηηο ΜΔΚ.Γπζπηζηία σο πξνο ηα νθέιε γηα ην πεξηβάιινλ 

 

 

Τππνπνίεζε 
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Δθηφο απφ ηελ ζπκθσλία κεηαμχ Ιαπσλίαο θαη ΔΔ ζρεηηθά κε ηα πξφηππα γηα ηηο θπςέιεο 

θαπζίκνπ δελ ππάξρεη ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ πξνο 

ηελ αλάπηπμε ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο ηππνπνίεζεο. 
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4
O 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

“ΤΓΚΡΙΗ ΚΤΦΔΛΧΝ ΚΑΤΙΜΟΤ ΜΔ ΜΔΚ 

ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ” 

 

 

ΜΔΚ πδξνγόλνπ θαη θπςέιεο θαπζίκνπ 

πσο έρνπκε αλαθέξεη  νη δχν θαηεγνξίεο ελεξγεηαθψλ δηαηάμεσλ κε βάζε ην πδξνγφλν 

είλαη νη θπςέιεο θαπζίκνπ (fuell cell) θαη νη κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο (ΜΔΚ) 

πδξνγφλνπ.Η θηινζνθία θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφο αθνχ νη 

θηλεηήξεο πδξνγφλνπ (φπσο θαη νη θηλεηήξεο βελδίλεο) κεηαηξέπνπλ ηελ ρεκηθή ελέξγεηα 

ηνπ θαπζίκνπ ζε κεραληθή κέζσ ηεο εθηνλσηηθήο δχλακεο ηεο θαπζεο (ζεξκηθή ελέξγεηα, 

ζρήκα 9),  ελψ νη θπςέιεο θαπζίκνπ δελ έρνπλ θηλνχκελα κέξε, φπσο είδακε θαη βαζίδνληαη 

ζε ειεθηξνρεκηθή κεηαηξνπή πνπ παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ρεκηθή θαη ε νπνία 

βέβαηα ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηα νρήκαηα κε ηε βνήζεηα ελφο 

ειεθηξνθηλεηήξα.    

 

 

 
 Σρήκα 9:Γηαθνξά ησλ ζηαδίσλ κεηαηξνπήο ηεο ρεκηθήο ελέξγεηαο κεηαμύ                  

 θπςειώλ θαπζίκνπ θαη ΜΔΚ πδξνγόλνπ 

 

 

4.1   Απόδνζε ΜΔΚ πδξνγόλνπ θαη απόδνζε θπςειώλ θαπζίκνπ 

Σηηο ΜΔΚ πδξνγφλνπ ππάξρεη ην δήηεκα ηεο απφδνζεο ηνπο,θαζψο ην πδξνγφλν 

παξνπζηάδεη πνιχ κηθξή ππθλφηεηα σο πξνο ην κεζάλην ή ηε βελδίλε, ελδεηθηηθά 1 

γξακκάξην αέξηνπ πδξνγφλνπ θαηαιακβάλεη πεξίπνπ 11 ιίηξα ρψξνπ ζε αηκνζθαηξηθή 
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πίεζε. Έηζη παξά ην ζπγθξηηηθά µεγαιχηεξν θαηά µάδα ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν ηνπ (3 

θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηε βελδίλε) ε απφδνζε ηνπ θηλεηήξα φηαλ θαίεη πδξνγφλν κπνξεί λα 

είλαη ίζε κε ηεο βελδίλεο αλ δελ έρεη γίλεη ζπκπίεζή ηνπ ζε κεγάιν βαζκφ ή πγξνπνίεζή ηνπ 

θαη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηείηαη ππεξηξνθνδφηεο.Οπφηε αλ ιάβνπκε ππφςηλ φηη ε απφδνζε 

ελφο απηνθηλήηνπ κε θηλεηήξα βελδίλεο ζηνπο ηξνρνχο είλαη πεξίπνπ 20%  εμαηηίαο ηεο 

ελέξγεηαο πνπ ζπαηαιάηαη ζαλ ζεξκφηεηα κέζσ ηεο εμάηκηζεο θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γπξίδεη ηηο δηάθνξεο αληιίεο,αλεκηζηήξεο θαη γελλήηξηεο, ηφζε 

πεξίπνπ  ζα είλαη θαη ε απνδφζε ελφο θηλεηήξα πδξνγφλνπ ζην απηνθίλεην κε ηηο εληειψο 

βαζηθέο αιιαγέο πνπ ζα έρεη ππνζηεί.Με φιεο ηηο δπλαηέο πξνζαξκνγέο θαη βειηηψζεηο φκσο 

ζηνλ θηλεηήξα(π.ρ ιφγνο ζπκπίεζεο), ψζηε λα ιεηηνπξγεί κε ηε κεγαιχηεξε απφδνζε πνπ 

κπνξεί θαίγνληαο πδξνγφλν απηή κπνξεί λα απμεζεί αθφκε θαη θαηά 15%. Έηζη αλ θαη ε 

ΜΔΚ έρνπλ ζρεηηθά ρακειφ βαζκφ απφδνζεο ιφγσ ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο ηνπο διδ ηνπ 

θχθινπ Carnot, νη ΜΔΚ πδξνγφλνπ έρνπλ βειηησκέλν βαζκφ απφδνζεο πνπ κπνξεί λα 

θζάζεη αθφκα θαη ην 35% 

   

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θπςέιε θαπζίκνπ αλ ηξνθνδνηεζεί κε θαζαξφ πδξνγφλν, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα είλαη κέρξη 80% απνδνηηθή.Γειαδή κεηαηξέπεη ην 80% ηνπ ελεξγεηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ απφ ην πδξνγφλν ζε ειέθηξηθή ελέξγεηα.ζα πξέπεη φκσο λα πνχκε φηη ηα 

πεξηζζφηεξα νρήµαηα θπςειψλ θαπζίµνπ πδξνγφλνπ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί µέρξη 

ζήµεξα θαη ρξεζηµνπνηνχληαη, δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαλαιψλνπλ απεπζείαο 

«θαζαξφ» πδξνγφλν (ιφγσ ηεο αδπλαµίαο απνζήθεπζήο ηνπ µε θάπνηα µέζνδν απνζήθεπζεο 

εθηφο ηεο αέξηαο θαη ηεο πγξήο), αιιά αληίζεηα ιεηηνπξγνχλ µε νξηζµέλα πδξνγνλνχρα 

θαχζηµα ηα νπνία απαηηνχλ έλαλ αλαµνξθσηή θαπζίµνπ (reformer) γηα λα µεηαηξαπνχλ ζε 

«θαζαξφ» πδξνγφλν θαη λα θαηαλαισζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζηηο θπςέιεο θαπζίµνπ. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, ν πςειφο βαζµφο απφδνζεο ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο 

θπςέιεο θαπζίµνπ ηνπο αλαµέλεηαη κεηψλεηαη θη άιιν, εμαηηίαο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πνπ δαπαλάηαη ζηνλ αλαµνξθσηή ηνπο πξνθεηµέλνπ λα µεηαηξέςεη ηα πδξνγνλνχρα ηνπο 

θαχζηµα ζε «θαζαξφ» πδξνγφλν.Θα πξέπεη επίζεο ζηε ζπλέρεηα λα κεηαηξέςνπκε ηελ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε κεραληθή.Απηφ νινθιεξψλεηαη ζηνλ ειεθηξνθηλεηήξα.Έλαο ινγηθφο 

αξηζκφο γηα ηελ απφδνζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα είλαη 80%.Έηζη έρνπκε δαπάλε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηνλ αλακνξθσηή θαη 80% απφδνζε ηεο θπςέιεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη 

κεηέπεηηα 80% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθή κέζσ ηνπ 

ειεθηξνθηλεηήξα.Απηφ καο δίλεη κία ζπλνιηθή απφδνζε πεξίππ 50% θαη αλ ππνινγίζνπκε 

θαη ηηο απψιεηεο απφ εθεί κέρξη ηνπο ηξνρνχο ηνπ απηνθηλήηνπ (ηξηβή,ζεξκφηεηα θηι) 

παίξλνπκε πξνζεγγηζηηθά κία ηειηθή απφδνζε 40%.Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ν ηειηθφο βαζκφο 

απφδνζεο (πξαγκαηηθφο) ζε έλα φρεκα θπςειψλ θαπζίκνπ παξά ηηο δηάθνξεο κεηψζεηο ζηε 

πνξεία ιφγσ ηεο κεηαηξνπήο ελέξγεηαο θαη ησλ απσιεηψλ είλαη θαιφο.Αλ ιάβνπκε ππφςηλ 

θαη ηηο βειηηψζεηο πνπ ήδε έρνπλ αξρίζεη λα πθίζηαληαη νη θπςέιεο θαπζίκνπ ιφγσ εμέιημεο 

μεπεξλάλε πιένλ ηνλ βαζκφ απφδνζεο ησλ ΜΔΚ πδξνγφλνπ.   
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4.2   Αμηνπηζηία 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα ησλ θπςειψλ ζην νπνίν γίλεηαη ζήκεξα πξνζπάζεηα βειηίσζεο 

είλαη απηφ ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο δηάξθεηα δσήο ηνπο θαζψο νη θπςέιεο ηχπνπ PEM είλαη 

αξθεηά επαίζζεηεο ζε κε θαζαξά θαχζηκα θαη ηπρφλ αθαζαξζίεο ζηνλ αέξα ή ζην πδξνγφλν 

δεκηνπξγνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σηεο λέαο γεληάο θπςέιεο φκσο νη 

θαηαιχηεο είλαη πην αλζεθηηθνί θαη απηή ηε ζηηγκή ε δηάξθεηα δσήο ηνπο ππνινγίδεηαη 

πεξίπνπ ζηα 20 ρξφληα. Δπίζεο, γηα ηε ζπληήξεζε ηνπο απαηηνχληαη εηδηθά εξγαιεία θαη 

εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ.Οη ΜΔΚ απν ηελ άιιε έρνπλ δνθηκαζηεί φια απηά ηα 

ρξφληα θαη ε αμηνπηζηία ηνπο είλαη απνδεδεηγκέλε.   

 

4.3    Κόζηνο-παξαγσγή 

Τν θφζηνο επίζεο, είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν 

ζηελ πηνζέηεζε ησλ ηερλνινγηψλ πδξνγφλνπ.Τν θφζηνο ησλ θπςειψλ θαπζίκνπ απηή ηε 

ζηηγκή είλαη πςειφ θαη απηφ δηφηη δελ ππάξρεη βηνκεραλνπνηεκέλε γξακκή παξαγσγήο ηνπο 

θαη ε θάζε κία θαηαζθεπάδεηαη πξνζεθηηθά „ζην ρέξη‟.Ωζηφζν, ην δήηεκα απηφ ζχληνκα ζα 

επηιπζεί θαη ην επφκελν θφζηνο πνπ ζα πξέπεη λα κεησζεί είλαη ησλ θαηαιπηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ είλαη επελδπκέλα κε πιαηίλα,ηα νπνία είλαη αξθεηά αθξηβά. Οη πεξηζζφηεξνη 

θαηαζθεπαζηέο δελ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ιφγνπο αληαγσληζκνχ αιιά γλσξίδνπκε πσο ην 

Chevrolet Equinox δηαζέηεη 80 γξακκάξηα πιαηίλαο ζηελ 4
ε
 γεληά θπςειψλ. Η λέα, 5

ε
 γεληά, 

ηεο GM πεξηέρεη πεξίπνπ 30 γξακκάξηα πιαηίλαο θαη ζην κέιινλ αλακέλεηαη λα πεξηνξηζηεί 

ζηα 10 γξακκάξηα.Τν θφζηνο Σηηο ΜΔΚ πδξνγφλνπ απ‟ηελ άιιε είλαη ζε αηζζεηά 

ρακειφηεξα επίπεδα θαη απηφ δηφηη ε ηερλνινγία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο ήδε 

ππάξρεη θαη δελ ρξεηάδνληαη ηεξάζηηα θνλδχιηα γηα αιιαγέο ζηηο γξακκέο παξαγσγήο ησλ 

θηλεηήξσλ αθνχ ,φπσο είδακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην κία ζπκβαηή ΜΔΚ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί κε πδξνγφλν κε ηηο θαηάιιειεο αιιαγέο ζην ζχζηεκα ςεθαζκνχ, ζην ζχζηεκα 

ηξνθνδνζίαο θαη απνζήθεπζεο θαη κεηά απφ λέα ραξηνγξάθεζε ζηελ αλάθιεμε. 

 

4.4     δπλαηόηεηεο εμέιημεο  

Οη δπλαηφηεηεο εμέιημεο θαη βειηίσζεο πνπ ππάξρνπλ ζην θιάδν ησλ θπςειψλ θαπζίκνπ 

είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ πνιχ κεγαιχηεξεο απφ απηέο ησλ ΜΔΚ πδξνγφλνπ θαζφηη απηέο 

έρνπλ πνιχ µεγαιχηεξεο ζεσξεηηθέο δπλαηφηεηεο γηα µεηαηξνπή θαη απνδνηηθφηεηα 

παξαγσγήο ηεο ελέξγεηαο, ελψ ε βειηίσζή ηνπο θαη ζε φινπο ηνπο άιινπο ηνκείο ηνπο,φπσο 

ε αμηνπηζηία,ν φγθνο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ην θφζηνο ηνπο έρεη μεθηλήζεη 

ήδε.Αλακέλεηαη φηη ζε ιίγα ρξφληα ζα γίλεη έθξεμε ηεο αλάπηπμεο θαη βειηίσζήο ηνπο,φηαλ 

ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζα επλλννχλ θάηη ηέηνην.Οη ΜΔΚ φκσο αλ θαη είλαη θπζηνινγηθφ 

λα εμειίζζνληαη θαη απηέο ζηε πνξεία ηνπ ρξφλνπ θαη ζίγνπξα ζα βειηηψλνληαη ζηαζεξά, 

είλαη ζε επξεία ρξήζε πνιιά ρξφληα θαη δελ αλακέλνληαη θάπνηα δξακαηηθά άικαηα 

εμέιημήο ηνπο, αθνχ απηέο έρνπλ βειηησζεί ήδε ζε φιε απηή ηε δηάξθεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη.Η πεξίπησζε ηνπ „άκεζνπ‟ ςεθαζκνχ ζε ΜΔΚ πδξνγφλνπ βέβαηα 

παξνπζηάδεη αξθεηφ ελδηαθέξνλ εμέιημεο θαη αλακέλεηαη λα απαζρνιήζεη ηνπο εηδηθνχο.  
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4.5    θηιηθόηεηα ζην πεξηβάιινλ 

Σρεηηθά κε ηε θηιηθφηεηά ηνπο πξνο ην πεξηβάιινλ νη δχν ελεξγεηαθέο δηαηάμεηο 

παξνπζηάδνπλ πνιχ θαιέο επηδφζεηο θαη κεγάια πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ΜΔΚ 

νξπθηψλ θαπζίκσλ. Σηνπο δηάθνξνπο ξχπνπο πνπ εθπέµπνληαη θαηά ηελ πξαγµαηηθή θαχζε 

ηνπ πδξνγφλνπ µέζα ζε ΜΔΚ, αλήθνπλ θαηά πξψην ιφγν ηα δηάθνξα νμείδηα ηνπ αδψηνπ 

(NOx) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έλσζε ηνπ αηµνζθαηξηθνχ νμπγφλνπ µε ην αηµνζθαηξηθφ 

άδσην πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ αηµνζθαηξηθφ αέξα µε ηνλ νπνίν αληηδξά. Δπίζεο, θαηά ηελ 

πξαγµαηηθή ηνπ θαχζε ζε ΜΔΚ, πξνθχπηνπλ θαη πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο απφ CO, CO2 

θαζψο θαη άθαπζηνπο πδξνγνλάλζξαθεο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηελ αληίδξαζε θαχζεο 

ηνπ αηµνζθαηξηθνχ αέξα θαη ηνπ πδξνγφλνπ αληίζηνηρα µε ηηο πνζφηεηεο ιηπαληηθψλ θαη 

ειαίσλ πνπ πεξηέρνληαη µέζα ζηηο ΜΔΚ θαζψο πάληνηε ζηνπο θηλεηήξεο, θάπνηα ειάρηζηε 

πνζφηεηα ιηπαληηθνχ θαηαθέξλεη λα εηζρσξεί ζην ζάιαµν θαχζεο θαη θαίγεηαη µαδί µε ην 

µείγµα. Γεληθά πάλησο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπµε, φηη νη παξαπάλσ ξχπνη είλαη ζίγνπξα 

πνιχ ιηγφηεξνη ζε πνζφηεηα φζν απηνί πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θαχζε ησλ δηαθφξσλ 

νξπθηψλ θαπζίµσλ ζε ΜΔΚ, αλαθεξφµελνη πάληα ζηηο ίδηεο ζηνηρεηνµεηξηθέο πνζφηεηεο θαη 

ζπλζήθεο θαχζεο. Μάιηζηα, µπνξνχµε λα πνχµε, φηη γηα ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ πνπ 

παξάγνληαη θαηά ηελ πξαγµαηηθή θαχζε ηνπ πδξνγφλνπ ζε ΜΔΚ, επεηδή ε θαχζε απηνχ 

µπνξεί λα γίλεη αξθεηά απνδνηηθά θαη µε «θησρά» µίγµαηα θαχζεο, µε θαηάιιειε ξχζµηζε 

ησλ ΜΔΚ µπνξνχλ λα ειαηησζνχλ ζεµαληηθά ηα εθπεµπφµελα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, 

θηάλνληαο έηζη ζε αξθεηά ραµειά επίπεδα (ηππηθά µέρξη θαη ην ¼ απηψλ πνπ εθπέµπνληαη 

ζηηο ΜΔΚ βελδίλεο).Οη θπςέιεο θαπζίκνπ δελ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ θαζφινπ θαζψο 

απειεπζεξψλνπλ κφλν λεξφ (πδξαηκνχο) θαη  ειεθηξηθφ ξεχκα θαη απνηεινχλ έηζη κία πνιχ 

θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ επηινγή . 

 

 

4.6    ηνκείο εθαξκνγώλ 
Δδψ φκσο ππάξρεη θαη άιιε κία δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ελεξγεηαθψλ 

δηαηάμεσλ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηα πεδία ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο. Σηελ πεξίπησζε ησλ 

ΜΔΚ δειαδή, ε έξεπλα πνπ ζρεηίδεηαη ζήµεξα µε ηε ρξεζηµνπνίεζή ηνπ ζ‟απηέο, 

πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζηνλ ηνµέα ησλ µεηαθνξψλ θαη ηδηαίηεξα ζ‟απηφλ ησλ επηβαηηθψλ 

νρεµάησλ ζηνλ νπνίν επηθεληξσζήθακε. Σε αληίζεζε, ε έξεπλα θαη αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ θπςειψλ θαπζίµνπ έρεη πιένλ επεθηαζεί θαη ζε δηάθνξνπο άιινπο ηνµείο 

εθηφο απηνχ ησλ µεηαθνξψλ, φπσο γηα παξάδεηγµα ζηνλ ηνµέα ηεο παξαγσγήο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο ζπµπαξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξµφηεηαο, ζηελ 

απνθεληξσµέλε παξαγσγή ηζρχνο (π.ρ. ζηε βηνµεραλία), ζηηο εθαξµνγέο µηθξήο ηζρχνο 

(θσηαγψγεζε απνµαθξπζµέλσλ πεξηνρψλ, ηαµπέιεο δξφµσλ, ζηαζµνί επηθνηλσληψλ, 

µεηεσξνινγηθνί ζηαζµνί θ.ι.π.), ζηηο θνξεηέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (θνξεηά ηειέθσλα, 

Laptop, θάµεξεο, θνξεηέο ζπζθεπέο ήρνπ θ.ι.π.), ζηηο δηαζηεµηθέο εθαξµνγέο 

θ.α..Βιέπνπκε ινηπφλ φηη νη θπςέιεο θαπζίκνπ κπνξνχλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε πνηθηιία 

εθαξκνγψλ. 
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4.7   Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ζε πξσηόηππα νρήκαηα θαηαλάισζεο πδξνγόλνπ 

Παξαθάησ ζα παξαζέζνπκε νξηζκέλα παξαδείγκαηα εθαξµνγήο ηεο ελεξγεηαθήο 

ηερλνινγίαο ηνπ πδξνγφλνπ  ζε νρήκαηα,θπξίσο απηνθίλεηα,(βι. επφµελεο ζειίδεο) γηα λα 

δείμνπκε φηη ε ελεξγεηαθή ηερλνινγία ηνπ πδξνγφλνπ είλαη µηα ιχζε εθηθηή θαη πξαθηηθά 

εθαξµφζηµε. 

Με αθνξκή ηε ζχγθξηζε πνπ θάλακε παξαπάλσ αλαθέξνπκε εδψ φηη θάπνηνη 

θαηαζθεπαζηέο έρνπλ θαηεπζχλεη ηελ εξεπλεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα πξνο ηελ ηερλνινγία 

ησλ θπςειψλ θαπζίµνπ θαη άιινη πξνο ηε γλψξηµε ηερλνινγία ησλ µεραλψλ εζσηεξηθήο 

θαχζεο. Έηζη, µεγάινη θαηαζθεπαζηέο φπσο ε GM, ε Honda, ε Toyota, ε Mercedes θαη ε 

Hyundai έρνπλ παξνπζηάζεη πξσηφηππα νρήµαηα πνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπο θξχβνπλ 

ζπζηνηρίεο θπςειψλ θαπζίµνπ, ελψ άιιεο µεγάιεο απηνθηλεηνβηνµεραλίεο φπσο ε BMW, ε 

Ford θαη ε Mazda έρνπλ πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο θηλεηήξσλ ηεο γθάµαο ηνπο 

γηα ηελ πξνζαξµνγή απηψλ ζηελ θαχζε πδξνγφλνπ. µσο αθφµα θαη απηνί νη 

θαηαζθεπαζηέο αλαγλσξίδνπλ πσο ε επηινγή ηεο θαχζεο ηνπ πδξνγφλνπ γηα ηελ θίλεζε ησλ 

νρεµάησλ απνηειεί απιά ηελ γέθπξα γηα ηελ µεηάβαζε ζηελ ηερλνινγία ησλ θπςειψλ 

θαπζίµνπ. 

Κάζε θαηαζθεπαζηήο φκσο αθνινπζεί δηαθνξεηηθή θηινζνθία ζηηο ηερλνινγηθέο επηινγέο 

ηνπ. Έηζη, ε BMW, φπσο θαη ε Mazda, επηιέγνπλ ηελ ηερλνινγία θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο 

θαχζεο µε δπλαηφηεηα θαχζεο είηε βελδίλεο, είηε πδξνγφλνπ (dual fuel) µε ηελ ελαιιαγή λα 

γίλεηαη απιά µε ην πάηεµα ελφο δηαθφπηε. Η Mazda γηα ηελ µεηαηξνπή δελ επέιεμε θάπνηνλ 

εµβνινθφξν ηεηξάρξνλν θηλεηήξα ηεο γθάµαο ηεο αιιά ηνλ πεξηζηξνθηθφ θηλεηήξα Wankel 

µε ηελ νλνµαζία RENESIS.  

 

Η πξψηε απφπεηξα ηεο BMW ζην ηερλνινγηθφ πεδίν ησλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο 

πδξνγφλνπ ήηαλ ε παξνπζίαζε ηνπ πξσηφηππνπ 728hL ην έηνο 1998, µε εμαθχιηλδξν 

θηλεηήξα απνθιεηζηηθά θαχζεο πδξνγφλνπ ρσξεηηθφηεηαο 2800θ.εθ. θαη απφδνζεο 110hp 

(80kW). Τν απηνθίλεην απηφ πνπ βαζίζηεθε ζην αµάμσµα ηεο ζεηξάο 7, απνηέιεζε ηνλ 

πξφδξνµν ηνπ επφµελνπ εγρεηξήµαηνο ηεο BMW, ηελ 750hL (ρξνληάο 1999) ε νπνία ππήξμε 

ην πξψην απηνθίλεην ηεο BMW µε δπλαηφηεηα επηινγήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα µε 

θαχζε πδξνγφλνπ ή βελδίλεο θαη‟ επηινγή ηνπ νδεγνχ, θαη έλα απφ ηα πξσηνπφξα νρήµαηα 

ζηελ απνζήθεπζε πγξνπνηεµέλνπ πδξνγφλνπ ζε θξπνγνληθέο ζπλζήθεο.Δπίζεο γηα ηελ 

ηξνθνδνζία φισλ ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεµάησλ ηνπ απηνθηλήηνπ, αληί ηεο 

ζπµβαηηθήο µπαηαξίαο, είρε εμειηρζεί απφ ηελ BMW εηδηθά γηα ηελ 750hL µία θπςέιε 

θαπζίµνπ ηάζεο 42V θαη ηζρχνο 5kW. 
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             Σρήκα 10: BMW 750hL (1999) 

 

 

Σηε ζπλέρεηα ην 2001 ε Βαπαξηθή εηαηξία παξείγαγε ηελ BMW 745h, θαη απηή µε 

δπλαηφηεηα δηηηήο επηινγήο θαπζίµνπ, θαη επίζεο  ην 2001 παξνπζίαζε έλα αθφµε 

πεηξαµαηηθφ µνληέιν πδξνγφλνπ, ην BMW MINI Cooper Hydrogen, µε θηλεηήξα 

απνθιεηζηηθά θαχζεο πδξνγφλνπ. Τν µνληέιν απηφ βαζίζηεθε ζην αµάμσµα ηνπ απινχ 

MINI Cooper, θαη δηέζεηε ηεηξαθχιηλδξν θηλεηήξα 1600θ.εθ. µε ηηο απαξαίηεηεο, φµσο, 

ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ µε θαχζε πδξνγφλνπ ελψ ην ξεδεξβνπάξ πδξνγφλνπ 

δελ θαηαιάµβαλε µέξνο ηνπ ρψξνπ απνζθεπψλ ή ηνπ ζαιάµνπ επηβαηψλ θαζψο είρε ηηο 

δηαζηάζεηο θαη ην ζρήµα ελφο ζπµβαηηθνχ ξεδεξβνπάξ θαπζίµνπ. 

Τν επφµελν βήµα ηεο BMW ην 2003 αθνξνχζε θαη πάιη ζην αµάμσµα ηεο ζεηξάο 7, µφλν 

πνπ πιένλ ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θηλεηήξα έρεη απμεζεί ζηα 6 ιίηξα. Ο λένο 12-θχιηλδξνο 

θηλεηήξαο ηνπ απηνθηλήηνπ απνδίδεη θαηά ηελ θαχζε πδξνγφλνπ µέγηζηε ηζρχ 231hp ζηηο 

5500rpm θαη θηάλεη ηα 337Nm ηεο µέγηζηεο ξνπήο, πνιχ ραµειά ζην θάζµα ησλ ζηξνθψλ, 

µφιηο ζηηο 2000rpm. Καη ζε απηφ ην πξσηφηππν ππάξρεη ε επηινγή ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα 

ηφζν µε πδξνγφλν φζν θαη µε βελδίλε.Έπεηηα ηνλ Ννέµβξην ηνπ 2007 παξνπζηάζηεθε ε 

BMW Hydrogen 7 (εηθ. 7) κε ηε γλσζηή δηηηή δπλαηφηεηα επηινγήο θαπζίκνπ πνπ απνηειεί 

ην πξψην απηνθίλεην παξαγσγήο µε θηλεηήξα πδξνγφλνπ.Έρεη δσδεθαθχιηλδξν θηλεηήξα 

έμη ιίηξσλ ν νπνίνο έρεη δερζεί ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ θαχζε πδξνγφλνπ θαη 

απνδίδεη 260 ίππνπο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ µε νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν θαχζηµα, µε ηε 

µέγηζηε ξνπή ησλ 390Nm λα απνδίδεηαη ζηηο 4300rpm. 
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Σρήκα 11: o 12-θύιηλδξνο θηλεηήξαο έμη ιίηξσλ ηεο BMW Hydrogen 7. ∆εμηά δηαθξίλεηαη ε δηάηαμε 

ησλ µεραληθώλ ζπζηεµάησλ όπσο ν θηλεηήξαο, ην θηβώηην ηαρπηήησλ, ν άμνλαο µεηάδνζεο θαη ε 

δεμαµελή πδξνγόλνπ 

 

 

Η βηνµεραλία απηνθηλήησλ Ford έρεη θάλεη ηα δηθά ηεο βήκαηα ζε ζρέζε κε ηα απηνθίλεηα 

ηερλνινγίαο πδξνγφλνπ.Η πξψηε ηεο πξνζπάζεηα ην 2001 είρε ζαλ απνηέιεζκα ην Ford 

P2000 Hydrogen ICE µε µεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο πδξνγφλνπ απνθιεηζηηθά.Σηε ζπλέρεηα 

έβγαιε θαη ην πεηξακαηηθφ πβξηδηθφ κνληέιν  Ford H2RV κε έλαλ θηλεηήξα εζσηεξηθήο 

θαχζεο πδξνγφλνπ απφδνζεο 110 ίππσλ πνπ ζπλδπάδεηαη µε έλαλ ειεθηξνθηλεηήξα 

απφδνζεο 33 ίππσλ θαη ην 2004 παξήγαγε ην πξσηφηππν Focus C-Max H2ICE κε θηλεηήξα 

εζσηεξηθήο θαχζεο πδξνγφλνπ ρσξεηηθφηεηαο 2,3lt θαη ηζρχνο 110hp (82kW). 

 

Η Mazda έρεη αλαπηχμεη θαη απηή ηα δηθά ηεο κνληέια ηερλνινγίαο θαχζεο πδξνγφλνπ. Τν 

πξσηφηππν RX-8 RE πνπ δεκηνχξγεζε ην 2003 έθεξε θάησ απφ ην µπξνζηηλφ θαπφ ηνπ, ηνλ 

πξψην πεξηζηξνθηθφ θηλεηήξα ζηελ ηζηνξία ηεο απηνθίλεζεο µε δηηηή επηινγή θαπζίµνπ 

πδξνγφλνπ ή βελδίλεο. 

  

 
 Σρήκα 12: MAZDA RX-8 RE µε ηνλ θηλεηήξα πεξηζηξεθόµελνπ εµβόινπ ηύπνπ Wankel 
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Σηηο πεξηπηψζεηο απηνθηλήησλ κε θπςέιεο θαπζίκσλ ηχπνπ PEM,δηάθνξεο εηαηξίεο έρνπλ 

παξνπζηάζεη κνληέια πνπ θηλνχληαη κε βάζε απηή ηε δηάηαμε,διδ απν ειεθηξνθηλεηήξα πνπ 

ηξνθνδνηείηαη απν θπςέιεο θαπζίκνπ.Σηελ παξαθάησ εηθφλα δηαθξίλνηαη ραξαθηεξηζηηθά νη  

ζηήιεο θπςέισλ θαπζίκνπ κέζα ζην απηνθίλεην. 

  

 
Σρήκα 13: Μεραλή απηνθίλεηνπ ηξνθνδνηνύµελε από ζηήιε θπςέισλ PEMFC ζε ζεηξά 

 

 

Η Ιαπσληθή Honda έβγαιε ζε παξαγσγή ην 2008 ίζσο ην θαιχηεξν απηνθίλεην παξαγσγήο 

κε θπςέιεο θαπζίκνπ πδξνγφλνπ,ην Honda FC-X Clarity πνπ δηαζέηεη έλαλ 

ειεθηξνθηλεηήξα ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο πνπ απνδίδεη 134 ίππνπο θαη 256 Nm 

ζηξεπηηθήο ξνπήο. 

 
Σρήκα 14:  Τν Honda FC-X Clarity 
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Η Kνξεάηηθε Hyundai επίζεο αλέπηπμε ην Hyundai ix35 ην νπνίν επηιέρζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε σο ην κνλαδηθφ φρεκα γηα ηελ πιαηθφξκα δνθηκψλ θπςειψλ θαπζίκνπ 

γηα ηελ Δπξψπε.Τν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν έρεη θαιέο επηδφζεηο  θαη απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 

650 ρηιηνκέηξσλ. 

  

 
Σρήκα 15:  Τν Hyundai ix35 

 

 

Να αλαθέξνπκε επίζεο φηη ε ηερλνινγία πδξνγφλνπ είλαη ην ίδην εχθνια αμηνπνηήζεκε θαη 

ζηα ιεσθνξεία ,ζηα νπνία έρεη εθαξκνζηεί ήδε ζε θάπνηεο ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία,είηε κε 

θπςέιεο θαπζίκνπ είηε κε θηλεηήξεο θαχζεο πδξνγφλνπ,ελψ έρεη βξεη εθαξκνγέο θαη ζε 

άιια νρήκαηα φπσο θνξηεγά,κεραλάθηα θαη βνεζεηηθά νρήκαηα. 

 

 

4.8   Δπίινγνο 

 

Οη θπςέιεο θαπζίκνπ είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη καθξνρξφληα ζα επηθξαηήζνπλ έλαληη ησλ 

ΜΔΚ πδξνγφλνπ, αιιά νη ηειεπηαίεο είλαη ε γέθπξα πξνο ην παξφλ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ 

κεηάβαζε ηεο ηερλνινγίαο πδξνγφλνπ. 

Οη πξννπηηθέο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ δχν πεξηπηψζεσλ ινηπφλ δηαθέξνπλ αιιά 

αλεμάξηεησο απηνχ, γηα λα θαηαθέξεη λα γίλεη ζην µέιινλ εθηθηή ε µαδηθήο θιίµαθαο 

ρξήζε ηνπ πδξνγφλνπ ζε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ελεξγεηαθέο δηαηάμεηο, ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα  

εμαζθαιηζηεί φηη ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ µειινληηθψλ ηνπ ζπζθεπψλ ζα 

παξνπζηάδνπλ ηηο ίδηεο ή θαη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε µε ηηο ζπζθεπέο ησλ ζπµβαηηθψλ 

νξπθηψλ θαπζίµσλ, δειαδή ηελ ίδηα ή µεγαιχηεξε παξαγσγή ηζρχνο θαη απνδνηηθφηεηα, 

παξφµνηα ή µηθξφηεξε θαηαλάισζε θαπζίµνπ, απμεµέλε αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα. Δπίζεο 
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είλαη πξνθαλέο, φηη ε µαδηθή παξαγσγή ησλ µειινληηθψλ ελεξγεηαθψλ δηαηάμεσλ ηνπ 

πδξνγφλνπ ζα θαζνξηζηεί ζε ζεµαληηθφ βαζµφ θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα απηψλ λα παξάγνληαη 

µαδηθά θαη µε νηθνλνµηθά βηψζηµν ηξφπν, δειαδή θζελά θαη αληαγσληζηηθά φπσο θαη νη 

ησξηλέο ελεξγεηαθέο δηαηάμεηο ησλ νξπθηψλ θαπζίµσλ.  

Τέινο, άµεζε επηξξνή ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα µαδηθή παξαγσγή ζα δηαδξαµαηίζεη θαη ε 

δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπαζηνχλ ζε βηνµεραληθή θιίµαθα, δειαδή θάησ απφ έλα 

«θαζεζηψο» παξαγσγήο πνπ ζα δηέπεηαη απφ εξγνλνµηθφηεηα θαη πξνηππνπνίεζε. 
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