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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σν παξόλ ηεύρνο απνηειεί ηελ Γηπισκαηηθή εξγαζία πνπ εθπνλήζεθε ζην 

Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Η ζεκαζία 

απηήο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ζεκαληηθό  εγρεηξίδην  ηόζν γηα εκάο ηνπο  θνηηεηέο πνπ 

εκπινπηίδνπκε ηηο γλώζεηο  καο , αιιά θαη γηα ην επξύ θνηλό  κε ηελ ελεκέξσζε  

ελαιιαθηηθώλ θαπζίκσλ πάλσ ζηελ απηνθίλεζε , αιιά θαη γεληθόηεξα ζηηο 

ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. Κύξηνο ζηόρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα γίλεη 

ελεκέξσζε  ηεο ρξήζεο ηνπ πδξνγόλνπ σο θαύζηκν ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηελ 

ηερλνινγηθή ηνπ εμέιημε πάλσ ζηελ απηνθίλεζε, σο κία από ηηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, 

πνπ ζα σθειήζνπλ ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ, όπσο (θαηλόκελν 

ζεξκνθεπίνπ, όμηλε βξνρή θ.α.), πνπ απνηεινύλ ζνβαξά δεηήκαηα γηα ηελ 

αλζξώπηλε πγεία, αιιά θαη  γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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ηελ παξνύζα εξγαζία κειεηάηαη ε ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ πδξνγόλνπ σο 

θαύζηκν «πάλσ» ζηηο κεηαθνξέο θαη εηδηθόηεξα ζηελ ρξήζε επηβαηεγνύ  

απηνθηλήηνπ.  

  Αξρηθά ζα γίλεη αλαθνξά  ζηηο κεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεο (Μ.Δ.Κ.) θαη ζηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο ηύπνπο ηνπο, κε ηελ ζρεηηθή  αθνινπζία κηα ηζηνξηθήο αλαδξνκήο. 

Δλ ζπλερεία ζα πεξηγξάθνπλ  νη παξαγόκελεο εθπνκπέο  ζπκβαηηθώλ θαπζαεξίσλ 

πνπ απνηεινύλ ζνβαξό πξόβιεκα. 

ηελ πνξεία εμεηάδνπκε ηηο κεζόδνπο παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο 

πδξνγόλνπ, θαζώο θαη ηελ επηζήκαλζε  βαζηθώλ θπζηθώλ θαη ρεκηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ. 

Μεηέπεηηα πεξηγξάθεηαη ε ρξήζε ηνπ πδξνγόλνπ ζην απηνθίλεην, θαηαζθεπαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, όπσο δνκή θηλεηήξα κε ελεξγεηαθέο θπςέιεο θαη ζύγθξηζε κε απηά 

ησλ  ζπκβαηηθώλ  Μ.Δ.Κ. Αθόκε ζα εμεηαζηνύλ θαη πηζαλά πξνβιήκαηα θαύζεο 

πδξνγόλνπ ζηηο Μ.Δ.Κ. 

Σέινο ζα επηζεκαλζνύλ ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηελ απηνθίλεζε κε πδξνγόλν, 

θαη ζα γίλεη  παξνπζίαζε πξόηππσλ κνληέισλ θνξπθαίσλ απηνθηλεηνβηνκεραληώλ 

πνπ απνηεινύλ πξσηνπόξνη ζηελ θαηαζθεπή απηνθηλήησλ κε ρξήζε θαπζίκνπ 

πδξνγόλνπ. 

πκπεξαζκαηηθά ε ρξήζε ηνπ πδξνγόλνπ σο θαύζηκν  ζηελ απηνθίλεζε 

απνηειεί ζνβαξή ελαιιαθηηθή ιύζε ζηελ αληηκεηώπηζε ζνβαξώλ δεηεκάησλ. Η 

ρξήζε ηνπ ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηηο κεηαθνξέο. Όκσο 

έληνλνο πξνβιεκαηηζκόο ππάξρεη ζην θόζηνο παξαγσγήο, πνπ «βξίζθεηαη» ζε 

πςειά επίπεδα θαη ζα απνηειέζεη έληνλν πξνβιεκαηηζκό ζηελ επηζηεκνληθή 

θνηλόηεηα. 
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Σν πδξνγόλν απνηειεί από ηα πξώηα ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην 

ζύκπαλ. Δίλαη έλα ζηνηρείν άρξσκν, άγεπζην, άνζκν θαη κε ηνμηθό. Σν πδξνγόλν 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξώηε ύιε, σο θαύζηκν ή σο θνξέαο ελέξγεηαο θαη σο 

κέζν απνζήθεπζεο. Υξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο εθαξκνγέο, ζηνπο ηνκείο ηεο 

βηνκεραλίαο, ησλ κεηαθνξώλ, σο ελέξγεηα θαη ζηα θηίξηα. Γηα ηελ παξαγσγή 

πδξνγόλνπ από αλακόξθσζε πδξνγνλαλζξάθσλ, θαηαλαιώλεηαη πεξίπνπ ην (20-

30%) ηνπ πδξνγνλάλζξαθα θαη εθιύνληαη ζπλεπώο αέξηα ηνπ «ζεξκνθεπίνπ».  

Σν πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο παξακέλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ειεθηξόιπζεο, εθόζνλ ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πξνέξρεηαη από νξπθηά θαύζηκα. Δάλ 

όκσο ε ειεθηξηθή ελέξγεηα έρεη παξαρζεί από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ηόηε 

θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ πδξνγόλνπ εθιύνληαη κεδεληθνί ξύπνη. 

Δπί ηνπ παξόληνο ην πδξνγόλν έρεη θπξίσο βηνκεραληθή ρξήζε ελώ νη 

ελεξγεηαθέο ρξήζεηο ηνπ απνηεινύλ ειάρηζην πνζνζηό. Η βηνκεραλία ακκσλίαο 

θαηαλαιώλεη ην (50) (%) ηνπ παξαγόκελνπ πδξνγόλνπ θαη ηα δηπιηζηήξηα ην (37 %). 

εκαληηθέο θαηαλαιώζεηο έρεη θαη ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ (πδξνγόλσζε ειαίσλ). Ο 

βαζηθόο ελεξγεηαθόο ρξήζηεο ηνπ πδξνγόλνπ είλαη ε δηαζηεκηθή βηνκεραλία. 

Σν πδξνγόλν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ελαιιαθηηθό θαύζηκν ζε πιήζνο 

(θαηάιιεια ηξνπνπνηεκέλσλ) ηερλνινγηώλ θαύζεο όπσο θαηαιπηηθνύο θαπζηήξεο, 

ιέβεηεο αεξίνπ, αεξνζηξόβηινπο θαη θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο. Η θαύζε ηνπ 

πδξνγόλνπ παξάγεη λεξό αιιά, ιόγσ ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ θαύζεο, 

παξάγνληαη θαη νμείδηα ηνπ αδώηνπ. 

Οη θπςειίδεο θαπζίκνπ είλαη κία ζρεηηθά πξόζθαηε ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη 

κέζσ ειεθηξνρεκηθήο αληίδξαζεο ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, κε κόλν 

ππνπξντόλ ην λεξό. Η ιεηηνπξγία ηνπο είλαη αληίζηξνθε από απηή κηαο 

ειεθηξνιπηηθήο κνλάδαο θαη πξνζνκνηάδεη ηε ιεηηνπξγία κηαο κπαηαξίαο, κε ηε 

δηαθνξά όηη δελ έρεη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο εμάληιεζεο ηνπ θαπζίκνπ. 

 Θέκαηα απεμάξηεζεο από εηζαγόκελνπο πδξνγνλάλζξαθεο αθ‘ ελόο αιιά θαη 

κείσζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ από ηε ρξήζε νξπθηώλ θαπζίκσλ αθ‘ 
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εηέξνπ, νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ζην κέιινλ ην πδξνγόλν πνπ ζα παξάγεηαη 

από ΑΠΔ ζα παίμεη ζεκαληηθό ξόιν: 

 

 

 κεζνπξόζεζκα, σο κέζν απνζήθεπζεο ελέξγεηαο 

 καθξνπξόζεζκα, σο θαζαξό θαύζηκν γηα απνθεληξσκέλε παξαγσγή 

ελέξγεηαο (γηα ζέξκαλζε) ή γηα ηηο κεηαθνξέο (θαύζηκν ζηα απηνθίλεηα). 

 Τπό απηό ην ζθεπηηθό, ε επξσπατθή βηνκεραλία έρεη απνδνζεί ζε έλαλ αγώλα 

δξόκνπ γηα λα πιεζηάζεη ηηο ΗΠΑ θαη ηελ Ιαπσλία ζηηο ηερλνινγίεο γηα παξαγσγή – 

ρξήζε πδξνγόλνπ. Αληίζηνηρα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ζαλ ζέκα πξώηεο 

πξνηεξαηόηεηαο ηελ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε ζην ρώξν απηό. Οξηζκέλεο ρώξεο 

πινύζηεο ζε δπλακηθό ΑΠΔ όπσο ε Ννξβεγία θαη ε Ιζιαλδία, έρνπλ μεθηλήζεη 

ζεκαληηθά εζληθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ παξαγσγή, ρξήζε θαη εμαγσγή πδξνγόλνπ 

ζε άιιεο ρώξεο. 

 ήκεξα, ε πνζόηεηεο πδξνγόλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη  παξακέλνπλ 

πεξηνξηζκέλεο θαη ην πδξνγόλν παξάγεηαη θαηά θύξην ιόγν από νξπθηά θαύζηκα. 

ηόρνο  είλαη, αθελόο, ε απαλζξαθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο πδξνγόλνπ –ε νπνία 

θαζίζηαηαη δπλαηή ράξε ζηελ ηαρεία κείσζε ηνπ θόζηνπο ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ 

ελέξγεηαο θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ– θαη, αθεηέξνπ, ε 

επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ πδξνγόλνπ ζε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ηα νξπθηά θαύζηκα.[28] 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ 

 

 

 
ΑΝ = Άλσ Νεθξό εκείν 

ΚΝ = Κάησ Νεθξό εκείν 

Μ.Δ.Κ. = Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καύζεο 

CNG = πκπηεζκέλν θπζηθό αέξην (Compressed Natural Gas) 

LPG = Τγξνπνηεκέλν αέξην πεηξειαίνπ (Liquefied Petroleum Gas) 

PFI = Έγρπζε θαπζίκνπ δηα ζύξαο (Port Fuel Injection) 

DI = Απεπζείαο έγρπζε (Direct Injection) 

SR = Αλακόξθσζε αηκώλ (Steam Reforming) 

ATR = Απηνζεξκηθή αλακόξθσζε (Auto-thermal Reactor) 

POX = Μεξηθή νμείδσζε πδξνγνλαλζξάθσλ (Partial Oxidation) 

PEMFC = Κπςέιε θαπζίκνπ κεκβξάλεο αληαιιαγήο πξσηνλίσλ (Proton Exchange 

Membrane Fuel Cell) 

PAFC = Κπςέιε θαπζίκνπ θσζθνξηθνύ νμένο (Phosphoric Acid Fuel Cell) 

AFC = Κπςέιε θαπζίκνπ αιθαιίσλ (Alkaline Fuel Cell) 

MCFC = Κπςέιε θαπζίκνπ αλζξαθηθώλ αιάησλ 

SOFC = Κπςέιε θαπζίκνπ ζηεξενπνηεκέλσλ νμεηδίσλ (Solid Oxides Fuel Cell) 

DMFC = Κπςέιε θαπζίκνπ κεζαλόιεο (Direct Methane Fuel Cell) 

PEC = Φσηνειεθηξνρεκηθή δηάζπαζε λεξνύ ζε θπςέιε (PhotoElectrochemical Cell) 

CPOX = Μεξηθή νμείδσζε πδξνγνλαλζξάθσλ κε θαηαιύηε (Catalytic Partial 

Oxidation) 

AEL = Αιθαιηθή ειεθηξόιπζε (Alkaline Electrolysis) 

SI = Αλάθιεμε κε ζπηλζήξα (Spark Ignition) 

LHV = Καηώηαηε ζεξκνγόλνο δύλακε (Lower Heating Value) 

  



[8] 
 

 

  



[9] 
 

 

 

1. H ΜΗΥΑΝH ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΚΑΤΗ 

 

 

1.1 ΔΙΑΓΧΓΗ - ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

Οη Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καύζεο (ΜΔΚ), είλαη ζεξκηθέο κεραλέο πνπ παξάγνπλ 

κεραληθό έξγν θαηαλαιώλνληαο ζεξκηθή ελέξγεηα, ε νπνία πεξηέρεηαη ζηα πγξά 

θαύζηκα. Η ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζηελ κεηαηξνπή κέξνπο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο 

ζε κεραληθό έξγν πξνθαιώληαο ηελ πεξηζηξνθή ηεο αηξάθηνπ.  

Οη θηλεηήξεο ησλ κεραλώλ εζσηεξηθήο θαύζεο ηαμηλνκνύληαη  αλάινγα µε: 

 Σν θαύζηκν πνπ θαηαλαιώλνπλ ζε βελδηλνθηλεηήξεο, πεηξειαηνθηλεηήξεο θαη 

θηλεηήξεο αεξίνπ. Σα θαύζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη είηε πγξά όπσο ε 

βελδίλε θαη ην πεηξέιαην, είηε αέξηα όπσο ην πγξαέξην θαη ην θπζηθό αέξην. 

  Σνπο ρξόλνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε ηεηξάρξνλνπο θηλεηήξεο θαη δίρξνλνπο 

θηλεηήξεο 

 Σελ ππεξπιήξσζε θαπζίκνπ ή όρη ζε ππεξπιεξσκέλνπο θηλεηήξεο θαη 

θπζηθήο αλαπλνήο (αηκνζθαηξηθνύο). 

Η ηζηνξία ησλ κεραλώλ εζσηεξηθήο θαύζεο, αξρίδεη κόιηο ην (1860), ηε ρξνληά 

δειαδή πνπ ν(Jean Joseph Etienne Lenoir) , έλαο Βέιγνο εθεπξέηεο, θαηαζθεύαζε 

ηνλ πξώην πξαθηηθά ρξεζηκνπνηήζηκν θηλεηήξα, από ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη όινη νη 

άιινη θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεσο. Δληνύηνηο ε απνδηδόκελε ηζρύο ήηαλ πνιύ 

κηθξή, ζε απηόλ ηνλ πξώην θηλεηήξα, αθνύ ην πξνο θαύζε κείγκα γθαδηνύ-αέξα 

ζπκπηεδόηαλ ειάρηζηα πξηλ ηελ αλάθιεμε. Ο επόκελνο ζεκαληηθόο ζηαζκόο ήηαλ ζηα 

1876 όηαλ ν Γεξκαλόο θόκεο θαη κεραληθόο (Nicolas Otto) εθάξκνζε ζηελ πξάμε, κε 

επηηπρία γηα πξώηε θνξά ηελ αξρή ηνπ ηεηξάρξνλνπ θύθινπ πνπ είρε πξνηείλεη ν 

Γάιινο (Boderossa). Με ηνλ ηεηξάρξνλν θύθιν ην κείγκα ζπκπηεδόηαλ, πξάγκα πνπ 

βειηίσζε ζεκαληηθά ηελ απνδηδόκελε ηζρύ. Σελ ίδηα πεξίπνπ επνρή άξρηζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη αληί γηα ην γθάδη ε βελδίλε (έλα θιαζκαηηθό απόζηαγκα ηνπ 

πεηξειαίνπ πνπ αξρηθά νλνκαδόηαλ γθαδνιίλε). Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1880 ε 

κεγαιύηεξε πξόνδνο ζεκεηώζεθε ζηε Γεξκαλία από ηνπο (Gottlieb Wilhelm 

Daimler), θαη (Karl Benz). Ο (Daimler) πνπ δνύιεπε καδί κε ηνλ (Wilhelm 

Maybach), θαηαζθεύαζε ηνλ πξώην θηλεηήξα ηνπ ην 1883, πξνμελώληαο αίζζεζε κηα 

θαη ν θηλεηήξαο ηνπ πεξηζηξεθόηαλ ηέζζεξηο θνξέο γξεγνξόηεξα από ηνπο θηλεηήξεο 

(Otto) κε (900) ζηξνθέο ην ιεπηό. Ο (Benz) από ηελ άιιε κεξηά, είρε ζαλ 

αληηθεηκεληθό ηνπ ζθνπό ηελ θαηαζθεπή ελόο δηθνύ ηνπ απηνθηλνύκελνπ νρήκαηνο θαη 

ην 1885 ηνπνζέηεζε ηνλ πξώην θηλεηήξα ζε έλα ηξίθπθιν. Μέζα ζε έλα ρξόλν 

πεξίπνπ θαη νη δύν θαηαζθεύαδαλ απηνθίλεηα πξνο πώιεζε.[30] 
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1.2 Σεηξάρξνλνη θηλεηήξεο (4Τ) 

 Σεηξάρξνλνη θηλεηήξεο νλνκάδνληαη νη θηλεηήξεο πνπ εθηεινύλ έλα πιήξεο 

θύθιν ιεηηνπξγίαο ζε ηέζζεξηο(4) ρξόλνπο ή ηζνδύλακα ζε δύν (2) πιήξεο 

πεξηζηξνθέο ηεο ζηξνθαινθόξνπ αηξάθηνπ. Ο κεραληζκόο ζηξνθάινπ – δησζηήξα – 

εκβόινπ  απνηειεί ηνλ θύξην θηλεκαηηθό κεραληζκό πνπ ζπγθξνηεί ηελ εκβνινθόξν 

ΜΔΚ. Με ην κεραληζκό απηό ε παιηλδξνκηθή θίλεζε ηνπ εκβόινπ κεηαηξέπεηαη κέζσ 

ηνπ δησζηήξα ζε πεξηζηξνθηθή ζηελ ζηξνθαινθόξν  άηξαθην.  Λόγσ ηεο 

παιηλδξνκηθήο απηήο θίλεζεο ην έκβνιν ιεηηνπξγεί κεηαμύ δύν (2) αθξαίσλ ζεκείσλ 

ηνπ Άλσ Νεθξνύ εκείνπ (ΑΝ) θαη ηνπ Κάησ Νεθξνύ εκείνπ (ΚΝ). Η απόζηαζε 

πνπ δηαλύεη ην έκβνιν από ην (ΑΝ) έσο ην (ΚΝ) θαιείηαη δηαδξνκή ηνπ εκβόινπ ή 

‗ρξόλνο‘ θαη αληηζηνηρεί ζε κηζή πεξηζηξνθή (180º) ηνπ ζηξνθάινπ. ηελ πξάμε ε 

ζεηξά αλνίγκαηνο/θιεηζίκαηνο ησλ βαιβίδσλ θαη ηνπ εγρπηήξα δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ 

ζέζε ηνπ εκβόινπ ζηα (ΑΝ) θαη (ΚΝ),  αιιά ζε αληίζηνηρα ζεκεία πνπ πξνζδίδνπλ 

βέιηηζηε απόδνζε ζηε κεραλή. ηνλ ηεηξάρξνλν θηλεηήξα ηέζζεξηο  (4) δηαδξνκέο 

ηνπ εκβόινπ απαηηνύλ δύν (2)  πεξηζηξνθέο ηνπ ζηξνθάινπ θαη αληηζηνηρεί έλαο (1)  

θύθινο αλάθιεμεο. Οη ηέζζεξηο ρξόλνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο ηεηξάρξνλνπο 

θηλεηήξεο (Otto), είλαη ν ρξόλνο ηεο αλαξξόθεζεο θαηά ηνλ νπνίν ν θύιηλδξνο 

πιεξώλεηαη µε λέν θαύζηκν κείγκα, ν ρξόλνο ηεο ζπκπίεζεο θαηά ηνλ νπνίν ην κίγκα 

ζπκπηέδεηαη κέρξη ην (ΑΝ), ν ρξόλνο ηεο θαύζεο θαη απνηόλσζεο  θαηά ηνλ νπνίν 

ην κίγκα αλαθιέγεηαη από ηελ ειεθηξηθή εθθέλσζε ηνπ ζπηλζεξηζηή θαη εθηνλώλεηαη 

πξνζδίδνληαο ζην έκβνιν γξακκηθή ηαρύηεηα, ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε γσληαθή 

ζηελ ζηξνθαινθόξν άηξαθην, θαη ηέινο ν ρξόλνο ηεο εμαγσγήο θαηά ηνλ νπνίν ν 

θύιηλδξνο εθθελώλεηαη από ηα πξντόληα ηεο θαύζεο. Η ζεξκηθή απόδνζε απηώλ ησλ 

βελδηλνθηλεηήξσλ ζα πνηθίιιεη αλάινγα κε ην κνληέιν θαη ηε ζρεδίαζε ηνπ 

νρήκαηνο. Ωζηόζν, γεληθά, νη βελδηλνθηλεηήξεο κεηαηξέπνπλ ην (20) (%) ηνπ 

θαπζίκνπ ( ρεκηθή ελέξγεηα)  ζε κεραληθή ελέξγεηα, ζηελ νπνία κόλν ην (15) (%) ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θίλεζε ησλ ηξνρώλ (ην ππόινηπν ράλεηαη ιόγσ ηξηβήο θαη 

άιισλ  κεραληθώλ ζηνηρείσλ). Έλαο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα βειηησζεί ε 

ζεξκνδπλακηθή απόδνζε ζηνπο θηλεηήξεο είλαη κέζσ ελόο πςειόηεξνπ ιόγνπ 

ζπκπίεζεο. Απηή ε αλαινγία είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ ειάρηζηνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ 

όγθνπ ζην ζάιακν ηνπ θηλεηήξα Μηα πςειόηεξε αλαινγία ζα επηηξέςεη ζε έλα 

κεγαιύηεξν κίγκα θαπζίκνπ-αέξα λα εηζέιζεη, πξνθαιώληαο πςειόηεξε πίεζε, 

νδεγώληαο ζε ζεξκόηεξν ζάιακν, γεγνλόο πνπ απμάλεη ηε ζεξκηθή απόδνζε. 

Οη ηεηξάρξνλνη θηλεηήξεο απνηεινύλ πξσηνπόξα  επηινγή παγθνζκίσο, ράξηο 

ζηελ θαιή ηζνξξνπία ηζρύνο πνπ πξνζθέξνπλ, ηελ αμηνπηζηία θαη ηνλ πςειό βαζκό 

απόδνζεο.[29] 
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Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ν ζεσξεηηθόο  θύθινο ιεηηνπξγίαο ελόο 

ηεηξάρξνλνπ θηλεηήξα. 

 

Δηθόλα 1: Ο ζεσξεηηθόο θύθινο ιεηηνπξγίαο ελόο ηεηξάρξνλνπ θηλεηήξα 

 

 

1.3 Γίρξνλνο θηλεηήξαο (2Τ) 

  Γίρξνλνη θηλεηήξεο ραξαθηεξίδνληαη εθείλνη πνπ ν θύθινο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δύν (2) ρξόλνπο, δειαδή ζε δύν(2) δηαδξνκέο ηνπ εκβόινπ ή ζε 

κία πιήξε πεξηζηξνθή ηνπ ζηξνθαινθόξνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ δίρξνλνπ 

θηλεηήξα, αληί γηα βαιβίδεο όπσο ζηνλ ηεηξάρξνλν, έρνπκε ζπξίδεο, ε εηζαγσγή ηνπ 

κίγκαηνο ζηνλ θύιηλδξν γίλεηαη από ηελ ζπξίδα ζάξσζεο θαη όρη από ηελ βαιβίδα 

εηζαγσγήο. Η ζπξίδα ζάξσζεο απνθαιύπηεηαη θαζώο ην έκβνιν κεηαθηλείηαη. Σν 

θαύζηκν κίγκα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ από ηελ ζπξίδα εηζαγσγήο νδεγείηαη πξώηα 

ζηνλ ζηξνθαινζάιακν θαη κεηά δηακέζνπ ηεο ζπξίδαο ζάξσζεο ζηνλ θύιηλδξν. Οη 

ρξόλνη ηεο αλαξξόθεζεο θαη ηεο εμαγσγήο δελ εμνηθνλνκνύληαη, αιιά 

αληηθαζίζηαληαη από ηελ ιεηηνπξγία ελόο άιινπ  κεραληζκνύ, ηνπ ζπκπηεζηή 

ζάξσζεο. 

 

πλήζσο, ε πιήξσζε θαη ε εθθέλσζε ηνπ θπιίλδξνπ ξπζκίδεηαη  από ηελ άλσ 

αθκή ηνπ εκβόινπ, ε νπνία θαηά ηελ παιηλδξνκηθή θίλεζή ηεο απνθαιύπηεη ή 

θαιύπηεη δηαδνρηθά ζρεηηθέο ζπξίδεο ηνπνζεηεκέλεο ζηελ παξάπιεπξε επηθάλεηα ηνπ 

θπιίλδξνπ. Έηζη ε ελαιιαγή ησλ αεξίσλ δηεμάγεηαη πάληνηε ππό δπζκελήο ζπλζήθεο 

πνπ θαζηζηνύλ απαξαίηεηε ηε βίαηε πιήξσζε ηνπ θπιίλδξνπ µε ηε βνήζεηα εηδηθήο 

αληιίαο απνπιύζεσο ή ζαξώζεσο πνπ απνξξνθά πνιύηηκν έξγν από ηε 

ζηξνθαινθόξν άηξαθην. ηελ πεξίπησζε ηνπ δίρξνλνπ θηλεηήξα, πνπ νη βαιβίδεο 
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εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο απνπζηάδνπλ, ν εθθεληξνθόξνο άμνλαο εμππεξεηεί κόλν ηνλ 

ρξνληζκό θαη ηελ έλαπζε ηνπ ςεθαζκνύ θαη ηεο θαύζεο, ελώ πεξηζηξέθεηαη µε ηελ 

ίδηα γσληαθή ηαρύηεηα µε ηελ ζηξνθαινθόξν άηξαθην. Οη δίρξνλνη θηλεηήξεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη  γηα πνιιά ρξόληα ζε κνηνζηθιέηεο θαη κνηνπνδήιαηα, θνπξεπηηθέο 

κεραλέο γθαδόλ, εμσιέκβηεο κεραλέο θαη κηθξέο βηνκεραληθέο εθαξκνγέο, θαζώο 

ζπλδπάδνπλ ηελ απιόηεηα ηνπ κεραληζκνύ ιεηηνπξγίαο, ηελ επθνιία θαηαζθεπήο ,ηε 

κεγάιε απόδνζε, ην κηθξό βάξνο θαη ηελ νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα καδηθή παξαγσγή. 

Δληνύηνηο, είλαη ζρεηηθά ζνξπβώδεηο µε πςειή θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη αληίζηνηρα 

πςειέο εθπνκπέο  θαπζαεξίσλ ελώ ε αλάκημε ηνπ ειαίνπ ιίπαλζεο µε ην θαύζηκν 

πξνζδίδεη κία δπζάξεζηε νζκή ζηα θαπζαέξηα ηνπ θηλεηήξα. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδνπλ κεησκέλε αμηνπηζηία θαη δηάξθεηα δσήο ζε ζρέζε µε ηνπο 

ηεηξάρξνλνπο θηλεηήξεο. Η πςειόηεξε θαηαλάισζε θαη νη πςειόηεξεο εθπνκπέο 

ξύπσλ έρνπλ ηε ξίδα ηνπο ζηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ δίρξνλνπ θηλεηήξα, ζηνλ νπνίν 

ν ρξόλνο ηεο εμαγσγήο, µε ηνλ ρξόλν ηεο εηζαγσγήο επηθαιύπηνληαη ρξνληθά µε 

ζπλέπεηα κέξνο ηνπ εηζαγόκελνπ άθαπζηνπ κίγκαηνο λα ειεπζεξώλεηαη ζηελ 

εμαγσγή καδί µε ηα θαπζαέξηα.[29] 

Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ν ζεσξεηηθόο θύθινο ιεηηνπξγίαο δίρξνλνπ θηλεηήξα. 

 

 

 

Δηθόλα 2: Ο θύθινο ιεηηνπξγίαο ελόο δίρξνλνπ θηλεηήξα 
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1.4 Κηλεηήξαο Otto (βελδίλεο) 

 Σν όλνκά ηνπ ην νθείιεη ζηνλ Γεξκαλό ζρεδηαζηή (Nicolaus Otto). Οη 

θηλεηήξεο (Otto) κε αλάθιεμε από ζπηλζήξα (spark-ignition) δηαθξίλνληαη  ζε δύν 

θαηεγνξίεο, ζε αεξηνκεραλέο θαη βελδηλνκεραλέο. Οη αεξηνκεραλέο ιεηηνπξγνύλ κε 

θαύζηκα θπζηθήο πξνέιεπζεο ή ηερλεηά αέξηα, όπσο είλαη ην θπζηθό αέξην, ην 

πγξαέξην θαη ην θσηαέξην. Δλώ νη βελδηλνκεραλέο ρξεζηκνπνηνύλ θαηά θύξην ιόγν 

βελδίλε θαη πνην ζπγθεθξηκέλα πγξά θαύζηκα πνπ πξνέξρνληαη από κεζαλόιε, 

αηζαλόιε θ.ιπ.  

 Οη κέζνδνη δεκηνπξγίαο κίγκαηνο αέξα – θαπζίκνπ είλαη δύν. Η πξώηε θαη 

παιαηόηεξε κέζνδνο είλαη ε άκεζε έγρπζε, ζηελ νπνία δηνρεηεύεη ζπλερώο βελδίλε 

ζηνλ ζάιακν θαύζεο κε απνηέιεζκα λα έρνπκε παξαπάλσ βελδίλε από όζν 

ρξεηάδεηαη ην κίγκα αέξα- θαπζίκνπ κε απνηέιεζκα λα κελ γίλεηαη ζσζηή θαύζε. Η 

δεύηεξε θαη πην ζύγρξνλε κέζνδνο είλαη ηεο έκκεζεο έγρπζεο. Η δεύηεξε 

ζπκπεξηιακβάλεη δύν ηξόπνπο έγρπζεο , ηελ ειεθηξνληθή έγρπζε κνλνύ ζεκείνπ ή 

ηελ έγρπζε πνιιαπιώλ ζεκείσλ. Απηά ηα ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη ζπζηήκαηα 

δηαθνπηόκελεο ιεηηνπξγίαο θαη δηνρεηεύνπλ θαύζηκν κέζα ζηνπο θπιίλδξνπο από ηελ 

ζηξαγγαιηζηηθή δηθιείδα πνπ γίλεηαη ε θαύζε όηαλ απηό ρξεηάδεηαη γηα λα έρνπκε όζν 

γίλεηαη ζσζηή θαη κε αηειήο θαύζε. Ο ξπζκηζηήο γηα ηελ πνζόηεηα πνπ ζα αθήζεη λα 

κπεη ζην ζάιακν θαύζεο είλαη ε ζηξαγγαιηζηηθή βαιβίδα (πεηαινύδα) όπσο 

αλαθέξακε θαη εθηόο από απηό ξπζκίδεη ηελ ππνπίεζε θαηά ηελ αλαξξόθεζε ηνπ 

θπιίλδξνπ. ην ζάιακν θαύζεο ε ζηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία θαύζηκνπ είλαη πεξίπνπ 

είλαη (14,7:1), κε ιίγα ιόγηα ζε (14,7) κέξε αέξα αληηζηνηρεί (1) κέξνο θαύζηκνπ γηα 

ηελ ζηνηρεηνκεηξηθή θαύζε. ε κία άιιε πεξίπησζε πνπ έρνπκε θαύζε πησρώλ 

κηγκάησλ, θαη είλαη ε θαύζε όπνπ ν αέξαο έρεη κεγαιύηεξν πνζνζηό από ηελ 

πξνεγνύκελε πεξίπησζε, κεγαιώλεη ν βαζκόο απόδνζεο θαη ειαηηώλεηαη ην 

πνζνζηό απειεπζέξσζεο εθπνκπώλ αέξησλ ξύπσλ. Οη θηλεηήξεο (Otto) πησρνύ 

κείγκαηνο ν θηλεηήξαο ηνπ (May) ζέινπλ ηελ θαύζε πνιύ πησρώλ κεηγκάησλ, µε 

ιόγν αέξα-θαπζίκνπ έσο θαη (50:1). Απηό επηηπγράλεηαη µε ηελ άλνδν ηνπ επηπέδνπ 

ηεο ηύξβεο (swirl) ηεο γνκώζεσο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ζάιακν γύξσ από ηε βαιβίδα 

εμαγσγήο. Με απηό ηνλ ηξόπν, αλάινγα πάληα κε ηηο δύν ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο 

ειαηηώλνπκε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θξνπζηηθήο θαύζεο θαη έηζη κπνξεί λα γίλεη 

ρξήζε πςειώλ βαζκώλ ζπκπίεζεο. Όια απηά βέβαηα γίλνληαη γηα ηελ αύμεζε ηεο 

απόδνζεο θαη ηελ νηθνλνκία ηνπ θαπζίκνπ ηεο κεραλήο.[29] 
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Δηθόλα 3: Γηαθνξά θύθισλ Otto/Diesel 

 

 

1.5 Κηλεηήξαο Πεηξειαίνπ (Diesel) 

 

 Ο ζύγρξνλνο θηλεηήξαο πεηξειαίνπ(Diesel) πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ησλ 

αξρώλ εζσηεξηθήο θαύζεο πνπ πξνηάζεθαλ γηα πξώηε θνξά από ηνλ (Sadi Carnot) 

ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα. Ο Γξ. (Rudolf Diesel) εθάξκνζε ηηο αξρέο ηνπ  

(Sadi Carnot) ζε έλαλ θαηνρπξσκέλν κε δίπισκα επξεζηηερλίαο θύθιν ή κέζνδν 

θαύζεο πνπ έρεη γίλεη γλσζηόο σο θύθινο "ληίδει". Ο παηεληαξηζκέλνο θηλεηήξαο ηνπ 

ιεηηνύξγεζε όηαλ ε ζεξκόηεηα πνπ παξάρζεθε θαηά ηε ζπκπίεζε ηεο θόξηηζεο 

θαπζίκνπ αέξα πξνθάιεζε αλάθιεμε ηνπ κείγκαηνο, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα 

επεθηάζεθε κε ζηαζεξή πίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πιήξνπο δηαδξνκήο ηζρύνο ηνπ 

θηλεηήξα. Ο πξώηνο θηλεηήξαο ηνπ Γξ. (Diesel) ιεηηνπξγνύζε κε ζθόλε άλζξαθα θαη 

ρξεζηκνπνίεζε πίεζε ζπκπίεζεο (1500) psi γηα λα απμήζεη ηε ζεσξεηηθή ηνπ 

απόδνζε. Δπίζεο, ν πξώηνο θηλεηήξαο ηνπ δελ είρε πξνβιέςεηο γηα θαλέλα είδνο 

ζπζηήκαηνο ςύμεο. Καηά ζπλέπεηα, κεηαμύ ηεο ππεξβνιηθήο πίεζεο θαη ηεο έιιεηςεο 

ςύμεο, ν θηλεηήξαο εμεξξάγε θαη παξαιίγν λα ζθνηώζεη ηνλ εθεπξέηε ηνπ. Μεηά ηελ 

αλάξξσζε από ηα ηξαύκαηά ηνπ, ν Νηίδει πξνζπάζεζε μαλά, ρξεζηκνπνηώληαο ιάδη 
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σο θαύζηκν, πξνζζέηνληαο έλα ρηηώλην λεξνύ ςύμεο γύξσ από ηνλ θύιηλδξν θαη 

κεηώλνληαο ηελ πίεζε ζπκπίεζεο ζηα (55) psi πεξίπνπ. Απηόο ν ζπλδπαζκόο ηειηθά 

απνδείρζεθε επηηπρεκέλνο. Σα δηθαηώκαηα παξαγσγήο ηνπ θηλεηήξα πσιήζεθαλ 

ζηνλ (Adolphus Bush), ν νπνίνο θαηαζθεύαζε ηνπο πξώηνπο θηλεηήξεο ληίδει γηα 

εκπνξηθή ρξήζε, εγθαζηζηώληαο ηνπο ζην δπζνπνηείν ηνπ (St. Louis) γηα λα θηλεί 

δηάθνξεο αληιίεο.  

 

 Έλαο θηλεηήξαο ληίδει είλαη παξόκνηνο κε ηνλ βελδηλνθηλεηήξα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πεξηζζόηεξα απηνθίλεηα. Καη νη δύν θηλεηήξεο είλαη θηλεηήξεο 

εζσηεξηθήο θαύζεο, πνπ ζεκαίλεη όηη θαίλε ην κείγκα θαπζίκνπ-αέξα κέζα ζηνπο 

θπιίλδξνπο. Καη νη δύν είλαη παιηλδξνκηθνί θηλεηήξεο, πνπ θηλνύληαη από έκβνια πνπ 

θηλνύληαη πιεπξηθά ζε δύν θαηεπζύλζεηο. Σα πεξηζζόηεξα κέξε ηνπο είλαη παξόκνηα. 

Αλ θαη έλαο θηλεηήξαο ληίδει θαη έλαο βελδηλνθηλεηήξαο ιεηηνπξγνύλ κε παξόκνηα 

εμαξηήκαηα, έλαο θηλεηήξαο ληίδει, ζε ζύγθξηζε κε έλαλ βελδηλνθηλεηήξα ίζεο 

ηππνδύλακεο, είλαη βαξύηεξνο ιόγσ ηζρπξόηεξσλ, βαξύηεξσλ πιηθώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα αληέρνπλ ηηο κεγαιύηεξεο δπλακηθέο δπλάκεηο από ηηο 

πςειόηεξεο πηέζεηο θαύζεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ληηδεινκεραλή. Όινη νη θηλεηήξεο 

ληίδει εκπίπηνπλ ζε κία από ηηο δύν θαηεγνξίεο, ηνπο δίρξνλνπο ή ηνπο ηεηξάρξνλνπο 

θηλεηήξεο θύθινπ. Η ιέμε θύθινο αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία ή ζεηξά 

γεγνλόησλ πνπ επαλαιακβάλεηαη. 

 

 Η δηαθνξά κεηαμύ ησλ βελδηλνθηλεηήξσλ θαη ησλ πεηξειαηνθηλεηήξσλ είλαη 

θπξίσο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπκβαίλνπλ νη εθξήμεηο. Οη βελδηλνθηλεηήξεο 

μεθηλνύλ ηηο εθξήμεηο κε ζπηλζήξεο από κπνπδί, ελώ ζηνπο πεηξειαηνθηλεηήξεο ην 

θαύζηκν αλαθιέγεηαη από κόλν ηνπ. Αλ θαη νη θηλεηήξεο ληίδει έρνπλ δεη ηεξάζηηεο 

βειηηώζεηο, ε βαζηθή ηδέα ηνπ ηεηξάρξνλνπ θηλεηήξα ληίδει έρεη παξακείλεη ζρεδόλ 

ακεηάβιεηε εδώ θαη 100 ρξόληα. Η πξώηε δηαδξνκή πεξηιακβάλεη ηελ έιμε αέξα 

κέζσ ηνπ ζσιήλα εηζαγσγήο κε ην άλνηγκα ηεο βαιβίδαο εηζαγσγήο (Intake 

Air/Intake Valve) ζε έλαλ θύιηλδξν (cylinder walls) θαζώο ην έκβνιν δεκηνπξγεί ρώξν 

γηα απηόλ απνκαθξύλνληαο από ηε βαιβίδα εηζαγσγήο. Η επαθόινπζε αλνδηθή 

αηώξεζε ηνπ εκβόινπ(piston) ζηε ζπλέρεηα ζπκπηέδεη ηνλ αέξα, ζεξκαίλνληαο ηνλ 

ηαπηόρξνλα. ηε ζπλέρεηα, ην θαύζηκν εγρέεηαη ππό πςειή πίεζε από ην κπεθ 

ςεθαζκνύ θαπζίκνπ (fuel injector) θαζώο ην έκβνιν πιεζηάδεη ζηελ θνξπθή ηεο 

δηαδξνκήο ζπκπίεζήο ηνπ, αλαθιέγνληαο ην απζόξκεηα θαζώο έξρεηαη ζε επαθή κε 

ηνλ ζεξκαηλόκελν αέξα. Σα θαπηά αέξηα θαύζεο δηαζηέιινληαη, νδεγώληαο ην έκβνιν 

πξνο ηα θάησ ζε απηό πνπ νλνκάδεηαη ρηύπεκα ηζρύνο (θξνηάιηζκα). Καηά ηελ 

αηώξεζε επηζηξνθήο, ην έκβνιν ζπξώρλεη ηα αλαισκέλα αέξηα από ηνλ θύιηλδξν 

(exhaust gases) θαη ν θύθινο μεθηλά μαλά κε εηζαγσγή θξέζθνπ αέξα. 
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Δηθόλα 4: Θάιακνο θαύζεο θηλεηήξα ληίδει 

 

 Μηα άιιε δηαθνξά κεηαμύ ελόο βελδηλνθηλεηήξα θαη ελόο θηλεηήξα ληίδει είλαη ν 

ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ειέγρνληαη νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα. ε θάζε θηλεηήξα, ε 

ηαρύηεηα (ή ε ηζρύο) είλαη άκεζε ζπλάξηεζε ηεο πνζόηεηαο θαπζίκνπ πνπ θαίγεηαη 

ζηνπο θπιίλδξνπο. Οη βελδηλνθηλεηήξεο είλαη απηνπεξηνξηζκέλνη ζηελ ηαρύηεηα, ιόγσ 

ηεο κεζόδνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θηλεηήξαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνζόηεηαο αέξα πνπ 

εηζέξρεηαη ζηνλ θηλεηήξα. Η ηαρύηεηα ηνπ θηλεηήξα ειέγρεηαη έκκεζα από ηε βαιβίδα 

πεηαινύδαο ζην θαξκππξαηέξ. Η βαιβίδα πεηαινύδαο ζε έλα θαξκππξαηέξ 

πεξηνξίδεη ηελ πνζόηεηα αέξα πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ θηλεηήξα. ε έλα θαξκππξαηέξ, ν 

ξπζκόο ξνήο αέξα ππαγνξεύεη ηελ πνζόηεηα βελδίλεο πνπ ζα αλακηρζεί κε ηνλ αέξα. 

Ο πεξηνξηζκόο ηεο πνζόηεηαο αέξα πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ θηλεηήξα πεξηνξίδεη ηελ 

πνζόηεηα θαπζίκνπ πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ θηλεηήξα θαη, επνκέλσο, πεξηνξίδεη ηελ 

ηαρύηεηα ηνπ θηλεηήξα. Πεξηνξίδνληαο ηελ πνζόηεηα αέξα πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ 

θηλεηήξα, ε πξνζζήθε πεξηζζόηεξσλ θαπζίκσλ δελ απμάλεη ηηο ζηξνθέο ηνπ 

θηλεηήξα πέξα από ην ζεκείν όπνπ ην θαύζηκν θαίεη ην (100%) ηνπ δηαζέζηκνπ αέξα 

(νμπγόλν). Οη θηλεηήξεο ληίδει δελ είλαη απηνπεξηνξηζκέλνη ζηελ ηαρύηεηα, επεηδή ν 

αέξαο (νμπγόλν) πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ θηλεηήξα είλαη πάληα ε κέγηζηε πνζόηεηα.     
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 Δπνκέλσο, νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά από ηελ 

πνζόηεηα θαπζίκνπ πνπ εγρέεηαη ζηνπο θπιίλδξνπο ηνπ θηλεηήξα. Δπνκέλσο, ν 

θηλεηήξαο έρεη πάληα αξθεηό νμπγόλν γηα θαύζε θαη ν θηλεηήξαο ζα πξνζπαζήζεη λα 

επηηαρύλεη γηα λα αληαπνθξηζεί ζηνλ λέν ξπζκό έγρπζεο θαπζίκνπ. Δμαηηίαο απηνύ, ν 

ρεηξνθίλεηνο έιεγρνο θαπζίκνπ δελ είλαη δπλαηόο επεηδή απηνί νη θηλεηήξεο, ζε 

θαηάζηαζε ρσξίο θνξηίν, κπνξνύλ λα επηηαρύλνπλ κε ξπζκό άλσ ησλ (2000) 

ζηξνθώλ αλά δεπηεξόιεπην. Οη θηλεηήξεο ληίδει απαηηνύλ έλαλ πεξηνξηζηή 

ηαρύηεηαο, πνπ ζπλήζσο νλνκάδεηαη ξπζκηζηήο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνζόηεηαο 

θαπζίκνπ πνπ εγρέεηαη ζηνλ θηλεηήξα. ε αληίζεζε κε έλαλ βελδηλνθηλεηήξα, έλαο 

θηλεηήξαο ληίδει δελ απαηηεί ζύζηεκα αλάθιεμεο επεηδή ζε έλαλ θηλεηήξα ληίδει ην 

θαύζηκν εγρέεηαη ζηνλ θύιηλδξν θαζώο ην έκβνιν θηάλεη ζηελ θνξπθή ηεο δηαδξνκήο 

ζπκπίεζήο ηνπ. Όηαλ ην θαύζηκν εγρέεηαη, εμαηκίδεηαη θαη αλαθιέγεηαη ιόγσ ηεο 

ζεξκόηεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηε ζπκπίεζε ηνπ αέξα ζηνλ θύιηλδξν. 

 

 Απηό ην γεγνλόο νδήγεζε όηη ε πςειή ζπκπίεζε ζα πξέπεη λα νδεγεί ζε 

πςειή απόδνζε ηνπ θηλεηήξα. Η κεγαιύηεξε πίεζε θαύζεο είλαη απνηέιεζκα ηεο 

πςειόηεξεο ζρέζεο ζπκπίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη θηλεηήξεο ληίδει. Ο ιόγνο 

ζπκπίεζεο είλαη έλα κέηξν ηνπ πόζν ζπκπηέδεη ν θηλεηήξαο ηα αέξηα ζηνλ θύιηλδξν 

ηνπ θηλεηήξα. ε έλαλ βελδηλνθηλεηήξα ν ιόγνο ζπκπίεζεο (πνπ ειέγρεη ηε 

ζεξκνθξαζία ζπκπίεζεο) πεξηνξίδεηαη από ην κείγκα αέξα-θαπζίκνπ πνπ εηζέξρεηαη 

ζηνπο θπιίλδξνπο. Η ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία αλάθιεμεο ηεο βελδίλεο ζα 

πξνθαιέζεη ηελ αλάθιεμή ηεο (θάςηκν) ζε αλαινγία ζπκπίεζεο κηθξόηεξε από (10:1). 

Σν κέζν απηνθίλεην έρεη αλαινγία ζπκπίεζεο (7:1).  

 

ε έλαλ θηλεηήξα ληίδει, ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο αλαινγίεο ζπκπίεζεο πνπ 

θπκαίλνληαη από (14:1) έσο θαη (24:1). Οη πςειόηεξεο αλαινγίεο ζπκπίεζεο είλαη 

δπλαηέο επεηδή ζπκπηέδεηαη κόλν ν αέξαο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη έγρπζε ηνπ 

θαπζίκνπ. Απηόο είλαη έλαο από ηνπο παξάγνληεο πνπ επηηξέπεη ζηνλ θηλεηήξα ληίδει 

λα είλαη ηόζν απνδνηηθόο. 

 

 Οη θιαζηθνί θηλεηήξεο ληίδει αλακεηγλύνπλ θαύζηκν θαη αέξα ζε έλαλ ζάιακν 

πξν θαύζεο πξηλ ηνλ εγρύζνπλ ζε έλαλ θύιηλδξν. Σα βήκαηα αλάκημεο θαη έγρπζεο 

ειέγρνληαη κεραληθά, γεγνλόο πνπ θαζηζηά πνιύ δύζθνιε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

κείγκαηνο θαπζίκνπ-αέξα ζηηο κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο ηνπ θηλεηήξα. Απηό 

νδήγεζε ζηελ αηειή θαύζε θαπζίκνπ, ηδηαίηεξα ζε ρακειέο ηαρύηεηεο. Ωο 

απνηέιεζκα, ζπαηαιάηε θαύζηκν θαη νη εθπνκπέο θαπζαεξίσλ είλαη ζρεηηθά πςειέο. 

 

 Σα ζεκεξηλά απηνθίλεηα κε ληίδει εγρένπλ θαύζηκν απεπζείαο ζηνπο 

θπιίλδξνπο ηνπ θηλεηήξα ρξεζηκνπνηώληαο κηθξνζθνπηθνύο ππνινγηζηέο γηα λα 

παξέρνπλ αθξηβώο ηε ζσζηή πνζόηεηα θαπζίκνπ ηε ζηηγκή πνπ ρξεηάδεηαη. Όιεο νη 

ιεηηνπξγίεο ζε έλαλ ζύγρξνλν θηλεηήξα ληίδει ειέγρνληαη από κηα ειεθηξνληθή 

κνλάδα ειέγρνπ πνπ επηθνηλσλεί κε κηα πεξίπινθε ζεηξά αηζζεηήξσλ 

ηνπνζεηεκέλσλ ζε ζηξαηεγηθέο ζέζεηο ζε όιν ηνλ θηλεηήξα γηα λα παξαθνινπζεί ηα 

πάληα, από ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα κέρξη ηηο ζεξκνθξαζίεο ςπθηηθνύ θαη ιαδηνύ, 
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αθόκε θαη ηε ζέζε ηνπ εκβόινπ. Ο απζηεξόο ειεθηξνληθόο έιεγρνο ζεκαίλεη όηη ην 

θαύζηκν θαίγεηαη πην δηεμνδηθά, παξέρνληαο πεξηζζόηεξε ηζρύ, κεγαιύηεξε νηθνλνκία 

θαπζίκνπ θαη ιηγόηεξεο εθπνκπέο ξύπσλ από ό,ηη κπνξνύζαλ λα επηηύρνπλ νη 

παιαηόηεξνη θηλεηήξεο ληίδει.[1], [2] 

 

 

1.6 Κηλεηήξεο κε ρξήζε πγξαεξίνπ (LPG) 

Σν πξνπάλην, γλσζηό σο θαη πγξαέξην (LPG)ή αέξην θίλεζεο, είλαη έλα 

ελαιιαθηηθό θαύζηκν θαζαξήο θαύζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδώ θαη δεθαεηίεο γηα ηελ 

ηξνθνδνζία νρεκάησλ πξνπαλίνπ ειαθξνύ, κεζαίνπ θαη βαξέσο ηύπνπ. Σν 

πξνπάλην είλαη έλα αέξην αιθαλίνπ ηξηώλ αλζξάθσλ (C3H8). Απνζεθεύεηαη ππό πίεζε 

κέζα ζε κηα δεμακελή σο άρξσκν, άνζκν πγξό. Καζώο απειεπζεξώλεηαη ε πίεζε, ην 

πγξό πξνπάλην εμαηκίδεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε αέξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

θαύζε. Δπηπιένλ, γηα ηελ αλίρλεπζε δηαξξνώλ, πξνζηίζεηαη έλα αξσκαηηθό ζηνηρείν, 

ε αηζπιηθή κεθξαπηάλε. 

Σν πξνπάλην έρεη πςειή βαζκνινγία νθηαλίσλ, γεγνλόο πνπ ην θαζηζηά 

εμαηξεηηθή επηινγή γηα θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο πνπ αλαθιέγνληαη κε ζπηλζήξα. 

Δάλ ρπζεί ή απειεπζεξσζεί από έλα όρεκα, δελ απνηειεί απεηιή γηα ην έδαθνο, ηα 

επηθαλεηαθά ύδαηα ή ηα ππόγεηα ύδαηα. Σν πξνπάλην παξάγεηαη από πγξά ζπζηαηηθά 

πνπ αλαθηώληαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ. Απηά ηα ζπζηαηηθά 

πεξηιακβάλνπλ αηζάλην, κεζάλην, πξνπάλην θαη βνπηάλην, θαζώο θαη βαξύηεξνπο 

πδξνγνλάλζξαθεο. Σν πξνπάλην θαη ην βνπηάλην, καδί κε άιια αέξηα, παξάγνληαη 

επίζεο θαηά ηε δηύιηζε ηνπ αξγνύ πεηξειαίνπ. Υεκηθά παλνκνηόηππν κε ην 

ζπκβαηηθό πξνπάλην, ην αλαλεώζηκν πξνπάλην παξάγεηαη από πξώηεο ύιεο κε βάζε 

ηε βηνκάδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρξεζηκνπνηεκέλνπ καγεηξηθνύ ιαδηνύ, δσηθώλ 

ιηπώλ ή 20% δηκεζπιαηζέξα. Αλ θαη ν αξηζκόο ησλ παξαγσγώλ είλαη κηθξόο, ην 

αλαλεώζηκν πξνπάλην παξάγεηαη επί ηνπ παξόληνο ζε δηπιηζηήξηα βηνληίδει. 

Σα νρήκαηα πξνπαλίνπ ιεηηνπξγνύλ όπσο ηα νρήκαηα βελδίλεο κε θηλεηήξεο 

πνπ αλαθιέγνληαη κε ζπηλζήξα. Τπάξρνπλ δύν ηύπνη ζπζηεκάησλ έγρπζεο 

θαπζίκνπ πξνπαλίνπ: έγρπζε αηκνύ θαη πγξνύ. Καη ζηνπο δύν ηύπνπο, ην πξνπάλην 

απνζεθεύεηαη σο πγξό ζε δεμακελή ζρεηηθά ρακειήο πίεζεο. Η ηερλνινγία 

ςεθαζκνύ πγξνύ επηηξέπεη πην αθξηβή έιεγρν ηεο παξνρήο θαπζίκνπ, κε 

απνηέιεζκα βειηησκέλε απόδνζε ηνπ θηλεηήξα. 

 Η ηζρύο, ε επηηάρπλζε θαη ε ηαρύηεηα νδήγεζεο ελόο νρήκαηνο πξνπαλίνπ 

είλαη παξόκνηεο κε εθείλεο ησλ ζπκβαηηθώλ θαπζίκσλ. Σα νρήκαηα δηπινύ θαπζίκνπ 

δηαζέηνπλ δύν μερσξηζηά ζπζηήκαηα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ, πνπ επηηξέπνπλ ζην 

όρεκα λα ιεηηνπξγεί είηε κε πξνπάλην είηε κε βελδίλε. Απηό παξέρεη ηελ επειημία ζηε 

ρξήζε θαπζίκνπ, ην νπνίν ζπλήζσο παξέρεη ζηα νρήκαηα δύν θαπζίκσλ κεγαιύηεξε 

εκβέιεηα από ηα νρήκαηα απνθιεηζηηθνύ πξνπαλίνπ ή βελδίλεο. Οη επηπιένλ 

δεμακελέο απνζήθεπζεο κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηελ εκβέιεηα, αιιά ην κέγεζνο ηεο 

δεμακελήο θαη ην πξόζζεην βάξνο επεξεάδνπλ ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ σθέιηκνπ 
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θνξηίνπ. Δπεηδή έλα γαιόλη πξνπαλίνπ έρεη 27% ιηγόηεξε ελέξγεηα από έλα γαιόλη 

βελδίλεο, ε νηθνλνκία θαπζίκνπ ησλ νρεκάησλ πξνπαλίνπ είλαη ειαθξώο 

ρακειόηεξε. Ωζηόζν, ην πξνπάλην έρεη πςειόηεξν αξηζκό νθηαλίσλ αληιίαο από ηε 

βελδίλε (104–112 ζε ζύγθξηζε κε 87–92 γηα ηε βελδίλε) θαη νξηζκέλνη θαηαζθεπαζηέο 

πξσηόηππνπ εμνπιηζκνύ (OEM) πξνζθέξνπλ βειηηζηνπνηεκέλνπο απνθιεηζηηθνύο 

θηλεηήξεο γηα λα επσθειεζνύλ από απηήλ ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία. Απηό κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε βειηησκέλε απόδνζε θαη νηθνλνκία θαπζίκνπ ζε ζρέζε κε κε 

βειηηζηνπνηεκέλνπο θηλεηήξεο. 

 Οη εθπνκπέο θαπζαεξίσλ από νρήκαηα πξνπαλίνπ είλαη ζπρλά ζπγθξίζηκεο ή 

αθόκε θαη ρακειόηεξεο από εθείλεο ησλ νρεκάησλ κε ζπκβαηηθά θαύζηκα κε 

ζύγρξνλνπο ειέγρνπο εθπνκπώλ, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ νρήκαηνο, ηνλ θύθιν 

νδήγεζεο θαη ηε βαζκνλόκεζε ηνπ θηλεηήξα. Με βάζε ππνινγηζκνύο από ην 

εξγαιείν AFLEET ηνπ Δζληθνύ Δξγαζηεξίνπ Argonne, γηα παξάδεηγκα, ηα ζρνιηθά 

ιεσθνξεία πνπ θηλνύληαη κε πξνπάλην κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηηο εθπνκπέο νμεηδίσλ 

ηνπ αδώηνπ (NOx) ζρεδόλ ζην κηζό ζε ζύγθξηζε κε ηα νρήκαηα ληίδει. Ορήκαηα κε 

θηλεηήξεο ζρεδόλ κεδεληθώλ NOx κπνξνύλ λα επηηξέςνπλ αθόκε κεγαιύηεξεο 

κεηώζεηο. Καηά ηελ εμέηαζε κηαο αλάιπζεο εθπνκπώλ από θξεάηηα ζε ηξνρνύο, ε 

ρξήζε πξνπαλίνπ κεηώλεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ζρεδόλ 13% 

ζε ζύγθξηζε κε ηα βελδηλνθίλεηα νρήκαηα. Γηα ην αλαλεώζηκν πξνπάλην, νη εθπνκπέο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηνλ θύθιν δσήο είλαη πεξίπνπ νη κηζέο από ην ζπκβαηηθό 

πξνπάλην, ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Δθπαίδεπζεο & Έξεπλαο γηα ην 

Πξνπάλην (PERC). [3] 

 

1.7 Πεξηζηξνθηθόο θηλεηήξαο (Wankel) 

 

Δίλαη θαη απηόο έλαο θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαύζεο κε πεξηζηξνθηθό έκβνιν 

πνπ αλαπηύρζεθε ζηε Γεξκαλία. Η θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δνκή δηαθέξεη από ηνπο 

ζπκβαηηθνύο θηλεηήξεο κε παιηλδξνκηθά έκβνια. Ο θηλεηήξαο επηλνήζεθε από ηνλ 

(Felix Wankel) θαη ε θαηαζθεπή ηνπ άξρηζε ην (1956). Αληί γηα έκβνια ν θηλεηήξαο 

(Wankel) έρεη έλαλ ηξνρηαθό ξόηνξα. Σα θπξηόηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ θηλεηήξα είλαη 

ν κηθξόο ρώξνο θαη ην κηθξό βάξνο αλά κνλάδα ηζρύνο, ε ζηξσηή, ρσξίο 

θξαδαζκνύο αζόξπβε ιεηηνπξγία ηνπ θαζώο θαη ην ρακειό θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ, 

απνηέιεζκα ηεο κεραληθήο ηνπ απιόηεηαο. Η εηζαγσγή λσπνύ κείγκαηνο θαπζίκσλ 

θαη ε εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ είλαη δύζθνιε ιόγσ θπγόθεληξσλ δπλάκεσλ θαη 

γεσκεηξίαο. Η θαηαλάισζε ζε θαύζηκν είλαη ιίγν κεγαιύηεξε κε εθείλε ζηηο 

ζπκβαηηθέο κεραλέο. Η κηθξόηεξε κάδα θαη ε ρακειόηεξε ζέζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο 

θαζηζηνύλ ηνλ θηλεηήξα απηόλ αζθαιέζηεξν γηα απηνθίλεηα. Σα θηλνύκελα κέξε ελόο 

θηλεηήξα (Wankel) αλέξρνληαη ζην έλα ηξίην πεξίπνπ από όηη ζε ηππηθό εμαθύιηλδξν 

θηλεηήξα.[29] 
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Δηθόλα 5: Tκήκα ηνπ πεξηζηξνθηθνύ θηλεηήξα (Wankel), ζην θέληξν δηαθξίλεηαη ν ξόηνξαο 
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2. Σν πδξνγόλν σο ζηνηρείν 

2.1 Γεληθά κε ην πδξνγόλν 

 

Σν πδξνγόλν είλαη ην κηθξόηεξν θαη απινύζηεξν ρεκηθό ζηνηρείν γηαηί 

απνηειείηαη από έλα κόλν πξσηόλην ζηνλ ππξήλα ηνπ. Δίλαη ην πην θνηλό από ηα 

ππόινηπα ρεκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία όιεο ηεο ύιεο. 

πκβνιίδεηαη κε ην ειιεληθό γξάκκα(H) θαη ν αηνκηθόο ηνπ αξηζκόο είλαη ίζνο κε(1). 

Έρεη κέζν αηνκηθό βάξνο (1,0079)(amu), θαζηζηώληαο ην ειαθξύηεξν ζηνηρείν. Σν 

πδξνγόλν είλαη ε πην άθζνλε ρεκηθή νπζία ζην ζύκπαλ, πεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα ηεο 

ύιεο, εηδηθά ζηα αζηέξηα θαη ζηνπο αέξηνπο γίγαληεο πιαλήηεο. Ωζηόζν, ην 

κνλναηνκηθό πδξνγόλν είλαη ζπάλην ζηε Γε ιόγσ ηεο ηάζεο ηνπ λα ζρεκαηίδεη 

νκνηνπνιηθνύο δεζκνύο κε ηα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία. ε ηππηθή ζεξκνθξαζία θαη 

πίεζε, ην πδξνγόλν είλαη έλα κε ηνμηθό, κε κεηαιιηθό, άνζκν, άγεπζην, άρξσκν θαη 

εμαηξεηηθά εύθιεθην δηαηνκηθό αέξην κε κνξηαθό ηύπν (Η2). Σν πδξνγόλν είλαη επίζεο 

δηαδεδνκέλν ζηε Γε κε ηε κνξθή ρεκηθώλ 

ελώζεσλ όπσο νη πδξνγνλάλζξαθεο θαη ην λεξό. 

Ο Βαλ Υεικόλη (Van Helmont) ήηαλ ν 

πξώηνο πνπ αλαθάιπςε όηη αλ θαη ην πδξνγόλν 

ήηαλ εύθιεθην ζηνλ αέξα, δελ κπνξνύζε λα 

ππνζηεξίμεη ηελ θαύζε από κόλν ηνπ. Σν (1671), 

ν Bξεηαλόο επηζηήκνλαο Ρόκπεξη Μπόηι 

(Robert Boyle) πεξηέγξαςε ηνλ ζρεκαηηζκό 

θπζαιίδσλ αεξίνπ από ηελ αληίδξαζε ξηληζκάησλ 

ζηδήξνπ κε νμύ, αιιά ήηαλ ν Υέλξη Κάβεληηο 

(Henry Cavendish) πνπ αλαγλώξηζε ην (H2 ) (ην 

νπνίν αλέθεξε σο «εύθιεθηνο αέξαο») σο κηα 

νπζία δηαθνξεηηθή από άιια αέξηα, ην νπνίν, όηαλ 

θαεί ζε «απνθινγηζηηθνπνηεκέλν αέξα» (νμπγόλν) παξάγεη λεξό. Απηή ε αλαθάιπςε 

ελέπλεπζε ηνλ Λαβνηζηέξ (Lavoisier) λα νλνκάζεη ηελ νπζία «πδξνγόλν», πνπ 

ζεκαίλεη ζρεκαηηζηήο λεξνύ, ην (1783). Αληίζεηα, ην (1800) νη (Nicholson) θαη 

(Carlisle)  (ζε ιίγν κεηά από ηνλ Ritter) θαηάθεξαλ λα απνζπλζέζνπλ ην λεξό ζηα 

ζηνηρεηώδε ζπζηαηηθά ηνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ κέζνδν ηεο ειεθηξόιπζεο. Δίλαη 

απηή ε δηαδηθαζία πνπ πξνζπαζνύκε λα επηηύρνπκε ζήκεξα, αλ θαη κε πνιύ 

κηθξόηεξν θόζηνο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, κέζσ κηαο θσηνρεκηθήο δηαδηθαζίαο. Σν 

εμειηγκέλν αέξην (Η2) είλαη έλαο εμαηξεηηθόο, εμαηξεηηθά ειαθξύο θνξέαο ελέξγεηαο θαη 

πνιιά ππνζρόκελνο σο θαύζηκν — άθζνλν θαη θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ θαζώο ε 

νμείδσζε ηνπ παξάγεη λεξό. Σν κνξηαθό (H2) γέκηζε έλα από ηα πξώηα κπαιόληα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα κεηαθεξζνύλ άλζξσπνη ην (1783) θαη ηηο δεμακελέο 

θαπζίκνπ ησλ ππξαύισλ δύν αηώλεο αξγόηεξα, επηηξέπνληαο ζηνλ πεξίεξγν 

άλζξσπν λα εμεξεπλήζεη όιν θαη πεξηζζόηεξν ην άγλσζην. [4], [5] 

Δηθόλα 5: Τδξνγόλν  

Δηθόλα 6: Τδξνγόλν 
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2.2 Υεκηθά  

  Σν αέξην πδξνγόλν (H2) είλαη πνιύ εύθιεθην θαη θαίγεηαη ζηνλ αέξα ζε πνιύ 

κεγάιν εύξνο ζπγθεληξώζεσλ κεηαμύ (4) ηνηο εθαηό θαη (75) ηνηο εθαηό θαη' όγθν. Η 

ελζαιπία ηεο θαύζεο γηα ην πδξνγόλν είλαη (-286) kJ/mol θαη πεξηγξάθεηαη από ηελ 

εμίζσζε: 

   ( )    ( )            (
     

     
) ( ) 

Σν αέξην πδξνγόλν κπνξεί επίζεο λα εθξαγεί ζε έλα κείγκα ρισξίνπ (από 5 

έσο 95 ηνηο εθαηό). Απηά ηα κείγκαηα κπνξνύλ λα εθξαγνύλ σο απόθξηζε ζε 

ζπηλζήξα, ζεξκόηεηα ή αθόκα θαη ειηαθό θσο. Η ζεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο 

πδξνγόλνπ (ε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ζα ζπκβεί απζόξκεηε θαύζε) είλαη νη (500) 

°C. Οη θαζαξέο θιόγεο πδξνγόλνπ-νμπγόλνπ εθπέκπνπλ ππεξηώδεο θσο θαη είλαη 

αόξαηεο κε γπκλό κάηη. Ωο εθ ηνύηνπ, ε αλίρλεπζε κηαο ελεξγήο δηαξξνήο πδξνγόλνπ 

είλαη επηθίλδπλε θαη απαηηεί αληρλεπηή θιόγαο. Δπεηδή ην πδξνγόλν είλαη πιενύκελν 

ζηνλ αέξα, νη θιόγεο ηνπ πδξνγόλνπ αλεβαίλνπλ γξήγνξα θαη πξνθαινύλ ιηγόηεξεο 

δεκηέο από ηηο ππξθαγηέο πδξνγνλαλζξάθσλ. Σν Η2 αληηδξά κε νμεηδσηηθά ζηνηρεία, 

ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο αληηδξνύλ απζόξκεηα θαη βίαηα κε ριώξην θαη θζόξην γηα 

λα ζρεκαηίζνπλ ηα αληίζηνηρα πδξαινγνλίδηα.   

Δπηπιένλ, ην Η2 ζρεκαηίδεη ελώζεηο κε ηα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία παξά ηε 

αζηάζεηα ηνπ. Όηαλ ζπκκεηέρεη ζε αληηδξάζεηο, ην πδξνγόλν κπνξεί λα έρεη κεξηθό 

ζεηηθό θνξηίν όηαλ αληηδξά κε πεξηζζόηεξα ειεθηξoαξλεηηθά ζηνηρεία όπσο ηα 

αινγόλα ή ην νμπγόλν, αιιά κπνξεί λα έρεη κεξηθό αξλεηηθό θνξηίν όηαλ αληηδξά κε 

πην ειεθηξνζεηηθά ζηνηρεία, όπσο ηα αιθαιηθά κέηαιια. Όηαλ ην πδξνγόλν ζπλδέεηαη 

κε θζόξην, νμπγόλν ή άδσην, κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε κηα κνξθή κε νκνηνπνιηθνύ 

(δηακνξηαθνύ) δεζκνύ κέζεο ηζρύνο πνπ νλνκάδεηαη δεζκόο πδξνγόλνπ, ν νπνίνο 

είλαη θξίζηκνο γηα ηε ζηαζεξόηεηα πνιιώλ βηνινγηθώλ κνξίσλ. Οη ελώζεηο πνπ έρνπλ 

δεζκνύο πδξνγόλνπ κε κέηαιια θαη κεηαιινεηδή είλαη γλσζηέο σο πδξίδηα. Με ηελ 

νμείδσζε ηνπ πδξνγόλνπ αθαηξείηαη ην ειεθηξόλην ηνπ θαη απνδίδεηαη ην ηόλ (Η+). 

πλήζσο, ην (Η+) ζε πδαηηθά δηαιύκαηα αλαθέξεηαη σο ηόλ πδξνλίνπ (Η3Ο
+). Απηό ην 

είδνο είλαη απαξαίηεην ζηε ρεκεία νμένο-βάζεο. [4] 

2.3 Φπζηθά 

Σν πδξνγόλν έρεη έλα πξσηόλην θαη έλα ειεθηξόλην. Σν πην θνηλό ηζόηνπν, ην 

πξώηην (1Η), δελ έρεη λεηξόληα. Σν πδξνγόλν έρεη ζεκείν ηήμεο (-259,14) °C θαη 

ζεκείν βξαζκνύ (-252,87) °C. Αθόκε, ην πδξνγόλν έρεη ππθλόηεηα (0,08988) g/L, 

θαζηζηώληαο ην αξαηόηεξν από ηνλ αέξα. Έρεη δύν δηαθξηηέο θαηαζηάζεηο νμείδσζεο, 

(+1, -1), πνπ ην θαζηζηνύλ ηθαλό λα δξα ηόζν σο νμεηδσηηθό όζν θαη σο αλαγσγηθό 

παξάγνληα. Η νκνηνπνιηθή αθηίλα ηνπ είλαη (31,5) pm. 
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Σν πδξνγόλν ππάξρεη θπζηθά σο ηξία ηζόηνπα, πνπ δειώλνληαη (1Η), (2Η) θαη 

(3Η). Άιινη εμαηξεηηθά αζηαζείο ππξήλεο (4Η έσο 7Η) έρνπλ παξαρζεί ζε 

εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο, αιιά δελ ππάξρνπλ ζηε θύζε. Σν (1Η) είλαη ην πην θνηλό 

ηζόηνπν πδξνγόλνπ κε αθζνλία κεγαιύηεξε από (99,98) % θαη νλνκάδεηαη πξώηην. Ο 

ππξήλαο απηνύ ηνπ ηζνηόπνπ απνηειείηαη από έλα κόλν πξσηόλην (αηνκηθόο αξηζκόο 

= αξηζκόο κάδαο = 1) θαη ε κάδα ηνπ είλαη (1,007825) amu. Σν (2H) (D) είλαη γλσζηό 

σο δεπηέξην ή βαξύ πδξνγόλν θαη πεξηέρεη έλα ειεθηξόλην, έλα πξσηόλην θαη έλα 

λεηξόλην (αξηζκόο κάδαο = 2) θαη αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ ην (0,0156) % ηνπ 

ζπλόινπ ηνπ πδξνγόλνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε γε. Σν δεπηέξην θαη νη ελώζεηο ηνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο κε ξαδηελεξγέο εηηθέηεο ζε ρεκηθά πεηξάκαηα θαη ζε δηαιύηεο 

γηα θαζκαηνζθνπία (1Η-NMR).Σν (3H) είλαη γλσζηό σο ηξίηην θαη πεξηέρεη έλα 

πξσηόλην, δύν λεηξόληα θαη έλα ειεθηξόλην (αξηζκόο κάδαο = 3). Σν θπζηθά 

παξαγόκελν ηξίηην είλαη εμαηξεηηθά ζπάλην ζηε Γε, κε ηνλ ζρεκαηηζκό ηρλώλ λα 

ζπκβαίλεη ιόγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο αηκόζθαηξαο κε ηηο θνζκηθέο αθηίλεο. Δίλαη 

ξαδηελεξγό θαη δηαζπάηαη ζε ήιην-3 κέζσ ηεο δηάζπαζεο βήηα κε ρξόλν εκηδσήο 

(12,32) ρξόληα. [6] 

Παξαθάησ βιέπνπκε κηα ζύγθξηζε ησλ ηξηώλ ηζνηόπσλ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηελ θύζε: [7] 

Ιδηόηεηα Πξώηην Γεπηέξην Σξίηην 

Αηνκηθό Τδξνγόλν 

ύκβνιν H D T 

Αηνκηθή Μάδα (amu) 1.008 2.014 3.016 

Πνζόηεηα από ειεθηξόληα 
/ πξσηόληα / λεηξόληα 

1 / 1 / 0 01/01/01 01/01/02 

Ππξεληθή ηαζεξόηεηα ηαζεξό ηαζεξό Ραδηελεξγό 

Μνξηαθό Τδξνγόλν H2 D2 T2 

Αθζνλία (%) 99.985 0.015 Ίρλε (~10-16) 

Μνξηαθό Βάξνο (amu) 2.016 4.028 6.032 

εκείν Σήμεο (νC) -259.19 -254.42 -252.53 

εκείν Βξαζκνύ (oC) -252.85 -249.48 -248.11 

Γηαππξεληθή απόζηαζε 
(pm) 

74.14 74.14 74.14 

Κξίζηκε Θεξκνθξαζία (oC) -239.96 -234.80 -232.55 

Δλέξγεηα δηάζηαζεο 
δεζκνύ (kJ/mol) 

435.9 443.40 446.9 

 

2.4 Μέζνδνη παξαγσγήο πδξνγόλνπ 

Σν πδξνγόλν κπνξεί λα παξαρζεί από δηάθνξεο πεγέο. Μπνξεί λα παξαρζεί 

ηόζν από κε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο όπσο ην θπζηθό αέξην, ν άλζξαθαο, ην 

πεηξέιαην θαη ππξεληθή ελέξγεηα θαζώο θαη από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο όπσο 

αηνιηθή, ειηαθή, πδξνειεθηξηθή, γεσζεξκηθή, θύθηα θαη αιθνόιεο βηνκάδαο. 
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2.4.1 Παξαγσγή πδξνγόλνπ από αλακόξθσζε αηκώλ (Steam Reforming) 

Η αλακόξθσζε κε αηκό (steam reforming) είλαη ζήκεξα κηα από ηηο πην 

δηαδεδνκέλεο θαη ηαπηόρξνλα θζελόηεξεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ. 

Σν πιενλέθηεκά ηνπ πξνθύπηεη από ηελ πςειή απόδνζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ην 

ρακειό θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη παξαγσγήο. Οη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελεο 

πξώηεο ύιεο είλαη ην θπζηθό αέξην θαη νη ειαθξύηεξνη πδξνγνλάλζξαθεο, ε κεζαλόιε 

θαη άιινη νμπγνλσκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο. Σν δίθηπν αληηδξάζεσλ αλακόξθσζεο γηα 

πδξνγνλάλζξαθεο θαη κεζαλόιε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο πξώηε ύιε είλαη ην 

αθόινπζα: 

      ( )        ( ) 

         ( )         ( ) 

 Όιε ε δηαδηθαζία απνηειείηαη από δύν ζηάδηα. ην πξώην ζηάδην, ε πξώηε 

ύιε πδξνγνλαλζξάθσλ αλακηγλύεηαη 

κε αηκό θαη ηξνθνδνηείηαη ζε έλαλ 

ζσιελσηό θαηαιπηηθό αληηδξαζηήξα. 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο, παξάγεηαη αέξην 

ζύλζεζεο (αέξην κείγκα H2/CO) κε 

ρακειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε (CO2). Η 

απαηηνύκελε ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο 

επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε 

νμπγόλνπ ή αέξα γηα ηελ θαύζε κέξνπο 

ηεο πξώηεο ύιεο (αέξην ζέξκαλζεο) 

κέζα ζηνλ αληηδξαζηήξα. ην δεύηεξν 

ζηάδην, ην ςπρζέλ αέξην πξντόλ 

ηξνθνδνηείηαη ζηνλ θαηαιπηηθό κεηαηξνπέα (CO), όπνπ ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα 

κεηαηξέπεηαη ζε κεγάιν βαζκό κέζσ αηκνύ ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη πδξνγόλν. 

Η θαηαιπηηθή δηαδηθαζία αλακόξθσζεο κε αηκό απαηηεί κηα πξώηε ύιε απαιιαγκέλε 

από ελώζεηο πνπ πεξηέρνπλ ζείν πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε απελεξγνπνίεζε ηνπ 

ρξεζηκνπνηνύκελνπ θαηαιύηε. 

 Η δηαδηθαζία απηή απαηηεί κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο, γηα παξάδεηγκα, (180)°C γηα 

ηελ κεζαλόιε θαη νμπγνλσκέλνπο πδξνγνλάλζξαθεο θαη πεξηζζόηεξνπο από (500)°C 

γηα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ζπκβαηηθώλ πδξνγνλαλζξάθσλ. Οη θαηαιύηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε δύν ηύπνπο: 

 Mε πνιύηηκα κέηαιια (ζπλήζσο ληθέιην)  

 Πνιύηηκα κέηαιια από ζηνηρεία ηεο Οκάδαο (VIII) (ζπλήζσο πιαηίλα ή 

ξόδην).  

Δηθόλα 6: Αληηδξαζηήξαο αλακόξθσζεο αηκώλ  

Δηθόλα 7: Αληηδξαζηήξαο αλακόξθσζεο αηκώλ 
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 Λόγσ ησλ ζνβαξώλ πεξηνξηζκώλ κεηαθνξάο κάδαο θαη ζεξκόηεηαο, νη 

ζπκβαηηθνί αλακνξθσηέο αηκνύ πεξηνξίδνληαη από ηνλ παξάγνληα 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ζθαηξνπνηεκέλσλ  θαηαιπηώλ, ν νπνίνο είλαη ζπλήζσο 

κηθξόηεξνο από (5)% . Ωο εθ ηνύηνπ, ε θηλεηηθή είλαη ζπάληα ν πεξηνξηζηηθόο 

παξάγνληαο κε ηνπο ζπκβαηηθνύο αληηδξαζηήξεο αλακόξθσζεο αηκνύ κε 

απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνύληαη θζελόηεξνη θαηαιύηεο ληθειίνπ ζηηο βηνκεραλίεο. 

 Έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλακόξθσζεο αηκώλ είλαη ε αλαινγία αηόκσλ (H : C) ζην πιηθό πξώηεο ύιεο. Όζν 

πςειόηεξε είλαη απηή ε αλαινγία ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. Έλαο αληηδξαζηήξαο κεκβξάλεο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη θαη ηνπο δύν 

αληηδξαζηήξεο ζε κηα ζπκβαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπλνιηθήο 

αληίδξαζεο. Η ζεξκηθή απόδνζε ηεο παξαγσγήο πδξνγόλνπ από ηελ δηεξγαζία 

κεζαλίνπ ζε βηνκεραληθή θιίκαθα είλαη πεξίπνπ (70-85) %. Μηα ζεηξά άιισλ πξώησλ 

πιώλ είλαη επίζεο δπλαηή γηα λα επηηεπρζεί απηή ε απνηειεζκαηηθόηεηα ζην εγγύο 

κέιινλ, όπσο ζηεξεά θνηλόρξεζηα απόβιεηα, απόβιεηα από ηε βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ, έιαηα, ζθόπηκα θαιιηεξγνύκελε ή απόβιεηε γεσξγηθή βηνκάδα θαη 

θαύζηκα νξπθηήο πξνέιεπζεο όπσο ν άλζξαθαο. Σν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζόδνπ 

σζηόζν είλαη ε πςειή παξαγσγή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2), πνπ θπκαίλεηαη 

πεξίπνπ ζηα (7,05)  kg CO2/kg H2. [8] 

2.4.2 Παξαγσγή πδξνγόλνπ από κεξηθή νμείδσζε πδξνγνλαλζξάθσλ (Partial 

Oxidation) 

Η κεξηθή νμείδσζε (POX) θαη ε θαηαιπηηθή κεξηθή νμείδσζε (CPOX) ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ έρνπλ πξνηαζεί ζηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ γηα θπςέιεο 

θαπζίκνπ απηνθηλήησλ θαη ζε νξηζκέλεο άιιεο εκπνξηθέο εθαξκνγέο. Η 

αεξηνπνηεκέλε πξώηε ύιε κπνξεί λα είλαη κεζάλην θαη βηναέξην, αιιά θπξίσο 

θιάζκαηα βαξέσο πεηξειαίνπ (π.ρ. ππνιείκκαηα θελνύ, πεηξέιαην ζέξκαλζεο), ησλ 

νπνίσλ ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη ρξήζε είλαη δύζθνιε. Η κεξηθή νμείδσζε είλαη 

κηα κε θαηαιπηηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ε πξώηε ύιε αεξηνπνηείηαη,  κε ηελ 

παξνπζία νμπγόλνπ θαη πηζαλώο αηκνύ (ATR) ζε ζεξκνθξαζίεο ζηελ πεξηνρή (1300–

1500)°C θαη πηέζεηο ζην εύξνο (3 έσο 8) MPa. ε ζύγθξηζε κε ηελ αλακόξθσζε κε 

αηκό (H2 : CO = 3 : 1), παξάγεηαη πεξηζζόηεξν (CO) (H2 : CO = 1 : 1 ή 2 : 1).Η 

δηαδηθαζία επνκέλσο ζπκπιεξώλεηαη από ηε κεηαηξνπή ηνπ (CO) κε αηκό ζε (H2) 

θαη (CO2). Απηή ε αληίδξαζε ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμύ ησλ 

κεκνλσκέλσλ πξντόλησλ αληίδξαζεο. 

             ( ) 

                ( ) 

       ( )        ( ) 
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 Σν αέξην κίγκα πνπ ζρεκαηίδεηαη 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεξηθήο 

νμείδσζεο πεξηέρεη κνλνμείδην ηνπ 

άλζξαθα (CO), δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

(CO2), λεξό (H2O), κνξηαθό πδξνγόλν 

(H2), κεζάλην (CH4), πδξόζεην (H2S) θαη 

νμπζνπιθίδην ηνπ άλζξαθα (COS). Έλα 

κέξνο ηνπ αεξίνπ θαίγεηαη γηα λα παξέρεη 

ηελ απαξαίηεηε ζεξκόηεηα γηα ηηο 

ελδόζεξκεο δηεξγαζίεο. Η αηζάιε πνπ 

δεκηνπξγείηαη από ηελ απνζύλζεζε ηνπ 

αθεηπιελίνπ σο ελδηάκεζνπ πξντόληνο 

είλαη έλα αλεπηζύκεην πξντόλ. Η 

πνζόηεηα ηνπ εμαξηάηαη από ηελ 

αλαινγία πδξνγόλνπ/άλζξαθα (H : C) ζηελ αξρηθή πξώηε ύιε θαπζίκνπ. Τπήξμε 

επνκέλσο, όπσο θαη κε ηελ αλακόξθσζε αηκώλ, κηα πξνζπάζεηα αιιαγήο ζε 

πξώηεο ύιεο πνπ πεξηέρνπλ πςειόηεξε αλαινγία (H : C), γηα παξάδεηγκα, πξνο ην 

θπζηθό αέξην. Δλώ ε ιεηηνπξγία ηνπ αληηδξαζηήξα είλαη ιηγόηεξν δαπαλεξή ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ αλακόξθσζε κε αηκό, ε επαθόινπζε κεηαηξνπή θαζηζηά απηή ηελ 

ηερλνινγία πην αθξηβόηεξε. Γεδνκέλνπ όηη ε δηαδηθαζία δελ απαηηεί ηε ρξήζε 

θαηαιύηε, δελ είλαη απαξαίηεην λα αθαηξεζνύλ ηα ζεηνύρα ζηνηρεία από ην θπζηθό 

αέξην, γεγνλόο πνπ κεηώλεη ηελ απόδνζε ηνπ θαηαιύηε. Οη ζεηνύρεο ελώζεηο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηελ αεξηνπνηεκέλε πξώηε ύιε κεηαηξέπνληαη ζε πδξόζεην (πεξίπνπ 

95%) θαη ζε νμπζνπιθίδην ηνπ άλζξαθα (πεξίπνπ 5%). 

 ην ζύζηεκα κεξηθήο νμείδσζεο, κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ θαηαιύηεο (CPOX) 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ζηνπο πεξίπνπ (700–1000)°C. 

Ωζηόζν, ν έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο απνδεηθλύεηαη δύζθνινο ιόγσ ηνπ 

ζρεκαηηζκνύ ζεξκώλ θειίδσλ, ιόγσ ηεο εμώζεξκεο θύζεο ησλ αληηδξάζεσλ. Γηα ηε 

κεηαηξνπή θπζηθνύ αεξίνπ, νη θαηαιύηεο βαζίδνληαη ηππηθά ζε ληθέιην (Ni) ή ξόδην 

(Rh). Ωζηόζν, ην ληθέιην έρεη ηζρπξή ηάζε γηα ζρεκαηηζκό ζεξκηθώλ θειίδσλ θαη ην 

θόζηνο ηνπ ξόδηνπ (Rh) έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. Όκσο, νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

ιεηηνπξγίαο (>800°C) θαη ηα δεηήκαηα γηα ηελ αζθάιεηα ελδέρεηαη λα θάλνπλ δύζθνιε 

ηε ρξήζε ηνπο γηα πξαθηηθέο θαη ζπκπαγείο θνξεηέο ζπζθεπέο ιόγσ ηεο ζεξκηθήο 

δηαρείξηζεο. πλήζσο, ε ζεξκηθή απόδνζε ησλ αληηδξαζηήξσλ (POX) κε κεζάλην σο 

θαύζηκν θπκαίλεηαη από (60-75)%. [8] 

 

2.4.3 Παξαγσγή πδξνγόλνπ από απηνζεξκηθή αλακόξθσζε 

ηελ απηνζεξκηθή αλακόξθσζε (ATR), πξνζηίζεηαη αηκόο ζηε δηαδηθαζία 

θαηαιπηηθήο κεξηθήο νμείδσζεο. Σν (ATR) είλαη έλαο ζπλδπαζκόο αληηδξάζεσλ 

αλακόξθσζεο αηκνύ (ελδόζεξκε) θαη κεξηθήο νμείδσζεο (εμώζεξκε).Σν (ATR) έρεη 

ηα πιενλεθηήκαηα όηη δελ απαηηεί εμσηεξηθή ζεξκόηεηα θαη είλαη απινύζηεξν θαη 

Δηθόλα 7: Γηαδηθαζία παξαγσγήο ζηνλ 
αληηδξαζηήξα κεξηθήο νμείδσζεο 

 

Δηθόλα 8: Γηαδηθαζία παξαγσγήο ζηνλ 
αληηδξαζηήξα κεξηθήο νμείδσζεο 
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θζελόηεξν από ηελ αλακόξθσζε 

κεζαλίνπ. Η επηινγή ησλ ζπλζεθώλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αλακνξθσηή 

εμαξηάηαη από ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ζηόρν. Βαζηθόο ζηόρνο είλαη ε πςειή 

απόδνζε πδξνγόλνπ κε ρακειή 

πεξηεθηηθόηεηα ζε κνλνμείδην ηνπ 

άλζξαθα. Η κέγηζηε απόδνζε 

πδξνγόλνπ θαη ε ρακειή 

πεξηεθηηθόηεηα ζε κνλνμείδην ηνπ 

άλζξαθα είλαη δπλαηή γηα ηελ 

αλακόξθσζε κε αηκό. Ωζηόζν, ε 

αλακόξθσζε κε αηκό είλαη κηα 

ελδόζεξκε δηαδηθαζία θαη επνκέλσο απαηηεηηθή ελέξγεηα. Απηή ε ελέξγεηα πξέπεη λα 

κεηαθεξζεί ζην ζύζηεκα από ην εμσηεξηθό. 

 Έλα άιιν ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηνπ (ATR) έλαληη ηεο δηαδηθαζίαο (SR) είλαη, 

όηη κπνξεί λα ηεξκαηηζηεί θαη λα μεθηλήζεη πνιύ γξήγνξα, ελώ παξάγεη κεγαιύηεξε 

πνζόηεηα πδξνγόλνπ από ην (POX) κόλν ηνπ. Τπάξρνπλ θάπνηεο πξνζδνθίεο όηη 

απηή ε δηαδηθαζία ζα γίλεη ειθπζηηθή γηα ηε βηνκεραλία θαπζίκσλ «Gas to Liquid» 

ιόγσ ηεο επλντθήο ζύλζεζεο αεξίνπ γηα ηε ζύλζεζε (Fischer-Tropsch), ηεο ζρεηηθήο 

ζπκπαγνύο (ATR), ηνπ ρακειόηεξνπ θόζηνπο θεθαιαίνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ γηα 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Γηα ηελ αλακόξθσζε κεζαλίνπ, ε ζεξκηθή απόδνζε είλαη 

ζπγθξίζηκε κε απηή ηνπ (POX) (πεξίπνπ 60–75%) θαη ειαθξώο κηθξόηεξε από εθείλε 

ηεο αλακόξθσζεο κε αηκό. Η βελδίλε θαη άιινη αλώηεξνη πδξνγνλάλζξαθεο κπνξνύλ 

λα κεηαηξαπνύλ ζε πδξνγόλν επί ηνπ απηνθηλήηνπ γηα ρξήζε ζε απηό κε ηελ 

απηνζεξκηθή δηαδηθαζία, ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιεινπο θαηαιύηεο. [8] 

2.4.4 Παξαγσγή πδξνγόλνπ από απνζείσζε θαπζίκσλ 

 Όπσο αλαιύζεθε πξνεγνπκέλσο, ε ηξέρνπζα παξαγσγή πδξνγόλνπ 

πξνέξρεηαη θπξίσο από ηελ επεμεξγαζία θπζηθνύ αεξίνπ, αλ θαη κε ηηο ζεκαληηθέο 

πξνόδνπο ζηηο θπςέιεο θαπζίκνπ, δίλεηαη απμεκέλε πξνζνρή ζε άιια θαύζηκα, 

όπσο ε κεζαλόιε, ην πξνπάλην, ε βελδίλε θαη θαύζηκα εθνδηαζηηθήο, όπσο π.ρ. (jet-

Α, ληίδει θαη JP8). Με ηελ εμαίξεζε ηε κεζαλόιεο, όια απηά ηα θαύζηκα πεξηέρνπλ 

θάπνηα πνζόηεηα ζείνπ, κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελώζεηο πνπ πεξηέρνπλ ζείν λα 

εμαξηώληαη από ηνλ ηύπν θαη ηελ πεγή ηνπ θαπζίκνπ. Γηα ην ιόγν απηό, ε απνζείσζε 

ζεσξείηαη σο έλα πνιύ ζεκαληηθό βήκα ζηηο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο θαπζίκσλ.  

 Οη δηαδηθαζίεο απνζείσζεο κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ κε βάζε ηε θύζε ηεο 

βαζηθήο θπζηθνρεκηθήο δηεξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

ζείνπ (Δηθόλα 3). Οη πην αλεπηπγκέλεο θαη εκπνξεπκαηνπνηεκέλεο ηερλνινγίεο είλαη 

απηέο πνπ κεηαηξέπνπλ θαηαιπηηθά νξγαλνζεητθέο ελώζεηο κε απνβνιή ζείνπ. Σέηνηεο 

ηερλνινγίεο θαηαιπηηθήο κεηαηξνπήο πεξηιακβάλνπλ ζπκβαηηθή πδξναπνζείσζε 

(HDS), πδξνγνλνθαηεξγαζία κε πξνεγκέλνπο θαηαιύηεο θαη/ή ζρέδηα αληηδξαζηήξσλ 

Δηθόλα 8: Αληηδξαζηήξαο ATR Δηθόλα 9: Απηνζεξκηθόο αληηδξαζηήξαο 
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θαη ζπλδπαζκό πδξνθαηεξγαζίαο κε νξηζκέλεο πξόζζεηεο ρεκηθέο δηεξγαζίεο γηα ηε 

δηαηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ θαπζίκνπ. Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ησλ ηερλνινγηώλ 

ηνπ δεύηεξνπ ηύπνπ είλαη ε εθαξκνγή θπζηθνρεκηθώλ δηεξγαζηώλ δηαθνξεηηθήο 

θύζεο από ην θαηαιπηηθό (HDS) γηα ηνλ δηαρσξηζκό θαη/ή ηνλ κεηαζρεκαηηζκό 

νξγαλνζεητθώλ ελώζεσλ από ξεύκαηα δηπιηζηεξίνπ. Σέηνηεο ηερλνινγίεο 

πεξηιακβάλνπλ, σο βαζηθό βήκα, ηελ απόζηαμε, ηελ αιθπιίσζε, ηελ νμείδσζε, ηελ 

εθρύιηζε, ηελ πξνζξόθεζε ή ζπλδπαζκό απηώλ. [8] 

 

2.4.5 Παξαγσγή πδξνγόλνπ από αλακόξθσζε πιάζκαηνο (plasma) 

 ηελ πεξίπησζε ηεο αλακόξθσζεο πιάζκαηνο, ην δίθηπν ησλ αληηδξάζεσλ 

αλακόξθσζεο είλαη ην ίδην κε απηό ζηε ζπκβαηηθή αλακόξθσζε. Ωζηόζν, ε ελέξγεηα 

θαη νη ειεύζεξεο ξίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αληίδξαζε αλακόξθσζεο 

παξέρνληαη από ην πιάζκα πνπ παξάγεηαη ζπλήζσο κε ειεθηξηζκό ή ζεξκόηεηα. 

Όηαλ εγρέεηαη λεξό ή αηκόο κε ην θαύζηκν, ζρεκαηίδνληαη ξίδεο (H•), (OH•) θαη (O•) 

εθηόο από ηα ειεθηξόληα, δεκηνπξγώληαο έηζη ζπλζήθεο γηα λα ζπκβνύλ αλαγσγηθέο 

θαη νμεηδσηηθέο αληηδξάζεηο. Οη ηερλνινγίεο αλακόξθσζεο πιάζκαηνο έρνπλ 

αλαπηπρζεί γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηελ αλακόξθσζε (POX), (ATR) θαη αηκνύ, κε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ αληηδξαζηήξσλ λα είλαη (POX) θαη (ATR). Τπάξρνπλ νπζηαζηηθά δύν 

θύξηεο θαηεγνξίεο αλακόξθσζεο ηνπ πιάζκαηνο, δειαδή ε ζεξκηθή θαη ε κε 

ζεξκηθή.  

 Οη ζπζθεπέο πιάζκαηνο πνπ αλαθέξνληαη σο (plasmatrons) κπνξνύλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο (πεξίπνπ >2000°C) κε πςειό βαζκό 

ειέγρνπ ρξεζηκνπνηώληαο ειεθηξηθή ελέξγεηα. Η ζεξκόηεηα πνπ παξάγεηαη είλαη 

αλεμάξηεηε από ηε ρεκεία ηεο αληίδξαζεο θαη νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

κπνξνύλ λα δηαηεξεζνύλ ζε έλα επξύ θάζκα ξπζκώλ ηξνθνδνζίαο θαη ζπλζέζεσλ 

αεξίνπ. Η ππθλόηεηα ηνπ αλακνξθσηή πιάζκαηνο δηαζθαιίδεηαη από ηελ πςειή 

ελεξγεηαθή ππθλόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ίδην ην πιάζκα θαη από ηνπο κεησκέλνπο 

ρξόλνπο αληίδξαζεο, κε απνηέιεζκα ζύληνκνπο ρξόλνπο παξακνλήο. Ρεύκαηα 

αεξίσλ πινύζηα ζε πδξνγόλν κπνξνύλ λα παξαρζνύλ απνηειεζκαηηθά ζε 

αλακνξθσηέο πιάζκαηνο από κηα πνηθηιία θαπζίκσλ πδξνγνλαλζξάθσλ (π.ρ. Η 

ηερλνινγία αλακόξθσζεο πιάζκαηνο έρεη πηζαλά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο 

ζπκβαηηθέο ηερλνινγίεο παξαγσγήο πδξνγόλνπ. Οη ζπλζήθεο πιάζκαηνο (π.ρ. 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο, πςειόο βαζκόο δηάζηαζεο θαη νπζηαζηηθόο βαζκόο ηνληηζκνύ) 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ επηηάρπλζε ζεξκνδπλακηθά επλντθώλ ρεκηθώλ 

αληηδξάζεσλ ρσξίο θαηαιύηε ή γηα ηελ παξνρή ηεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δηεξγαζηώλ ελδόζεξκεο αλακόξθσζεο. Οη αλακνξθσηέο 

πιάζκαηνο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ κηα ζεηξά από πιενλεθηήκαηα, ζπγθεθξηκέλα: 
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 Δίλαη ζπκπαγή θαη έρνπλ ρακειό βάξνο 

 Τςειή ππθλόηεηα ηζρύνο  

 Τςειή απόδνζε κεηαηξνπήο 

 Διάρηζην θόζηνο 

 Υξήζε απιώλ κεηαιιηθώλ ειεθηξνδίσλ ή άλζξαθα θαη απιά ηξνθνδνηηθά  

 Γξήγνξν ρξόλν απόθξηζεο (θιάζκαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ) 

 Λεηηνπξγία κε έλα επξύ θάζκα θαπζίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαξέσλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ (αθαηέξγαζην) θαη ησλ «βξώκηθσλ» πδξνγνλαλζξάθσλ 

(ληίδει πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ζείν).  

 Απηή ε ηερλνινγία ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή 

πδξνγόλνπ γηα κηα πνηθηιία ζηαζεξώλ εθαξκνγώλ, όπσο ε θαηαλεκεκέλε θαη 

ρακειήο ξύπαλζεο παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θπςέιεο θαπζίκνπ. Θα 

κπνξνύζε επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θηλεηέο εθαξκνγέο (π.ρ. ελζσκαησκέλε 

παξαγσγή πδξνγόλνπ γηα νρήκαηα κε θπςέιεο θαπζίκνπ) θαη γηα εθαξκνγέο 

αλεθνδηαζκνύ (π.ρ. ζηαζεξέο πεγέο πδξνγόλνπ γηα νρήκαηα). 

 Σα κόλα κεηνλεθηήκαηα ηεο αλακόξθσζεο πιάζκαηνο είλαη ε εμάξηεζε από 

ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ε δπζθνιία ιεηηνπξγίαο ηεο ζε πςειή πίεζε (απαηηείηαη γηα 

δηαδηθαζίεο πςειήο πίεζεο, όπσο ε παξαγσγή ακκσλίαο). Η πςειή πίεζε, αλ θαη 

είλαη εθηθηή, απμάλεη ηε δηάβξσζε ησλ ειεθηξνδίσλ ιόγσ ηεο κεησκέλεο 

θηλεηηθόηεηαο ηνπ ειεθηξηθνύ ηόμνπ θαη σο εθ ηνύηνπ, κεηώλεη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

ειεθηξνδίνπ. [8] 

2.4.6 Παξαγσγή πδξνγόλνπ από ηελ αεξηνπνίεζε βηνκάδαο 

Βξαρππξόζεζκα, ε βηνκάδα αλακέλεηαη λα γίλεη ην πην πηζαλό αλαλεώζηκν 

νξγαληθό ππνθαηάζηαην ηνπ πεηξειαίνπ. Η βηνκάδα είλαη δηαζέζηκε από έλα επξύ 

θάζκα πεγώλ, όπσο δσηθά απόβιεηα, αζηηθά ζηεξεά απόβιεηα, ππνιείκκαηα 

θαιιηεξγεηώλ, μπιώδεηο θαιιηέξγεηεο 

βξαρείαο ακεηςηζπνξάο, γεσξγηθά 

απόβιεηα, πξηνλίδηα, πδξόβηα θπηά, 

πνώδε είδε βξαρείαο ακεηςηζπνξάο 

(π.ρ. ριόε αιιαγήο), απνξξίκκαηα 

ραξηηνύ, θαιακπόθη θαη πνιιά άιια.  

Η ηερλνινγία αεξηνπνίεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο κε ηε 

βηνκάδα θαη ηνλ άλζξαθα σο πξώηε 

ύιε θαπζίκνπ είλαη πνιύ ώξηκε θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη εκπνξηθά ζε πνιιέο 

δηεξγαζίεο. Δίλαη κηα παξαιιαγή ηεο 

ππξόιπζεο θαη, σο εθ ηνύηνπ, 

βαζίδεηαη ζηε κεξηθή νμείδσζε ηνπ πιηθνύ πξώηεο ύιεο ζε έλα κείγκα πδξνγόλνπ, 

κεζαλίνπ, αλώηεξσλ πδξνγνλαλζξάθσλ, κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαη αδώηνπ, γλσζηό σο «αέξην παξαγσγήο». Η δηαδηθαζία αεξηνπνίεζεο 

Δηθόλα 10: Σξόπνη παξαγσγήο από βηνκάδα 
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ηππηθά πάζρεη από ρακειή ζεξκηθή απόδνζε αθνύ ε πγξαζία πνπ πεξηέρεηαη ζηε 

βηνκάδα πξέπεη επίζεο λα εμαηκηζηεί. Μπνξεί λα εθηειεζηεί κε ή ρσξίο θαηαιύηε θαη 

ζε αληηδξαζηήξα ζηαζεξήο ή ξεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο, κε ηνλ ηειεπηαίν 

αληηδξαζηήξα λα έρεη ζπλήζσο θαιύηεξε απόδνζε. Η πξνζζήθε αηκνύ ή/θαη 

νμπγόλνπ ζηε δηαδηθαζία αεξηνπνίεζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή «αεξίνπ 

ζύλζεζεο» κε αλαινγία H2/CO 2/1, νπνύ ην ζπλζεηηθό αέξην ρξεζηκνπνηείηαη σο 

πξώηε ύιε ζε έλαλ αληηδξαζηήξα Fischer-Tropsch γηα ηελ παξαγσγή πςειόηεξσλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ (ζπλζεηηθή βελδίλε θαη ληίδει) ή ζε αληηδξαζηήξα WGS γηα 

παξαγσγή πδξνγόλνπ. Γηα ηελ αλακόξθσζε ηεο μεξήο βηνκάδαο ρξεζηκνπνηείηαη 

ππέξζεξκνο αηκόο ζε ζεξκνθξαζία 900°C γηα λα επηηεπρζεί κεγαιύηεξε απόδνζε 

πδξνγόλνπ.  

 Ωζηόζν, ε δηαδηθαζία αεξηνπνίεζεο παξέρεη ζεκαληηθέο πνζόηεηεο «πίζζαο» 

(έλα πνιύπινθν κείγκα αλώηεξσλ αξσκαηηθώλ πδξνγνλαλζξάθσλ) ζην αέξην 

πξντόλ πνπ ιεηηνπξγεί αθόκε θαη ζηελ πεξηνρή 800–1000°C. Έλαο δεπηεξεύσλ 

αληηδξαζηήξαο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ππξσκέλν θαηαιύηε, δνινκίηε ή/θαη ληθέιην, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαηαιπηηθό θαζαξηζκό θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αεξίνπ 

πξντόληνο. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη νμπγόλν ζε απηέο 

ηηο εγθαηαζηάζεηο αεξηνπνίεζεο. Όκσο, ε κνλάδα δηαρσξηζκνύ νμπγόλνπ 

απαγνξεύεηαη ζε εγθαηαζηάζεηο κηθξήο θιίκαθαο. Απηό πεξηνξίδεη ηνπο αεξηνπνηεηέο 

ζηε ρξήζε αέξα κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αξαίσζε ηνπ πξντόληνο θαζώο θαη ηελ 

παξαγσγή NOx. Γηα απηήλ ηελ ηερλνινγία απαηηνύληαη ρακεινύ θόζηνπο, απνδνηηθνί 

δηαρσξηζηέο νμπγόλνπ. Μηα δηαδηθαζία κεηαηξνπήο κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO) 

θαη εμαηκηζκέλνπ λεξνύ ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) θαη πδξνγόλν (Water-Gas 

Shift, WGS) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

πδξνγόλνπ πνπ αθνινπζείηαη από κηα δηαδηθαζία δηαρσξηζκνύ γηα ηελ παξαγσγή 

θαζαξνύ πδξνγόλνπ. πλήζσο, νη αληηδξαζηήξεο αεξηνπνίεζεο θαηαζθεπάδνληαη ζε 

κεγάιε θιίκαθα θαη απαηηνύλ ηεξάζηηεο πνζόηεηεο πιηθνύ γηα ζπλερή ηξνθνδνζία. 

Μπνξνύλ λα επηηύρνπλ απνδόζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 35-50% κε βάζε ηε ρακειόηεξε 

ηηκή ζέξκαλζεο. 

Έλα από ηα πξνβιήκαηα απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη όηη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ηεξάζηηνο όγθνο πόξσλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ κεγάισλ 

πνζνηήησλ βηνκάδαο ζηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο. Δπί ηνπ παξόληνο, ην 

πςειό θόζηνο εθνδηαζκνύ ησλ κνλάδσλ αεξηνπνίεζεο θαη ε αθαίξεζε ηεο πίζζαο 

ζε απνδεθηά επίπεδα γηα ηελ παξαγσγή θαζαξνύ πδξνγόλνπ πεξηνξίδνπλ ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο πδξνγόλνπ κε βάζε ηε βηνκάδα. Μπνξεί λα 

απαηηεζεί κειινληηθή αλάπηπμε κηθξόηεξσλ απνδνηηθώλ ζηαζκώλ δηαλνκήο 

αεξηνπνίεζεο γηα απηήλ ηελ ηερλνινγία γηα νηθνλνκηθόηεξε θαη απνδνηηθή παξαγσγή 

πδξνγόλνπ. [8] 
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2.4.7 Παξαγσγή πδξνγόλνπ κε ειεθηξόιπζε 

Μηα πνιιά ππνζρόκελε κέζνδνο γηα ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ ζην θνληηλό 

κέιινλ ζα κπνξνύζε λα είλαη ε ειεθηξόιπζε λεξνύ κε ηελ ρξήζε ησλ αλαλεώζηκσλ 

πεγώλ ελέξγεηαο. Η ειεθηξόιπζε ηνπ λεξνύ ή ε δηάζπαζή ηνπ ζε πδξνγόλν θαη 

νμπγόλν είλαη κηα πνιύ γλσζηή κέζνδνο πνπ άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη εκπνξηθά 

ήδε από ην 1890.Η ειεθηξόιπζε είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα ζπλερέο 

ξεύκα πνπ δηέξρεηαη από δύν ειεθηξόδηα ζε έλα πδάηηλν δηάιπκα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δηάζπαζε ησλ ρεκηθώλ δεζκώλ πνπ ππάξρνπλ ζην κόξην ηνπ λεξνύ 

ζε πδξνγόλν θαη νμπγόλν, όπσο θαίλεηαη 

ζηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: 

 

Αληίδξαζε θαζόδνπ: 

    ( )       ( )     
 (  ) (7) 

Αληίδξαζε αλόδνπ: 

   (  )
     ( )      ( )    

  (8) 

πλνιηθά: 

           ( ) 

 

 

 Η δηαδηθαζία ηεο ειεθηξόιπζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

Έλαο θνηλώο ρξεζηκνπνηνύκελνο ειεθηξνιύηεο ζηελ ειεθηξόιπζε ηνπ λεξνύ είλαη ην 

ζεητθό νμύ θαη ηα ειεθηξόδηα είλαη από πιαηίλα (Pt), ην νπνίν δελ αληηδξά κε ην ζεητθό 

νμύ. Η δηαδηθαζία είλαη νηθνινγηθά θαζαξή επεηδή δελ ζρεκαηίδνληαη αέξηα 

ζεξκνθεπίνπ θαη ην παξαγόκελν νμπγόλν έρεη πεξαηηέξσ βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. 

Ωζηόζν, ζε ζύγθξηζε κε ηηο κεζόδνπο πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο, ε 

ειεθηξόιπζε είλαη κηα ηερλνινγία εμαηξεηηθά απαηηεηηθήο ελέξγεηαο. 

Η ελεξγεηαθή απόδνζε ηεο ειεθηξόιπζεο ηνπ λεξνύ (ρεκηθή ελέξγεηα πνπ 

απνθηάηαη αλά παξερόκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα) ζηελ πξάμε θηάλεη ην 50-70%. Δίλαη 

νπζηαζηηθά ε κεηαηξνπή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ρεκηθή ελέξγεηα κε ηε κνξθή 

πδξνγόλνπ, κε ρξήζηκν ππνπξντόλ ην νμπγόλν. [καδί κε ηα άιια από πάλσ] 

Η πην θνηλή ηερλνινγία ειεθηξόιπζεο είλαη ε αιθαιηθή βάζε (AEL), αιιά 

έρνπλ αλαπηπρζεί θαη άιιεο κέζνδνη, κε κεκβξάλεο αληαιιαγήο πξσηνλίσλ (PEM) 

θαη θύηηαξα ειεθηξόιπζεο ζηεξενύ νμεηδίνπ (SOEC).  

Η πην αλεπηπγκέλε θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελε ηερλνινγία είλαη ε κέζνδνο 

ηεο ειεθηξόιπζεο κε αιθαιηθή βάζε (AEL). Απηή ε κέζνδνο ιεηηνπξγεί κε ηελ 

Δηθόλα 11: Κπςέιε ειεθηξόιπζεο κε κεκβξάλε 
αληαιιαγήο πξσηνλίσλ (PEM) 
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κεηαθνξά ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κέζσ κηαο θαζόδνπ, ε νπνία δηαζπά ην 2H2O ζε 

H2 θαη 2OH-. Σα αληόληα πδξνμεηδίνπ (2OH-) ηαμηδεύνπλ ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηνπ 

ειεθηξνιύηε ζηελ άλνδν, όπνπ ράλεη ηα ειεθηξόληα ηνπ θαη γίλεηαη 1/2 O2 θαη H2O.Σα 

ειεθηξόληα επηζηξέθνπλ ζην ζεηηθό ηεξκαηηθό ηεο πεγήο ζπλερνύο ξεύκαηνο. Σα Η2 

θαη Ο2 δηαρσξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηώληαο έλα δηάθξαγκα θαη 

απνζεθεύνληαη ρσξηζηά. Σν ζρήκα 2.3 δείρλεη κηα γξαθηθή απεηθόληζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αιθαιηθήο ειεθηξόιπζεο. 

Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί κηα ηζρπξή βάζε σο ειεθηξνιύηε. Η ρξήζε κηαο 

βάζεο σο ειεθηξνιύηε, ζε αληίζεζε κε έλα νμύ, επηηξέπεη ζηα ειεθηξόδηα λα 

ππάξρνπλ κε πνιύηηκα κέηαιια, ζπρλά ληθέιην (Ni), γεγνλόο πνπ κεηώλεη ηελ 

θεθαιαηνπρηθή δαπάλε ηνπ ειεθηξνιύηε. Η ρξήζε κε πνιύηηκσλ κεηάιισλ 

ζπλεηζθέξεη πεξηζζόηεξν ζην θζελόηεξν επελδπηηθό θόζηνο ζηελ ηερλνινγία AEL 

ζήκεξα από άιιεο ηερλνινγίεο ειεθηξόιπζεο. Η βάζε επηηξέπεη ηε ρξήζε ιηγόηεξν 

πνιύηηκσλ κεηάιισλ επεηδή απνθεύγεη ηε δηάβξσζε πνπ ζα πξνέθππηε όηαλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη νμέα σο ειεθηξνιύηεο. Δάλ ην ζύζηεκα ρξεζηκνπνηεί νμέα, ζα 

πξέπεη επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πνιύηηκα κέηαιια γηα ηελ απνθπγή ηεο 

δηάβξσζεο. Δπίζεο, ε ρξήζε ελώζεσλ βάζεσλ κεηώλεη επίζεο ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο, θαζώο ν εμνπιηζκόο είλαη ιηγόηεξν εθηεζεηκέλνο ζε θζνξά, επηηξέπνληάο 

ηνπ λα δηαξθέζεη πεξηζζόηεξν.  

Η δηάβξσζε ηνπ δηαθξάγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ δηαρσξηζκό Η2 θαη 

Ο2 εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία. Δπνκέλσο, ε αύμεζε ηεο απόδνζεο ηνπ 

ειεθηξνιύηε κέζσ ηεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο νδεγεί ζε κεγαιύηεξε δηάβξσζε, 

ε νπνία νδεγεί ζε κηθξόηεξε δηάξθεηα δσήο ηνπ ειεθηξνιύηε. Δμαηηίαο απηώλ ησλ 

ζεκάησλ, έρεη γίλεη κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ έξεπλα αγώγηκσλ πνιπκεξώλ 

πδξνμεηδίνπ θαηάιιεισλ γηα ηελ AEL. Πξόζθαηε έξεπλα δηαπίζησζε όηη κηα 

πνιπκεξηθή κεκβξάλε κε βάζε ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο κπνξεί λα κεηώζεη ηε θζνξά. 

πλνιηθά, ηόζν ηα θόζηε έλαξμεο όζν θαη ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηεο κεζόδνπ απηήο 

είλαη ρακειά ζε ζρέζε κε ηηο αληαγσληζηηθέο ηερλνινγίεο ειεθηξόιπζεο. 

Η ειεθηξόιπζε κε ηελ κεκβξάλε αληαιιαγήο πξσηνλίσλ ή αιιηώο κεκβξάλε 

πνιπκεξνύο ειεθηξνιύηε (PEM), ρξεζηκνπνηεί ζηεξεέο πνιπζνπιθνλσκέλεο 

κεκβξάλεο σο ειεθηξνιύηεο, ζε ζύγθξηζε κε ην πγξό δηάιπκα ΚΟΗ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ AEL. Η ηερλνινγία PEM έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε 

κε ηελ ηερλνινγία AEL. Μεξηθά από απηά ηα πιενλεθηήκαηα είλαη ν ζπκπαγήο 

ζρεδηαζκόο ησλ ζπζηεκάησλ, νη γξήγνξεο αιιαγέο θαηά ηελ αύμεζε ή κείσζε ηνπ 

ξπζκνύ παξαγσγήο, θαζαξόηεξν πδξνγόλν, απμεκέλε πίεζε ηεο εμόδνπ H2 θαη 

πςειόηεξε ελεξγεηαθή απόδνζε, πνπ ζεκαίλεη όηη πεξηζζόηεξν από ηελ εηζξνή 

ελέξγεηαο απνζεθεύεηαη όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε PEM. Σν γεγνλόο όηη νη ειεθηξνιύηεο 

PEM κπνξνύλ λα αληηδξάζνπλ γξεγνξόηεξα ζηελ πνζόηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πνπ εηζέξρεηαη ην θαζηζηά πην εθαξκόζηκν ζηε βηνκεραληθή ρξήζε θαη κηα 

πξνηηκώκελε ηερλνινγία όηαλ ε παξαγσγή πδξνγόλνπ ζπλδπάδεηαη κε αλαλεώζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε πεξηόδνπο πςειήο παξαγσγήο. 
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Ωζηόζν, ε επηηπρία ησλ ειεθηξνιπηώλ PEM είλαη θαη ε ξίδα ησλ 

κεηνλεθηεκάησλ ηνπο. Η απμεκέλε απόδνζε, ε πίεζε θαη ε θαζαξόηεηα ηνπ 

πδξνγόλνπ απαηηεί πνιύηηκα κέηαιια ζηελ άλνδν θαη ηελ θάζνδν, απμάλνληαο 

ζεκαληηθά ηελ θεθαιαηνπρηθή δαπάλε ηεο ηερλνινγίαο, θαζηζηώληαο αθξηβόηεξε ηελ 

επέλδπζε ζε PEM από ηελ ηερλνινγία AEL. Ωζηόζν, έρεη γίλεη εθηελήο έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε άιισλ ιηγόηεξν πνιύηηκσλ κεηάιισλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη έσο θαη ζήκεξα. Κάηη ηέηνην ζα 

κπνξνύζε λα κεηώζεη ηηο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο ηεο ηερλνινγίαο, δηαηεξώληαο 

παξάιιεια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη παξαπάλσ. 

Η πιενλάδνπζα ελέξγεηα από ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί απνηειεζκαηηθά κε ηε κνξθή ρεκηθήο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο 

θπςέιεο ειεθηξνιύηε ζηεξενύ νμένο (SOECs).Σα SOEC είλαη αλαζηξέςηκεο θπςέιεο 

θαπζίκνπ ζηεξενύ νμεηδίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θεξακηθνύο ειεθηξνιύηεο θαη 

αλαθέξνληαη επίζεο σο αλαγελλεηηθέο θπςέιεο θαπζίκνπ ζηεξενύ νμεηδίνπ (R-

SOFCs) 

Σα SOECs κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ (H2), 

θαπζίκνπ ζύλζεζεο (CO+H2) από ην κείγκα λεξνύ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη 

νμπγόλνπ από δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Λεηηνπξγνύλ ζε πςειή ζεξκνθξαζία, ζπλήζσο 

600°C έσο 1000°C γηα λα επηηξέπνπλ ηελ ειεθηξόιπζε ηνπ λεξνύ. Η ιεηηνπξγία ζε 

πςειή ζεξκνθξαζία κεηώλεη ηελ αλάγθε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ειεθηξόιπζε θαη αλη' απηνύ ρξεζηκνπνηεί ζεξκηθή ελέξγεηα γηα ηε δηάζπαζε ηνπ 

λεξνύ θαη ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Δπνκέλσο, νη ειεθηξνιύηεο SOEC είλαη νη πην απνδνηηθνί ειεθηξηθά ζε ζρέζε 

κε ηηο ππόινηπεο κεζόδνπο πνπ δνπιεύνπλ θάησ από 150°C, αιιά θαη νη ιηγόηεξν 

αλαπηπγκέλνη. Η ηερλνινγία SOEC/SOFC έρεη πξνθιήζεηο κε ηε δηάβξσζε, ηελ 

ζηεγαλνπνίεζε, ηνλ ζεξκηθό θύθιν θαη ηε κεηαλάζηεπζε ρξσκίνπ. Οη ειεθηξνιύηεο 

PEM είλαη πην απνδνηηθνί από ηνπο αιθαιηθνύο θαη δελ έρνπλ πξνβιήκαηα όπσο νη 

SOEC. Ωζηόζν, θνζηίδνπλ πεξηζζόηεξν από ηα αιθαιηθά ζπζηήκαηα. Έηζη, ε 

κέζνδνο κε αιθαιηθή βάζε είλαη ε πην αλεπηπγκέλε κε ρακειόηεξν θόζηνο θεθαιαίνπ 

θαη ηελ ρακειόηεξε απόδνζε κε απνηέιεζκα ην πςειόηεξν θόζηνο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ παξάγεη. [8], [9], [10] 

2.4.8 Παξαγσγή πδξνγόλνπ κε θσηνειεθηξνρεκηθό δηαρσξηζκό λεξνύ 

Η θσηνειεθηξόιπζε είλαη έλαο από ηνπο αλαλεώζηκνπο ηξόπνπο παξαγσγήο 

πδξνγόλνπ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη πνιιά ππνζρόκελε απόδνζε θαη θόζηνο, αλ θαη 

βξίζθεηαη αθόκε ζηε θάζε ηεο πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο. Δπί ηνπ παξόληνο, είλαη ε 

ιηγόηεξν δαπαλεξή θαη ε πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο παξαγσγήο πδξνγόλνπ από 

αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Σν θσηνειεθηξόδην είλαη κηα εκηαγώγηκε ζπζθεπή 

πνπ απνξξνθά ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη δεκηνπξγεί ηαπηόρξνλα ηελ απαξαίηεηε ηάζε 

γηα ηελ άκεζε απνζύλζεζε ηνπ κνξίνπ ηνπ λεξνύ ζε νμπγόλν θαη πδξνγόλν. Η 

θσηνειεθηξόιπζε ρξεζηκνπνηεί έλα θσηνειεθηξνρεκηθό (PEC) ζύζηεκα ζπιινγήο 

θσηόο γηα ηελ νδήγεζε ηεο ειεθηξόιπζεο ηνπ λεξνύ. Δάλ ην θσηνειεθηξόδην 
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εκηαγσγνύ βπζηζηεί ζε έλαλ πδαηηθό ειεθηξνιύηε πνπ εθηίζεηαη ζηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία, ζα παξάγεη αξθεηή ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο 

παξαγόκελεο αληηδξάζεηο πδξνγόλνπ θαη νμπγόλνπ. Καηά ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ, 

ηα ειεθηξόληα απειεπζεξώλνληαη ζηνλ ειεθηξνιύηε, ελώ ε παξαγσγή νμπγόλνπ 

απαηηεί ειεύζεξα ειεθηξόληα. Η αληίδξαζε εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν ηνπ πιηθνύ 

εκηαγσγνύ θαη από ηελ ειηαθή έληαζε, ε νπνία παξάγεη ππθλόηεηα ξεύκαηνο 10–

30 mA/cm2. ε απηέο ηηο ππθλόηεηεο ξεύκαηνο, ε ηάζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ειεθηξόιπζε είλαη πεξίπνπ 1,35 V. 

 Σν θσηνειεθηξόδην απνηειείηαη από θσηνβνιηατθά (εκηαγσγηθά), θαηαιπηηθά 

θαη πξνζηαηεπηηθά ζηξώκαηα, ηα νπνία κπνξνύλ λα κνληεινπνηεζνύλ σο αλεμάξηεηα 

ζηνηρεία. Κάζε ζηξώκα επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή απόδνζε ηνπ θσηνειεθηξνρεκηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Σν θσηνβνιηατθό ζηξώκα παξάγεηαη από πιηθά εκηαγσγώλ πνπ 

απνξξνθνύλ ην θσο. Η απνξξόθεζε θσηόο ηνπ πιηθνύ εκηαγσγνύ είλαη επζέσο 

αλάινγε κε ηελ απόδνζε ηνπ θσηνειεθηξνδίνπ. Οη εκηαγσγνί κε επξείεο δώλεο 

παξέρνπλ ην απαξαίηεην δπλακηθό γηα ηε δηάζπαζε ηνπ λεξνύ. 

Σα θαηαιπηηθά ζηξώκαηα ηνπ θσηνειεθηξνρεκηθνύ ζηνηρείνπ επεξεάδνπλ 

επίζεο ηελ απόδνζε ηεο ειεθηξόιπζεο θαη απαηηνύλ θαηάιιεινπο θαηαιύηεο γηα ηε 

δηάζπαζε ηνπ λεξνύ. Σν έγθιεηζην ζηξώκα είλαη έλα άιιν ζεκαληηθό ζπζηαηηθό ηνπ 

θσηνειεθηξνδίνπ πνπ εκπνδίδεη ηνλ εκηαγσγό λα δηαβξσζεί κέζα ζηνλ πδαηηθό 

ειεθηξνιύηε. Απηό ην ζηξώκα πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθά δηαθαλέο γηα λα κπνξεί λα 

παξέρεη ηε κέγηζηε ειηαθή ελέξγεηα, ώζηε λα κπνξεί λα θηάζεη ζην ζηξώκα 

εκηαγσγώλ θσηνβνιηατθώλ. [8] 

 

Δηθόλα 12: Ηιηαθέο θπςέιεο ειεθηξνρεκηθήο δηάζπαζεο λεξνύ α) θσηνβνιηατθή θπςέιε 
ειεθηξόιπζεο β) θσηνειεθηξνρεκηθή θπςέιε δηάζπαζεο λεξνύ 
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2.5 Σξόπνη απνζήθεπζεο πδξνγόλνπ 

 Η απνζήθεπζε πδξνγόλνπ παξακέλεη έλα από ηα πην απαηηεηηθά ηερλνινγηθά 

εκπόδηα γηα ηελ πξόνδν ησλ ηερλνινγηώλ θπςειώλ θαπζίκνπ πδξνγόλνπ γηα 

εθαξκνγή ζηελ θίλεζε νρεκάησλ. Γεδνκέλνπ όηη ην πδξνγόλν είλαη αέξην ζε 

θαλνληθέο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο (SPT), έρεη ρακειή νγθνκεηξηθή 

ππθλόηεηα. Αλ θαη έλα θηιό Η2 κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη πεξίπνπ 3 θηιά ή έλα γαιόλη 

(3,79 ιίηξα) βελδίλεο, ζε νγθνκεηξηθή θιίκαθα, πεξηζζόηεξα από 3.500 γαιόληα (1,3 

× 104 ιίηξα ≈ όγθνο απηνθηλήηνπ κεζαίνπ κεγέζνπο) αεξίνπ Η2 είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε κόλν ελόο γαινληνύ(3,79 L) βελδίλεο ζηηο SPT. 

 Μεηά ηελ παξαγσγή πδξνγόλνπ, πξέπεη είηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηγκηαία είηε 

λα απνζεθεπηεί κε θάπνην ηξόπν, είηε γηα ιόγνπο κεηαθνξάο είηε επί ηόπνπ γηα 

κειινληηθή ρξήζε. Ο ηξόπνο απνζήθεπζεο ηνπ πδξνγόλνπ εμαξηάηαη από ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν ν παξαγσγόο επηιέγεη λα ην ρεηξηζηεί κεηά ηελ παξαγσγή. Δλώ ην 

πδξνγόλν έρεη ηελ πςειόηεξε βαξνκεηξηθή ππθλόηεηα από όια ηα θαύζηκα, πνπ 

ζεκαίλεη όηη έρεη ηελ πεξηζζόηεξε ελέξγεηα αλά (kg),αιιά όκσο έρεη θαη ηε 

ρακειόηεξε νγθνκεηξηθή ππθλόηεηα, πνπ ζεκαίλεη όηη πεξηέρεη ρακειή πνζόηεηα 

ελέξγεηαο αλά (m3.) 

 Δπνκέλσο, ην πδξνγόλν κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε έλα απηνθίλεην σο: 

 πκπηεζκέλν αέξην ζε δεμακελή κε πςειέο πηέζεηο. 

 Κξπνγνληθό πγξό ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 

 ηεξεό ζε κεηαιιηθό πδξίδην κε ρεκηθέο ελώζεηο. 

 Απνξξνθνύκελν ζε ζύλζεηα κόξηα 

 

2.5.1 πκπίεζε πδξνγόλνπ ζε αέξηα κνξθή 

Απηή ζήκεξα είλαη ε πην απιή θαη ώξηκε ηερλνινγία απνζήθεπζεο πδξνγόλνπ, 

κε ηελ πην θνηλή κέζνδνο απνζήθεπζεο πδξνγόλνπ ζε αέξηα κνξθή λα είλαη ζε 

ραιύβδηλεο δεμακελέο. Παξόια απηά,κειεηάηαη ε αλάπηπμε ειαθξηώλ ζύλζεησλ 

δεμακελώλ γηα αληνρή ζε πςειόηεξεο πηέζεηο θαη αλζεθηηθόηεηα ζηελ επζξαπζηόηεηα 

ηνπ πδξνγόλνπ. Απηή ε ηερλνινγία είλαη θαιά θαηαλνεηή θαη έρνπλ επηηεπρζεί πηέζεηο 

ιεηηνπξγίαο έσο θαη 825 bar θαη κέγηζηεο πηέζεηο πιήξσζεο 1094 bar. Σα πην θνηλά 

ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εθαξκνγέο θίλεζεο νρεκάησλ είλαη δεμακελέο 

ζηα 350 θαη ζηα 700 bar. Μηα άιιε νδόο απνζήθεπζεο πδξνγόλνπ σο πγξό, δειαδή 

ην θξπνγεληθό πδξνγόλν, θεξδίδεη δεκνηηθόηεηα. Σν αέξην πδξνγόλν ςύρεηαη ζε 

ζρεδόλ θξπνγνληθέο ζεξκνθξαζίεο πνπ βειηηώλνπλ ηελ ελεξγεηαθή ππθλόηεηα ηνπ 

αεξίνπ. 

Σν πδξνγόλν ζπκπηέδεηαη ζε πςειέο πηέζεηο, αεξηνπνηείηαη θαη απνζεθεύεηαη 

ζε δεμακελέο κε παρύ ηνίρσκα (θπξίσο θπιηλδξηθνύ ή ζρεδόλ ζπκκνξθνύκελνπ 

ζρήκαηνο) θαηαζθεπαζκέλεο από πιηθά πςειήο αληνρήο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 

αλζεθηηθόηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο. Η ππθλόηεηα πνπ επηηπγράλεηαη ζην πεπηεζκέλν 
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αέξην απέρεη αθόκα πνιύ από ηνλ ηειηθό ζηόρν ησλ πξνηύπσλ DOE πνπ θπκαίλεηαη 

ζηα 70 kg/m3. Η ππθλόηεηα ηνπ αεξίνπ ζηα 350 bar είλαη πεξίπνπ 20 kg/m3 θαη 

πεξίπνπ 35-40 kg/m3 ζηα 700 bar. Όπσο θαίλεηαη από κεηξήζεηο, απαηηείηαη πίεζε 

ζρεδόλ 20.000 bar γηα λα επηηεπρζεί ππθλόηεηα πεξίπνπ 70 kg/m3. Η επίηεπμε 

ηέηνησλ πςειώλ πηέζεσλ δελ είλαη ξεαιηζηηθή θαη σο εθ ηνύηνπ είλαη ζαθέο όηη ην 

αέξην πδξνγόλν δελ ζα κπνξέζεη πνηέ λα θηάζεη ζε ππθλόηεηεο ηόζν πςειέο όζν ην 

πγξό αληίζηνηρό ηνπ. Παξ‘ όια απηά, ε απνζήθεπζε ζε αέξηα κνξθή είλαη ε θπξίαξρε 

κνξθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζηνλ θόζκν. Ωζηόζν, γηα κηα πιήξε κεηάβαζε 

ζηελ νηθνλνκία κε βάζε ην πδξνγόλν θαη ηε ρξήζε ηνπ πδξνγόλνπ ζηελ θίλεζε 

νρεκάησλ, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ θαη άιιεο κνξθέο απνζήθεπζεο. 

Οη δεμακελέο απνζήθεπζεο πδξνγόλνπ ππό πίεζε κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ 

ζε ηέζζεξηο ηύπνπο:   

1. Σύπνο – Ι: εμνινθιήξνπ κεηαιιηθόο θύιηλδξνο  

2. Σύπνο – II: θέξνπζα κεηαιιηθή ζηεθάλη επέλδπζεο ηπιηγκέλε κε 

ζπλερέο λήκα εκπνηηζκέλν κε ξεηίλε.  

3. Σύπνο – III: κε θέξνπζα κεηαιιηθή επέλδπζε αμνληθή θαη ζηεθάλη 

ηπιηγκέλν κε ζπλερέο λήκα εκπνηηζκέλν κε ξεηίλε. 

4. Σύπνο – IV: κε θέξνπζα κε κεηαιιηθή επέλδπζε αμνληθή θαη ζηεθάλη 

ηπιηγκέλν κε ζπλερέο λήκα εκπνηηζκέλν κε ξεηίλε. 

Η πςειή αληνρή θαη ε απνθπγή δηαξξνώλ πδξνγόλνπ είλαη δύν θξίζηκεο πηπρέο κηαο 

δεμακελήο απνζήθεπζεο. Έρνπλ επίζεο ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο θξπναεξίνπ. Οη 

ζύλζεηεο δεμακελέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα απνζήθεπζε ζε πςειέο πηέζεηο 700 

bar είλαη πξνεγκέλεο ζύλζεηεο δεμακελέο ηύπνπ III (κεηαιιηθέο) ή ηύπνπ IV 

(πιαζηηθέο). Η δνκή απηώλ ησλ δεμακελώλ απνηειείηαη από δύν ζεκειηώδε ζηνηρεία: 

i. Γξακκηθά – ιεηηνπξγεί ζαλ θξάγκα γηα ηε δηείζδπζε ηνπ πδξνγόλνπ. 

ii. ύλζεηε δνκή – βειηησκέλε κεραληθή αθεξαηόηεηα ηεο δεμακελήο. 
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Παξαθάησ εκθαλίδεηαη κηα ηππηθή δνκή δεμακελήο ζπκπηεζκέλνπ πδξνγόλνπ: [11]

 

Δηθόλα 13: Γνκή θαη ραξαθηεξηζηηθά δεμακελήο ζπκπηεζκέλνπ αέξηνπ πδξνγόλνπ 

2.5.2 Μεηαηξνπή πδξνγόλνπ ζε θξπνγνληθή κνξθή 

Μηα άιιε κέζνδνο γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ πδξνγόλνπ είλαη ζε πγξή κνξθή. Ο 

πην ζπλεζηζκέλνο ηξόπνο απνζήθεπζεο ηνπ πδξνγόλνπ ζε πγξή κνξθή είλαη ε ςύμε 

ηνπ ζε θξπνγνληθέο ζεξκνθξαζίεο (–253 °C).Άιιεο επηινγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

απνζήθεπζε πδξνγόλνπ σο ζπζηαηηθνύ ζε άιια πγξά, όπσο δηαιύκαηα NaBH4, 

επαλαθνξηηδόκελα νξγαληθά πγξά ή άλπδξε ακκσλία NH3. 

Σν θξπνγεληθό πδξνγόλν, πνπ ζπλήζσο αλαθέξεηαη απιώο σο πγξό πδξνγόλν 

(LH2), έρεη ππθλόηεηα 70,8 kg/m3 ζε θαλνληθό ζεκείν βξαζκνύ (–253 °C). Η θξίζηκε 

πίεζε είλαη 13 bar θαη ε θξίζηκε ζεξκνθξαζία ηνπ είλαη –240 °C. Η ζεσξεηηθή 

βαξνκεηξηθή ππθλόηεηα ηνπ LH2 είλαη 100%, αιιά κόλν ην 20% θαη‘ κάδα ηνπ Η2 

κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε πξαθηηθά ζπζηήκαηα πδξνγόλνπ. ε νγθνκεηξηθή βάζε, νη 

αληίζηνηρεο ηηκέο είλαη 80 kg/m3 θαη 30 kg/m3. Απηό ζεκαίλεη όηη ην πγξό πδξνγόλν 

έρεη πνιύ θαιύηεξε ελεξγεηαθή ππθλόηεηα από ηα δηαιύκαηα αεξίνπ ππό πίεζε πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  

Ωζηόζν, είλαη ζεκαληηθό λα ππελζπκίζνπκε όηη πεξίπνπ ην 30-40% ηεο 

ελέξγεηαο ράλεηαη όηαλ παξάγεηαη LH2. Δπηπιένλ, ε ζπλνιηθή απόδνζε κεηώλεηαη ζηε 

ζπλέρεηα πεξαηηέξσ από ην ιεγόκελν θαηλόκελν βξαζκνύ. Σν απνζεθεπκέλν 

θξπνγεληθό πγξό αξρίδεη λα εμαηκίδεηαη κεηά από έλα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, 

ιόγσ ηεο αλαπόθεπθηεο εηζξνήο ζεξκόηεηαο ζην δνρείν απνζήθεπζεο, νδεγώληαο 

ζε απώιεηα 2%-3% ηνπ εμαηκηδόκελνπ πδξνγόλνπ ηελ εκέξα. Απηό δελ κπνξεί λα 

απνθεπρζεί, αθόκε θαη κε κηα πνιύ απνηειεζκαηηθή κόλσζε θελνύ θαη αζπίδα 

ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο ζηε ζέζε ηνπο. Γηα λα απνθεπρζεί ε ζπζζώξεπζε πςειήο 

πίεζεο, ε ππεξπίεζε πξέπεη λα απειεπζεξσζεί από ηε δεμακελή, κέζσ ελόο 

θαηαιπηηθνύ κεηαηξνπέα. 

Σν θύξην πιενλέθηεκα ηνπ LH2 είλαη ε πςειή ππθλόηεηα απνζήθεπζεο πνπ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε ζρεηηθά ρακειέο πηέζεηο. Σν πγξό πδξνγόλν έρεη απνδεηρζεί 
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ζε επαγγεικαηηθά νρήκαηα (ηδηαίηεξα από ηε BMW) θαη ζην κέιινλ ζα κπνξνύζε 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί από θνηλνύ σο θαύζηκν αεξνζθαθώλ, θαζώο παξέρεη ην 

θαιύηεξν πιενλέθηεκα βάξνπο από νπνηνδήπνηε ηξόπν απνζήθεπζεο H2. [12], [13] 

2.5.3 Απνζήθεπζε ζε κεηαιιηθό πδξίδην 

Η απνζήθεπζε πδξνγόλνπ ζε ζηεξεή θαηάζηαζε πηζηεύεηαη όηη είλαη κηα από 

ηηο πην ππνζρόκελεο κνξθέο απνζήθεπζεο ζην κέιινλ, αλ θαη βξίζθεηαη αθόκε ζε 

πνιύ πξόσξν ζηάδην. Η απνζήθεπζε ζηεξεάο θαηάζηαζεο ππνδηαηξείηαη πεξαηηέξσ 

αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό απνζήθεπζεο ζε: 

1. Υεκεηνξόθεζε – ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ νδεγνύλ ζε πξνζξόθεζε 

πδξνγόλνπ (όπσο ζε πδξίδηα κεηάιισλ).Ιζρπξόο δεζκόο θαη πςειή 

ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ απνζεθεπκέλνπ 

πδξνγόλνπ. 

2. Φπζηθή πξνζξόθεζε – δπλάκεηο Van der Waals πνπ νδεγνύλ ζε 

πξνζξόθεζε πδξνγόλνπ ζε πνξώδε πιηθά άλζξαθα, δεόιηζνη θ.ιπ. 

Αδύλακνο δεζκόο θαη ζρεηηθά ρακειέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο γηα ηελ 

απειεπζέξσζε πδξνγόλνπ. 

Σα πδξίδηα κεηάιισλ βαζίδνληαη ζηελ αξρή όηη ηα κεηαιιηθά θξάκαηα κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο ζθνπγγάξηα πνπ απνξξνθνύλ πδξνγόλν. Η 

πδξνγνλνπνίεζε ελόο κεηάιινπ ή ελόο κεηαιιηθνύ θξάκαηνο βαζίδεηαη ζηα 

θαηλόκελα ηεο ρεκηθήο απνξξόθεζεο. Μέζσ κηαο ρεκηθήο αληίδξαζεο, έλα κεηαιιηθό 

πιέγκα μεληζηή κπνξεί λα πδξνγνλσζεί. Οη αληηδξάζεηο απηέο είλαη αλαζηξέςηκεο θαη 

εμώζεξκεο, πνπ ζεκαίλεη όηη ζπλνδεύνληαη από ζεκαληηθή πνζόηεηα 

απειεπζέξσζεο ζεξκόηεηαο. Ωο εθ ηνύηνπ, ε ζεξκόηεηα πνπ εθιύεηαη πξέπεη λα 

απνκαθξύλεηαη ζπλερώο θαζώο ε αληίδξαζε πδξνγόλσζεο επαλαδηακνξθώλεηαη. 

Γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ πδξνγόλνπ από ην πδξίδην κεηάιινπ, ρξεηάδεηαη λα 

παξέρεηαη επαξθήο ζεξκόηεηα γηα λα ζπάζεη ν δεζκόο κεηάιινπ-πδξνγόλνπ (M-H). 

 Αξθεηά κέηαιια θαη κεηαιιηθά θξάκαηα είλαη πξνζηηέο επηινγέο γηα ην 

ζρεκαηηζκό πδξηδίσλ θπξίσο ιόγσ ηνπ κηθξνύ ηνπο βάξνπο θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ 

αηόκσλ πδξνγόλνπ αλά άηνκν κεηάιινπ πνπ κπνξνύλ λα απνζεθεύζνπλ. Μέηαιια 

όπσο ην ιίζην (Li), ην βεξύιιην (Be), ην λάηξην (Na), ην βόξην (B), ην αινπκίλην (Al), 

ην καγλήζην (Mg) θ.ιπ. έρνπλ απνηειέζεη ην επίθεληξν εξεπλώλ ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. H απνζήθεπζε ζε πνξώδε κέζα, όπσο λαλνζσιήλεο άλζξαθα ή δείγκαηα 

άλζξαθα, αλ θαη έρνπλ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα όπσο ε απνζήθεπζε ρακειήο 

πίεζεο, ε αζθάιεηα θαη ε επειημία ζρεδηαζκνύ, ζε ζύγθξηζε κε άιιεο κνξθέο 

απνζήθεπζεο, έρνπλ ζρεηηθά ρακειέο βαξπκεηξηθέο ηθαλόηεηεο (1-3%), κε 

απνηέιεζκα λα εκπνδίδνληαη νη εθαξκνγέο ηνπο κέρξη λα βξεζνύλ ζεκαληηθέο 

βειηηώζεηο. Δπηπιένλ, ηα βαξύηεξα κέηαιια ρξεζηκνπνηνύληαη γεληθά ζε κηθξέο 

πνζόηεηεο σο θαηαιύηεο ή πξνζκίθηεο γηα λα ηξνπνπνηνύλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ πδξηδίνπ 

κεηάιινπ. 
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 Η απνζήθεπζε πδξνγόλνπ ζε πδξίδηα κεηάιισλ πξνζθέξεη δηάθνξα 

πιενλεθηήκαηα όπσο πςειέο νγθνκεηξηθέο ππθλόηεηεο, κέηξηεο βαξπκεηξηθέο 

ηθαλόηεηεο, ρακειέο πηέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ην πην ζεκαληηθό από όια, αζθάιεηα. ε 

αληίζεζε κε ηελ απνζήθεπζε ζε αέξηα ή πγξή κνξθή, δελ ππάξρεη θίλδπλνο δηαξξνήο 

πδξνγόλνπ. Η πςειή αζθάιεηα κηαο ηέηνηαο κνξθήο απνζήθεπζεο νθείιεηαη θαηά 

θύξην ιόγν ζην γεγνλόο όηη πξέπεη λα παξέρεηαη ζηαζεξή ζεξκόηεηα γηα λα 

εμαζθαιηζηεί κηα ζηαζεξή ξνή πδξνγόλνπ, ε νπνία, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο 

κπνξεί εύθνια λα δηαθνπεί.  

 Δπνκέλσο, έλα ηδαληθό πδξίδην κεηάιινπ εθηόο από ηελ πςειή ππθλόηεηα 

απνζήθεπζεο, ζα πξέπεη λα έρεη θαη άιιεο ηδηόηεηεο πνπ ην θαζηζηνύλ βηώζηκν ζε 

εθαξκνγέο θίλεζεο απηνθηλήησλ. Μεξηθέο από ηηο θξίζηκεο ηδηόηεηεο γηα έλα ηδαληθό 

πιηθό πδξηδίνπ κεηάιινπ είλαη:  

 Υακειή ζεξκνθξαζία δηάζπαζεο (γηα απειεπζέξσζε πδξνγόλνπ)  

 Μέηξηα πίεζε δηάζπαζεο 

 Υακειή ζεξκόηεηα ζρεκαηηζκνύ έλσζεο (ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

απειεπζέξσζε πδξνγόλνπ) 

 Υακειή έθιπζε ζεξκόηεηαο θαηά ηε θόξηηζε  

 Τςειή αλάθηεζε πδξνγόλνπ θαηά ηελ εθθόξηηζε  

 Απνηειεζκαηηθή θαη εύθνιε αλαζηξεςηκόηεηα  

 Γξήγνξε θηλεηηθή ελέξγεηα 

 Αληνρή ζην Ο2 θαη άιια δειεηήξηα (CO, CO2, N2) 

 Μεγάιε δηάξθεηα δσήο (κεγάινο αξηζκόο θύθισλ θόξηηζεο/εθθόξηηζεο) 

 Τςειή αζθάιεηα 

Μηα από ηηο πην ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο απνζήθεπζεο ελόο πδξηδίνπ κεηάιινπ 

επί ηνπ νρήκαηνο είλαη ε δπλαηόηεηα γξήγνξεο απνξξόθεζεο/εθξόθεζεο 

πδξνγόλνπ. Η παξνρή πδξνγόλνπ ζηελ θπςέιε θαπζίκνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

γξήγνξε θαη ζηαζεξή, θαη νη ρξόλνη αλεθνδηαζκνύ γηα ην πδξίδην κεηάιινπ ζα πξέπεη 

επίζεο λα είλαη γξήγνξνη (εληόο 5 ιεπηώλ γηα γεκάην ξεδεξβνπάξ). Γηα λα 

δηαζθαιηζηεί απηό, πξέπεη λα εμεηαζηεί όηη είλαη δηαζέζηκεο νη θαηάιιειεο ηερλνινγίεο 

αθαίξεζεο ζεξκόηεηαο θαη παξνρήο ζεξκόηεηαο.  

Καηά ηνλ αλεθνδηαζκό, ην κεηαιιηθό πιέγκα απειεπζεξώλεη ζεξκόηεηα, ε 

νπνία πξέπεη λα αθαηξείηαη ζπλερόκελα γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε γξήγνξε 

απνξξόθεζε ηνπ πδξνγόλνπ θαη επνκέλσο θαη ηαρύηεξν αλεθνδηαζκό. Γηα ηελ 

εθξόθεζε ηνπ πδξνγόλνπ, ε ζεξκόηεηα πξέπεη λα παξέρεηαη ζε ζύληνκν ρξνληθό 

δηάζηεκα γηα λα δηαζθαιηζηεί ε γξήγνξε ξνή ηνπ πδξνγόλνπ ζηελ θπςέιε θαπζίκνπ 

θαη επνκέλσο θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο. Η ελζαιπία ζρεκαηηζκνύ ηνπ 

πδξηδίνπ κεηάιινπ επεξεάδεη ηελ ζεξκόηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθξόθεζε ηνπ 

πδξνγόλνπ. Οη θπςέιεο θαπζίκνπ ιεηηνπξγνύλ κε δηαθνξεηηθέο απνδόζεηο, αιιά θαηά 

κέζν όξν, πεξίπνπ ην 50 % ηεο ελέξγεηαο ηνπ θαπζίκνπ απειεπζεξώλεηαη σο 

ζεξκόηεηα πνπ αληνηζηνίρεη ζε πεξίπνπ 120,9 kJ/mol H2. Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο 

θπςέιεο θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επί ηνπ παξόληνο είλαη ηύπνπ πνιπκεξνύο 
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ειεθηξνιύηε κεκβξάλεο (PEM) θαη ιεηηνπξγνύλ ζε ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 80 ºC. Ωο 

εθ ηνύηνπ, είλαη δπλαηέο δύν δηακνξθώζεηο: 

 Υξεζηκνπνηώληαο έλα κεηαιιηθό πδξίδην ηθαλό λα αθαηξέζεη ην 

πδξνγόλν εμ νινθιήξνπ κε ηε ρξήζε ηεο ρακέλεο ζεξκόηεηαο ηνπ 

θπηηάξνπ θαπζίκνπ (ρακειή ελζαιπία ζρεκαηηζκνύ).  

 Υξεζηκνπνηώληαο έλα κεηαιιηθό πδξίδην πνπ ρξεηάδεηαη εμσηεξηθή 

πεγή ζεξκόηεηαο εθηόο από ηε ρακέλε ζεξκόηεηα ηνπ θπηηάξνπ 

θαπζίκνπ (πςειή ελζαιπία ζρεκαηηζκνύ). [14] 

 

 

 

 

2.5.4 Υεκηθή απνζήθεπζε πδξνγόλνπ 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ην θαζαξό πδξνγόλν είλαη δύζθνιν λα κεηαθεξζεί ιόγσ 

ησλ θπζηθνρεκηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ, όπσο ε ρακειή ελεξγεηαθή ππθλόηεηα. Ωο εθ 

ηνύηνπ, αμίδεη λα δηεξεπλεζνύλ ηξόπνη γηα ηε ρεκηθή απνζήθεπζή ηνπ. Ο όξνο ρεκηθό 

πδξνγόλν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε ζηξαηεγηθή απνζήθεπζεο πδξνγόλνπ 

κε ηε ζύλζεζε κνξίσλ πνπ πεξηέρνπλ πδξνγόλν. Σν κεζάλην, ν απινύζηεξνο 

πδξνγνλάλζξαθαο, κπνξεί λα ζπληεζεί κε κηα δηαδηθαζία γλσζηή σο κεζαλίσζε. Η 

παγθόζκηα ηάζε απαιιαγήο από ηηο αλζξαθνύρεο εθπνκπέο πξνθάιεζε μαλά 

ελδηαθέξνλ γηα απηή ηε δηαδηθαζία. Η κεζαλνπνίεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

βηνινγηθά ή θαηαιπηηθά, από κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ή δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

παξάγνληαο πδξνγόλν από ηελ ειεθηξόιπζε ηνπ λεξνύ. Μεηά από απηό, ε 

θαηαιπηηθή κεζαλίσζε πδξνγόλνπ-δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κεηαηξέπεη 

απνηειεζκαηηθά ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε κεζάλην.  

 Δλώ ππάξρεη βηνκεραληθή ππνδνκή γηα ην θπζηθό αέξην, δελ κπνξνύκε λα 

πνύκε ην ίδην γηα ην κεζάλην. Ωζηόζν, επεηδή ην θπζηθό αέξην απνηειείηαη θπξίσο 

από κεζάλην, νη ηξέρνπζεο ηερλνινγίεο θπζηθνύ αεξίνπ παξέρνπλ κηα απνδεθηή 

εθηίκεζε ηνπ δπλακηθνύ ηνπ κεζαλίνπ. Οη νγθνκεηξηθέο ελεξγεηαθέο ππθλόηεηεο ηνπ 

πδξνγόλνπ πνπ ζπκπηέδεηαη ζηα 700 bar θαη ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ πνπ ζπκπηέδεηαη 

ζηα 250 bar είλαη πεξίπνπ ίδηεο. Η νγθνκεηξηθή ελεξγεηαθή ππθλόηεηα ηνπ 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ είλαη δηπιάζηα από απηή ηνπ πδξνγόλνπ πνπ 

ζπκπηέδεηαη ζηα 700 bar. Ωζηόζν, παξόκνηα κε ηηο δεμακελέο πγξνύ πδξνγόλνπ, νη 

δεμακελέο πγξνύ θπζηθνύ αεξίνπ ππόθεηληαη, όπσο εηπώζεθε πξνεγνπκέλσο, ζην 

θαηλόκελν ηνπ βξαζκνύ θαη ην κεζάλην είλαη έλα από ηα βαζηθά αέξηα πνπ 

πξνθαινύλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Οη ρεκηθνί δεζκνί κεηαμύ ησλ αηόκσλ 

άλζξαθα θαη πδξνγόλνπ είλαη πνιύ ζηαζεξνί, επνκέλσο ην πδξνγόλν δελ εμάγεηαη 

εύθνια από ην κεζάλην. Δπνκέλσο, ην κεζάλην πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

δηαθνξεηηθά από ην θαζαξό πδξνγόλν.  
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Έλαο ζπλεζηζκέλνο ηξόπνο παξαγσγήο πδξνγόλνπ από κεζάλην είλαη ε 

αλακόξθσζε κε αηκό, αιιά απηή ε αληίδξαζε είλαη εμαηξεηηθά ελδόζεξκε, δειαδή 

απαηηεί πνιιή ελέξγεηα. Καηά ζπλέπεηα, δελ είλαη θαηάιιειν γηα θηλεηέο εθαξκνγέο. 

Ο Joglekar et al. αλέπηπμε κηα άκεζε θπςέιε θαπζίκνπ κεζαλίνπ γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απεπζείαο από κεζάλην. Ωζηόζν, ρξεζηκνπνηεί θαηαιύηε από 

πιαηίλα θαη απέρεη πνιύ από ηελ εκπνξηθή εθαξκνγή. Οη θπςέιεο θαπζίκνπ ζηεξενύ 

νμεηδίνπ (SOFCs) είλαη ίζσο ν πην ελδηαθέξνλ ππνςήθηνο γηα κεηαηξνπή ηνπ 

κεζαλίνπ. Έλα από ηα πνιιά ππνζρόκελα ραξαθηεξηζηηθά ησλ (SOFC) είλαη ε 

επειημία ηνπο ζαλ θαύζηκν. Γεδνκέλεο ηεο κέηξηαο ελεξγεηαθήο ππθλόηεηαο ηνπ 

κεζαλίνπ, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ θαη άιινη ππνςήθηνη γηα απνζήθεπζε ρεκηθνύ 

πδξνγόλνπ. 

 Η ακκσλία είλαη έλαο άιινο πηζαλόο ππνςήθηνο πνπ κειεηάηαη επξέσο γηα ηελ 

ρεκηθή απνζήθεπζε ηνπ πδξνγόλνπ. Σν πδξνγόλν κπνξεί λα παξαρζεί ρσξίο 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κε ηε δηαδηθαζία Haber–Bosch όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ 

παξαθάησ εμίζσζε: 

      ⏟      

     
  
   

                    
→                  
           

                 

    ⏟  

         
  
   

(  ) 

Η ελεξγεηαθή ππθλόηεηα ηεο πγξήο ακκσλίαο (17,6 wt %, 11,5 MJ/L) είλαη 

νξηαθά θαιύηεξε από απηή ηνπ πγξνύ πδξνγόλνπ, αιιά ε ηάζε ησλ αηκώλ ηεο είλαη 

πνιύ ρακειόηεξε. Η ηάζε ησλ αηκώλ ηεο ακκσλίαο είλαη 10 bar ζηνπο 25 0C κε 

απνηέιεζκα απηήο ηεο ρακειήο πίεζεο λα απινπνηεί ζεκαληηθά ηνλ ζρεδηαζκό ηεο 

δεμακελήο. Ωο απόδεημε απηνύ, ππάξρεη κηα επξεία ππνδνκή δηαλνκήο θαη 

παξαγσγήο ακκσλίαο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ εθαηνκκπξίσλ ηόλσλ πνπ 

παξάγνληαη εηεζίσο ζε όιν ηνλ θόζκν. Παξόκνηα κε ην κεζάλην, ε ρξήζε ηεο 

ακκσλίαο είλαη πην δύζθνιε από ην θαζαξό πδξνγόλν. Οη θπςέιεο θαπζίκνπ ζηεξενύ 

νμεηδίνπ (SOFCs) είλαη ε πην πηζαλή νδόο γηα ηε ρξήζε ακκσλίαο ζηηο θπςέιεο 

θαπζίκνπ, αιιά απηέο εμαθνινπζνύλ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αλζεθηηθόηεηαο. 

Οξηζκέλνη εηδηθνί πηζηεύνπλ όηη νη SOFC ζα θαζηεξσζνύλ  ηειηθά σο ε θπξίαξρε 

ηερλνινγία. Δλ ησ κεηαμύ, ε ελέξγεηα κπνξεί λα εμαρζεί από ηελ ακκσλία κε θαύζε. 

Τπάξρεη έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο κειεηώλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ακκσλίαο σο 

θαπζίκνπ. Ωζηόζν, ε ακκσλία κπνξεί λα είλαη πνιύ επηβιαβήο όηαλ εηζπλέεηαη ζε 

κεγάιεο πνζόηεηεο. Όκσο, ε ακκσλία έρεη κηα ραξαθηεξηζηηθή νζκή, ε νπνία κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ραξαθηεξηζηηθό αζθαιείαο θαη αθόκε, δελ ζπζζσξεύεηαη ζην 

αλζξώπηλν ζώκα. [15] 
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3. Σν Τδξνγόλν σο θαύζηκν ζηηο θπςέιεο θαπζίκνπ 

3.1 Δηζαγσγή 

Η ηζηνξία  ησλ θπςειώλ θαπζίκνπ μεθηλάεη από πνιύ παιηά, όηαλ Sir William 

Robert Grove έλαο δηθαζηήο ζην επάγγεικα θαη θπζηθόο επηζηήκνλαο από ηελ 

Οπαιία θαηαζθεύαζε ην (1839) κηα κνξθή ειεθηξηθήο θπςέιεο, ηελ θπςέιε Grove, 

όπνπ ρξεζηκνπνηνύζε ειεθηξόδηα ςεπδαξγύξνπ θαη πιαηίλαο. Οη θπςέιεο απηέο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξώηε θνξά γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

δηαζηεκηθά πξνγξάκκαηα ηεο NASA ηελ δεθαεηία ηνπ (1960), ηξνθνδνηώληαο µε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη θαζαξό λεξό δηαζηεκηθά νρήκαηα. 

Οη θπςέιεο θαπζίκνπ ζεσξνύληαη σο ε βέιηηζηε ηερλνινγία κεηαηξνπήο 

ελέξγεηαο γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο ζε παξαγόκελε ηζρύ, κε ρξήζε ηνπ 

πδξνγόλνπ σο θαύζηκν. Οη ζεκεξηλέο θπςέιεο θαπζίκνπ επηηπγράλνπλ απνδόζεηο 

ηεο ηάμεο ησλ (40-55%) σο πξνο ηελ θαηώηεξε ζεξκνγόλν δύλακε LHV αλεμάξηεηα 

από ην κέγεζόο ηνπο, ελώ νη πβξηδηθνί θύθινη αεξηνζηξνβίισλ - θπςειώλ θαπζίκνπ 

είλαη δπλαηό λα ππεξβνύλ ην (70%) σο πξνο ην LHV. 

Οη θπςέιεο θαπζίκνπ είλαη ειεθηξνρεκηθέο δηαηάμεηο πνπ κεηαηξέπνπλ ηε 

ρεκηθή ελέξγεηα ησλ θαπζίκσλ άκεζα ζε ειεθηξηθή, παξαθάκπηνληαο ηνπο 

ζεξκνδπλακηθνύο πεξηνξηζκνύο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπκβαηηθέο ζεξκηθέο κεραλέο. 

Απνηεινύληαη από ηνλ ειεθηξνιύηε, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε δύν 

πνξώδε ειεθηξόδηα.  

 Οη θπςέιεο θαπζίκνπ απνηεινύληαη από δπν ειεθηξόδηα (ηελ άλνδν θαη ηελ 

θάζνδν), ηα νπνία δηαρσξίδνληαη από έλαλ ειεθηξνιύηε. Ο ειεθηξνιύηεο είλαη από 

πνιπκεξέο ή άιιν πιηθό, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ δηέιεπζε ηόλησλ, αιιά όρη ηε 

δηέιεπζε ησλ ειεθηξνλίσλ. Έλα θαύζηκν πνπ πεξηέρεη πδξνγόλν (π.ρ. θπζηθό αέξην) 

εηζάγεηαη από ηελ πιεπξά ηεο αλόδνπ, όπνπ ηα ειεθηξόληα ηνπ πδξνγόλνπ 

ειεπζεξώλνληαη θαη θηλνύληαη ζε έλα εμσηεξηθό θύθισκα δίδνληαο ειεθηξηθό ξεύκα. 

Σα ζεηηθά θνξηηζκέλα ηόληα πδξνγόλνπ δηαπεξλνύλ ηνλ ειεθηξνιύηε θαη θηάλνπλ 

ζηελ θάζνδν, όπνπ ελώλνληαη κε ηα ειεύζεξα ειεθηξόληα θαη ην νμπγόλν, 

παξάγνληαο λεξό. Γηα λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία ηνπ ηνληζκνύ ηνπ πδξνγόλνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη έλαο θαηαιύηεο πςειήο αγσγηκόηεηαο ζηα ειεθηξόδηα (π.ρ. 

πιαηίλα). Όηαλ ην θαύζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θαζαξό πδξνγόλν, ηα κόλα 

παξάγσγα ηεο δηεξγαζίαο απηήο είλαη ειεθηξηθό ξεύκα, θαζαξό λεξό θαη ζεξκόηεηα. 

[36], [37] 

 

 

 

3.2 Σύπνη θπςειώλ θαπζίκνπ 

 

 Έλαο θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηνπ ηύπνπ ηεο θπςέιεο 

θαπζίκνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ε θαζαξόηεηα ηνπ πδξνγόλνπ. Οη θπςέιεο 

θαπζίκνπ ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ απαηηνύλ θαζαξό πδξνγόλν, επεηδή ε απόδνζε 

ησλ αληίζηνηρσλ θαηαιπηώλ/ειεθηξνδίσλ ππνβαζκίδεηαη θαηά ηελ παξνπζία μέλσλ 
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πξνζκίμεσλ/αθαζαξζηώλ (π.ρ. ζεηνύρσλ ελώζεσλ) θαζώο θαη ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. Αληίζεηα, ιόγσ ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ ιεηηνπξγίαο ζηηο θπςέιεο 

θαπζίκνπ SOFC θαη MCFC, νη ειεθηξνθαηαιύηεο είλαη πεξηζζόηεξν αλζεθηηθνί ζηελ 

παξνπζία μέλσλ πξνζκίμεσλ/αθαζαξζηώλ, ελώ επηπιένλ ην Co κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο θαύζηκν. Οη θπςέιεο θαπζίκνπ PEFC, SOFC θαη MCFC 

ζεσξνύληαη ηδαληθέο γηα ζηαζεξέο εθαξκνγέο. Οη θπςέιεο θαπζίκνπ ηύπνπ PEM 

παξάγνπλ πςειέο ππθλόηεηεο ηζρύνο ζε ππθλόηεηεο ξεύκαηνο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηα 

(4) A/cm2 , ζε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο ηύπνπο θπςειώλ θαπζίκνπ όπνπ κε δπζθνιία 

θζάλνπλ ην (1) A/cm2 . Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό, ζε ζπλδπαζκό κε ηα πιενλεθηήκαηα 

ηνπ βάξνπο, ηνπ όγθνπ θαη ηνπ θόζηνπο, θαζηζηά απηόλ ηνλ ηύπν θπςειώλ θαπζίκνπ 

ηνλ ειθπζηηθόηεξν ηόζν γηα θηλεηέο όζν θαη γηα ζηαζεξέο εθαξκνγέο. Δληνύηνηο, ηόζν 

ηα SOFC όζν θαη ηα MCFC ζεσξνύληαη όηη ζην άκεζν κέιινλ έρνπλ ηηο πξννπηηθέο 

λα εδξαησζνύλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά.[36] 

 

Αλαιπηηθόηεξα δηαθξίλνπκε ηνπο ηύπνπο: 

 

o Κπςέιεο θαπζίκνπ κεκβξάλεο αληαιιαγήο πξσηνλίσλ (PEMFC) 

o Κπςέιεο θαπζίκνπ θσζθνξηθνύ νμένο (PAFC)  

o Κπςέιεο θαπζίκνπ αιθαιίσλ (AFC) 

o Κπςέιεο θαπζίκνπ αλζξαθηθώλ αιάησλ (MCFC)  

o Κπςέιεο θαπζίκνπ ζηεξενπνηεκέλσλ νμεηδίσλ (SOFC) 

o Κπςέιεο θαπζίκνπ κεζαλόιεο (DMFC) 

 
 

3.2.1 Κπςέιεο θαπζίκνπ κεκβξάλεο αληαιιαγήο πξσηνλίσλ (PEMFC) 

 
Οη θπςέιεο απηέο θέξνπλ πςειή ππθλόηεηα ηζρύνο, κηθξό ρξόλν έλαξμεο 

ιεηηνπξγίαο θαη πςειή ειεθηξηθή απόδνζε πνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ (40-50%). Ο κηθξόο 

ρξόλνο εθθίλεζεο νθείιεηαη ζηε ρακειή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπο (ζπλήζσο 

από (60 έσο 80oC), όπνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηηο κεηαθνξέο, ζε ζηαηηθνύο 

ζηαζκνύο παξαγσγήο ελέξγεηαο αιιά θαη ζηε ρξήζε  σο εθεδξηθέο γελλήηξηεο. 

Αζθαιέζηεξν θαύζηκν γηα απηό ηνλ ηύπν θπςειώλ είλαη ην πδξνγόλν. Σν εύξνο 

ζεξκνθξαζηώλ ιεηηνπξγίαο είλαη αξθεηά ρακειό εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ 

εηζάγεη ε ρξήζε ηνπ πνιπκεξνύο ειεθηξνιύηε. Πέξα από ηε ρξήζε ηνπο ζε ζηαηηθέο, 

εθεδξηθέο εθαξκνγέο θαη εθαξκνγέο κεηαθνξώλ, νη PEMFC θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα 

ηξνθνδνζία ζπζηεκάησλ ρακειήο ηζρύνο αιιά θαη γηα θηλεηέο εθαξκνγέο όπσο νη 

θνξεηέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο.[27], [36] 
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Δηθόλα 14: Κπςέιε (PEMFC) 

 

3.2.2 Κπςέιεο θαπζίκνπ θσζθνξηθνύ νμένο (PAFC) 

 

Οη θπςέιεο θαπζίκνπ θσζθνξηθνύ νμένο PAFC απνηεινύλ ηελ πξώηε 

νπζηαζηηθά ηερλνινγία θπςειώλ θαπζίκνπ πνπ εκπνξεπκαηνπνηήζεθε. 

Οη θπςέιεο θσζθνξηθνύ νμένο ιεηηνπξγνύλ ζε αξθεηά θαιή απόδνζε, ηεο ηάμεο ηνπ 

(40%) θαη  ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηαηα. Παξνπζηάδνληαη ζε ζεκαληηθέο εθαξκνγέο 

,όπσο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο , ζε 

λνζνθνκεία, μελνδνρεία, ζρνιεία, εκπνξηθά θέληξα, αεξνιηκέλεο θαη εγθαηαζηάζεηο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ, επίζεο ζε ζπζηήκαηα ζπλδπαζκέλνπ ζεξκηθνύ θύθινπ 

ηζρύνο (200) kW (CHP Systems). Πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθά κε ηα 

άιια είδε θπςειώλ είλαη ε αμηνπηζηία θαη ε αλνρή ζην CO2 πνπ κπνξεί λα ππάξρεη 

ζην θαύζηκν θαη ην νμεηδσηηθό κέζν. Από ηελ άιιε, ε αλάγθε γηα αύμεζε ηεο 

ππθλόηεηαο ηζρύνο, ηεο απόδνζεο ηνπ ειεθηξνιύηε θαη ηεο κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνύ 

θόζηνπο πεξηνξίδεη ηε ρξήζε ηεο. [27], [36] 
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Δηθόλα 15: Κπςέιε (PAFC) 

 

 

3.2.3 Κπςέιεο θαπζίκνπ αιθαιίσλ (AFC) 

 

Οη αιθαιηθέο θπςέιεο θαπζίκνπ AFC ήηαλ από ηεο πξώηεο ηερλνινγίεο 

θπςειώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. πγθεθξηκέλα ε NASA από ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο 

ηνπ ('60) εθάξκνζε ηελ ηερλνινγία απηή ζε δηαζηεκηθέο ηεο απνζηνιέο. Κύξην 

πιενλέθηεκα ησλ θπςειώλ θαπζίκνπ AFC είλαη ε ηαρεία θηλεηηθή ησλ αληηδξάζεσλ, ε 

νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε πςειόηεξσλ δπλακηθώλ θαη θαηά ζπλέπεηα 

πςειόηεξσλ απνδόζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο ηύπνπο θπςειώλ θαπζίκνπ. 

 

Οη ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ θπςειώλ απηώλ δελ μεπεξλνύλ ηνπο (100oC) 

ελώ νη πηέζεηο κπνξεί λα είλαη αξθεηά πςειέο όπσο θαη ε απόδνζή ηνπο (60%). 

Βαζηθό πιενλέθηεκα ησλ ηύπσλ απηώλ είλαη νη ελαιιαθηηθέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηε 

ρξήζε ησλ θαηαιπηώλ, νη νπνίνη είλαη ρακεινύ θόζηνπο θαη δηεπθνιύλνπλ αξθεηά ηε 

δηεμαγσγή ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ. ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζπγθαηαιέγεηαη ε ρξήζε 

ζε δηάθνξεο δηαζηεκηθέο εθαξκνγέο, όπσο ε αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή δηαζηεκηθώλ 

νρεκάησλ. Σν κεγαιύηεξν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη AFC ην νπνίν θαζηζηά 

ηε ρξήζε ηνπο πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε άιια είδε θπςειώλ, είλαη όηη ε παξνρή 

αέξα θαη θαπζίκνπ δελ πξέπεη λα πεξηθιείεη πνζόηεηεο CO2,δηόηη απηό αληηδξά κε ην 

αιθαιηθό δηάιπκα ηνπ ειεθηξνιύηε νδεγώληαο ζηε δηάβξσζε ηνπ ελώ παξάιιεια 

κεηώλεηαη ε απόδνζε ηεο θπςέιεο, θαζηζηώληαο ηε ρξήζε θαζαξνύ πδξνγόλνπ 

απαξαίηεηε. [27], [36] 
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Δηθόλα 16: Κπςέιε (AFC) 

 

 

 

3.2.4 Κπςέιεο θαπζίκνπ αλζξαθηθώλ αιάησλ (MCFC) 

 

 Οη θπςέιεο αλζξαθηθώλ αιάησλ έρνπλ κεγάιν κέγεζνο, παξνπζηάδνπλ επειημία 

σο πξνο ην ρξεζηκνπνηνύκελν θαύζηκν θαη δηαζέηνλ  πςειή απόδνζε, ηεο ηάμεο ηνπ   

(50 – 60%). Λεηηνπξγνύλ ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ μεπεξλνύλ ηνπο (600νC )θαη 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κεγάιεο θιίκαθαο εθαξκνγέο παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

 

 Απνηεινύλ θαιή ιύζε πξνο ζπκπαξαγσγή ελέξγεηαο ζε ζπζηήκαηα κέζεο θαη 

κεγάιεο ηζρύνο δεδνκέλνπ, όηη ε πνζόηεηα ηεο ζεξκόηεηαο πνπ εθιύνπλ κπνξεί λα 

εθκεηαιιεπζεί θαηάιιεια.. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο θπςέιεο απαηηνύληαη αλζεθηηθά 

πιηθά ώζηε ν ειεθηξνιύηεο λα κελ πξνθαιεί δηαβξώζεηο θαη λα κε παξνπζηάδνληαη 

πξνβιήκαηα κεραληθήο ζηαζεξόηεηαο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δηάξθεηα δσήο ηεο 

θπςέιεο. Ο ρξόλνο εθθίλεζεο είλαη κεγάινο εμαηηίαο ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ 

ιεηηνπξγίαο πνπ αλαπηύζζνληαη. Η ρξήζε ηεο παξαγόκελεο ζεξκόηεηαο ζε θάπνην 

άιιν ζεξκνδπλακηθό θύθιν κπνξεί λα απμήζεη ηα πνζνζηά απόδνζεο ηεο θπςέιεο. 

Δμαηηίαο ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ ιεηηνπξγίαο ησλ MCFC είλαη δπλαηή ε ρξήζε 

δηάθνξσλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO) σο θαύζηκα, ε 

επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην εζσηεξηθό ηεο θπςέιεο σο 

εζσηεξηθή αλακόξθσζε ηνπ θαπζίκνπ (internal reforming). [27], [36] 
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Δηθόλα 17: Κπςέιε (MCFC) 

 

 

 

 

 

3.2.5 Κπςέιεο θαπζίκνπ ζηεξενπνηεκέλσλ νμεηδίσλ (SOFC) 

 

Οη θπςέιεο  ζηαζεξνπνηεκέλσλ νμεηδίσλ ιεηηνπξγνύλ ζε πεξηνρή πςειώλ 

ζεξκνθξαζηώλ (550 – 1000oC) κε κηα απόδνζε ηεο ηάμεο ηνπ (50 -60%), πνπ 

νθείιεηαη ζηελ πςειήο ηαρύηεηαο θηλεηηθή ησλ ειεθηξνδίσλ, πςειέο ππθλόηεηεο 

ξεύκαηνο θαη αξγό ρξόλν εθθίλεζεο πνπ νθείιεηαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ην ρξόλν δσήο ηεο θπςέιεο. Γηα ηελ θαηαζθεπή 

θζελόηεξσλ θαη απνδνηηθόηεξσλ θπςειώλ αλαπηύρζεθαλ ιεπηόηεξνη ειεθηξνιύηεο 

πνπ επηηξέπνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο (650-850νC). Σα 

θεξακηθά πιηθά από ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη νη SOFC είλαη δύζθνιν λα 

θαηεξγαζηνύλ θαη είλαη αθξηβά ζηελ επεμεξγαζία ελώ επίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε 

επηπιένλ εμνπιηζκνύ ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηύπνπο θπςειώλ όπσο πξνζεξκαληήξεο 

αέξα θαη θαπζίκνπ πνπ επηηξέπνπλ ηελ εζσηεξηθή αλακόξθσζε ηνπ θαπζίκνπ. Οη 

SOFC ρξεζηκνπνηνύληαη γηα παξαγσγή ελέξγεηαο από ζηαζεξέο κνλάδεο θαη από 

βνεζεηηθέο πεγέο ελέξγεηαο γηα νρήκαηα ελώ ηαπηόρξνλα απνηεινύλ ην πξώην είδνο 

θπςειώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πνηέ. Με θαηάιιειεο ππνδνκέο, ε ζεξκόηεηα πνπ 

εθιύνπλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί πξνο ζπκπαξαγσγή ελέξγεηαο θαη γηα ην ιόγν απηό 

θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα όια ηα κεγέζε ησλ ζπζηεκάησλ ζπλδπαζκέλνπ ζεξκηθνύ 

θύθινπ ηζρύνο (CHP Systems). εκαληηθό πιενλέθηεκα ησλ SOFC απνηειεί ε ρξήζε 

ζηεξενύ ειεθηξνιύηε θαζώο απινπνηείηαη ε ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζην νπνίν 
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κπνξνύλ λα απνδνζνύλ θπιηλδξηθά ζρήκαηα, ελώ ηα πξνβιήκαηα δηάβξσζεο θαη 

δηαρείξηζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πγξνύο ειεθηξνιύηεο εμαιείθνληαη. Παξόια απηά ε 

αληίζηαζε πνπ παξνπζηάδεη ν ειεθηξνιύηεο ζεσξείηαη ζρεηηθά πςειή. [27], [36] 

 

 

 
 

Δηθόλα 18: Κπςέιε (SOFC) 

 

 

 

3.2.6 Κπςέιεο θαπζίκνπ κεζαλόιεο (DMFC) 

 

Οη θπςέιεο κεζαλόιεο απνηεινύλ ππνθαηεγνξία ησλ θπςειώλ αληαιιαγήο 

πξσηνλίσλ PEMFC, κε ηε δηαθνξά όηη ην θαύζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε 

κεζαλόιε (CH3OH). Η κεζαλόιε, αλεμάξηεηα από ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ 

βξίζθεηαη, παξνπζηάδεη ζηαζεξή δνκή θαη θαιή ππθλόηεηα ελέξγεηαο, γεγνλόο πνπ 

θάλεη  ηε κεηαθνξά ηεο εύθνιε. Σν εύξνο  ζεξκνθξαζηώλ ζην, νπνίν ιεηηνπξγεί 

θπκαίλεηαη κεηαμύ ηνπ (50 -120oC). Υξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ζε εθαξκνγέο όπνπ 

δελ  απαηηνύληαη πςειέο απνδόζεηο, αιιά ζε εθαξκνγέο πνπ ε ππθλόηεηα ελέξγεηαο 

θαη ηζρύνο ζεσξνύληαη ζεκαληηθόηεξεο. πγθεθξηκέλα, ε ηθαλόηεηα ησλ θπςειώλ 

κεζαλόιεο  λα παξάγνπλ κηθξή πνζόηεηα ηζρύνο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

ρσξίο ηνμηθόηεηα, ζόξπβν θαη ζεκαληηθέο ζεξκηθέο απώιεηεο ηηο θαζηζηνύλ 

θαηάιιειεο γηα κε ζηαηηθέο ζπζθεπέο θαη εθαξκνγέο. [27], [36] 
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Δηθόλα 19: Κπςέιε (DMFC) 

 

 

 

 

 

3.3 ΣΟ ΤΓΡΟΓΟΝΟ Χ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΠΗΓΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΜΔΛΛΟΝΣΟ 

 

Οη επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ από ηε ρξήζε ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ σο 

βαζηθή πεγή ελέξγεηαο, επέβαιαλ έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ εμεξεύλεζε ελαιιαθηηθώλ 

θαπζίκσλ, γηα  ηελ όζν ην δπλαηόλ ηαρεία αληηθαηάζηαζε ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ, 

από λέα θαύζηκα κε ιηγόηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

εθπιεξώλνπλ ηνπο παξαθάησ όξνπο:   

 Αθζνλία πόξσλ θαη δπζθνιία εμάληιεζεο απνζεκάησλ: ην θαύζηκν ζα πξέπεη 

λα βξίζθεηαη ζε αθζνλία γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαξθώο απμαλόκελσλ 

ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ νιόθιεξνπ ηνπ πιαλήηε θαη  αλ είλαη δπλαηόλ λα 

παξάγεηαη κέζσ αλαλεώζηκσλ  πεγώλ ελέξγεηαο (ειηαθή, αηνιηθή, 

γεσζεξκηθή, θ.ιπ.). Η ξαγδαία αλάπηπμε ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ (Κίλα, 

Ιλδία, θ.ιπ.) ζπλνδεύεηαη από αληίζηνηρε αύμεζε ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ 

ησλ ρσξώλ απηώλ µε απνηέιεζκα ηελ αελάσο δηνγθνύκελε παξαγσγή 

ελέξγεηαο από νξπθηά θαύζηκα µε εηήζηα απμεηηθή ηάζε παγθνζκίσο.  

 Μεγάιν πεξηερόκελν ελέξγεηαο: ην πνζό ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη από ηελ 

θαύζε ηεο ελαιιαθηηθήο θαύζηκεο ύιεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

ζπγθξίζηκν, µε άιια ιόγηα ηεο ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο, µε ην παξαγόκελν πνζό 

ελέξγεηαο από ηελ θαύζε ηεο ίδηαο πνζόηεηαο νξπθηώλ θαπζίκσλ.   
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 Δπθνιία παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη απνζήθεπζεο: είλαη γεγνλόο όηη ε πγξή 

θαηάζηαζε ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ δηεπθνιύλεη ηα κέγηζηα ζηε κεηαθνξά θαη 

απνζήθεπζε ηνπο, θαζώο δελ απαηηνύληαη εμεδεηεκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

ηνπ θαπζίκνπ κέρξη ηελ ηειηθή δηάζεζε ηνπ ζηνπο θαηαλαισηέο. Μία λέα θαη 

ελαιιαθηηθή θαύζηκε ύιε ηδαληθά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ παξνύζα 

δηθηύσζε δηαλνκήο θαη απνζήθεπζεο θαζώο θαη ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

ηερλνινγίεο. Η επηινγή κειινληηθά, ελόο αεξίνπ ή θξπνγνληθώο 

πγξνπνηεκέλνπ θαπζίκνπ ζαλ ην πδξνγόλν επηβάιιεη ηελ πηνζέηεζε λέσλ 

ηερλνινγηώλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηελ παξαγσγή, δηαλνκή θαη απνζήθεπζε θαη 

θάλεη ηε κεηάβαζε ζηε λέα νηθνλνκία δύζθνιε θαη δαπαλεξή, αιιά όρη 

αλέθηθηε. Ιζηνξηθά εμάιινπ έρεη παξαηεξεζεί όηη ε κεηάβαζε ηεο παγθόζκηαο 

ελεξγεηαθήο θνηλόηεηαο ζε λέα θαύζηκα έρεη αθνινπζήζεη ηελ δηαδξνκή ζηεξεό 

(άλζξαθαο), πγξό (βελδίλε & ληίδει), αέξην (θπζηθό αέξην), µε θάζε επόκελν 

ζηαζκό ηεο ινγηθήο αιιεινπρίαο έλα θαύζηκν, ε ρεκηθή αιπζίδα ηνπ νπνίνπ 

πεξηείρε όιν θαη ιηγόηεξα άηνκα άλζξαθα. Δπόκελνο ζηαζκόο ηεο ινγηθήο 

αιιεινπρίαο ινηπόλ, θαίλεηαη λα είλαη έλα αέξην θαύζηκν από ηελ ρεκηθή 

αιπζίδα ηνπ νπνίνπ, ζα απνπζηάδνπλ εληειώο ηα άηνκα άλζξαθα.   

 Διάρηζηε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε: ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο ξύπαλζεο είλαη ε 

θύξηα θαη ζεκαληηθόηεξε αηηία γηα ηελ αλαθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο 

ελαιιαθηηθώλ ελεξγεηαθώλ ιύζεσλ. Η άιιε αηηία, απηή ηεο εμάληιεζεο ησλ 

απνζεκάησλ πεηξειαίνπ ζηνλ αηώλα πνπ δηαλύνπκε, όζν ζεκαληηθή θαη αλ 

αθνύγεηαη, παξακέλεη δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο γηαηί ε θαηαζηξνθή ηνπ 

πιαλήηε, εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ησλ ζπλεπεηώλ απηνύ, 

ζα έρεη επέιζεη πνιύ πξηλ ηελ εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ ησλ νξπθηώλ 

θαπζίκσλ.  

 Αζθάιεηα θαηά ηελ ρξήζε θαη επθνιία δηαρείξηζεο: πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο 

όηη θαλέλα θαύζηκν από απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα δελ είλαη 

απνιύησο αζθαιέο θαηά ηε δηαρείξηζή ηνπ θαη ηελ θαύζε ηνπ, θαζώο αθόκα 

θαη ε ειάρηζηε ζεξκηθή πεγή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά ή έθξεμε. Η 

πηζηή ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ θαλόλσλ αζθαιείαο είλαη νη ζπλζήθεο 

πνπ έρνπλ θαηαζηήζεη ην θπζηθό αέξην, ην πεηξέιαην θαη ηα παξάγσγά ηνπ σο 

αζθαιή θαύζηκα ζηε ζπλείδεζε ηνπ θόζκνπ.  

 

 Σν πδξνγόλν έρεη επηιεγεί από ηελ δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλόηεηα σο ην πιένλ 

θαηάιιειν θαύζηκν γηα ηε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ εθόζνλ 

πιεξνί ηα πεξηζζόηεξα από ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη κάιηζηα ζε βαζκό αλώηεξν 

από ηε βελδίλε ή ην ληίδει. Σα θξηηήξηα πνπ θαζηζηνύλ ην πδξνγόλν κία ηόζν 

ειθπζηηθή επηινγή σο κειινληηθό θαύζηκν γηα ηηο ΜΔΚ είλαη ε θαζαξόηεηα ησλ 

πξντόλησλ ηεο θαύζεο ηνπ, ε δπλαηόηεηα παξαγσγήο ηνπ από αλαλεώζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο θαζώο θαη ε αλαθπθισζηκόηεηα ηνπ, εθόζνλ ην πδξνγόλν θαηά ηελ θαύζε 

ηνπ αληηθαζηζηά ζην πεξηβάιινλ ην λεξό από ην νπνίν παξάρζεθε. Δπνκέλσο ηα 

ελεξγεηαθά απνζέκαηα πδξνγόλνπ είλαη ζηελ νπζία αλεμάληιεηα.  
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 Όζνλ αθνξά ζην θξηηήξην ηνπ πνηνηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ησλ πξντόλησλ ηεο 

θαύζεο, ην πδξνγόλν θξίλεηαη σο ην ηδαληθόηεξν από όια ηα γλσζηά κέρξη ζήκεξα 

θαύζηκα, θαζώο από ηελ θαύζε ηνπ παξάγνληαη κόλν πδξαηκνί θαη θάπνηα ειάρηζηε 

πνζόηεηα νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ, µε ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα λα απνπζηάδεη από ηα 

πξντόληα ηεο θαύζεο ηνπ. ‘ όηη έρεη λα θάλεη µε ηελ αζθάιεηα θαηά ηελ δηαρείξηζε 

ηνπ θαπζίκνπ, ην πδξνγόλν δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πεξηζζόηεξν επηθίλδπλν 

από ηε βελδίλε, παξόηη είλαη πην εύθιεθην, δηόηη ν κεγάινο ζπληειεζηήο δηάρπζεο ηνπ 

ζηα ξεπζηά, εμαζθαιίδεη ηελ ηαρύηαηε δηαθπγή ηνπ ζηνλ αέξα. Δθηόο απηνύ, ε κεγάιε 

ηαρύηεηα θαύζεο ηνπ κεηά ηελ αθνύζηα αλάθιεμή ηνπ, εμαζθαιίδεη ηε ζύληνκε θαύζε 

ηνπ θαη ηηο, ζπγθξηηηθά µε ηελ βελδίλε, κηθξόηεξεο θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο   

 

 ηα δύν ελαπνκείλαληα θξηηήξηα, απηό ηνπ εηδηθνύ πεξηερνκέλνπ ελέξγεηαο θαη 

ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο θαη απνζήθεπζεο ηα πγξά θαύζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζήκεξα (βελδίλε & ληίδει) ζαθώο ππεξέρνπλ έλαληη ηνπ πδξνγόλνπ. Πξέπεη ζην 

ζεκείν απηό λα αλαθεξζεί όηη ην πνζό ηεο ζεξκνγόλνπ δύλακεο πνπ πεξηθιείεηαη 

θαηά κάδα ζε κία πνζόηεηα πδξνγόλνπ (ζuH2 = 120MJ/kg) είλαη κεγαιύηεξν από ην 

πνζό ηεο ζεξκνγόλνπ δύλακεο πνπ πεξηθιείεηαη ζηελ ίδηα θαηά κάδα πνζόηεηα 

βελδίλεο (ζuβελδ = 44,5MJ/kg) ή ληίδει (ζuπεηξ = 40’42,5MJ/kg). Η θαηά όγθν 

πεξηεθηηθόηεηα ελέξγεηαο ηνπ πδξνγόλνπ όκσο είλαη πνιύ κηθξόηεξε ζε ζύγθξηζε µε 

ηα άιια θαύζηκα ιόγσ ηεο κηθξήο ππθλόηεηάο ηνπ. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε 

δηαρείξηζε ελόο πγξνύ, ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, θαπζίκνπ είλαη πάληνηε πην 

εύθνιε θαη ιηγόηεξν επηθίλδπλε από ηε δηαρείξηζε ελόο αεξίνπ ή θξπνγνληθνύ πγξνύ 

θαπζίκνπ όπσο είλαη ην πδξνγόλν. 
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4. ΜΗΥΑΝΔ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΚΑΤΗ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ 
(ΜΔΚ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ) 
 
4.1 Δηζαγσγή 

 

Γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, εθηόο από ηηο θπςέιεο θαπζίκνπ, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη µηα άιιε θαηεγνξία ελεξγεηαθώλ δηαηάμεσλ, νη νπνίεο  κπνξνύλ 

εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθά  λα παξάγνπλ ελέξγεηα  κέζσ ηνπ πδξνγόλνπ,  νη νπνίεο  

νλνκάδνληαη κεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεο πδξνγόλνπ (ΜΔΚ πδξνγόλνπ).  

 

Η  πξνζπάζεηα ρξεζηκνπνίεζεο  ησλ ΜΔΚ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ 

ηνπ πδξνγόλνπ δελ είλαη θαηλνύξγηα. Ο εθεπξέηεο Nikolaus Otto (1832-1891), 

εθεπξέηεο ηεο νκώλπκεο ΜΔΚ Otto κε ρξήζε θαπζίκνπ βελδίλεο (1864), αζρνιήζεθε 

παξάιιεια θαη µε ηελ κειέηε ρξήζεο ζπλζεηηθνύ αέξην,απνηεινύκελνπ από βελδίλε 

θαη πδξνγόλν ζε δηαθνξεηηθέο ζπζηάζεηο κεηαμύ ηνπο. ύκθσλα κε κειέηεο, ην 

ζπλζεηηθό απηό αέξην είρε θαηά ηα πεηξάκαηα ζύζηαζε κέρξη θαη (50% θ.β.) ζε 

πδξνγόλν. Η ηδέα απηή  ηνπ πξσηνπόξνπ εθεπξέηε δελ έγηλε ηειηθά πξάμε, θαη 

ζηάζεθε θπξίσο ζηελ επηηπρεκέλε ηνπ κεραλή κε ηελ ρξήζε βελδίλαο. Παξόια απηά 

ην πδξνγόλν ρξεζηκνπνηνύηαλ επξέσο ζαλ αέξην θαύζηκν ηελ επνρή εθείλε ζε 

εθαξκνγέο, όπσο σο θαύζηκν  άλσζεο κεγάισλ  αεξόπινησλ πδξνγόλνπ πνπ ηόηε 

θαηαζθεπάδνληαλ εθηεηακέλα, ζε δηαζηεκηθά πξνγξάκκαηα ηεο NASA, κε ηα νπνία 

ηξνθνδνηνύζε κε ελέξγεηα ηα δηαζηεκηθά ηεο νρήκαηα. 

 

 Γηα θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν ε ρξήζε ηνπ πδξνγόλνπ σο αέξην θαύζηκν έβξηζθε 

πξαθηηθή εθαξκνγή. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο δεθαεηίαο ηνπ (‗30) ε ρξήζε ηνπ 

πδξνγόλνπ κεηώζεθε   ζε κεγάιν βαζκό, ιόγσ ην πξνβιεκάησλ ηνπ θαηά ηελ θαύζε 

ηνπ θαη ησλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ πξνθιεζεί,  απνηέιεζκα ηελ εγθαηάιεηςή ηνπ γηα 

θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν πεξί ηα κέζα ηεο δεθαεηία ηνπ (‗60), θαη ηελ επαλέληαμε ηνπ  

μαλά κεηά από έξεπλεο  ζε δηαζηεκηθά πξνγξάκκαηα ηεο NASA. 

 

Από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60 νη έξεπλεο ζρεηηθά κε ην πδξνγόλν ζηηο 

Μ.Δ.Κ., άξρηζαλ λα επεθηείλνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό,  κεγάιεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο παγθνζκίνπ θήκεο, όπσο (π.ρ. NISSAN, MAZDA, 

HYUNDAI, TOYOTA, FORD, BMW θ.ιπ.), έρνπλ αξρίζεη λα ζρεδηάδνπλ κεηαθνξηθά 

νρήκαηα ηξνθνδνηνύκελα από Μ.Δ.Κ. πδξνγόλνπ θαη κεξηθέο από απηέο λα έρνπλ 

ήδε βγάιεη ζηελ παξαγσγή νρήκαηα πνπ θηλνύληαη κε ΜΔΚ πδξνγόλνπ. Θεηηθό 

απνηειεί ην γεγνλόο όηη νη ΜΔΚ πδξνγόλνπ δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ ζρεδηαζκό, ζε ζρέζε κε ηηο θνηλέο ΜΔΚ. βελδίλεο θαη 
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πεηξειαίνπ, πξάγκα πνπ βνεζάεη ζηελ γξήγνξε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο απηήο θαη 

ηελ πξαθηηθή ηεο εθαξκνγή.   

ηελ παξαθάησ εηθόλα απεηθνλίδεηαη ην κνληέιν RX-8 Renesis ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Mazda, πνπ παξνπζηάζηεθε ην (2003) ζηελ έθζεζε 

απηνθηλήηνπ ηνπ Σόθην.[27] 

 

 
 

Δηθόλα 20: Σν κνληέιν RX-8 Renesis ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Mazda, ην πξώην θαη 
κνλαδηθό πεξηζηξνθηθό πβξηδηθό απηνθίλεην πδξνγόλνπ-βελδίλεο ζηνλ θόζκν, πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζην Σόθην ηεο Ιαπσλίαο ην 2003 
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Δηθόλα 21: Η δεμακελή απνζήθεπζεο ηνπ θαπζίκνπ πδξνγόλνπ ζηνλ ρώξν ησλ απνζθεπώλ 

 
 

Δηθόλα 22: Αλεθνδηαζκόο θαπζίκνπ πδξνγόλνπ, κέζσ ηνπ ζσιήλα πιήξσζεο 
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Δηθόλα 23: Απεηθόληζε νιόθιεξνπ ηνπ κεραληθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ κνληέινπ RX-8 Renesis, 
όπνπ δηαθξίλεηαη ν θηλεηήξαο κε κέγηζηε ηζρύο ηα: 80 kW (107 hp, 109 PS), κέγηζηε ξνπή 

140Nm(103 Lbft) ζηηο 5000 U/min (κε ρξήζε θαπζίκνπ πδξνγόλνπ) θαη κέγηζηε ηζρύο ηα: 154 kW 
(206 hp, 210 PS), κέγηζηε ξνπή 222 Nm (164 Lbft) ζηηο 5000 U/min (κε ρξήζε θαπζίκνπ 

βελδίλεο) 
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Δηθόλα 24: Σν ζύζηεκα δηπινύ θαπζίκνπ πνπ επηηξέπεη ζηνλ θηλεηήξα λα ιεηηνπξγεί είηε κε 
πδξνγόλν, είηε κε βελδίλε 

 

 

 

 

4.2 Ιδηόηεηεο πδξνγόλνπ θαη ρξήζε ηνπ ζηνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο 

 

 Σν πδξνγόλν έρεη κνλαδηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο, ζε ζύγθξηζε κε ηα 

ζπκβαηηθά νξπθηά θαύζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξώλ, δειαδή ην ζπκπηεζκέλν θπζηθό αέξην (CNG), ηε βελδίλε θαη ην ληίδει.  

 

 Η απόδνζε ηνπ θηλεηήξα κε απηά ηα θαύζηκα ζε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο 

ιεηηνπξγίαο θηλεηήξα ζπγθξίλεηαη ζπλήζσο κε ην πδξνγόλν. Έλα από ηα πνιιά 

πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο πδξνγόλνπ ζηηο ΜΔΚ σο θαζαξό ελαιιαθηηθό θαύζηκν 

είλαη ε κεδεληθή πεξηεθηηθόηεηά ηνπ ζε άλζξαθα. Απηό ζεκαίλεη όηη νη εθπνκπέο κε 

βάζε ηνλ άλζξαθα, θπξίσο CO, CO2 θαη αηζάιε, κπνξνύλ λα εμαιεηθζνύλ, 

αθήλνληαο ηα NOx σο ην κόλν επηβιαβέο ππνπξντόλ ηεο θαύζεο. Με πςειή εηδηθή 

ελεξγεηαθή ππθλόηεηα, ην πδξνγόλν κπνξεί λα παξέρεη ζρεδόλ ηξεηο θνξέο 

πεξηζζόηεξε ελέξγεηα θαηά κάδα ζε ζύγθξηζε κε άιια νξπθηά θαύζηκα, πνπ 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε ρακειόηεξε ζεξκαληηθή ηνπ αμία. 

 

Παξαθάησ ζηνλ πίλαθα παξαζέηνληαη  νη ηδηόηεηεο θαύζεο ηνπ θαπζίκνπ 

πδξνγόλνπ , θαη ζηελ ζπλέρεηα γίλεηαη αλάιπζε θάπνηνλ από απηώλ, ζε ζύγθξηζε κε 

ηα θαύζηκα Φπζηθνύ αεξίνπ(CNG), βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ. [17] 
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Ιδηόηεηα Τδξνγόλν CNG Βελδίλε Πεηξέιαην 

Πεξηεθηηθόηεηα ζε άλζξαθα (% κάδαο) 0 75 84 86 

Διάρηζηε ζεξκνγόλνο ηηκή (MJ/kg) 119.7 45.8 44.8 42.5 

Ππθλόηεηα ζε STP (kg/m3) 0.089 0.72 730-780 830 

Πεξηερόκελε νγθνκεηξηθήο ελέξγεηαο 
(ΜJ/m3) 

10.7 33 33 x 103 35 x 103 

Μνξηαθό βάξνο 2.016 16.043 ~110 ~170 

εκείν βξαζκνύ (0C) -253.15 -162.15 25-215 180-360 

Θεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο (0C) 585 540 350 250 

Διάρηζηε ελέξγεηα αλάθιεμεο ζηνλ αέξα 
(mJ) 

0.02 0.29 0.24 0.24 

ηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία αέξα/θαπζίκνπ 34.5 17.2 14.7 14.5 

ηνηρεηνκεηξηθό θιάζκα όγθνπ ζηνλ αέξα 
(%) 

29.53 9.48 ~2 - 

Απόζηαζε ζβέζεο (mm) 0.64 2.1 ~2 - 

Σαρύηεηα θιόγαο ζηνλ αέξα (m/s) 1.85 0.38 
0.37-
0.43 

0.37-
0.43 

πληειεζηήο δηάρπζεο ζηνλ αέξα (m2/s) 
8.5 x 10-

6 
1.9 x 10-

6 
- - 

Όξηα εθιεθηηθόηεηαο ζηνλ αέξα (vol%) 4-76 5.3-15 1-7.6 0.6-5.5 

Θεξκνθξαζία αδηαβαηηθήο θιόγαο (0C) 2206.85 1940.85 2306.85 2026.85 

 

Πίλαθαο: Ιδηόηεηεο θαύζεο ηνπ πδξνγόλνπ ζε ζύγθξηζε κε θπζηθό αέξην(CNG), βελδίλε θαη πεηξέιαην. 

 

 

 

 

4.2.1 Δπξύ θάζκα αλαθιεμηκόηεηαο 

 

 Η ηδηόηεηα απηή εθθξάδεη ην επξύ θάζκα αλαθιέμεσλ πνπ παξνπζηάδεη ην 

πδξνγόλν έλαληη ησλ άιισλ θαπζίκσλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαύζεο, γηα δηάθνξνπο 

ιόγνπο ζύζηαζεο κίγκαηνο- αέξα/θαπζίκνπ. Σν θάζκα απηό πεξηιακβάλεη θαη 

πησρόηεξα κίγκαηα από ηελ ζηνηρεηνκεηξηθή αλαινγία, κε πνιύ ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηα ζέκαηα ζεξκηθήο απόδνζεο, νηθνλνκίαο θαπζίκνπ θαη κείσζε ησλ επηβιαβώλ 

ξύπσλ. Παξόια απηά  ν ιόγνο αέξα/θαπζίκνπ, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε θάπνηα 

απνδεθηά όξηα, δηόηη πνιύ πησρά κίγκαηα κπνξεί λα κεηώζνπλ ζεκαληηθά ηελ ηζρύ 

ηνπ θηλεηήξα. [17] 
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4.2.2 Υακειή ππθλόηεηα θαη κεγάιε ελέξγεηα θαύζεο θαηά κάδα  

 

Σν πδξνγόλν δηαζέηεη ηελ πην κηθξή ππθλόηεηα θαη ηελ κεγαιύηεξε θαηά κάδα 

ελέξγεηα θαύζεο, ζε ζρέζε κε ηα άιια είδε θαπζίκνπ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 

πίλαθα. ην γεγνλόο απηό νθείιεηαη θαη ν δύζθνινο θαη δαπαλεξόο ηξόπνο 

ζπκπίεζεο θαη απνζήθεπζεο ηνπ πδξνγόλνπ θαη ε κε ηόζν επξεία ρξήζε ηνπ γεληθά 

σο θαύζηκν ζηηο ΜΔΚ. [17] 

 

 

 

4.2.3 Τςειή ζεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο 

 

Η ηδηόηεηα απηή πξνζδηνξίδεη ηελ πςειή ζεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο ηνπ 

θαπζίκνπ πδξνγόλνπ ζε ζρέζε κε ηα άιια θαύζηκα. Η  ζεξκνθξαζία  απηή είλαη ηεο 

ηάμεο πεξίπνπ ησλ (584 oC) θαη ζπκβάιεη ζεηηθά γηα ηηο ΜΔΚ πδξνγόλνπ γηα ηνλ  

πςειό βαζκό ζπκπηέζεσο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Ο  

βαζκόο ζπκπίεζεο είλαη έλα από ηα πην βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΜΔΚ, θαη γηα ηελ 

πεξίπησζε ηνπ πδξνγόλνπ όπνπ είλαη πςειόο, παξέρεη ζην ζύζηεκα πςειό βαζκό 

απόδνζεο θαη ηζρύνο. [17] 

 

 

 

 

4.2.4 Διάρηζηε ελέξγεηα αλάθιεμεο 

 

Η ηδηόηεηα απηή πξνζδηνξίδεη ηελ επθνιία αλάθιεμεο πνπ παξνπζηάδεη ην 

πδξνγόλνπ ζε ζρέζε κε ηα άιια θαύζηκα, κε ρακειά πνζά ελέξγεηαο(πησρά 

κίγκαηα) θαη εμίζνπ θαιή πνηόηεηα θαύζεο αθόκα θαη θαηά ην δέζηακα ηνπ θηλεηήξα. 

ηελ ηδηόηεηα απηή όκσο έλα κέξνο βαζίδεηαη θαη ην θαηλόκελν ηεο πξναλάθιεμεο 

(backfire) ζηα ζεξκά ηκήκαηα ηνπ θηλεηήξα κε απνηέιεζκα ηηο πηζαλόηεηεο 

αλεπηζύκεησλ πξναλαθιέμεσλ. [17] 

 

 

 

 

 

 

4.2.5. Απόζηαζε ζβέζεο 

 

 Απόζηαζε ζβέζεο είλαη ε απόζηαζε από ηα ηνηρώκαηα ηνπ θπιίλδξνπ ζηελ 

νπνία απνζβέλεηαη ην ζεκείν ηνπ αλαθιεγέληνο µίγµαηνο ιόγσ ζεξκηθώλ απσιεηώλ, 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απόδνζε ηεο ΜΔΚ πδξνγόλνπ εθόζνλ επηηξέπεη ζην κέησπν 
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ηεο θαύζεο λα δηαλύζεη κεγαιύηεξε απόζηαζε πξηλ απηό ζβεζηεί θνληά ζηα 

ηνηρώκαηα ηνπ θπιίλδξνπ. Έηζη πξαγκαηνπνηείηαη  θαιύηεξε θαη πην νκνηνγελήο 

θαύζε ηνπ κείγκαηνο πδξνγόλνπ ζε ζρέζε µε ην µείγµα βελδίλεο πξηλ ε θαύζε 

εθηνλσζεί ιόγσ ζεξκηθώλ απσιεηώλ. Αξλεηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ε θαηάζηαζε απηή 

δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο γηα ην θαηλόκελν ηεο απζόξκεηεο απηαλάθιεμεο (backfire). 

[17] 

 

 

 

4.2.6. Τςειόο ζπληειεζηήο δηάρπζεο 

 

Η κεγάιε ηαρύηεηα δηάρπζεο  πνπ παξνπζηάδεη ην πδξνγόλν απνηειεί 

ζεκαληηθό σο πξν ηεο ηζνξξνπία πνπ παξνπζηάδεη σο θαύζηκν κίγκα ζην ζάιακν 

θαύζεο θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνιύ πησρώλ κηγκάησλ, αιιά θαη ηελ αζθάιεηα πνπ 

εμαζθαιίδεη έλαληη ηεο βελδίλαο γηα παξάδεηγκα,ζε πεξίπησζε δηαξξνήο θαπζίκνπ 

από ηελ δεμακελή πξνο ηνλ πεξηβάιινλ, κε ην πδξνγόλν λα παξνπζηάδεη ηαρύηαην 

δηαζθνξπηζκό πξνο ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα, όπνπ θαη ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο γηα 

κεγάιε έθξεμε ηνπ νρήκαηνο. [17] 

 

 

 

4.2.7. Μεγάιε ηαρύηεηα θαύζεο  

 

 Η ηδηόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηελ ζρεηηθή ηαρύηεηα δηάδνζεο ηεο θιόγαο ζε 

ζρέζε κε ην άθαπζην κίγκα αέξα/πδξνγόλνπ. Η ηαρύηεηα θαύζεο ηνπ πδξνγόλνπ 

είλαη εμαηξεηηθά γξήγνξε, αθόκε θαη ζε κηθξόηεξεο αλαινγίεο πέξα από ηελ 

ζηνηρεηνκεηξηθή. Παξνπζηάδεη ηαρύηαηε θαύζε ζε ζρέζε κε ηα άιια θαύζηκα, θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ζηηο πςειέο ζηξνθέο θαη πςειό βαζκό απόδνζεο. 

Μεηνλέθηεκα ηεο θαύζεο πησρώλ κηγκάησλ απνηειεί ε κείσζε ηεο  

Ιππνδύλακεο ηνπ θηλεηήξα ζε ζρέζε θπξίσο κε ηνπο θηλεηήξεο βελδίλεο, γηα ηνλ ίδην 

κέγεζνο θηλεηήξα θαη ηνλ όγθν πνπ κπνξεί λα εηζέιζεη ζε απηόλ. [17] 

 

 

 

 

4.3. Καύζε ηνπ πδξνγόλνπ ζε ΜΔΚ 

 

Η θαηαζθεπή ησλ θηλεηήξσλ πδξνγόλνπ είλαη παξόκνηα κε απηή ησλ 

ζπλεζηζκέλσλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαύζεο. Καηά ηελ θαύζε ηνπ ζηνηρείνπ 

πδξνγόλνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάκημή ηνπ κε ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα νδεγεί ζηελ 

παξαγσγή  λεξνύ (έθιπζε αηκνύ) θαη ζηελ ηαπηόρξνλε παξαγσγή ελέξγεηαο (έθιπζε 

ζεξκόηεηαο), κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή σθέιηκνπ κεραληθνύ έξγνπ, κέζσ ηνλ 

κεραληθό δηαηάμεσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε απηνύ θαηάιιεια. Πνιύ ζεκαληηθό απνηειεί 

ην γεγνλόο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θαύζεο ν παξαγόκελνο αηκόο πνπ εθιύεηαη πξνο 
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ην πεξηβάιινλ κεηαηξέπεηαη ζε λεξό, γίλεηαη δειαδή κηα θπθιηθή δηαδηθαζία 

αλαλέσζεο ηνπ λεξνύ, όπνπ απηό ζεκαίλεη πσο ε ρξήζε ηνπ πδξνγόλνπ ζηηο ΜΔΚ 

απνηειεί ζεσξεηηθά κηα πιήξσο αλαλεώζηκε πεγή ελέξγεηαο, ρσξίο ξύπνπο θαη 

πςειήο ελεξγεηαθήο απόδνζεο. Γηα ηελ πιήξε θαύζε ηνπ πδξνγόλνπ, ε αλαινγία 

κάδαο αέξα/θαπζίκνπ πξέπεη λα είλαη 1:34, δειαδή 1 κέξνο πδξνγόλνπ πξέπεη λα 

ζπλδπαζηεί κε 34 κέξε αέξα ζηνλ θύιηλδξν. Σν πδξνγόλν απνηειεί πεξίπνπ ην 30% 

ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο ππό ζηνηρεηνκεηξηθέο ζπλζήθεο. Βέβαηα ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο, θπξίσο ζηηο ΜΔΚ, ε πξαγκαηηθή απόδνζε δελ είλαη πάληα ε ηδαληθή. 

Καη απνηέιεζκα απηνύ είλαη ε δεκηνπξγία  θάπνηνλ  αλεπηζύκεηα ππνπξντόληα 

θαύζεο πνπ παξάγνληαη, πνπ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη πξνθύπηνπλ νμείδηα ηνπ αδώηνπ, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα CO, 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα CO2 θαη νξηζκέλεο πνζόηεηεο από άθαπζηνπο 

πδξνγνλάλζξαθεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηα πξντόληα ιίπαλζεο ηνπ θηλεηήξα. Οη 

παξαγόκελνη απηνί ξύπνη δελ ζα πξέπεη λα απνηεινύλ έληνλν πξνβιεκαηηζκό. Καη 

εηδηθόηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκβαηηθνύο ΜΔΚ βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ πνπ ηα 

ππνπξντόληα από ηελ θαύζε ηνπο μεπεξλνύλ ζε πνιύ κεγαιύηεξν βαζκό ηηο 

πνζόηεηεο ξύπσλ πνπ απνβάινπλ, ζε ζρέζε κε ηνπο ΜΔΚ πδξνγόλνπ. [27], [18] 

 

4.4.  Παξάγσγα θαύζεο ζηηο ΜΔΚ πδξνγόλνπ θαη ζύγθξηζε κε άιια θαύζηκα 

 

 Οη πην επηθίλδπλνη ξύπνη πνπ παξάγνληαη από ηνπο βελδηλνθηλεηήξεο είλαη νη 

πδξνγνλάλζξαθεο(HC), ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα(CO) θαη νμείδηα ηνπ αδώηνπ 

(NOx).Σν πδξνγόλν έρεη κηα ζεηξά από κνλαδηθέο ηδηόηεηεο θαύζεο πνπ βνεζνύλ 

ζηελ πιήξε θαύζε ηεο βελδίλεο. Οη θηλεηήξεο ληίδει παξάγνπλ πην επηθίλδπλεο 

εθπνκπέο όπσο νμείδηα ηνπ αδώηνπ (NOx), άθαπζηνπο πδξνγνλάλζξαθεο (UHC), 

κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) θαη αηζάιε. Απηνί νη ξύπνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

επεξεάζνπλ ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Οη θηλεηήξεο ληίδει εθπέκπνπλ 

επίζεο πεξηζζόηεξνπο ξύπνπο από νπνηνλδήπνηε άιιν ηύπν θηλεηήξα ζηνλ θόζκν, 

γεγνλόο πνπ ηνπο θαζηζηά ζεκαληηθή πεγή αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο. 

 

Σν πδξνγόλν ρξεζηκνπνηείηαη σο θαύζηκν ζε θηλεηήξεο επεηδή κεηώλεη ηνπο 

ξύπνπο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, νη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο δελ παξάγνληαη σο 

απνηέιεζκα ηεο θαύζεο πδξνγόλνπ. Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηε 

ρξήζε ηνπ πδξνγόλνπ σο θαπζίκνπ ζηα νρήκαηα ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα. [18] 

 

4.4.1. Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) 

 

Η εθπνκπή κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO) πξνθαιεί ηξύπεο ζην ζηξώκα ηνπ 

όδνληνο θαη είλαη επηθίλδπλε γηα ην πεξηβάιινλ ην νπνίν πξνθαιείηαη από ηελ αηειή 

θαύζε ζηνλ θηλεηήξα. Η πξνζζήθε πδξνγόλνπ ζε θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο 

κεηώλεη ηελ πνζόηεηα ησλ εθπνκπώλ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηνπο θηλεηήξεο CI 

θαη SI.Δπεηδή ην πδξνγόλν δελ είλαη θαύζηκν από πδξνγνλάλζξαθεο, θαζώο ηα κόξηά 

ηνπ ζηεξνύληαη άλζξαθα, ε αύμεζε ηνπ θιάζκαηνο κάδαο ηνπ πδξνγόλνπ ζην 

θαύζηκν ζα κείσλε ηνλ ξπζκό ζύλζεζεο πδξνγνλαλζξάθσλ. Δπηπιένλ, ε πςειή 
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θιόγα πδξνγόλνπ απμάλεη ηελ πίεζε ηνπ θπιίλδξνπ θαη βειηηώλεη ηελ απόδνζε 

θαύζεο. Λόγσ ηνπ πςεινύ ζπληειεζηή δηάρπζεο, ην πδξνγόλν πξν-θαύζεο παξάγεη 

έλα πην νκνηνγελέο εύθιεθην κείγκα θαη βειηηώλεη ηε δηαζεζηκόηεηα νμπγόλνπ. Ωο 

απνηέιεζκα απηώλ ησλ παξαγόλησλ, ε πνζόηεηα κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ 

παξάγεηαη από θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο κεηώλεηαη. [18] 

 

4.4.2. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) 

 

Η παξαγσγή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) κπνξεί λα πξνθιεζεί από έιιεηςε 

νμπγόλνπ θαη ρακειή ζεξκνθξαζία ζην ζάιακν θαύζεο. Απηό είλαη επηβιαβέο γηα ην 

πεξηβάιινλ ιόγσ ηεο επηξξνήο ηνπ ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. Ο ξπζκόο H/C 

απμάλεηαη όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη πδξνγόλν σο θαύζηκν ζε θηλεηήξεο εζσηεξηθήο 

θαύζεο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ρξόλνπ θαύζεο θαη αύμεζε ηεο απόδνζεο 

θαύζεο. Σν πδξνγόλν, από ηελ άιιε, είλαη έλα θαζαξό θαύζηκν πνπ δελ 

απειεπζεξώλεη CO2 θαη, σο εθ ηνύηνπ, κεηώλεη ηηο εθπνκπέο CO2. [18] 

 

4.4.3.  Ομείδηα ηνπ αδώηνπ (NOx) 

 

Σα νμείδηα ηνπ αδώηνπ παξάγνληαη από ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ 

επηηπγράλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία θαύζεο ζηνλ ζάιακν θαύζεο. Κάπνην άδσην ζηνλ 

αέξα ζπλδπάδεηαη κε νμπγόλν παξνπζία ζεξκόηεηαο. Η αλαινγία αέξα/θαπζίκνπ, ε 

αλαινγία ζπκπίεζεο, νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα, ν ρξνληζκόο αλάθιεμεο θαη ε ζεξκηθή 

αξαίσζε έρνπλ επίδξαζε ζηελ πνζόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ NOx. Λόγσ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ όπσο ε γξήγνξε ηαρύηεηα θιόγαο, ε ρακειή ελέξγεηα 

αλάθιεμεο πνπ απαηηείηαη θαη ε πςειή αδηαβαηηθή ζεξκνθξαζία, ην πδξνγόλν 

ζεσξείηαη θαηάιιειν θαύζηκν γηα θαύζε. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκβάιινπλ ζηελ 

αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ξεπζηνύ εξγαζίαο ζηνλ θύιηλδξν θαζώο θαη ζηελ 

αύμεζε ησλ NOx. [18] 

 

4.4.4. Άθαπζηνη πδξνγνλάλζξαθαο (UHC) 

 

Οη πδξνγνλάλζξαθεο πνπ δελ θαίγνληαη εληειώο θαηά ηε δηαδηθαζία θαύζεο 

κέζα ζην ζάιακν θαύζεο ζα εθπέκπνπλ άθαπζηνπο πδξνγνλάλζξαθεο (UHC) ζηα 

θαπζαέξηα. Όπσο αλαθέξζεθε, ε πξνζζήθε πδξνγόλνπ ζην θαύζηκν ζα 

νκνγελνπνηήζεη ην κείγκα θαη ζα απμήζεη ηελ ηαρύηεηα ηεο θιόγαο. Δπηπιένλ, ιόγσ 

ηεο έιιεηςεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζην θαύζηκν πδξνγόλνπ, ε πξνζζήθε ηνπ ζηα 

θαύζηκα ησλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαύζεο ζα κεηώζεη ηηο εθπνκπέο ησλ άθαπζησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ. [18] 

 

 

4.4.5. Αηζάιε 

 

Οη εθπνκπέο αηζάιεο είλαη εηδηθά ζηνπο θηλεηήξεο ληίδει. Λόγσ ηεο 

εηεξνγελνύο θύζεο ηεο θαύζεο ληίδει, ππάξρεη κεγάιε θαηαλνκή ησλ αλαινγηώλ 
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θαπζίκνπ/αέξα εληόο ηνπ θπιίλδξνπ. Ο ζρεκαηηζκόο αηζάιεο ιακβάλεη ρώξα θπξίσο 

ζηελ πινύζηα ζε θαύζηκα δώλε ζε πςειή ζεξκνθξαζία θαη πςειή πίεζε. Η αηζάιε 

είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα κείγκαηα θαπζίκνπ-αέξα πνπ είλαη πνιύ άπαρα γηα λα 

απηναλαθιερζνύλ ή γηα λα ππνζηεξίμνπλ κηα αλαπηπζζόκελε θιόγα. Μπνξεί επίζεο 

λα πξνθιεζεί από κείγκαηα θαπζίκνπ-αέξα πνπ είλαη πνιύ πινύζηα γηα λα 

αλαθιερηνύλ. Ο πςειόο ζπληειεζηήο εθπνκπήο πδξνγόλνπ θαη ε κεγάιε πξόζβαζε 

ηνπ θαπζίκνπ ζην νμπγόλν ζα απμήζεη ηελ νκνηνγέλεηα ηνπ εύθιεθηνπ κείγκαηνο θαη 

ηελ πνζόηεηα H/C ζην ζπλνιηθό θαύζηκν, γεγνλόο πνπ ζα κεηώζεη ηελ αηζάιε ζηνπο 

θηλεηήξεο ληίδει. [18] 

 

 
4.5.  Φαηλόκελα αλώκαιεο θαύζεο ζηηο ΜΔΚ πδξνγόλνπ 

 

4.5.1. Φαηλόκελν απζόξκεηεο απηαλάθιεμεο ("backfire")  

 

Σν θαηλόκελν απζόξκεηεο απηαλάθιεμεο ή θαηλόκελν ("backfire"), απνηειεί 

έλα πνιύ ζνβαξό θαη επηθίλδπλν θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη θπξίσο ζηηο ΜΔΚ 

πδξνγόλνπ. 

 

Έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ νη ΜΔΚ πδξνγόλνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη 

επξύηαηα επζύλεηαη θαη  ην θαηλόκελν ("backfire"). Σν ζεξκνρεκηθό απηό θαηλόκελν  

ιακβάλεη ρώξα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θαύζεο ζηνλ ζάιακν, ηελ ζηηγκή δειαδή πνπ 

ην κίγκα εηζέξρεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο παξαηεξνύληαη θάπνηεο 

κηθξναλαθιέμεηο (ζθαζίκαηα) ζηελ κάδα ηνπ κίγκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ κε νκαιή 

θαύζε ηνπ κίγκαηνο θαη θαη επέθηαζε ηνπ θηλεηήξα, κε πηζαλόηεηα ππό θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο ηελ δεκηνπξγία έθξεμεο ηνπ θηλεηήξα. Σν θαηλόκελν απηό ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε ηόζν γηα ηηο ΜΔΚ πδξνγόλνπ όζν θαη γηα ηηο ΜΔΚ 

ζπκβαηηθώλ θαπζίκσλ, είηε γηα ζπζηήκαηα κε ηερλνινγία ςεθαζκνύ (injection), είηε 

γηα ζύζηεκα κε εμαεξσηήξα (θαξκππξαηέξ). 

 

 Κάπνηεο από ηηο αηηίεο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ("backfire") απνηεινύλ  

θάπνηα δνκηθά ζεκεία ηνπ θηλεηήξα πνπ κπνξεί λα έρνπλ ππεξζεξκαλζεί ζε 

πςειόηεξε ζεξκνθξαζία από απηή ηνπ κίγκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ πηζαλή 

απηαλάθιεμε ηνπ κίγκαηνο  θαη θαη επέθηαζε ηελ ύπαξμε έθξεμεο ηνπ θηλεηήξα. 

Έλαο δεύηεξνο ιόγνο ύπαξμεο ηνπ θαηλνκέλνπ ("backfire") θαη ηελ δεκηνπξγία κε 

νκαιήο θαύζεο ηνπ κίγκαηνο είλαη ε αλάπηπμε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίαο ησλ 

ζπηλζεξηζηώλ (κπνπδί) από απηή ηνπ κίγκαηνο, γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, κε 

απνηέιεζκα ηελ αλεμέιεγθηε θαύζε ηνπ κίγκαηνο. Δπίζεο  θάπνηα θαηάινηπα ηνπ 

κίγκαηνο πνπ έρνπλ παξακείλεη ζην εζσηεξηθό ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο κεηά ην θύθιν 

ιεηηνπξγίαο, ζεξκά ζεκεία ησλ βαιβίδσλ εμαγσγήο θαη θαηάινηπα από ηα πξντόληα 

ιίπαλζεο ηνπ θηλεηήξα, κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ δεκηνπξγία ηεο αλεπηζύκεηεο 

απηαλάθιεμεο ηνπ κίγκαηνο. 
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Γηα ην θαηλόκελν ("backfire")έ ρνπλ αλαπηπρζεί  δηάθνξνη ηξόπνη 

αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Έλαο από ηνπο πην επηηπρεκέλνπο, είλαη ε κείσζε 

ηεο ζηνηρεηνκεηξηθήο  πνζόηεηαο ηνπ κίγκαηνο πδξνγόλνπ/ αηκνζθαηξηθό νμπγόλν 

(πεξίπνπ ζην κηζό) κε αξθεηά θαιά απνηειέζκαηα. Απηή ε κέζνδνο παξνπζηάδεη 

βέβαηα πην κεησκέλε ηζρύο ζηνλ θηλεηήξα, παξόια απηά ζε θάπνην βαζκό κπνξεί λα 

αλαθηεζεί έλα πνζνζηό από ηελ ρακέλε ελέξγεηα κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνύο.[27] 

 

 

 

4.5.2 Πξναλάθιεμε (pre-ignition) 

 

Έλα αθόκε επηπιένλ θαηλόκελν αλώκαιεο θαύζεο πνπ αθνξά ηηο ΜΔΚ 

πδξνγόλνπ, αιιά θαη άιιεο, όπσο ηηο ΜΔΚ βελδίλεο, είλαη ην θαηλόκελν ηεο 

πξναλάθιεμεο. 

 

 Η πξναλάθιεμε είλαη ην θαηλόκελν, ζην νπνίν  παξαηεξείηαη έθξεμε ηνπ 

κίγκαηνο θαηά ηελ δηαδηθαζία ζπκπίεζεο ηνπ κίγκαηνο πξηλ γίλεη ε έλαπζε ηνπ 

θαπζίκνπ από ηνπο ζπηλζεξηζηέο(κπνπδί). Κύξηα αηηία εκθαλίζεσο ηεο 

πξναλάθιεμεο είλαη ζεξκά ζεκεία ζηνλ ζάιακν θαύζεο, όπσο νη αθίδεο ησλ 

ζπηλζεξηζηώλ(κπνπδί), κία κε επαξθώο ςπρσκέλε βαιβίδα εμαγσγήο, αιιά θαη άιια 

πύξηλα κεραληθά εμαξηήκαηα κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ δεκηνπξγία ηεο 

πξναλάθιεμεο. Η πξναλάθιεμε θαζώο θαη ην ρηύπεκα ηνπ θηλεηήξα απμάλνπλ 

δξαζηηθά ηε ζεξκνθξαζία εληόο ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο. Απηό νπζηαζηηθά δηαζθαιίδεη 

όηη ε εκθάληζε κηαο από απηέο ηηο ζπλζήθεο ζα επηθέξεη ηελ άιιε. Η πξναλάθιεμε 

έρεη σο απνηέιεζκα θαθή απόδνζε ηνπ θηλεηήξα θαη ζπρλά ζπλνδεύεηαη από ζθιεξή 

ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα. Σν πξόβιεκα ηεο πξναλάθιεμεο είλαη ζπρλά εύθνιν λα 

δηνξζσζεί θαη κπνξεί λα εμαιεηθζεί κε ειάρηζηε πξνζπάζεηα. Η αιιαγή ζε έλα 

ςπρξόηεξν ζπηλζεξηζηή(κπνπδί) ιεηηνπξγίαο κπνξεί  λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ 

εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πξναλάθιεμε ζε έλαλ θηλεηήξα. Δπίζεο έλα 

δηνξζσκέλν κείγκα αέξα-θαπζίκνπ κπνξεί επίζεο λα δηνξζώζεη ηηο πεξηζζόηεξεο 

ζπλζήθεο πξναλάθιεμεο. Δπίζεο, ν θαζαξηζκόο ησλ ζαιάκσλ θαύζεο 

από ελαπνζέζεηο πεξηνξίδεη ην θαηλόκελν ηεο πξναλαθιέμεσο.[27], [32] 

  

 

 

4.5.3 Κξνπζηηθή θαύζε (Knocking) 

 
Κξνπζηηθή θαύζε είλαη ην θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο θηλεηήξεο Otto, 

θαηά ην νπνίν κηα αξρηθά νκαιά εμειηζζόκελε θαύζε ηνπ κίγκαηνο, κεηαβαίλεη 

αθαξηαία ζε κηα εθξεθηηθήο κνξθήο θαύζε νιόθιεξνπ ηνπ ππόινηπνπ άθαπζηνπ 

κίγκαηνο. Η δεκηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ,νθείιεηαη ζηελ εθηεηλόκελε 

«εθηνπηζηηθή» ζπκπίεζε, θαηά ηελ νπνία ην άθαπζην κίγκα πεξηνξίδεηαη ζε ζπλερώο 

κηθξόηεξν ρώξν από ην κέησπν ηεο θαλνληθήο θιόγαο θη‘εηζη απμάλεηαη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ (κεγαιύηεξε από απηή πνπ ππάξρεη ζηε θάζε ηεο ζπκπίεζεο), 
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νπόηε ην άθαπζην κίγκα απηαλαθιέγεηαη. Η απηαλάθιεμε ηνπ άθαπζηνπ κίγκαηνο 

πξνθαιεί κηα ηνπηθή αλύςσζε ηεο πίεζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Απηή ε ηνπηθή 

αλύςσζε ηεο πίεζεο έρεη σο απνηέιεζκα ε πίεζε λα δηαδίδεηαη ηαρύηεξα από ηε 

ζεξκόηεηα. Σα θύκαηα πίεζεο δηαδίδνληαη ηαρύηαηα θαη αλαθιώληαη ζηα ηνηρώκαηα 

ηνπ θπιίλδξνπ, κε ζπλέπεηα ην κεηαιιηθό ήρν (πεηξάθηα). 

 Η αύμεζε ηεο πίεζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ζπληεινύλ ζηελ αύμεζε ηεο 

κεηαθνξάο ηεο ζεξκόηεηαο από ηα ηνηρώκαηα ηνπ θπιίλδξνπ, κε απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηνπ βαζκνύ απόδνζεο θαη ηελ αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ. Λόγσ 

ησλ ηζρπξώλ δπλάκεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη θαη ηα βίαηα σζηηθά θύκαηα, ηα κεραληθά 

κέξε (βαιβίδεο, έκβνια, έδξαλα, άμνλεο θιπ.) θαηαπνλνύληαη θαη θζείξνληαη πάξα 

πνιύ κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θηλεηήξα. εκαληηθό απνηειεί ην γεγνλόο 

πσο ε ζεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο ηνπ πδξνγόλνπ (584 oC) είλαη ζεκαληηθά 

κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε ηεο βελδίλεο (200-250 oC) θαη επνκέλσο ε θαύζε ηνπ 

πδξνγόλνπ επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ζε πςειόηεξνπο βαζκνύο 

ζπκπίεζεο ρσξίο ηελ εκθάληζε θξνπζηηθήο θαύζεο.[24], [38] 

 

 

 

4.6.  Μέζνδνη έγρπζεο πδξνγόλνπ ζηηο ΜΔΚ 

 

 Γηα ηελ επίιπζε πνιιώλ πξνβιεκάησλ, όπσο ε ρακειή ηζρύο εμόδνπ, νη 

πςειέο εθπνκπέο NOx θαη ε αθαλόληζηε θαύζε, απαηηνύληαη δηάθνξεο αιιαγέο ζην 

ζύζηεκα παξνρήο θαπζίκνπ θαη ζην ζύζηεκα θαύζεο. Ωο απνηέιεζκα, 

δηεξεπλήζεθαλ δύν ηερληθέο έγρπζεο θαπζίκνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε 

δπλαηόηεηά ηνπο σο θπςέιεο θαπζίκνπ, νη νπνίεο είλαη: 

 Γηα ζπξίδαο –Port Fuel Injection (PFI) 

 Άκεζεο έγρπζεο ζηνλ ζάιακν – Direct Injection (DI) 

 

 Οη κέζνδνη αλάθιεμεο ησλ θηλεηήξσλ πδξνγόλνπ PFI ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύλ 

εθθέλσζε ζπηλζήξα, ιεηηνπξγία δηπινύ θαπζίκνπ κε πηινηηθό ληίδει DI ή κε απηόκαηε 

αλάθιεμε κε ζπκπίεζε νκνηνγελνύο θνξηίνπ (HCCI).Οη θηλεηήξεο κε DI πδξνγόλνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ζπλήζσο αλάθιεμε κε ππνβνήζεζε ζπηλζήξα ή κε ππνβνήζεζε 

ζεξκήο επηθάλεηαο (δει. κπνπδί).Απηή ε κέζνδνο έγρπζεο θαπζίκνπ δηαζέηεη επίζεο 

ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεί δηπιό θαύζηκν, κε ην πδξνγόλν λα αλαθιέγεηαη από 

έλα πεξηβάιινλ πςειήο ζεξκνθξαζίαο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ πηινηηθή θαύζε 

θαπζίκνπ ληίδει, γλσζηή σο ιεηηνπξγία H2DDI. [17] 

 

4.6.1. Έγρπζε πδξνγόλνπ δηα ζύξαο (PFI) 

 Σν PFI είλαη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε ζηξαηεγηθή παξνρήο θαπζίκνπ γηα 

θηλεηήξεο κε αλάθιεμε κίγκαηνο κε ζπηλζήξα. Σν θαύζηκν εγρέεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαδξνκήο εηζαγσγήο ζηε ζύξα εηζαγσγήο αλάληε ηεο βαιβίδαο εηζαγσγήο. Η 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ PFI ΜΔΚ ζε πδξνγόλν πεξηιακβάλεη κηα ζρεηηθά απιή 
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αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγρπζεο. Ωζηόζν, όπσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο, απηή ε ιεηηνπξγία θαύζεο θηλεηήξα πνπ ιεηηνπξγεί κε θαύζηκν 

πδξνγόλνπ κπνξεί λα ππνθέξεη από κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ, όπσο ε πξναλάθιεμε, 

ην ρηύπεκα θαη ε αλάθιεμε ιόγσ ηεο ρακειήο ειάρηζηεο ελέξγεηαο αλάθιεμεο θαη ηεο 

απόζηαζεο ζβέζεο ηνπ πδξνγόλνπ. Από ηελ άιιε πιεπξά, ην πδξνγόλν εθηνπίδεη 

ηνλ αέξα ζηελ εηζαγσγή θαη επνκέλσο πεξηνξίδεη ηελ ππθλόηεηα ηζρύνο ηνπ 

θηλεηήξα. Σν PFI απμάλεη επίζεο ην έξγν πνπ απαηηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδξνκήο ζπκπίεζεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ αξγόηεξε έγρπζε πδξνγόλνπ ζηνλ ζάιακν 

θαύζεο. Απηνί νη παξάγνληεο ζπρλά νδεγνύλ ζε κεησκέλε παξαγόκελε ηζρύ θαη λα 

επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε απόδνζε ησλ θηλεηήξσλ κε απηήλ ηελ κέζνδν. [17] 

4.6.2 Άκεζε έγρπζε πδξνγόλν ζηνλ ζάιακν θαύζεο (DI) 

 Μηα πνιιά ππνζρόκελε πξνζέγγηζε γηα ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ηνπ 

θηλεηήξα πδξνγόλνπ είλαη ε έγρπζε πδξνγόλνπ απεπζείαο ζηνλ θύιηλδξν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ηεο ζπκπίεζεο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξεί λα απνθεπρζεί 

ην πξόβιεκα ηεο αλάθιεμεο ηεο δηακόξθσζεο PFI, θαζώο ν ςεθαζκόο θαπζίκνπ 

ζπκβαίλεη όηαλ νη βαιβίδεο εηζαγσγήο είλαη ήδε εληειώο θιεηζηέο. Σν δήηεκα ηεο 

πξναλάθιεμεο κπνξεί επίζεο λα απνθεπρζεί ζε θάπνην βαζκό κε ηε κείσζε ηνπ 

ρξόλνπ έθζεζεο ηνπ κείγκαηνο πδξνγόλνπ ζε ζεξκά ζεκεία. Η απώιεηα νγθνκεηξηθήο 

απόδνζεο γηα ην PFI ιόγσ ηεο κεηαηόπηζεο ηνπ αέξα από ην πδξνγόλν, όπσο 

ζπδεηήζεθε παξαπάλσ, δελ απνηειεί πιένλ πξόβιεκα, εάλ ε έγρπζε ζπκβεί αθνύ 

θιείζνπλ νη βαιβίδεο εηζαγσγήο. Με ηελ θαζπζηεξεκέλε έγρπζε θαπζίκνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ζπκπίεζεο, απαηηείηαη πςειή πίεζε ςεθαζκνύ (δειαδή ≥100 

bar) γηα λα μεπεξαζηεί ε απμεκέλε πίεζε ζηνλ θύιηλδξν. Σαπηόρξνλα, ε πςειόηεξε 

πίεζε ςεθαζκνύ κπνξεί λα απμήζεη ηνλ ξπζκό ξνήο κάδαο θαπζίκνπ ζε ζύγθξηζε κε 

ηνλ ηππηθό PFI ρακειήο πίεζεο, ην νπνίν κπνξεί λα παξέρεη πςειόηεξε ελέξγεηα 

εηζόδνπ γηα ηελ ίδηα δηάξθεηα ςεθαζκνύ, γηα λα νδεγήζεη ζε ιεηηνπξγία πςεινύ 

θνξηίνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, έλαο αξηζκόο κειεηώλ απέδεημε όηη ε άκεζε έγρπζε πςειήο 

πίεζεο πδξνγόλνπ πςεινύ θνξηίνπ (HPDI), ππό βέιηηζηεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, 

κπνξεί λα επηηύρεη παξόκνηα απόδνζε κε ηνπο παξαδνζηαθνύο θηλεηήξεο ληίδει. Σν 

HPDI επηηξέπεη επίζεο πνιύ επέιηθηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ιόγσ ησλ πνιιώλ 

παξακέηξσλ ξύζκηζεο, γηα παξάδεηγκα πίεζεο ςεθαζκνύ, δηάξθεηαο ςεθαζκνύ, 

ρξνληζκνύ αλάθιεμεο θαη πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ κπεθ, πνπ κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ 

γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο ηνπ θηλεηήξα. Ωζηόζν, ε πςειή ζεξκνθξαζία 

απηαλάθιεμεο ηνπ πδξνγόλνπ πξέπεη αθόκε λα μεπεξαζηεί.  

 Αλ θαη ε ηδέα ηνπ θηλεηήξα πδξνγόλνπ άκεζεο έγρπζεο κε ζπηλζήξα κεηξηάδεη 

αξθεηά δεηήκαηα ηεο δηακόξθσζεο PFI, ε απόδνζε εμαθνινπζεί λα είλαη θαηώηεξε 

από ηνπο ζύγρξνλνπο θηλεηήξεο ληίδει κε αλάθιεμε ζπκπίεζεο (CI).Απηό κπνξεί ελ 

κέξεη λα απνδνζεί ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο θξνύζεο θαη ηεο πξναλάθιεμεο, πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηελ αλαινγία ζπκπίεζεο πνπ ηζρύεη γηα απηόλ ηνλ ηξόπν θαύζεο. 

Δπίζεο, ε θάζε ηεο θαύζεο κπνξεί λα κελ είλαη βέιηηζηε, θαζώο ν αξηζκόο ησλ 

ππξήλσλ θαύζεο ζε απηήλ ηε ιεηηνπξγία θαύζεο πεξηνξίδεηαη ζπλήζσο από έλα 

κόλν κπνπδί ζηνλ θηλεηήξα, νδεγώληαο ζε πην αξγή θαύζε πξώηκνπ ζηαδίνπ. 
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Δπνκέλσο, νη πίδαθεο πδξνγόλνπ από έλαλ εγρπηήξα πνιιαπιώλ αθξνθπζίσλ δελ 

κπνξνύλ λα αλαθιέγνπλ ηαπηόρξνλα, πεξηνξίδνληαο ηελ ηαρύηεηα θαύζεο. Μηα 

πηζαλή πξνζέγγηζε γηα ηνλ κεηξηαζκό απηνύ ηνπ δεηήκαηνο θαίλεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ 

H2DDI δηπινύ θαπζίκνπ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ππξήλεο θιόγαο από ηελ απηόκαηε 

αλάθιεμε θαζνξηζκέλνπ θαπζίκνπ γηα ηελ αλάθιεμε ησλ πίδαθεο πδξνγόλνπ. [17] 

 

 

 

4.7. Βαζκόο απόδνζεο ησλ ΜΔΚ πδξνγόλνπ 

Ο βαζκόο απόδνζεο κηαο ΜΔΚ πδξνγόλνπ θαη γεληθά γηα νπνηαδήπνηε ΜΔΚ 

απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν, ν νπνίνο καο δείρλεη ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθεηαη ν 

θηλεηήξαο καο, σο πξνο ην λα απνδίδεη ην κέγηζην δπλαηό κεραληθό έξγν. εκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ απνηεινύλ:  

 

 

1. Η ζρέζε ζπκπίεζεο ή βαζκόο ζπκπίεζεο ησλ θηλεηήξσλ, είλαη έλα από 

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, γηαηί πξνζδηνξίδεη ηελ απόδνζε ηνπο θαη ηελ 

πνηόηεηα θαπζίκνπ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Η ζρέζε ζπκπίεζεο είλαη ν 

ιόγνο ηνπ όγθνπ πνπ θαηαιακβάλεη ην κίγκα ηνπ θαπζίκνπ, όηαλ ην έκβνιν βξίζθεηαη 

ζην Κ.Ν.., δηα ηνπ όγθνπ ζηνλ νπνίν ζπκπηέδεηαη ην ίδην κίγκα, όηαλ ην έκβνιν 

έξρεηαη ζην Α.Ν. 

 

2. Η Δπί ηνηο εθαηό βάξνο θαηά βάξνο (% w/w ή % θ.β.) ζύζηαζε κίγκαηνο 

θαπζίκνπ θαη αηκνζθαηξηθνύ αέξα πνπ δαπαλάηαη ζηνλ ζάιακν θαύζεο 

 

 Πξαθηηθά αλ ππνινγίζνπκε ηνπο βαζκνύο απόδνζεο, ηόζν γηα ηηο ΜΔΚ 

πδξνγόλνπ, όζν θαη γηα ηηο ΜΔΚ κε ζπκβαηηθά θαύζηκα (βελδίλεο, πεηξέιαην), γηα 

ίδηνπο ιόγνπο ζπκπίεζεο θαη  ηηο ίδηεο (% w/w ή % θ.β.) ζπζηάζεηο θαπζίκσλ ζα 

παξαηεξήζνπκε ειάρηζηεο απνθιίζεηο κεηαμύ ΜΔΚ πδξνγόλνπ θαη ζπκβαηηθώλ ΜΔΚ. 

Όκσο κηα απόθιηζε ππάξρεη, κε ηηο ΜΔΚ πδξνγόλνπ λα παξνπζηάδνπλ ιίγν 

κεγαιύηεξν βαζκό απόδνζεο. Δπίζεο έλα αθόκε πιενλέθηεκα πνπ δίλεη 

πξνβάδηζκα ζηηο ΜΔΚ πδξνγόλνπ είλαη επίηεπμε πςειήο απόδνζεο αθόκε θαη κε πην 

κεησκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ  ιόγνπ ζπκπίεζεο θαη ηνηο (% w/w ή % θ.β.) 

ζπζηάζεηο θαπζίκσλ ζε ζρέζε κε ηηο  ζπκβαηηθέο ΜΔΚ, κε ηειηθό ζπκπέξαζκα ηελ 

πςειόηεξε απόδνζε κεραληθνύ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηελ απόδνζε ησλ ζπκβαηηθώλ 

ΜΔΚ κε ιηγόηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ-πδξνγόλνπ.[27] 
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4.8. ύγθξηζε απηνθηλήησλ κε ζπκβαηηθά θαύζηκα, επαλαθνξηηδόκελεο 

κπαηαξίεο θαη θπςέιεο θαπζίκνπ κε πδξνγόλν 

 

 Σα ηξία νρήκαηα πνπ πξόθεηηαη λα ζπγθξηζνύλ ζε απηήλ ηελ ελόηεηα είλαη: 

νρήκαηα κε κεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεο, ειεθηξηθά κε κπαηαξία θαη κε θπςέιεο 

θαπζίκνπ κε ηξνθνδόηεζε από πδξνγόλν. Οη δηαθνξεηηθνί ηύπνη νρεκάησλ έρνπλ 

δηαθνξεηηθή ηερλνινγία ηζρύνο. Σα νρήκαηα κε θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο θαίλε 

θαύζηκα (βελδίλε, πεηξέιαην, πγξαέξην), ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα κε κπαηαξία 

ηξνθνδνηνύληαη από επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο θαη ε ηζρύο ησλ ειεθηξηθώλ 

νρεκάησλ θπςειώλ θαπζίκνπ βαζίδεηαη ζε πδξνγόλν θαη θπςέιεο θαπζίκνπ. 

 

Η θπςέιε θαπζίκνπ θαη ε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία ιεηηνπξγνύλ κε 

παξόκνην ηξόπν, κεηαηξέπνληαο ηε ρεκηθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Απηέο νη 

ειεθηξνρεκηθέο αληηδξάζεηο είλαη ειεγρόκελεο θαη δελ παξάγνπλ ξύπνπο. Ωζηόζν, ε 

απνζήθεπζε ηνπ θαπζίκνπ είλαη δηαθνξεηηθή. Μηα κπαηαξία απνζεθεύεη εζσηεξηθά ηε 

ρεκηθή έλσζε θαη ηε κεηαηξέπεη ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε 

ρεκηθή έλσζε ηεο θπςέιεο θαπζίκνπ, ην πδξνγόλν, απνζεθεύεηαη εμσηεξηθά ζε κηα 

δεμακελή επί ηνπ ζθάθνπο. 

 

Οη θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο θαη νη θπςέιεο θαπζίκνπ απνζεθεύνπλ ην 

θαύζηκν ζε κηα δεμακελή επί ηνπ ζθάθνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε δηαθέξνπλ σο 

πξνο ηνλ έιεγρν ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα. Η θαύζε ηεο 

βελδίλεο έρεη θάπνηεο αλεμέιεγθηεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο κε απνηέιεζκα πνιιώλ 

αλεπηζύκεησλ ελώζεσλ όπσο NOx, SOx,...Απηέο νη ελώζεηο δελ είλαη θηιηθέο πξνο 

ην πεξηβάιινλ. Μηα άιιε δηαθνξά είλαη ε απόδνζε ηνπ θαζελόο, κηα θπςέιε 

θαπζίκνπ είλαη ηξεηο θνξέο πην απνδνηηθή από κηα παξαδνζηαθή θαύζεο. Έλαο 

ζπκβαηηθόο θηλεηήξαο θαύζεο έρεη απόδνζε 20%, από ηελ άιιε πιεπξά, κηα θπςέιε 

θαπζίκνπ κεηαηξέπεη ην 68% ηεο ρεκηθήο ελέξγεηαο. Σν πδξνγόλν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα απηνθίλεηα θπςειώλ θαπζίκνπ κεηώλεη ηα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαηά 55%-65% ζε ζύγθξηζε κε ην βελδίλεο, αθόκε θαη όηαλ παξάγεηαη 

από θπζηθό αέξην. 

 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη νκνηόηεηεο θαη νη δηαθνξέο ηνπο: 
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 Δίδνο απηνθηλήηνπ 

Υαξαθηεξηζηηθό Βελδηλνθίλεην Ηιεθηξηθό 
Κπςέιεο θαπζίκνπ 

κε πδξνγόλν 

Πεγή ηζρύνο 
Κηλεηήξαο 

Δζσηεξηθήο 
Καύζεο 

Δπαλαθνξηηδόκελε 
κπαηαξία 

Κπςέιε θαπζίκνπ 
πδξνγόλνπ 

Τπνδνκή   

Απηνλνκία 
απνζηάζεσλ 

  

Μηθξόο ρξόλνο 
εθνδηαζκνύ θαπζίκσλ 

  

Γηαζεζηκόηεηα αγνξάο   

Οηθνινγηθά θηιηθό   

Αζόξπβε ιεηηνπξγία   

Γξήγνξε θαη νκαιή 
επηηάρπλζε 

  

Τςειή απόδνζε 
θαπζίκνπ 

  

Κίλεηξα αγνξάο   

 
 

 Δπνκέλσο, παξαηεξείηαη όηη ηα ππάξρσλ απηνθίλεηα κε κεραλέο εζσηεξηθήο 

θαύζεο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα κε ζρεηηθά θαιή απηνλνκία ρηιηνκέηξσλ, αιιά είλαη 

επηβιαβή γηα ην πεξηβάιινλ θαη δελ κεηαηξέπνπλ κεγάιν πνζνζηό ηνπ θαπζίκνπ ζε 

σθέιηκν θνξηίν. Δλ αληίζεζε, ην ειεθηξηθό δελ έρεη απηνλνκία θαη απαηηεί πνιιέο 

ώξεο γηα λα θνξηίζεη ηελ κπαηαξία ηνπ, αιιά έρεη ζρεδόλ κεδεληθνύο ξύπνπο θαη 

θαιύηεξε απόδνζε. ε ζρέζε κε ηηο θπςέιεο θαπζίκνπ κε πδξνγόλν, δελ ππάξρνπλ 

αξθεηέο ππνδνκέο(πξαηήξηα εθνδηαζκνύ πδξνγόλνπ, ρακειή παξαγσγή 

απηνθηλήησλ), είλαη αθξηβά θαη επηπιένλ, απνθηνύλ όια ηα ζεηηθά ησλ ειεθηξηθώλ κε 

πεξηζζόηεξα ρηιηόκεηξα, πνιύ πην γξήγνξν εθνδηαζκό πδξνγόλνπ(ζρεδόλ 5 ιεπηά 

γηα 400ρικ) θαη έρνπλ ζρεδόλ ηελ δηπιάζηα απόδνζε (όζνλ αλαθνξά κε ηηο θπςέιεο 

θαπζίκνπ). [16] 
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5. Πξσηόηππα κνληέια θαη εμειίμεηο 
 
5.1. BMW Hydrogen 7 (2007) 

 Η γεξκαληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία BMW Group γξάθεη κνλαδηθή ηζηνξία ζηνλ 

θόζκν ηεο απηνθίλεζεο, παξνπζηάδνληαο ην BMW Hydrogen 7, ην πξώην πνιπηειέο 

ζαιόλη κε πδξνγόλν κε ζρεδόλ κεδεληθέο εθπνκπέο ξύπσλ ζηνλ θόζκν, θαηάιιειν 

γηα θαζεκεξηλή ρξήζε. Με απηό ην λέν κνληέιν, ε απηνθηλεηνβηνκεραλία ππνζηεξίδεη 

όηη είλαη ην πξώην απηνθίλεην κε ρξήζε πδξνγόλνπ θαη έηνηκν γηα καδηθή παξαγσγή 

κε απνηέιεζκα λα απνηειεί νξόζεκν γηα ηελ λέα επνρή βηώζηκεο θηλεηηθόηεηαο.  

 

Δηθόλα 25: BMW Hydrogen 7 (2007) 

 

Σν BMW Hydrogen 7 

ηξνθνδνηείηαη από έλαλ θηλεηήξα 

εζσηεξηθήο θαύζεο πδξνγόλνπ θαη έρεη 

πεξάζεη από ηελ πιήξε δηαδηθαζία 

εμέιημεο ηεο ζεηξάο. Σν BMW Hydrogen 

7 είλαη κηα επαλαζηαηηθή εμέιημε ζην 

ζύλνιν ηεο εηξάο 7 ηεο BMW. Ο 

θηλεηήξαο, ε αλάξηεζε θαη ην ακάμσκα 

απηνύ ηνπ λένπ κνληέινπ βαζίδνληαη ζηε 

ζπλνιηθή θηινζνθία ηνπ νρήκαηνο πνπ 

κεηαθέξζεθε από ηηο BMW 760i θαη 

BMW 760Li Sedan. Σαπηόρξνλα, ην 

BMW Hydrogen 7 δηαζέηεη κηα 

δσδεθαθύιηλδξε κνλάδα θαύζεο δηπιήο 

ιεηηνπξγίαο, ηθαλή λα ιεηηνπξγεί ηόζν κε 
Δηθόλα 26: Ο δσδεθαθύιηλδξνο θηλεηήξαο ηνπ 
BMW Hydrogen 7 
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πδξνγόλν όζν θαη κε ζπκβαηηθή βελδίλε. Η κέγηζηε ηζρύο είλαη 191 kW/260 hp, 

επηηαρύλνληαο ην Hydrogen Saloon ηεο BMW ζηα 100 km/h ζε 9,5 δεπηεξόιεπηα. Η 

ηειηθή ηαρύηεηα ηεο BMW Hydrogen 7, κε ηε ζεηξά ηεο, πεξηνξίδεηαη ειεθηξνληθά ζηα 

230 km/h ή 143 mph. 

Με ηε θηινζνθία δηπιήο ιεηηνπξγίαο θίλεζεο, ε BMW Hydrogen 7 απαηηεί όρη 

κόλν έλα εηδηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο θηλεηήξα θαη ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ, αιιά θαη 

δύν δηαθνξεηηθέο δεμακελέο θαπζίκνπ ελζσκαησκέλεο ζην απηνθίλεην. Σν 

ξεδεξβνπάξ πδξνγόλνπ ζην BMW Hydrogen 7 θαηαιακβάλεη πεξίπνπ 8 θηιά 

(πεξίπνπ 170 ιίηξα) πγξνύ πδξνγόλνπ, θαη ε ζπκβαηηθή δεμακελή βελδίλεο έρεη όγθν 

74 ιίηξα. Δπεηδή ην πδξνγόλν βξίζθεηαη ζε θξπνγνληθή κνξθή, ην ξεδεξβνπάξ έρεη 

δηπιά ηνηρώκαηα κε πνιιά ζηξώκαηα αινπκηλίνπ θαη ηλώλ γπαιηνύ ζην ελδηάκεζν 

δηάζηεκα, κε πάρνο 30 ρηιηνζηώλ ή ζρεδόλ 1,2 ίληζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ 

πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο πνπ εηζέξρνληαη ζην ξεδεξβνπάξ. Σν εμαηξεηηθά απνδνηηθό 

κνλσηηθό απνηέιεζκα πνπ πξνζθέξεη ε δεμακελή εμαζθαιίδεηαη επίζεο από έλα 

θελό ζην ελδηάκεζν ηκήκα κεηαμύ ησλ δύν ηνηρσκάησλ, απνθεύγνληαο θάζε είδνπο 

κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από ηνλ αέξα. Καη ηειεπηαίν αιιά εμίζνπ ζεκαληηθό, νη βάζεηο 

πνπ ζπγθξαηνύλ ην εζσηεξηθό δνρείν ζηε ζέζε ηνπο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από 

πιαζηηθέο ηαηλίεο εληζρπκέλεο κε αλζξαθνλήκαηα πνπ κεηώλνπλ ηε ζεξκηθή 

αγσγηκόηεηα ζην ειάρηζην. Με ηελ ρξήζε ηνπ πδξνγόλνπ σο θαύζηκν ζηνλ θηλεηήξα, 

επηηπγράλεη απηνλνκία 200ρικ. [23] 

 

 

Δηθόλα 27: Η δεμακελή ηνπ πγξνύ πδξνγόλνπ ζηνλ ρώξν απνζθεπώλ ηνπ απηνθηλήηνπ 
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5.2. Toyota Corolla Sport (2021) 

 

 Η Toyota, ηνλ Απξίιην ηνπ 2021, αλαθνίλσζε όηη αλαπηύζζεη θηλεηήξα 

εζσηεξηθήο θαύζεο απνθιεηζηηθά κε πδξνγόλν, πνπ όπσο αλαθέξζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο, είλαη κηα ηερλνινγία πνπ ζα έρεη ζρεδόλ κεδεληθνύο ξύπνπο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2). Δπηπιένλ, ε Toyota ρξεζηκνπνίεζε ηνλ θηλεηήξα 

απηόλ ζε έλα Toyota Corolla Sport δηακνξθσκέλν γηα ηνλ 24-ώξν αγώλα αληνρήο 

πνπ δηεμήιζε ηνλ Μάτν ηνπ 2021. Απηή ε εμέιημε νδεγήζεθε από ηελ ηαπσληθή 

βηνκεραλία Toyota κε ηνλ ππεύζπλν ηεο εηαηξίαο, Akio Toyoda, λα δειώλεη όηη 

ζέιεζε λα εμεξεπλήζεη ηελ δνθηκαζία ρξήζεο θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαύζεο κε 

πδξνγόλν, πνπ πηζηεύεη όηη είλαη κηα θξπκκέλε «δύλακε» γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνύ. Μέζσ απηνύ ηνπ αγώλα, ζέιεζε λα δείμεη όηη ηα 

απηνθίλεηα κε ηελ ρξήζε ηνπ πδξνγόλνπ σο θαύζηκν είλαη αζθαιή θαη αμηόπηζηα. 

 

 
Δηθόλα 28: Σν αγσληζηηθό όρεκα Toyota Corolla Sport (2021) ηνπ αγώλα αληνρήο 

 

 

Σν Toyota Corolla Sport ηξνθνδνηείηαη από έλαλ ππεξπιεξσκέλν 1.6L 

ηξηθύιηλδξν θηλεηήξα πνπ πξνέξρεηαη από ην Toyota GR Yaris θαη έρεη κεηαηξαπεί 

γηα ηελ ρξήζε ηνπ πδξνγόλνπ σο θαύζηκν. Έρεη δεμακελή γηα απνζήθεπζε 

ζπκπηεζκέλνπ αέξηνπ πδξνγόλνπ ζηα (700bar/10.000 psi). Ο θηλεηήξαο δνπιεύεη 

όπσο έλαο ζπκβαηηθόο θηλεηήξαο βελδίλεο, είλαη ηεηξάρξνλνο, ην πδξνγόλν εγρέεηαη 

άκεζα ζηνλ ζάιακν θαύζεο (Direct-Injection) θαη αλαθιέγεηαη κε ζπηλζήξα (Spark-

Ignition). 

 

Απηό πνπ ζέινπλ λα θαηαθέξνπλ ζηελ Toyota είλαη ε κέγηζηε ρξήζε ηεο ήδεο 

ππάξρνπζαο ηερλνινγίαο γηα ηηο κεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεο γηα λα βνεζήζεη ζηελ 

κεηαηξνπή θηλεηήξσλ γηα ρξήζε ηνπ πδξνγόλνπ σο θαύζηκν. Δπηπιένλ, απηόο είλαη ν 

πξώηνο θηλεηήξαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε αγσληζηηθό απηνθίλεην θαη νινθιήξσζε 

ηνλ αγώλα αληνρήο κε ρξήζε ηνπ πδξνγόλνπ απνθιεηζηηθά σο θαύζηκν. Δίραλ 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη άιιεο πξνζπάζεηεο κε θηλεηήξα δηπινύ θαπζίκνπ (50% βελδίλε 
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– 50% πδξνγόλν) ην 2016, θαη από εθεί απνθιεηζηηθά κε πδξνγόλν ππήξραλ ζέκαηα 

αμηνπηζηίαο ηνπ θηλεηήξα. Δπνκέλσο, απηό ήηαλ δύζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί, θαη 

ππάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο πνπ έθαλαλ απηόλ ην ζηόρν πξαγκαηηθόηεηα.  

 

Πξώηνλ, κε ηελ εμέιημε ζηνπο εγρπηήξεο θαπζίκνπ, θαηάθεξαλ ηελ βέιηηζηε 

έγρπζε ηνπ αέξηνπ πδξνγόλνπ ζηνλ ζάιακν θαύζεο κε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη 

ζηαζεξόηεηα ζηελ θαύζε. πλδπάδνληαο θαη ηελ ηερλνινγία ηεο άκεζεο έγρπζεο ηεο 

Toyota, επηηύγραλε ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ζηελ δηάξθεηα ηεο 

θαύζεο. 

 

Γεύηεξνλ βνήζεζε ε ηερλνινγία απνζήθεπζεο πδξνγόλνπ ζε δεμακελέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ήδε ζην Toyota Mirai, ιόγσ ησλ δνθηκώλ πνπ έρνπλ ήδε γίλεη ζηελ 

αμηνπηζηία ησλ δεμακελώλ ζε ζπγθξνύζεηο. ην αγσληζηηθό απηνθίλεην ππάξρνπλ 

ηέζζεξηο δεμακελέο ζηα πίζσ θαζίζκαηα, δύν κεζαίνπ κεγέζνπο θαη δύν ιίγν 

κηθξόηεξεο. πλνιηθά, απηέο απνζεθεύνπλ 180 ιίηξα πδξνγόλνπ πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ αύμεζε ησλ ρηιηνκέηξσλ πνπ κπνξεί λα ηαμηδέςεη ην απηνθίλεην κε έλα γέκηζκα. 

Αθόκε, γηα ιόγνπο αζθαιείαο, νη δεμακελέο πξνζηαηεύνληαη κε αλζξαθνύρα 

θαιύκκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 29: Οη ηέζζεξηο δεμακελέο πνπ βξίζθνληαη ζηα πίζσ 
θαζίζκαηα 
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Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο πνπ «έδσζε» δσή ζηνλ θηλεηήξα απηόλ ηεο Toyota 

είλαη ε πνιηηηθή πνπ αθνινύζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ ζηεξίρηεθε ν 

θηλεηήξαο κε πδξνγόλν, ην Toyota GR Yaris. Απηό αλαπηύρζεθε σο έλα απηνθίλεην 

ηθαλό λα θεξδίδεη ζηνπο κεραλνθίλεηνπο αγώλεο θαη κεηά ζαλ εκπνξηθό όρεκα, κε 

απνηέιεζκα λα αληέρεη πςειέο ζεξκνθξαζίεο (πςειόηεξε ζεξκνθξαζία αλάθιεμεο 

πδξνγόλνπ), πηέζεηο θαη ζηξνθέο. Έηζη, σζώληαο ην απηνθίλεην ζηα όξηα ηνπ, 

εμεξεπλάηαη ε ζηαζεξόηεηα θαη ε αληνρή ηνπ θηλεηήξα. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ αγώλα αληνρήο κε ηνλ θηλεηήξα απηόλ είλαη: 

 1634 ρηιηόκεηξα 

 11 ώξεο θαη 54 ιεπηά νδήγεζεο 

 4 ώξεο αλεθνδηαζκνύ - 35 αλεθνδηαζκνί κε ~7 ιεπηά ν θαζέλαο - 

 8 ώξεο επηζθεπώλ θαη επηβιέςεσλ αζθάιεηαο 

 

 Μέζσ απηνύ ηνπ αγώλα παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα κε θνκκάηηα πνπ 

αιινηώλνληαη πην εύθνια, κε απνηέιεζκα πιένλ λα γλσξίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

βειηηώζεηο πνπ ρξεηάδνληαη θαη γηα ηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο. Αθόκε, ππήξμε έλα 

πεξηζηαηηθό κε κηα δηαξξνή πδξνγόλνπ ζηελ θακπίλα ηνπ θηλεηήξα, ην νπνίν βξέζεθε 

από ηνπο αηζζεηήξεο κε πςειή αθξίβεηα θαη επηδηνξζώζεθε, απμάλνληαο έηζη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ. Παξ‘ όια απηά ηα απνηειέζκαηα θαη ην έλα-ηξίην ηνπ αγώλα ρακέλνο 

ζε επηζθεπέο, απηόο ν αγώλαο έδεημε ηελ αξρή γηα έλα κέιινλ απαιιαγκέλν από ηνλ 

άλζξαθα. [19], [20], [21], [22] 

 

 

 

5.3. Hyundai Nexo (2021) 

 
 Σν 2021 ε Hyundai μεθίλεζε ζηελ Δπξώπε, ηδίσο ζηελ Γεξκαλία ηελ 

θπθινθνξία ηνπ λένπ ηεο πδξνγνλνθίλεην κνληέιν Nexo, ην νπνίν δελ εθπέκπεη 

θαζόινπ θαπζαέξηα από ηελ εμάηκηζή ηνπ, παξά κόλν ζηαγνλίδηα θαζαξνύ λεξνύ. Οη 

θπςέιεο θαπζίκνπ απνηεινύλ έλα κεραληζκό γηα ηελ ειεθηξνρεκηθή κεηαηξνπή ηεο 

ελέξγεηαο κεηαηξέπνληαο πδξνγόλν θαη νμπγόλν ζε λεξό, παξάγνληαο ηαπηόρξνλα κε 

ηε δηαδηθαζία απηή, ειεθηξηζκό θαη ζεξκόηεηα. Ο ειεθηξηζκόο παξάγεηαη κε ηε κνξθή 

ζπλερνύο ξεύκαηνο ελώ νη πδξαηκνί είλαη νη κόλεο εθπνκπέο ησλ νρεκάησλ θπςειώλ 

θαύζηκν 

 Ο ειεθηξνθηλεηήξαο ηνπ Hyundai Nexo απνδίδεη ηζρύ (163) ίππσλ θαη ξνπή 

(395) Nm, πξνζθέξεη επηηάρπλζε από (0-100) ρικ./ώξα ζε (9,2)δεπηεξόιεπηα, ε 

ηειηθή ηαρύηεηα θηάλεη ηα (179) ρικ./ώξα θαη ε απηνλνκία κε έλα γέκηζκα θηάλεη ηα 

(756) ρηιηόκεηξα. Δλδεηθηηθά, ζηε Γεξκαλία όπνπ ιεηηνπξγνύλ (118) ζηαζκνί 

αλεθνδηαζκνύ πδξνγόλνπ, έλα θηιό πδξνγόλν πσιείηαη ζηελ ηηκή ησλ (9,5) επξώ. 

Απηό ζεκαίλεη όηη ην Nexo θνζηίδεη ζε θαύζηκν 8 επξώ/100 ρικ. Η ηηκή πώιεζήο ηνπ 

ζηελ Γεξκαλία θνζηίδεη πεξίπνπ (77.008,40) επξώ.[33] 



[76] 
 

 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 30: Σν πδξνγνλνθίλεην όρεκα Nexo ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Hyundai 

 

 



[77] 
 

 
 

Δηθόλα 31: Άπνςε ηνπ επάλσ κέξνπο ηνπ θηλεηήξα θαη ηνλ ππόινηπσλ ππνβνεζνύκελσλ 
ζπζηεκάησλ 

 
 

 

Δηθόλα 32: Όςε ηνπ θηλεηήξα ηνπ Hyundai Nexo 
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Δηθόλα 33: Οη δεμακελέο απνζήθεπζεο ηνπ θαπζίκνπ πδξνγόλνπ, ηνπνζεηεκέλεο θάησ από ηνλ 
ρώξν απνζθεπώλ θαη ζπγθξαηεκέλεο από ην πιαίζην(ζαζί) ηνπ ακαμώκαηνο 

 

 

 
 

Δηθόλα 34: Πιήξσζε κε θαύζηκν πδξνγόλν ηνπ Nexo ζε ζηαζκό αλεθνδηαζκνύ θαπζίκνπ 
πδξνγόλνπ 
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5.2 Δμειίμεηο 

 
ήκεξα, ε αλζξσπόηεηα αξρίδεη λα αλεζπρεί πεξηζζόηεξν γηα ην πεξηβάιινλ 

θαη ηα ειεθηξηθά νρήκαηα κπνξνύλ λα παίμνπλ θαιά ζε απηό ην δήηεκα. Ο 

πεξηβαιινληηθόο αληίθηππνο ησλ νρεκάησλ αλαιύεηαη «well-to-wheel», επνκέλσο 

ζεσξείηαη ε ξύπαλζε όισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ελεξγεηαθνύ θύθινπ, όρη κόλν ηνπ 

νρήκαηνο από κόλν ηνπ. Πξώηνλ, πξέπεη λα ζπκόκαζηε όηη ε ελέξγεηα πξνέξρεηαη 

από θάπνπ, δελ εκθαλίδεηαη απιώο. ε απηό ην ζεκείν, ππάξρεη έλα εξώηεκα: «ζα 

κπνξνύζε λα είλαη δπλαηό λα κεηαθηλεζνύλ νη άλζξσπνη πξνο πην πεξηβαιινληηθά 

κέζα κεηαθνξάο;» Φπζηθά. Ωζηόζν, απαηηείηαη ε ηζρύο ηνπ λόκνπ θαη ηεο ξύζκηζεο 

ππέξ ηεο ιηγόηεξεο ξύπαλζεο. Σν θαιύηεξν παξάδεηγκα έιαβε ρώξα ζηελ 

Καιηθόξληα κε ην California Air Resources Board (CARB). ηόρνο απηνύ ηνπ 

νξγαληζκνύ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο πγηνύο πνηόηεηαο ηνπ αέξα. Σν CARB είρε ηεξάζηην 

αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ. ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ε CARB 

ζέζπηζε κηα νδεγία πνπ απαηηνύζε όηη θάζε θαηαζθεπαζηήο απηνθηλήησλ πνπ 

πσινύζε νρήκαηα ζηελ Καιηθξνλία ζα έπξεπε λα δηαζθαιίδεη έλα ειάρηζην πνζό 

πσιήζεσλ νρεκάησλ κεδεληθώλ εθπνκπώλ. Ωο απνηέιεζκα, έγηλαλ νη κεγάιεο 

εμειίμεηο ζηηο θπςέιεο θαπζίκνπ, ηα πβξηδηθά νρήκαηα. 
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Δπίινγνο 

 

Με ηελ ζπλερή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ην πδξνγόλν ζα γίλεη έλα ζεκαληηθό 

ζηνηρείν ζην κέιινλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθώλ 

θαπζίκσλ πνπ βαζίδνληαη ζηνπο νξπθηνύο πδξνγνλάλζξαθεο (βελδίλε, πεηξέιαην, 

κεζάλην θ.ιπ.). Δπηπιένλ, ιόγσ θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ, 

ην πδξνγόλν ζα ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή ησλ θαπζίκσλ ζαλ έλα πξντόλ πνπ παξάγεη 

ζρεδόλ κεδεληθνύο ξύπνπο αιιά θαη όηη κπνξεί λα παξαρζεί από αλαλεώζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο. 

 

Άνζκν, άγεπζην, άρξσκν θαη κε ηνμηθό, ην πδξνγόλν κε ηελ θαύζε ηνπ 

παξάγεη κόλν πδξαηκνύο θαη ελέξγεηα. Μπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη θηλεηήξεο 

εζσηεξηθήο θαύζεο θαη θπςέιεο θαπζίκνπ γηα λα παξάμεη σθέιηκν θηλεηηθό θνξηίν, ε 

ρξήζε ηνπ βέβαηα, απνηειεί κηα πνιύπινθε θαη «απζηεξή» δηαδηθαζία, ιόγσ ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ  ηνπ ζαλ θαύζηκν, όκσο κε ζσζηό ζρεδηαζκό θαη ηελ ηήξεζε βαζηθώλ 

αξρώλ, κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ πνιύ απνδνηηθά πνζά ηζρύνο.  

 

Ωζηόζν, ην πδξνγόλν παξακέλεη σο έλα αθξηβό θαύζηκν ην νπνίν επεξεάδεηαη 

από ηελ έιιεηςε ζηαζκώλ εθνδηαζκνύ θαη ηελ νιηθή απνδνηηθόηεηα ηεο παξαγσγήο 

θαη κεηαθνξάο ηνπ. Η ζπλερήο έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ 

παξνπζηάδεη λέεο πξννπηηθέο γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ θαη κείσζε ησλ ξππνγόλσλ 

νπζηώλ, αιιά επεξεάδεη θαη ηελ δεκνηηθόηεηα ηνπ πδξνγόλνπ θαη ην θόζηνο ηνπ.  
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Δηθόλα 9: Απηνζεξκηθόο αληηδξαζηήξαο 
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Δηθόλα 10: Βηνκάδα 
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Δηθόλα 11: Ηιεθηξόιπζε κε κεκβξάλε αληαιιαγήο πξσηνλίσλ 

https://ptx-hub.org/wp-content/uploads/2021/05/Own-depiction-of-PEM-electrolysis-
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Δηθόλα 13: Γεμακελή ζπκπηεζκέλνπ πδξνγόλνπ 
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59d0342974c3/hydrogen.pdf 

Δηθόλα 14: Κπςέιε (PEMFC) 

https://dias.library.tuc.gr/view/25780 

Δηθόλα 15: Κπςέιε (PAFC) 
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Δηθόλα 16: Κπςέιε (AFC) 
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Δηθόλα 18: Κπςέιε(SOFC) 

https://docplayer.gr/45481732-Aristoteleio-panepistimio-thessalonikis-sholi-thetikon-

epistimon-tmima-fysikis-ptyhiaki-ergasia-me-thema-tehnologies-ydrogonoy-gia-

paragogi-energeias.html 

Δηθόλα 19: Κπςέιε(DMFC) 

https://dornsife.usc.edu/assets/sites/1156/imgs/Pictue1.png 

Δηθόλα 20: Mazda RX-8 Hydrogen Renesis 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Mazda_RX8_hydrogen_
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Δηθόλα 33: Οη δεμακελέο απνζήθεπζεο ηνπ θαπζίκνπ πδξνγόλνπ, ηνπνζεηεκέλεο 

θάησ από ηνλ ρώξν απνζθεπώλ θαη ζπγθξαηεκέλεο από ην πιαίζην(ζαζί) ηνπ 

ακαμώκαηνο 

https://cdn.motor1.com/images/mgl/nnL1j/s1/hyundai-nexo-iihs-crash-testing.jpg 

Δηθόλα 34: Πιήξσζε κε θαύζηκν πδξνγόλνηνπ Nexoζε ζηαζκό αλεθνδηαζκνύ 

θαπζίκνπ πδξνγόλνπ 

https://fuelcellsworks.com/news/hyundai-nexo-first-vehicle-with-a-hydrogen-fuel-cell-

registered-in-spain-re/ 
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