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Περίληψη 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία μελετά την αεριοποίηση του λιγνίτη και των 

εξανθρακωμάτων του με μέσα αεριοποίησης το νερό (Η2Ο) και το διοξείδιο του άνθρακα 

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

και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων» του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αρχικά γίνεται αναφορά 

στα στερεά καύσιμα και στα αποθέματα λιγνίτη στον Ελλαδικό χώρο. Έπειτα αναφέρονται 

οι δυσμενείς επιπτώσεις που πιθανόν να προκληθούν στο περιβάλλον από την καύση 

των στερεών καυσίμων όπως είναι η κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τις αρχές λειτουργίας της πυρόλυσης και της αεριοποίησης 

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

Αναλύθηκαν επίσης όλοι οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ενεργότητα και 

τον ρυθμό αεριοποίησης του λιγνίτη δηλαδή η θερμική του επεξεργασία, η πορώδης δομή, 

η χημική δομή, η συγκέντρωση των μέσων αεριοποίησης, η πίεση και το μέγεθος των 

σωματιδίων του εξανθρακώματος. Ακολουθεί εκτενής αναφορά σε έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν στην αεριοποίηση του άνθρακα με CO2 και Η2Ο και στα 

συμπεράσματα τα οποία κατέληξαν για να γίνει κατανοητό το θεωρητικό μέρος της 

πειραματικής διαδικασίας. Τα καύσιμα χαρακτηρίστηκαν με διάφορες μεθόδους, όπως οι 

τεχνικές TGA, SEM, FT-IR, BET καθώς και μέσω της προσεγγιστικής και στοιχειακής 

ανάλυσης. Στη συνέχεια περιγράφεται η πειραματική διάταξη και πιο συγκεκριμένα ο 

αντιδραστήρας σταθερής κλίνης, το σύστημα θέρμανσης του αντιδραστήρα, το σύστημα 

ρύθμισης και τροφοδοσίας των αντιδρώντων αερίων, το σύστημα τροφοδοσίας υδρατμών 

και το σύστημα ανάλυσης αντιδρώντων-προϊόντων. Από τα αποτελέσματα της 

πειραματικής διαδικασίας προέκυψε ότι με την θερμική επεξεργασία του λιγνίτη αυξάνεται 

η παραγωγή των κύριων προϊόντων του αερίου σύνθεσης δηλαδή του CO και του H2 

επειδή βελτιώνονται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του (πορώδη δομή, ειδική επιφάνεια 

BET, περιεκτικότητα σε σταθερό άνθρακα). Ιδιαίτερα για το δείγμα που επεξεργάστηκε 

στους 800 °C η παραγωγή των προϊόντων ήταν καλύτερη συγκριτικά με τα υπόλοιπα 

καύσιμα.  
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Abstract 

The present postgraduate thesis aims to study the gasification of lignite and its derived 

chars at 300, 500 and 800 oC employing water (H2O) and carbon dioxide (CO2) as 

gasifying agents. The present thesis was elaborated in the framework of the Master 

program entitled “Energy Resources Technologies and Management” of the Department 

of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Western Macedonia, 

Greece. Initially, the available solid fuels and the lignite reserves in Greece are analyzed. 

In the following, the negative effects on the environment (climate change and greenhouse 

gas phenomenon) by the use of fossil fuels for power production in conventional power 

plants are discussed. Next, the operating principles of pyrolysis and gasification 

thermochemical processes as well as the main reaction schemes are presented, while the 

main parameters affecting the gasification performance, such as the heat treatment of 

pristine fuels, the porous structure, the chemical composition, the type and quantity of the 

gasification agent and the particle size of the fuel feedstock, are analyzed through an 

extended literature survey. All fuels (pristine lignite and chars) were physico-chemically 

characterized by various methods, such as TGA, SEM, FT-IR, BET techniques as well as 

by proximate and ultimate analysis. Then the experimental apparatus involving the fixed 

bed reactor, the heating system, the CO2 and H2O supply and control system, and the 

reactants-products analysis system is described. The gasification experiments revealed 

that the amount of produced gas increases with the treatment temperature increase of 

pristine lignite due to the optimum physico-chemical characteristics of produced chars 

(porosity, BET area, fixed carbon content). The optimum fuel was the char processed at 

800 °C. 
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Κεφάλαιο 1 
 

1.1. Εισαγωγή 

Οι συνεχώς αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις παγκοσμίως σε συνδυασμό με την 

αύξηση της τιμής του πετρελαίου, τον κίνδυνο της οριστικής εξάντλησης των αποθεμάτων 

του, καθώς και τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση ορυκτών καυσίμων 

είχε σαν αποτέλεσμα την αναζήτηση και αξιοποίηση άλλων εναλλακτικών πηγών 

ενέργειας. Οι ενεργειακές πηγές του πλανήτη μας προέρχονται από τα λεγόμενα 

"ενεργειακά ορυκτά". Σαν τέτοια χαρακτηρίζονται τα διάφορα είδη ανθράκων, οι 

υδρογονάνθρακες (στερεοί: πισσοσχιστόλιθος, υγροί: πετρέλαιο, αέριοι: φυσικό αέριο) και 

τα ραδιενεργά μεταλλεύματα. Επιπρόσθετα μπορούν να συμπεριληφθούν και τα 

γεωθερμικά ρευστά (υπό μορφή ύδατος ή ατμού) τα οποία χωρίς να είναι ορυκτά με την 

συνηθισμένη έννοια αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας. Η απογραφή βέβαια των 

αποθεμάτων παρουσιάζει μεγάλες δυσχέρειες, καθόσον δεν υπάρχει γενική τυποποίηση 

και σαφής βάση των διαφόρων κατηγοριών αποθεμάτων (βέβαια, πιθανά, δυνατά κ.λ.π.).  

Τα κοιτάσματα στέρεων καυσίμων είναι περίπου 40 φορές περισσότερα από τα βέβαια 

αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973, οι 

περισσότερες χώρες ξεκίνησαν μια προσπάθεια για την αξιοποίηση άλλων πηγών 

ενέργειας. Εναλλακτικές πηγές ενέργειας είναι: η πυρηνική, η γεωθερμική, η ηλιακή, το 

φυσικό αέριο και ο άνθρακας. Η πυρηνική ενέργεια είναι μια σχετικά φθηνή πηγή 

ενέργειας, που όμως λόγω των τρομερών περιβαλλοντικών κινδύνων η χρήση της 

συνεχώς μειώνεται. Η ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια έχουν ήδη βρει εφαρμογές αλλά 

προς το παρόν δεν θεωρούνται σαν κύριες εναλλακτικές λύσεις κυρίως λόγω του τοπικού 

τους χαρακτήρα, του υψηλού κόστους και των τεχνολογικών προβλημάτων που 

παρουσιάζουν. Το φυσικό αέριο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σαν υποκατάστατο του 

πετρελαίου σε πολλές χρήσεις, αν και σε περιορισμένη κλίμακα ακόμα. Η παραγωγή και η 

χρήση του φυσικού αερίου θα αυξηθεί αλλά ο ρυθμός της αύξησης πιθανόν να είναι 

μικρός εξαιτίας του υψηλού κόστους της μεταφοράς και των εγκαταστάσεων που 

απαιτούνται. Επίσης, επειδή οι χώρες που έχουν φυσικό αέριο είναι σε πολλές 

περιπτώσεις και χώρες του ΟΠΕΚ (Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών 

Χωρών), είναι πιθανόν οι τιμές του φυσικού αερίου να ακολουθούν τις τιμές του 

πετρελαίου. Η κύρια εναλλακτική πηγή ενέργειας ως προς το πετρέλαιο θεωρείται και είναι 

ο άνθρακας. Τα αποθέματα του υπολογίζονται να διαρκέσουν τουλάχιστον 200 χρόνια και 

είναι διεσπαρμένα σε πολλές χώρες. 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ61sIzKle43AAjBlXNyoA;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1588214921/RO=10/RU=https%3a%2f%2fel.wikipedia.org%2fwiki%2f%25CE%259F%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582_%25CE%2595%25CE%25BE%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%2589%25CE%25B3%25CF%258E%25CE%25BD_%25CE%25A0%25CE%25B5%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%2589%25CE%25B3%25CF%258E%25CE%25BD_%25CE%25A7%25CF%2589%25CF%2581%25CF%258E%25CE%25BD/RK=2/RS=cJkW8L2k_f3o_C_LB7skIQ7QJIQ-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ61sIzKle43AAjBlXNyoA;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1588214921/RO=10/RU=https%3a%2f%2fel.wikipedia.org%2fwiki%2f%25CE%259F%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582_%25CE%2595%25CE%25BE%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%2589%25CE%25B3%25CF%258E%25CE%25BD_%25CE%25A0%25CE%25B5%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CF%2589%25CE%25B3%25CF%258E%25CE%25BD_%25CE%25A7%25CF%2589%25CF%2581%25CF%258E%25CE%25BD/RK=2/RS=cJkW8L2k_f3o_C_LB7skIQ7QJIQ-
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Η βιομηχανική χρήση του άνθρακα ταυτίζεται με την πρόοδο της ανθρωπότητας. Ο Van 
Krevelen χώρισε τις εποχές χρήσης άνθρακα ως εξής: τα έτη 1813-1913 είναι τα πρώτα 

χρόνια χρησιμοποίησης του άνθρακα σαν μέσο ενέργειας και συνδέονται με τα χρόνια της 

βιομηχανικής επανάστασης. Η περίοδος 1913-1963 είναι η κλασσική περίοδος της 

μεγάλης ανάπτυξης και χρήσης του άνθρακα, που στην ουσία έχει και το μονοπώλιο σαν 

πηγή θερμικής ενέργειας. Η περίοδος παρακμής για τον άνθρακα είναι η περίοδος 1963-

1973, αφού εκτοπίζεται πλήρως από το πετρέλαιο. Ο ορυκτός άνθρακας βέβαια δεν είναι 

σε καμμιά περίπτωση μια εύχρηστη πρώτη ύλη. Αρχικά δεν είναι ένα ομοιογενές καθαρό 

συστατικό. Η ανομοιομορφία του είναι πολύ μεγάλη από κοίτασμα σε κοίτασμα και 

περιέχει πολλές φορές μεγάλες ποσότητες ανόργανων υλικών. Έτσι η αξιοποίηση του 

παρουσιάζει προβλήματα που ξεκινούν από την εξόρυξη του και συνεχίζονται στις 

διεργασίες μετατροπής του. Τα προβλήματα δεν είναι μόνο τεχνολογικά αλλά και 

περιβαλλοντικά, εξαιτίας των ρύπων που περιέχει ή που παράγονται κατά την αξιοποίηση 

του. Πέρα όμως από τα παραπάνω προβλήματα, ο άνθρακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σαν καύσιμο για την παραγωγή θερμικής ενέργειας, αλλά και με μια σειρά διεργασιών 

(coal conversion processes) να μετατραπεί σε ακόμα πιο χρήσιμα στερεά υγρά ή αέρια 

προϊόντα (ή καύσιμα). Τα καύσιμα αυτά έχουν υψηλότερη θερμογόνο δύναμη, είναι πιο 

καθαρά από περιβαλλοντική άποψη ενώ συγχρόνως μεταφέρονται πιο φθηνά και πιο 

εύκολα. 

Οι κυριότερες διεργασίες των ανθράκων είναι: 

α) Η καύση του για παραγωγή θερμικής ενέργειας, κάτι που γίνεται κυρίως στις μονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. 

β) Η αεριοποίηση για την παραγωγή αερίου σύνθεσης (CO + Η2). Η διεργασία αυτή είναι η 

βάση για την παραγωγή από τον άνθρακα μέσω του αερίου σύνθεσης ενός πλήθους 

προϊόντων. 

γ) Η υγροποίηση για την παραγωγή υγρών καυσίμων. 

δ) Η πυρόλυση για την παραγωγή στέρεων, υγρών και αερίων προϊόντων. 

Η ανάγκη όμως για εναλλακτικές χρήσεις του άνθρακα (πέρα της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας) είναι πολύ επιτακτική γιατί στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς χάνεται περίπου 

το 60% της θερμικής αξίας του άνθρακα. Βέβαια η αξιοποίηση του άνθρακα μέσω των 

προηγούμενων διεργασιών δεν είναι καθόλου εύκολη. Χρειάσθηκε έτσι να αναπτυχθεί μια 

ξεχωριστή επιστήμη - η επιστήμη του άνθρακα - που εδώ και 190 χρόνια (από το 1831) 

ασχολείται με την έρευνα και αξιοποίηση του άνθρακα [1].  
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1.2 Στερεά Καύσιμα 
 

1.2.1 Είδη Στερεών Καυσίμων 

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο όρος στερεά καύσιμα αναφέρεται για να 

περιγράψει στερεές ύλες με υψηλή περιεκτικότητα σε οργανικές χημικές ενώσεις οι οποίες 

σε κατάλληλες συνθήκες μπορούν να καούν (δηλαδή να αντιδράσουν με το οξυγόνο, που 

περιέχεται στον ατμοσφαιρικό αέρα), απελευθερώνοντας θερμότητα μέσω των 

παραγόμενων καυσαερίων. Το είδος στερεών καυσίμων που είναι περισσότερο 

διαδεδομένο τους τελευταίους δύο αιώνες είναι αυτό των γαιανθράκων. Ο γαιάνθρακας 

θεωρείται ορυκτή στερεή ύλη με υψηλή περιεκτικότητα σε σταθερό άνθρακα. Ένα άλλο 

αξιοσημείωτο στερεό καύσιμο θεωρείται η βιομάζα. Η βιομάζα προέρχεται από τα στερεά 

υπολείμματα ζωικής και φυτικής προέλευσης, τις ενεργειακές φυτικές καλλιέργειες, αλλά 

και από το ξύλο ως προϊόν της υλοτομίας. Σε όλη την προβιομηχανική ιστορία του 

ανθρώπου η βιομάζα αποτελούσε το κύριο στερεό καύσιμο που χρησιμοποιήθηκε 

εκτενώς με σκοπό τη θέρμανση των χώρων διαβίωσης κυρίως με τη μορφή του ξύλου. 

Τέλος, ένα άλλο είδος στερεού καυσίμου που χρησιμοποιείται τις τελευταίες δεκαετίες είναι 

τα οργανικού περιεχομένου αστικά και βιομηχανικά απορρίμματα. Τα  δύο τελευταία είδη 

στερεών καυσίμων που αναφέρθηκαν (οργανικά απορρίμματα και βιομάζα) θεωρούνται 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τόσο γιατί το διοξείδιο το διοξείδιο του άνθρακα που 

απορρίπτεται από την καύση τους ανακυκλώνεται μέσω της φωτοσύνθεσης από τους 

φυτικούς οργανισμούς για τη δημιουργία νέας φυτικής οργανικής ύλης, όσο και γιατί 

αναπληρώνονται συνεχώς από τον κύκλο της ζωικής και φυτικής παραγωγής. Εκτός από 

τα φυσικά στερεά καύσιμα που αναφέρθηκαν υπάρχουν και τα τεχνητά στερεά καύσιμα 

που δημιουργούνται από την ανθρακοποίηση των φυσικών (μετά από θέρμανση σε μέσες 

θερμοκρασίες απουσία αέρα). Τα τεχνητά στερεά καύσιμα είναι γνωστά ως κάρβουνο ή 

κωκ (charcoal, char, coke) και διαχωρίζονται ανάλογα με την πρώτη ύλη παραγωγής τους 

(πετρελαϊκά υπολείμματα, βιομάζα, ξύλο, γαιάνθρακες). 

 

1.2.2 Παγκόσμια Αποθέματα Λιγνίτη 

Τα παγκόσμια αποθέματα λιγνιτών που μπορούν να εκμεταλλευτούν είναι γύρω στα 520 

δισεκατομμύρια τόνους και αντιστοιχούν σε 120 δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμου 

πετρελαίου. Από την κατανομή των αποθεμάτων και της κατανάλωσης των ενεργειακών 

πρώτων υλών παγκοσμίως προκύπτει ότι ο λιγνίτης μολονότι η χρήση του θα περιοριστεί 

στις αναπτυγμένες χώρες λόγω των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων θα συνεχίσει να 
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αποτελεί σημαντική ενεργειακή πρώτη ύλη για τις αναπτυσσόμενες χώρες (Ινδία, Αφρική 

κλπ.) [2].  

 

1.2.3 Αποθέματα και Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Λιγνίτη 

Με τα σημερινά δεδομένα, τα κοιτάσματα λιγνίτη που είναι ικανά για εκμετάλλευση στη 

χώρα είναι γύρω στα 3.2 δις τόνους. Τα σημαντικότερα κοιτάσματα βρίσκονται: 

 Στη Δυτική Μακεδονία (περιοχές Φλώρινας, Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας) με 

υπολογισμένο απόθεμα 1.8 δις τόνους, 

 Στην Ελασσόνα (169 εκ. τόνους). 

 Στη Δράμα (900 εκ. τόνους) 

 Στην Μεγαλόπολη της Πελοποννήσου (223 εκ. τόνους) 

Από αυτά, τα κοιτάσματα στην Ελασσόνα και τη Δράμα δεν έχουν αξιοποιηθεί. 

.  

Σχήμα 1. Αποθέματα Ελληνικού Λιγνίτη 

https://www.dei.gr/el/oruxeia/apothemata-kai-poiotita
https://www.dei.gr/el/oruxeia/apothemata-kai-poiotita
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Με βάση το ρυθμό κατανάλωσης του λιγνίτη στο μέλλον και τα συνολικά εκμεταλλεύσιμα 

αποθέματα του στη χώρα μας, εκτιμάται ότι αυτά θα διαρκέσουν για πάνω από 45 χρόνια. 

Έως σήμερα οι ποσότητες λιγνίτη που έχουν εξορυχθεί είναι περίπου το 29% των 

συνολικών αποθεμάτων. Το έτος με τη μέγιστη συνολική εξόρυξη ήταν το 2004 με 72 

εκατομμύρια τόνους ενώ το  2013 μειώθηκε στα 54 εκ. τόνους. Αυτή η μείωση οφείλεται 

στην ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας η οποία έχει ως στόχο τη μείωση του μεριδίου του 

λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα της χώρας μέσω του παραδοσιακού τρόπου χρήσης 

(Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί). Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (πίσω 

από την Πολωνία και τη Γερμανία) και έβδομη χώρα στον κόσμο στην εξόρυξη λιγνίτη. 

Γενικά η ποιότητα του ελληνικού λιγνίτη είναι χαμηλή. Η θερμογόνος δύναμη κυμαίνεται 

από 1927-2257 kcal/kg στις περιοχές Ελασσόνας και Φλώρινας, από 1261-1615 kcal/kg 

στην περιοχή Πτολεμαΐδας και από 975-1380 kcal/kg στις περιοχές Δράμας, Αμυνταίου 

και Μεγαλόπολης [3]. 

Σχήμα 2. Εξόρυξη Λιγνίτη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

 

1.2.4 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Στερεά Καύσιμα 

Η παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά καύσιμα αν και παρουσίασε 

σημαντική αύξηση στις δεκαετίες 70, 80 και 90, μετά το 2000 παρουσιάζει μια 

σταθεροποιητική προς μειούμενη τάση. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά πρώτο και μείζονα 

λόγο στην είσοδο του φυσικού αερίου στην παγκόσμια ηλεκτροπαραγωγή, αφού έχουν 

δημιουργηθεί υποδομές σε αγωγούς μεταφοράς και κατά δεύτερο και εξίσου σημαντικό 

λόγο στην προσπάθεια που γίνεται για να σταθεροποιηθούν οι εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα, μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα ευρύτερα 

χρησιμοποιούμενα στερεά καύσιμα στην παγκόσμια ηλεκτροπαραγωγή θεωρούνται οι 
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υψηλής τάξης γαιάνθρακες (σκληροί γαιάνθρακες – hard coals – λιθάνθρακες), 

ακολουθούν με μεγάλη διαφορά οι λιγνίτες (soft coals – μαλακοί άνθρακες) και οι 

υποπισσούχοι άνθρακες. Το κύριο γηγενές ενεργειακό απόθεμα της Ελλάδας είναι ο 

λιγνίτης, για αυτό και η ηλεκτροπαραγωγή της από στερεά καύσιμα στηρίζεται σχεδόν 

αποκλειστικά σε αυτό. 

 

1.2.5  Εκπομπές CO2 –Β.Α. από Καύση Στερεών Καυσίμων σε ΘΗΣ  

Στον πίνακα 1 απεικονίζονται οι μέσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και οι βαθμοί 

απόδοσης των μεγάλων θερμοηλεκτρικών σταθμών βάσης για τα κύρια είδη 

χρησιμοποιούμενων καυσίμων [2]. Σημειώνεται ότι ο βαθμός απόδοσης ενός 

Θερμοηλεκτρικού Σταθμού υπολογίζεται με τον λόγο της καθαρής εξερχόμενης ισχύος 

προς τη ροή της εισερχόμενης χημικής ενέργειας από το καύσιμο που χρησιμοποιείται 

(δηλαδή το γινόμενο της κατωτέρου θερμογόνου δύναμης του καυσίμου και της παροχής). 

 
Πίνακας 1: Μέσοι βαθμοί απόδοσης και μέσες εκπομπές CO2 των μεγάλων Θερμοηλεκτρικών 
Σταθμών βάσης για τα κύρια είδη χρησιμοποιούμενων καυσίμων 

 

 

Για να αξιολογηθούν τα ορυκτά καύσιμα ως προς τις εκπομπές τους σε διοξείδιο του 

άνθρακα χρησιμοποιείται ο συντελεστής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα ενός 

καυσίμου, ο οποίος υπολογίζεται με τον λόγο της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που 

παράγεται από την τέλεια καύση κάποιας ποσότητας του καυσίμου προς την Κατώτερη 

Θερμογόνο Δύναμη που διαθέτει αυτή η ποσότητα καυσίμου. Ο συντελεστής εκπομπής 

διοξειδίου του άνθρακα εκφράζεται συνήθως σε t CO2/TJ (t=ton=1000 kg), ή σε kg 

CO2/GJ. Στον πίνακα 2 φαίνονται συγκριτικά στοιχεία εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

σε διάφορα ορυκτά καύσιμα, ενώ στον πίνακα 3 συγκρίνονται οι εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα μεταξύ τυπικών γαιανθράκων και διαφόρων ελληνικών λιγνιτών. Οι πίνακες 

αυτοί βοηθούν στο να χαραχθεί η εθνική στρατηγική ενέργειας έτσι ώστε να επιτευχθεί ο 

εθνικός στόχος εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Είναι, όμως, κατανοητό ότι οι διαφορές 

που υπάρχουν στους συντελεστές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των διαφόρων 
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καυσίμων έχει να κάνει άμεσα με την ποιότητα τους, κάτι που φέρνει τους ελληνικούς 

λιγνίτες σε μειονεκτική θέση και δείχνει πόσο απαραίτητες είναι οι διεργασίες αναβάθμισής 

τους πριν από την ενεργειακή τους εκμετάλλευση. 

 

Πίνακας 2: Καύσιμα και συγκριτικά στοιχεία εκπομπών CO2  

 

 

Πίνακας 3: Συγκριτικά στοιχεία εκπομπών CO2 ελληνικών λιγνιτών και άλλων στερεών καυσίμων 

 
(CO2, %) = Περιεχόμενο CO2 υπό τη μορφή ανόργανων ανθρακικών αλάτων. 

Επιπλέον, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η επιβολή φόρου διοξειδίου του άνθρακα 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη μέλη της επιβάλλει την ανάγκη επανεξέτασης της 

απόδοσης των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων στερεών καυσίμων και καθιστά αναγκαία, 
ίσως και ως μοναδική μελλοντική λύση, την αεριοποίησή τους. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι με την αεριοποίηση μετατρέπεται η χημική ενέργεια του στερεού καυσίμου 

σε χημική ενέργεια αερίου καυσίμου με πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης και έπειτα το αέριο 

καύσιμο  μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου 

υψηλής απόδοσης. 
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1.3 Σκοπός Διπλωματικής 

Βάσει των παραπάνω σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει την 

ενεργειακή αξιοποίηση του Ελληνικού λιγνίτη μέσω της θερμοχημικής διεργασίας της 

αεριοποίησης. Όπως σημειώθηκε στις προηγούμενες ενότητες η Ελλάδα διαθέτει 

σημαντικά αποθέματα λιγνίτη τα οποία μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται με τον 

παραδοσιακό τρόπο της καύσης στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ για 

συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Όμως οι θερμοδυναμικοί περιορισμοί 

που υφίστανται στους θερμικούς κύκλους όπως ο κύκλος Rankine οδηγεί σε χαμηλή 

ενεργειακή απόδοση και υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά παραγόμενη 

μονάδα παραγωγής ισχύος. Το δεδομένο αυτό ταυτόχρονα με την πρόσφατη ανακοίνωση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πράσινο συμβόλαιο οδηγεί στην εγκατάλειψη της 

ενεργειακής χρήσης του λιγνίτη με τον παραδοσιακό τρόπο. Για την κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών της χώρας η Ελλάδα έχει στραφεί στην αξιοποίηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες όμως με τη σημερινή τεχνολογική στάθμη δεν 

θεωρούνται ακόμα αποδοτικές και ταυτόχρονα η εξάπλωση τους απαιτεί επίσης την 

ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης της πλεονάζουσας ισχύος από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Ταυτόχρονα η χώρα μας έχει στραφεί στην εξάπλωση της χρήσης του φυσικού 

αερίου, το οποίο όμως αποτελεί εισαγόμενη πρώτη ύλη για τη χώρα μας, με αρνητικές 

συνέπειες όσον αφορά στην οικονομική και ενεργειακή της εξάρτηση από ξένες χώρες. Για 

το λόγο αυτό σε ένα μεσοπρόθεσμο επίπεδο θα ήταν καλό να βρεθούν τρόποι 

αξιοποίησης των εθνικών αποθεμάτων του λιγνίτη με διαφορετικές μεθόδους. Η 

αεριοποίηση αποτελεί μια ενδιαφέρουσα μέθοδο κατά την οποία το στερεό καύσιμο 

μετατρέπεται σε υψηλές θερμοκρασίες σε ένα αέριο καύσιμο το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί άμεσα ως καύσιμο σε μηχανές εσωτερικής καύσης, σε αεριοστροβίλους ή 

ακόμα και σε κυψέλες καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών οι οποίες μπορούν να παράγουν 

ηλεκτρική ενέργεια σε αποδόσεις διπλάσιες από τις αποδόσεις των σημερινών 

θερμοηλεκτρικών σταθμών. Επιπλέον, το αέριο σύνθεσης που παράγεται μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή συνθετικών υγρών καυσίμων μέσω της 

διεργασίας Fischer-Tropsch ή να αποτελέσει τη βασική δομική πρώτη ύλη για την 

παραγωγή χρήσιμων χημικών προϊόντων. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο η παρούσα 

διπλωματική εργασία έχει σκοπό να μελετήσει τη διεργασία αεριοποίησης του ελληνικού 

λιγνίτη και εξανθρακωμάτων από το λιγνίτη με μέσο αεριοποίησης νερό και διοξείδιο του 

άνθρακα. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του διοξειδίου του άνθρακα η διεργασία μπορεί να 

θεωρηθεί ότι αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο για τη δέσμευση και επαναχρησιμοποίηση 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ενώ η χρήση του διοξειδίου του άνθρακα ως μέσο 

αεριοποίησης μπορεί να ρυθμίσει την αναλογία υδρογόνου προς μονοξείδιο του άνθρακα 

https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A2KIbMl9lghf_c8AeABXNyoA;_ylu=X3oDMTEyc3Zia3BoBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQzAxNTRfMQRzZWMDc2M-?p=fischer+tropsch&fr=mcafee_uninternational
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στο παραγόμενο αέριο σύνθεσης ανάλογα με τις εφαρμογές που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί. 
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Κεφάλαιο 2 
 

2.1 Πυρόλυση 

Η λέξη πυρόλυση, η οποία είναι αρχαία Ελληνική σημαίνει λύση δια του πυρός. 

Επομένως, πυρόλυση είναι η διάσπαση του μορίου ενός συστατικού σε υψηλές 

θερμοκρασίες. Για να μην υπάρχουν ετερογενείς αντιδράσεις μεταξύ του συστατικού που 

πυρολύεται και του περιβάλλοντος αερίου, η πυρόλυση γίνεται συνήθως σε αδρανή 

ατμόσφαιρα, κυρίως αζώτου ή ηλίου. Όταν ο άνθρακας πυρολύεται (αποπτητικοποιείται ή 

αποσυντίθεται) η πολύπλοκη δομή του σπάει και ελευθερώνονται πτητικά συστατικά 

(συμπυκνώσιμα και μή) και παραμένει ένα στερεό υπόλειμα γνωστό ως ημικωκ (char-

εξανθράκωμα). Τα αέρια προϊόντα της πυρόλυσης είναι συνήθως οξείδια του άνθρακα και 

ελαφροί ολεφινικοί ή παραφινικοί υδρογονάνθρακες, συνήθως μέχρι έξι ατόμων άνθρακα. 

Τα υγρά (ή βαριά) συμπυκνώσιμα προϊόντα πυρόλυσης (tars) είναι ένα πολύπλοκο μίγμα 

ενώσεων (φαινόλες, κρεζόλες, φαιναθρένια κ.λ.π.) που δύσκολα προσδιορίζονται ακόμα 

και με ακριβείς αναλυτικούς τρόπους. Το στερεό προϊόν της πυρόλυσης, ημικωκ (char), 

είναι πλούσιο σε άνθρακα και περιέχει μικρό ποσοστό υδρογόνου και οξυγόνου σε σχέση 

με τον αρχικό άνθρακα. Η ιστορία της πυρόλυσης ξεκινά εδώ και 150 χρόνια. Για τις 

ανάγκες της μεταλλουργίας απαιτούνταν μεγάλες ποσότητες κωκ. Η διεργασία 

παραγωγής κωκ ονομάζεται ανθρακοποίηση που ουσιαστικά είναι πυρόλυση με αργούς 

ρυθμούς θέρμανσης (αργή πυρόλυση) για την παραγωγή του στερεού προϊόντος. Τα 

τελευταία χρόνια ενδιέφερε περισσότερο το αέριο και το υγρό προϊόν της πυρόλυσης και 

έτσι δόθηκε περισσότερη έμφαση στη μελέτη της ταχείας πυρόλυσης (μεγάλοι ρυθμοί 

θέρμανσης), αφού έτσι μεγιστοποιούνται τα προϊόντα αυτά. 

Η πυρόλυση είναι η πιο σημαντική διεργασία του άνθρακα επειδή συμμετέχει σε όλες τις 

άλλες κύριες ανθρακικές διεργασίες όπως: καύση, ανθρακοποίηση, υγροποίηση, 

αεριοποίηση. Έτσι, απαιτείται η μελέτη και η έρευνα της πυρόλυσης ακόμα και όταν 

μελετώνται οι άλλες διεργασίες. Η πυρόλυση είναι επίσης σημαντική και σαν μια διεργασία 

μετατροπής του άνθρακα σε άλλα προϊόντα και έχει ήδη βρει πρακτικές εφαρμογές. Τέλος 

θα πρέπει να τονισθεί ότι η πυρόλυση αποτελεί ένα μέσο μελέτης της ανθρακικής δομής 

αφού συνδέεται άμεσα με το "μόριο" του άνθρακα. Η μελέτη έτσι των προϊόντων της 

πυρόλυσης δίνει πληροφορίες για τη δομή του άνθρακα [1].  
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Σχήμα 3. Κύριες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της Πυρόλυσης 

 

2.2 Αεριοποίηση 

Κατά την αεριοποίηση ενός στερεού ή υγρού καυσίμου ή βιο-καυσίμου λαμβάνει μέρος η 

θερμοχημική μετατροπή του σε αέριο καύσιμο (syngas - αέριο σύνθεσης) με τη θέρμανση 

του σε υψηλές θερμοκρασίες (650 – 1200 °C) ενώ ταυτόχρονα παρέχεται το μέσο 

αεριοποίησης, το οποίο μπορεί να είναι: 

 Υδρατμοί, έτσι η διεργασία παράγει μίγματα που είναι πλούσια σε υδρογόνο, και 

είναι ενδόθερμη 

 Μίγμα υδρατμών/αέρα ή υδρατμών/οξυγόνου – η διεργασία είναι εξώθερμη, 

αυτόθερμη (δεν παράγει ούτε καταναλώνει θερμότητα) ή ενδόθερμη (καταναλώνει 

θερμότητα) ανάλογα με τη σχετική αναλογία υδρατμού/οξυγόνου στο μέσο 

αεριοποίησης. 

 Καθαρό οξυγόνο σε υπο-στοιχειομετρική αναλογία ως προς το καύσιμο (εξώθερμη 

διεργασία) 

 Υπο-στοιχειομετρικό οξυγόνο (δηλαδή μικρότερη ποσότητα οξυγόνου από αυτή 

που απαιτεί η στοιχειομετρία της αντίδρασης πλήρους καύσης) με τη μορφή αέρα 

(εξώθερμη διεργασία – παράγεται θερμότητα) 

Το αέριο σύνθεσης - syngas αποτελείται από: 

 Τα κύρια καύσιμα προϊόντα του (CO και H2) 
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 Αέριοι υδρογονάνθρακες σε μικρές ποσότητες (CH4, C2H4, ή C2H6) τα οποία επίσης 

μπορούν να καούν. 

 N2 και CO2 (το πρώτο είναι προϊόν όταν το μέσο αεριοποίησης περιέχει αέρα) σαν 

ανεπιθύμητα προϊόντα του αερίου σύνθεσης. 

Εκτός από τα προϊόντα που αναφέρθηκαν, μετά τη διεργασία μένει ένα στερεό ή 

πισσώδες υπόλειμμα που αποτελείται από στερεό άνθρακα, υδρογονάνθρακες και άλλες 

οργανικές ενώσεις με υψηλό μοριακό βάρος που αντιστοιχεί στο 5-15 % κ.β. του αρχικού 

υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την αεριοποίηση και το οποίο μπορεί στη συνέχεια να 

καεί με περίσσεια οξυγόνου. 

Κατά την αεριοποίηση με: 

 Υδρατμό: Μεγιστοποιείται η θερμογόνος δύναμη του παραγόμενου αερίου σύνθεσης 

(15-20 MJ/m3), αυξάνονται όμως οι θερμικές απαιτήσεις της διεργασίας και έτσι 

ελαττώνεται η ολική απόδοση της διεργασίας. 

 Οξυγόνο: Με αυτής την μέθοδο αποφεύγεται η αντίδραση με το άζωτο και το αέριο 

σύνθεσης διαθέτει μέση θερμογόνο δύναμη (10-12 MJ/m3), σε αυτήν όμως την 

περίπτωση το κόστος που έχει για να διαχωριστεί το οξυγόνο από τον ατμοσφαιρικό 

αέρα ισοσκελίζει την υψηλότερη ποιότητα του αερίου που παράγεται. 

 Αέρα: Επειδή το παραγόμενο αέριο αραιώνεται από το άζωτο, θα διαθέτει μικρή 

θερμογόνο δύναμη (5 MJ/m3) και υπάρχει η πιθανότητα να εμφανιστούν προβλήματα 

κατά την καύση του σε αεριοστροβίλους (κύκλοι Brayton) για συμπαραγωγή 

θερμικής/ηλεκτρικής ισχύος [4]. 

 

Η αεριοποίηση άνθρακα ορίζεται ως η αντίδραση στερεού άνθρακα με περιορισμένη 

ποσότητα οξυγόνου, αέρα, ατμού, διοξειδίου του άνθρακα ή του μίγματος αυτών των 

αερίων σε ή πάνω από 700 °C, το οποίο αποδίδει αέρια προϊόντα που χρησιμοποιούνται 

ως πηγή ενέργειας. Η αεριοποίηση του άνθρακα αποτελείται από δύο διαδοχικά στάδια: 

πυρόλυση του άνθρακα και αεριοποίηση των εξανθρακωμάτων που λαμβάνονται από την 

πυρόλυση του άνθρακα. Μεταξύ των δύο βημάτων της αεριοποίησης του άνθρακα ο 

ρυθμός του δεύτερου σταδίου δηλ. η αεριοποίηση του άνθρακα είναι πολύ βραδύτερη από 

εκείνη του πρώτου. Η πυρόλυση του άνθρακα στη διαδικασία της αεριοποίησης εξαρτάται 

κυρίως από τις οργανικές ιδιότητες του άνθρακα και είναι σημαντικό επειδή έχει επιρροή 

στην επακόλουθη διαδικασία μετατροπής. Στον παρακάτω πίνακα 4 αναφέρονται οι 

κύριες αντιδράσεις όπου συμμετέχει ο άνθρακας [5].  
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Πίνακας 4: Αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια αεριοποίησης του Άνθρακα-Λιγνίτη 

 

Η αεριοποίηση προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη συμβατική καύση όπως 

η μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον. Το μειονέκτημα της αεριοποίησης 

είναι ότι η απόδοση μετατροπής άνθρακα δεν είναι 100%, χρήσιμο μέρος του καυσίμου 

παραμένει ως εξανθράκωμα στον αεριοποιητή. Τα χαρακτηριστικά αεριοποίησης του 

άνθρακα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το είδος άνθρακα και τις συνθήκες 

λειτουργίας. Σε πολλές χώρες όπως οι ΗΠΑ, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

μέσω αεριοποίησης του άνθρακα χρησιμοποιούνται εμπορικά και οι ειδικοί προβλέπουν 

ότι η αεριοποίηση του άνθρακα θα είναι στο μέλλον η καλύτερη μέθοδος στον τομέα της 

παραγωγής ενέργειας [6].  

 

2.2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αεριοποίηση του Άνθρακα 

 

2.2.1.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν την ενεργότητα του Άνθρακα 

Η ενεργότητα του άνθρακα μειώνεται καθώς η τάξη του άνθρακα αυξάνεται. Οι Minura et 

al. [7] ανακάλυψαν ότι τα δεδομένα ενεργότητας της αεριοποίησης εξανθρακωμάτων που 

προήλθαν από 68 διαφορετικούς λιγνίτες (από διαφορετικούς ερευνητές) ήταν πολύ 

διάσπαρτα για τους χαμηλής τάξης λιγνίτες (%C<80), αλλά η ενεργότητα ήταν υψηλότερη 

σε σχέση με αυτήν των υψηλής τάξης λιγνιτών. Όταν το περιεχόμενο σε άνθρακα ήταν 

περισσότερο από 80%, τα δεδομένα ενεργότητας ήταν λιγότερο διεσπαρμένα, αλλά 

μειώνονταν καθώς η τάξη αυξανόταν. Για την αντίδραση με CO2, βρέθηκε η ίδια 

συμπεριφορά.  
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Αρκετοί παράγοντες σχετικά με την πυρόλυση ίσως επηρεάσουν την ενεργότητα, όπως, 

το πτητικό περιεχόμενο, η θερμοκρασία στην οποία ο άνθρακας πυρολύεται, η έκταση της 

πυρόλυσης, ο ρυθμός θέρμανσης και η ατμόσφαιρα αερίου στην οποία η πυρόλυση 

συμβαίνει. 

Εξαιτίας της ισχυρής επιρροής της πυρόλυσης στην αεριοποίηση, είναι σύνηθες, όταν 

καθορίζουμε την ενεργότητα του άνθρακα, να πυρολύσουμε άνθρακα στην ίδια 

θερμοκρασία στην οποία θα αεριοποιηθεί. Οι Adanez και Diego [8] δήλωσαν ότι παρόλο 

που υπάρχει ένα θεωρητικό λάθος όταν οι κινητικές σταθερές καθορίζονται σε συστατικά 

που είχαν διαφορετική θερμική επεξεργασία, η πυρόλυση συμβαίνει στην ίδια 

θερμοκρασία με την αεριοποίηση σε ένα βιομηχανικό αεριοποιητή.   

Η πορώδης δομή θεωρείται ένας φυσικός παράγοντας ο οποίος είναι περισσότερο 

σχετικός με τον ρυθμό αεριοποίησης σε σχέση με την ενεργότητα. Παρ΄ όλα αυτά, η 

σχέση μεταξύ του πορώδους του εξανθρακώματος και της συγκέντρωσης ενεργών 

θέσεων είναι σχετική με την ενεργότητα του εξανθρακώματος. 

Ο ρυθμός αντίδρασης του εξανθρακώματος αλλάζει ανάλογα με την μετατροπή. Κανονικά, 

αυτή η αλλαγή είναι πιο σχετική με αλλαγές στην πορώδη δομή κατά τη διάρκεια της 

αντίδρασης. Οι Adanez και de Diego [8]  δεν βρήκαν άλλη παραλλαγή στην επιφάνεια 

κατά τη διάρκεια της αντίδρασης. Από την άλλη πλευρά, οι Adschiri et al.  [9] θεωρούν ότι 

ο ρυθμός αεριοποίησης είναι ανάλογος με την ειδική επιφάνεια κατά τη διάρκεια της 

αεριοποίησης.  

H ενεργότητα, σαν κύριο χαρακτηριστικό του εξανθρακώματος που καθορίζει τη 

χρησιμότητα του στο στάδιο της αεριοποίησης, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

ιδιότητες του χρησιμοποιούμενου άνθρακα. Η ενεργότητα θα πρέπει να είναι υψηλή, αυτό 

εξηγεί το γεγονός γιατί οι χαμηλής τάξης άνθρακες και εξανθρακώματα που προέρχονται 

από αυτούς τους λιγνίτες είναι καλύτερη πρώτη ύλη για την διαδικασία της αεριοποίησης 

απ΄ ότι οι υψηλής τάξης άνθρακες και τα εξανθρακώματα τους. Η ποσότητα και σύσταση 

του γονικού άνθρακα (ορυκτή ύλη) είναι επίσης σημαντικά, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 

κάποια στοιχεία, όπως το νάτριο, το κάλιο, ή το ασβέστιο είναι καταλυτικά ενεργά στην 

διαδικασία της αεριοποίησης και συστατικά όπως το SiO2 ή το Al2O3, δείχνουν ένα 

ανασταλτικό αποτέλεσμα. Η ενεργότητα του εξανθρακώματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από τις ιδιότητες, ιδιαίτερα από το πορώδες, το οποίο επηρεάζεται από το πορώδες του 

γονικού άνθρακα και τις συνθήκες της διαδικασίας της πυρόλυσης. Έτσι, λιγνίτες, οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από υψηλό πορώδες, φαίνεται να είναι η πιο κατάλληλη πρώτη ύλη στη 

διαδικασία, σε αντίθεση με τους ασφαλτώδης άνθρακες, οι οποίοι έχουν το χαμηλότερο 

πορώδες. Κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης, όμως, το πορώδες και η ειδική επιφάνεια 



24 
 

(κατ΄ αυτόν τον τρόπο, η ενεργότητα) αυξάνονται σημαντικά. Οι συνθήκες κάτω από τις 

οποίες διεξάγεται η πυρόλυση, όπως η θερμοκρασία, η πίεση, η ατμόσφαιρα, ο ρυθμός 

θέρμανσης, ή η προ-επεξεργασία του εξανθρακώματος μέσω της αφαίρεσης του άνθρακα 

και της γρήγορης ψύξης από το προϊόν που αποκτάται πριν υποβληθεί στην διαδικασία 

της αεριοποίησης, επίσης επηρεάζουν τις ιδιότητες του εξανθρακώματος [10]. 

Η επιρροή της χημικής δομής του λιγνίτη στην ενεργότητα της αεριοποίησης δεν έχει 

διεξοδικά μελετηθεί σε σχέση με άλλες ιδιότητες του λιγνίτη. Οι περισσότερες 

προσπάθειες για να βρεθεί η σχέση μεταξύ της ενεργότητας και της χημικής δομής έχουν 

καταλήξει σε αριθμητικές εκφράσεις σχετικές με τον δεσμευμένο άνθρακα, την 

κατακράτηση υγρασίας και την ενεργότητα. Ο Martinez και οι συνεργάτες του [11] 

μελέτησαν λιγνίτες που είχαν διαφορετική χημική σύσταση εμπλουτισμένοι με 

μονοατομικό οξυγόνο και χαμηλό περιεχόμενο σε αλειφατικό υδρογόνο, και με άλλους 

που ήταν εμπλουτισμένοι με αλειφατικό υδρογόνο με χαμηλό περιεχόμενο σε οξυγόνο. 

κατέληξαν ότι η χημική σύσταση δεν έχει καμιά επιρροή στον ρυθμό αεριοποίησης από τη 

στιγμή που και οι δύο άνθρακες είχαν σχεδόν την ίδια ενεργότητα. 

Όμως, από μοριακής άποψης, είναι απαραίτητο να εξεταστεί ο ρόλος των ενεργών 

θέσεων όταν μελετάται η ενεργότητα των ανθρακωδών υλικών. Θεωρητικοί υπολογισμοί 

βασισμένοι στη θεωρία μοριακών τροχιακών δείχνουν ότι όταν το οξυγόνο τοποθετείται 

στο βασικό επίπεδο, η ισχύς δεσμού C-C των ατόμων μπορεί να μειωθεί κατά 30%. Αυτό 

σημαίνει ότι η ενεργότητα των ανθρακωδών υλικών επίσης θα εξαρτάται στην ικανότητα 

παγίδευσης οξυγόνου στο βασικό επίπεδο.   

 

2.2.1.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τον Ρυθμό Αεριοποίησης του Άνθρακα 

Σε αντίθεση με την ενεργότητα, μερικοί παράγοντες που είναι μόνο σχετικοί με την φυσική 

δομή του άνθρακα ή με τις συνθήκες στις οποίες οι αντιδράσεις λαμβάνουν μέρος φαίνεται 

ότι επηρεάζουν τον ρυθμό αεριοποίησης. 

Σχετικά με τη συγκέντρωση των αντιδρώντων αερίων η αντίδραση αεριοποίησης του 

εξανθρακώματος θεωρείται μιας πρώτης τάξης αντίδραση, και για το CO2  και για τον 

ατμό, όταν συμβαίνει σε πιέσεις κάτω από την ατμοσφαιρική πίεση. Για πιέσεις κάτω από 

την ατμοσφαιρική, η τάξη της αντίδρασης πλησιάζει το μηδέν. 

Οι Shufen και Ruizhang βρήκαν ότι για λιγνίτες στα 1.6 Mpa, οι τάξεις των αντιδράσεων 

ήταν 0.26, 0.34, 0.50 για τον ατμό, το CO2 και το H2 αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, ο 

Goyal και η ομάδα του έδειξαν ότι δεν υπάρχει καμία εξάρτηση από την πίεση ατμού σε 

ένα εύρος από 0.7-2.8 Mpa όταν αεριοποιούνται ασφαλτώδη άνθρακες. Αυτή η αντίφαση 
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μπορεί να εξηγηθεί από το ότι οι πιο ενεργοί λιγνίτες ίσως να είναι πιο επηρεασμένοι από 

την πίεση ατμού σε σχέση με τους λιγότερο ενεργούς ασφαλτώδη άνθρακες.  

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψιν σχετικά με τη συγκέντρωση των 

αντιδρώντων αερίων είναι η ανασταλτική δράση των H2 και CO. Μερικές έρευνες έχουν 

δείξει μια επιρροή επιβράδυνσης όταν τα CO και H2 παράγονται.  

Ο ρυθμός αεριοποίησης μειώνεται σχεδόν 42% όταν η συγκέντρωση του H2 γίνεται ίδια με 

αυτήν του Η2Ο. Επίσης μια επιπλέον μείωση παρατηρείται όταν το CO και το CO2 

προστίθενται στα αέρια αντίδρασης. 

Ο Schmal et al. [12] βρήκαν ότι η ολική πίεση επηρεάζει την σύνθεση του αερίου κατά τη 

διάρκεια της αεριοποίησης άνθρακα με ατμό στους 850-1000 °C σε μια ρευστοποιημένη 

κλίνη. Υψηλές πιέσεις δεν αλλάζουν το σύστημα συγκέντρωσης H2 σε κάθε βαθμό, από 

61% με 0.1 Mpa σε 58% με 1.0 Mpa αλλά αυξάνεται η συγκέντρωση του μεθανίου από 

1.1% (0.1 Mpa) σε 2% (1. Mpa). Η αναλογία CO/CO2 επίσης μειώνεται για υψηλότερες 

πιέσεις. 

Στην ίδια έρευνα, βρέθηκε ότι ο ρυθμός αεριοποίησης αυξάνεται με την ολική πίεση και η 

επιρροή της είναι περισσότερο αξιοσημείωτη στην περιοχή χαμηλής πίεσης. Για 

παράδειγμα η ενεργότητα διπλασιάζει την τιμή της όταν η πίεση αυξάνεται από 0.1 σε 0.5 

Mpa. Όμως τιμές πίεσης πάνω από 1 Mpa δεν έχουν μια σημαντική αύξηση στο ρυθμό 

αεριοποίησης. 

Το μέγεθος του δείγματος είναι ένας επίσης παράγοντας που επηρεάζει τον ρυθμό 

αντίδρασης. Όταν μελετάται η ενεργότητα εξανθρακώματος, τα πειράματα εργαστηρίου 

γίνονται με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε οι περιορισμοί διάχυσης να μπορούν να 

αποφευχθούν. Η ανάλυση γίνεται σχεδιάζοντας την μετατροπή του εξανθρακώματος με το 

χρόνο για διαφορετικά μεγέθη σωματιδίων. Οι περιορισμοί διάχυσης πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψιν όταν οι καμπύλες καύσης αρχίζουν να εξισορροπούνται για 

μεγαλύτερα σωματίδια. Αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος των σωματιδίων θα έπρεπε να είναι 

αρκετά μικρό έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία διαφορά στην ενεργότητα αν ένα μικρότερο 

σωματίδιο χρησιμοποιείται για μελέτες ενεργότητας. 

Το μέγεθος των σωματιδίων όπου οι περιορισμοί διάχυσης μπορούν να αγνοηθούν 

εξαρτάται από τον τύπο του άνθρακα. Ο Kovacik et al. [13] βρήκαν περιορισμούς 

διάχυσης για τους υποασφαλτώδης και ασφαλτώδης άνθρακες στους 900 °C και μέγεθος 

σωματιδίων πάνω από 105 - 74 μm. Από την άλλη πλευρά, ο Matsui et al. [14] δεν 

βρήκαν περιορισμούς διάχυσης όταν δούλευαν με υποασφαλτώδη άνθρακες μεγέθους 

710 μm. O  Chin et al. [15] του δούλεψαν με άνθρακες πάνω από 1000 μm, χωρίς να 

βρουν κάποια επιρροή όσον αφορά τη διάχυση. 
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Τέτοιες διαφορές έχουν κάνει κάθε ερευνητική ομάδα να αλλάξει το μέγεθος των 

σωματιδίων για να βρουν πειραματικές συνθήκες όπου οι περιορισμοί διάχυσης μπορούν 

να αγνοηθούν [16].  

 

2.2.2 Θερμική Επεξεργασία του Λιγνίτη 

Από προηγούμενες έρευνες αεριοποίησης αποδείχθηκε ότι η θερμική επεξεργασία των 

εξανθρακωμάτων λιγνίτη επιδρά στην συμπεριφορά τους κατά την αεριοποίηση. 

Όπως γίνεται με την απώλεια βάρους, έτσι και η παραγωγή των αέριων προϊόντων για 

όλα τα δείγματα  (εξανθρακώματα, λιγνίτης) διαιρείται σε δύο στάδια. Σε θερμοκρασίες 

μικρότερες των 650 °C (1ο στάδιο) τα αέρια προϊόντα προέρχονται από αντιδράσεις 

πυρόλυσης και αποπτητικοποίησης που απομακρύνουν τα πτητικά από τη δομή του 

λιγνίτη. Στο στάδιο της εξανθράκωσης (προετοιμασία των εξανθρακωμάτων ) έχει ήδη 

γίνει η απομάκρυνση των πτητικών από τη λιγνιτική δομή και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

να μειώνεται η μερική παραγωγή αέριων προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω από 650 °C. 

Η μείωση της έκλυσης των αέριων προϊόντων γίνεται με την αύξηση του αρχικού βαθμού 

εξανθράκωσης. 

Όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 650 °C όπου λαμβάνει μέρος το 2ο στάδιο 

σχηματίζεται CO μέσω της αντίδρασης Boudouard. Από την αντίδραση αυτή γίνεται η 

πλήρης μετατροπή του άνθρακα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες προκατεργασίας. 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου για όλα τα δείγματα (εξανθρακώματα, λιγνίτης), η 

μόνη αντίδραση που λαμβάνει χώρα είναι ο σχηματισμός του CO, παρουσιάζοντας 

μέγιστο σε θερμοκρασίες μεταξύ 800 °C και 850 °C. Με την αύξηση του αρχικού βαθμού 

εξανθράκωσης αυξάνεται ο μέγιστος ρυθμός σχηματισμού CO και η θερμοκρασία στην 

οποία παρουσιάζεται. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει μεταξύ του αρχικού βαθμού 

εξανθράκωσης και της θερμοκρασίας προετοιμασίας των εξανθρακωμάτων. Οπότε, όταν 

αυξάνεται η θερμοκρασία της αρχικής εξανθράκωσης μετατοπίζονται οι κορυφές 

σχηματισμού CO σε υψηλότερες θερμοκρασίες καθώς επίσης αυξάνεται ο μέγιστος 

ρυθμός σχηματισμού CO.  

Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των συνθηκών προετοιμασίας των 

εξανθρακωμάτων (μετατροπή, θερμοκρασία κατεργασίας κλπ) και των ενεργοποιημένων 

θέσεων που συμμετέχουν στην αντίδραση άνθρακα-διοξειδίου του άνθρακα.   

Όπως προτείνει η θεωρία του Duval για την αδρανοποίηση των ενεργοποιημένων θέσεων 

στον άνθρακα το αναμενόμενο θα ήταν η συγκέντρωση των ενεργοποιημένων θέσεων να 

μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας προκατεργασίας πάνω από τους 700 °C. 
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Αντίθετα, με την αύξηση της θερμοκρασίας προκατεργασίας αυξάνεται και ο ρυθμός 

σχηματισμού CO. 

Η αντίθεση αυτή αιτιολογείται ως εξής: 

1. O ρυθμός που σχηματίζεται το μονοξείδιο του άνθρακα δεν εξαρτάται μόνο από τη 

συγκέντρωση των ενεργοποιημένων θέσεων, αλλά και από την ειδική επιφάνεια 

επειδή όσο μεγαλύτερη είναι η ειδική επιφάνεια τόσο περισσότερες ενεργοποιημένες 

θέσεις θα είναι προσιτές στο CO2. Από πειραματικές μετρήσεις που έχουν γίνει έχει 

αποδειχθεί ότι όταν αυξάνεται η θερμοκρασία προκατεργασίας αυξάνεται και η εδική 

επιφάνεια. 

2. Επίσης, δεν είναι πολύ πιθανή η μείωση της συγκέντρωσης των ενεργοποιημένων 

θέσεων αφού αυτή έχει παρουσιαστεί σε μεγάλους χρόνους παραμονής 

μεγαλύτερους των 60 λεπτών αλλά και σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 700 °C. 

Αντίθετα οι χρόνοι παραμονής που χρησιμοποιούνται συνήθως στις υψηλές 

θερμοκρασίες είναι μικροί από 1 έως 4 λεπτά [17].  

 

2.2.3 Αεριοποίηση Άνθρακα με CO2 

Αεριοποίηση του άνθρακα είναι η αντίδραση που περιλαμβάνει τη μετατροπή των 

ανθράκων κυρίως σε στερεά προϊόντα (char) και ελαφρά αέρια, υγρά (tars) και 

συμπυκνώσιμα  υγρά, με την παρουσία δραστικής ατμόσφαιρας (CO2) και την αύξηση της 

θερμοκρασίας.  

Παρακάτω δίνεται η γνωστή αντίδραση Boudouard: 

C + CO2 ↔ 2CO             (1)                

Η αντίδραση που αναφέρθηκε έχει μεγάλη σημασία για τη μετατροπή του άνθρακα σε 

αέρια χαμηλού ή υψηλού θερμικού περιεχομένου και για την ανάπτυξη εμπορικών 

μεθόδων. 

Η αεριοποίηση με CΟ2 σχετίζεται με αντιδράσεις του άνθρακα και του εξανθρακώματος 

(char) με αέριο πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα. Θεωρείται απλή διεργασία με κύριο 

προϊόν της το CO, αλλά επειδή είναι ισχυρά ενδόθερμη αντίδραση απαιτείται πρόσδοση 

θερμότητας. Το πλεονέκτημα αυτής της αντίδρασης είναι ότι εκμεταλλεύεται το 

περιεχόμενο σε άνθρακα του CO2 το οποίο είναι ένα άχρηστο θερμικά και περιβαλλοντικά 

επιβαρυντικό αέριο του θερμοκηπίου. 

Εδώ και πολλά χρόνια μελετάται η αντίδραση του άνθρακα και των εξανθρακωμάτων του 

με CO2 επειδή παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για τα συστήματα αεριοποίησης όσο 

και για τα συστήματα καύσης. 
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Βέβαια η απόλυτη δραστικότητα του εξανθρακώματος εξαρτάται από παραμέτρους όπως 

η θερμική επεξεργασία, η πτητική ύλη και η τάξη του άνθρακα. Όσον αφορά το τελευταίο 

έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρακες χαμηλής τάξης δίνουν εξανθρακώματα που αντιδρούν με 

το διοξείδιο του άνθρακα μέχρι και τρεις τάξεις μεγέθους γρηγορότερα από τους γραφίτες 

και τους άνθρακες ανώτερης τάξης. 

Η αεριοποίηση χωρίζεται σε δύο στάδια: την πυρόλυση (αποπτητικοποίηση) και την 

αεριοποίηση του πυρολυθέντος εξανθρακώματος με το αέριο αεριοποίησης. Συνεπώς, η 

αεριοποίηση έχει να κάνει με δυο συνεχόμενα, αλλά διαχωρισμένα, στάδια: 

1) Ένα πρώτο γρήγορο στάδιο, στο οποίο συμβαίνουν αντιδράσεις πυρόλυσης και 

αποπτητικοποίησης του άνθρακα. 

2) Ένα πολύ βραδύτερο στάδιο, το οποίο σχετίζεται με την ετερογενή αντίδραση 

εξανθρακώματος και αερίου (CO2). 

Στην αντίδραση άνθρακα-CO2 δεν μπορεί να γίνει ξεκάθαρα αυτή η διάκριση σε δύο 

στάδια, ειδικά  σε υψηλές θερμοκρασίες (850-900 °C) όπου τελειώνει η πυρόλυση και 

ακολουθεί μόνο η ετερογενής αντίδραση στερεού - αερίου. "Εξανθράκωμα" είναι το 

υπόλειμμα που προκύπτει μετά από θερμική κατεργασία του άνθρακα. 

Το στάδιο της πυρόλυσης (πρώτο στάδιο) γίνεται σχετικά γρήγορα και η διάρκεια του 

κυμαίνεται από 3 έως 5 λεπτά, ανάλογα με την θερμοκρασία. Κατά την διάρκεια της 

πυρόλυσης η μετατροπή του οργανικού υλικού (απώλεια βάρους) προέρχεται όχι τόσο 

από την ετερογενή αντίδραση με το διοξείδιο του άνθρακα αλλά από την 

αποπτητικοποίηση του άνθρακα. 

Οπότε, το στάδιο της πυρόλυσης και αποπτητικοποίησης γίνεται σχεδόν ακαριαία σε 

σχέση με τον συνολικό χρόνο που χρειάζεται η αεριοποίηση. Αυτό συμβαίνει γιατί γίνονται 

πολύ γρήγορες αντιδράσεις θερμικής διάσπασης, καθώς και αντιδράσεις της αέριας 

ατμόσφαιρας με τα πιο ενεργά τμήματα του άνθρακα. Αυτά τα τμήματα είναι ομάδες που 

περιέχουν αλειφατικούς υδρογονάνθρακες πλευρικών αλυσίδων και οξυγόνο. Αρχικά 

γίνεται η αποσύνθεση της ανθρακικής δομής με τη διάσπαση των λιγότερο σταθερών 

δεσμών που είναι οι γέφυρες μεταξύ των υποκατάστατων των δακτυλίων και των 

αρωματικών δακτυλίων (παραφινικές ή αιθερικές). Με τη διάσπαση των δεσμών 

σχηματίζεται ένας μεγάλος αριθμός ελευθέρων ριζών οι οποίες είναι πολύ ενεργές και 

μπορούν να υποστούν δευτερογενείς αντιδράσεις (επανασύνδεση ή διάσπαση) έξω και 

μέσα από το σωματίδιο του άνθρακα. 

Προϊόντα της πρωτογενούς πυρόλυσης αποτελούν το ημι-εξανθράκωμα και τα πτητικά 

προϊόντα. Μετά τη σταθεροποίηση των ριζών, τα πτητικά προϊόντα που σχηματίζονται 

μπορούν να υποβληθούν σε δευτερογενείς αντιδράσεις στην αέρια φάση (δευτερογενής 
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πυρόλυση) λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Είναι κυρίως αντιδράσεις πολυμερισμού, 

συμπύκνωσης ή διάσπασης που υφίστανται κυρίως τα βαριά μη συμπυκνώσιμα πτητικά 

για την παραγωγή στερεού υπολείμματος ή ελαφρύτερων αέριων υδρογονανθράκων. Σε 

αυτό το στάδιο αυξάνεται το συνολικό ποσό του άνθρακα που αεριοποιείται και παράγεται  

H2O, CO2 και CO. 

Το φαινόμενο αυτό έχει μελετηθεί εκτενώς επειδή έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

διαδικασία της αεριοποίησης. Αρχικά η άποψη που επικρατούσε είναι ότι η αεριοποίηση 

του άνθρακα αποτελείται από ένα στάδιο όπου τα αέρια προϊόντα παράγονται μόνο από 

την ετερογενή αντίδραση. Αυτή όμως η άποψη έχει πλέον ξεπεραστεί. Οι  Howard και 

Essenhigh  [18] παρατήρησαν ότι το στάδιο της πυρόλυσης ξεκινά περίπου στους 350 – 

400 °C και ολοκληρώνεται μέσα σε δευτερόλεπτα στους 1000 °C, ενώ η αντίδραση 

άνθρακα-διοξειδίου του άνθρακα έχει μόλις αρχίσει στους 800 – 900 °C. 

Ο χρόνος που χρειάζεται για τα δύο στάδια της αεριοποίησης διαφέρει γιατί στο πρώτο 

στάδιο χρειάζονται λίγα δευτερόλεπτα ενώ στο δεύτερο στάδιο όπου αεριοποιείται το 

εξανθράκωμα απαιτούνται αρκετά λεπτά για να εμφανιστούν σημαντικές μετατροπές. 

Όσον αφορά την μελέτη της αεριοποίησης του εξανθρακώματος σε σχέση με το αρχικό 

στάδιο το πλεονέκτημα είναι ότι τα πειράματα εκτελούνται κάτω από συνθήκες διαφορικής 

κλίνης. Αυτό μπορεί να γίνει γιατί η σύσταση του αερίου που είναι σε επαφή με το 

εξανθράκωμα είναι γνωστή και παραμένει σταθερή. Επίσης είναι αρκετά μεγάλοι οι χρόνοι 

αντίδρασης έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να αναλυθούν τα αέρια προϊόντα και να 

προσδιοριστεί η επίδραση των παραμέτρων (μέγεθος σωματιδίων, θερμοκρασία, πίεση 

κλπ) στην αεριοποίηση του εξανθρακώματος. 

Σε μεγαλύτερους χρόνους, όταν τα πτητικά θα έχουν ήδη απομακρυνθεί από το λιγνίτη, η 

μόνη αντίδραση που λαμβάνει μέρος σε ατμόσφαιρα CΟ2, είναι η αντίδραση Boudouard: 

C + CO2 ↔ 2CO                  ΔH = 159.7 kJ/mol                                          (5) 

Το στάδιο αυτό είναι πολύ βραδύτερο σε σχέση με το προηγούμενο όπου ο άνθρακας 

καταναλώνεται για να παραχθεί CO. Είναι δυνατό να παραχθούν ίχνη υδρογονανθράκων 

κατά το στάδιο αυτό τα οποία προέρχονται από μικρές ποσότητες πτητικών που 

απέμειναν στον άνθρακα. 

Βέβαια για να ερμηνευτούν τα πειραματικά αποτελέσματα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

παράγοντες που έχουν σχέση με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για το σχηματισμό των 

εξανθρακωμάτων καθώς και το αν χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί άνθρακες. Αν η 

θερμοκρασία της κατεργασίας και ο χρόνος παραμονής είναι πολύ χαμηλοί, τότε το 

παραγόμενο εξανθράκωμα μπορεί να παρουσιάσει μεγάλο ρυθμό παραγωγής CO στο 

δεύτερο στάδιο της αεριοποίησης. 
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Οι περισσότεροι ερευνητές υποστηρίζουν ότι όταν αεριοποιείται το εξανθράκωμα 

λαμβάνουν μέρος ετερογενείς χημικές αντιδράσεις όπου παράγονται αέρια προϊόντα και 

σταθεροποιείται θερμικά ο άνθρακας στο εξανθράκωμα. Ταυτόχρονα, συμβαίνουν και 

ορισμένες αλλαγές στην πορώδη δομή του εξανθρακώματος, οι οποίες επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό την εκλεκτικότητα των προϊόντων, την δραστικότητα του 

εξανθρακώματος και τη διάχυση αντιδρώντων-προϊόντων. 

Οι μεταβολές στην πορώδη δομή οφείλονται στο ότι απομακρύνονται τα πτητικά στο 

πρώτο στάδιο της αεριοποίησης με αποτέλεσμα να αυξάνεται το μέγεθος των πόρων και 

να ανοίγονται νέοι πόροι καθώς και στο ότι δημιουργούνται (σε υψηλούς βαθμούς 

μετατροπής) σταυροδεσμοί (cross-linking) μεταξύ γειτονικών δομικών μονάδων (π.χ. σε 

λιγνίτες) που έχει σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο ή τη συρρίκνωση μέρους των πόρων του 

εξανθρακώματος. 

Για την αεριοποίηση του εξανθρακώματος με διοξείδιο του άνθρακα, και αφού έχει 

σταματήσει η παραγωγή πτητικών, είναι γενικά αποδεκτό ότι το παραγόμενο CO 

σχηματίζεται τόσο με την απελευθέρωση ενός ατόμου οξυγόνου από το μόριο του 

διοξειδίου του άνθρακα όσο και κατά την αντίδραση του οξυγόνου με ασταθείς ή 

μεταβατικές δομές στο εξανθράκωμα. 

Το μοντέλο του Ergun θεωρείται η σπουδαιότερη θεωρητική εξήγηση της μεγάλης 

επίδρασης της θερμοκρασίας κατά την αεριοποίηση με διοξείδιο του άνθρακα καθώς και 

της χημικής δραστικότητας του εξανθρακώματος. Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο, 

άτομα οξυγόνου που έχουν φύγει από το μόριο του CO2 προσροφούνται πάνω σε 

ενεργοποιημένες θέσεις ενός σωματιδίου άνθρακα. Με αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται  CO 

από το CO2 που έχει χάσει ένα άτομο οξυγόνου όσο και από την προσρόφηση του 

οξυγόνου στην επιφάνεια του άνθρακα. 

Η συγκέντρωση των ενεργών κέντρων στο εξανθράκωμα εξαρτάται από τον τύπο και το 

μέγεθος του άνθρακα, την πίεση, το περιβάλλον κάτω από το οποίο γίνεται η πυρόλυση, 

το χρόνο παραμονής του αερίου, την τελική θερμοκρασία αποσύνθεσης και τον ρυθμό 

θέρμανσης. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου της αποπτητικοποίησης το αέριο προϊόν 

αποτελείται κυρίως από μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο, μεθάνιο, υγρά (tars)  καθώς 

και από μικρές ποσότητες άλλων υδρογονανθράκων (C2H6, C2H4 κλπ). Τα υγρά, το 

υδρογόνο και οι παραγόμενοι υδρογονάνθρακες προέρχονται από αντιδράσεις 

αποπτητικοποίησης και θα είχαν εκλυθεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες σε ένα μη-

ισοθερμοκρασιακό πείραμα με χαμηλούς ρυθμούς θέρμανσης και από αντιδράσεις 

πυρόλυσης. Οι τελευταίες αντιδράσεις μπορεί να λαμβάνουν μέρος στην αέρια φάση σε 
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θερμαινόμενη ζώνη του αντιδραστήρα μέσα στην δομή του άνθρακα. Ο χρόνος 

παραμονής των αερίων στην θερμαινόμενη ζώνη ήταν λιγότερος από τρία δευτερόλεπτα 

οπότε ελαχιστοποιήθηκαν οι δευτερεύουσες αντιδράσεις. 

Επίσης, στο στάδιο της αποπτητικοποίησης, παράγεται επιπλέον και διοξείδιο του 

άνθρακα το οποίο προέρχεται από την διάσπαση των ανθρακικών αλάτων που 

περιέχονται στην ανόργανη φάση του άνθρακα αλλά κυρίως από την διάσπαση των 

καρβοξυλικών ομάδων που περιέχονται στην ανθρακική δομή. Η διάσπαση των 

ανθρακικών αλάτων λαμβάνει μέρος σε θερμοκρασίες περίπου 650 με 750 °C. 

Σύμφωνα με αποτελέσματα από έρευνες που έχουν γίνει απάνω στην πυρόλυση, ο 

σχηματισμός διοξειδίου του άνθρακα από την διάσπαση των καρβοξυλικών ομάδων 

αρχίζει σε θερμοκρασίες περίπου 200 °C και φτάνει μέχρι τους 600 °C με 700 °C δίνοντας 

μια καμπύλη περίπου κανονικής κατανομής με την θερμοκρασία με μέγιστο στους ~400 

°C. Η παρουσία διοξειδίου του άνθρακα σε αυτές τις θερμοκρασίες αποδίδεται στην 

διάσπαση δεσμών με διάφορες ενέργειες ενεργοποίησης. Χρειάζεται χαμηλή ενέργεια 

ενεργοποίησης για να γίνει η διάσπαση των καρβοξυλικών ομάδων και να παραχθεί 

διοξείδιο του άνθρακα, με αποτέλεσμα οι καρβοξυλικές ομάδες στην επιφάνεια της 

λιγνιτικής δομής να διασπώνται προς διοξείδιο του άνθρακα πιο γρήγορα σε σχέση με τις 

καρβοξυλομάδες στις οποίες το υδρογόνο έχει υποκατασταθεί από μεταλλικά ιόντα (Ca, 

Mg, Κ) που επιβραδύνουν την διάσπαση τους αλλά και από τις εστεροποιημένες 

καρβοξυλομάδες που συνδέουν μακρομόρια. 

Κύριο προϊόν της αεριοποίησης με διοξείδιο του άνθρακα είναι το μονοξείδιο του άνθρακα 

(CO) το οποίο παράγεται τόσο κατά το στάδιο τη αεριοποίησης όσο και κατά το στάδιο της 

πυρόλυσης μέσω της αντίδρασης Boudouard. Είναι σε μεγαλύτερη ποσότητα σε σύγκριση 

με τα άλλα αέρια προϊόντα και μπορεί να μετρηθεί καθ' όλη την διάρκεια της αντίδρασης. 

Μετά το τρίτο με πέμπτο λεπτό της αντίδρασης, ο άνθρακας ο οποίος είναι πλέον 

εξανθράκωμα αντιδρά προς παραγωγή CO αποκλειστικά μέσω της αντίδρασης 

Boudouard. Οπότε το μονοξείδιο του άνθρακα είναι πρακτικά το μόνο αέριο προϊόν που 

παράγεται κατά το στάδιο της αεριοποίησης. Μικρές ποσότητες υδρογονανθράκων που 

παράγονται κατά το στάδιο της πυρόλυσης-αποπτητικοποίησης συνεχίζουν να 

εμφανίζονται στο δεύτερο στάδιο και προέρχονται από τις πτητικές δομές που απέμειναν, 

και εκλύονται πιο αργά (η "ουρά" της πυρόλυσης) επειδή είναι πιο σταθερές. 

Κατά την διάρκεια του πρώτου σταδίου, το μονοξείδιο του άνθρακα που παράγεται 

προέρχεται από δύο πηγές: από την ετερογενή αντίδραση του άνθρακα με διοξείδιο του 

άνθρακα αλλά και από την διάσπαση οξυγονούχων ομάδων που περιέχουν ένα άτομο 

οξυγόνου (καρβονυλικές αιθερικές και φαινολικές λειτουργικές ομάδες).  
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Δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι μηχανισμοί διάσπασης των μονο-οξυγονούχων 

λειτουργικών ομάδων του άνθρακα προς μονοξείδιο του άνθρακα. Την τελευταία δεκαετία 

οι μηχανισμοί σύγχρονων αντιδράσεων γίνονται όλο και περισσότερο γνωστοί αν και 

γενικά οι πιο συνηθισμένοι είναι οι μηχανισμοί των ελεύθερων ριζών. Αντίθετα η 

ετερογενής αντίδραση Boudouard είναι ο περισσότερο ξεκάθαρος μηχανισμός 

σχηματισμού CO επειδή είναι καθορισμένη η στοιχειομετρία της αντίδρασης. 

Στις χαμηλές θερμοκρασίες (<500 °C) το CO που παράγεται κατά τη διάρκεια του πρώτου 

σταδίου προέρχεται κυρίως από διάσπαση υδροξυλικών ομάδων που αντιδρούν με τον 

άνθρακα προς H2 και CO. Η απότομη αύξηση του ρυθμού σχηματισμού CO γίνεται με την 

αύξηση της θερμοκρασίας καθώς σε θερμοκρασίες πάνω από 550 °C σταδιακά αρχίζει α) 

η ετερογενής αντίδραση Boudouard η οποία παράγει CO αλλά και β) η διάσπαση των 

μονο-οξυγονούχων ομάδων προς CO.    

Σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 650 °C το CO παράγεται μέσω δύο παράλληλων 

δρόμων. Όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 700 °C διασπώνται ετεροατομικές 

καρβονυλικές και φαινολικές ομάδες που περιέχουν οξυγόνο σχηματίζοντας CO. Είναι 

ισχυρά συνδεδεμένες ομάδες και για να διασπαστούν απαιτούνται υψηλές ενέργειες. 

Ταυτόχρονα γίνεται η αντίδραση Boudouard όπου ο άνθρακας αντιδρά με το CO2 

σχηματίζοντας CO. Στο δεύτερο στάδιο κυριαρχεί αυτή η αντίδραση όπου το οργανικό 

υλικό μετατρέπεται πλήρως και παράγονται μεγάλες ποσότητες CO. Kατά το δεύτερο 

στάδιο, η επιτάχυνση της ενδόθερμης αντίδρασης Boudouard καθώς και η διάσπαση των 

σταθερότερων μονο-οξυγονούχων ομάδων γίνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας με 

αποτέλεσμα να σχηματίζεται CO με υψηλό ρυθμό.  

Όπως προαναφέρθηκε, στο πρώτο στάδιο της πυρόλυσης-αποπτητικοποίησης παράγεται 

μεθάνιο καθώς και μικρές ποσότητες υδρογονανθράκων (C2H6, C2H4 κλπ). Στο δεύτερο 

στάδιο συνεχίζουν να ανιχνεύονται ίχνη υδρογονανθράκων τα οποία προέρχονται από τις 

υπολειπόμενες πτητικές δομές που εκλύονται πιο αργά (η "ουρά" της πυρόλυσης) επειδή 

είναι πιο σταθερές. Σε σχέση με τους υπόλοιπους υδρογονάνθρακες το μεθάνιο βρίσκεται 

σε μεγαλύτερες αναλογίες. 

Ο μηχανισμός σχηματισμού υδρογονανθράκων είναι υπερβολικά πολύπλοκος καθώς 

σχεδόν όλες οι λειτουργικές ομάδες που υπάρχουν στον άνθρακα μπορούν να δώσουν 

υδρογονάνθρακες με την θερμική τους διάσπαση. Οι υδρογονάνθρακες σχηματίζονται 

μέσω διαφορετικών και πολύπλοκων μηχανισμών ελεύθερων ριζών, από διάσπαση των 

αλειφατικών ομάδων από την περιφέρεια των υδρο-αρωματικών ή αρωματικών 

δακτυλίων, διάσπαση των αλειφατικών γεφύρων και αλυσίδων καθώς και σε μικρότερη 

έκταση από τη διάσπαση υδρο-αρωματικών δακτυλίων.   
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Ο κυριότερος υδρογονάνθρακας που παράγεται κατά τις αντιδράσεις πυρόλυσης είναι το 

μεθάνιο (CH4). Τα πρώτα λεπτά της αντίδρασης ο ρυθμός σχηματισμού του μεθανίου είναι 

σημαντικός, στη συνέχεια γίνεται μια απότομη μείωση και τέλος πρακτικά μηδενίζεται. Το 

μεθάνιο κατά την αεριοποίηση με διοξείδιο του άνθρακα προέρχεται κυρίως από τη 

διάσπαση αλειφατικών ομάδων, μεθοξυ-ομάδων καθώς και από την απελευθέρωση 

μεθοξυλικών ομάδων που βρίσκονται υποκατεστημένες στην περιφέρεια των αρωματικών 

δακτυλίων. Το μεθάνιο παράγεται από αντιδράσεις πυρόλυσης που γίνονται στο πρώτο 

στάδιο σε θερμοκρασίες μικρότερες από 650 °C.  

Από τους υδρογονάνθρακες ανώτερης τάξης (C2 - C5) εκείνοι που παράγονται σε σχετικά 

μεγαλύτερες ποσότητες κατά την αεριοποίηση με διοξείδιο του άνθρακα είναι το αιθάνιο 

(C2H6) και το αιθυλένιο (C2H4). Αποτελέσματα από έρευνες που έχουν γίνει έχουν 

αποδείξει ότι τα αλκένια παράγονται από τη διάσπαση των μακριών μεθυλενικών 

αλυσίδων (CH2)n που υπάρχουν στην δομή του άνθρακα και περισσότερο σε λιγνίτες 

χαμηλής τάξης. Μετά από πειράματα πυρόλυσης μέσω δευτεριομένων ατόμων H ο 

Asante et al [19] απέδειξαν ότι η παραγωγή C2H4 γίνεται από τη διάσπαση των 

παραφινικών αλυσίδων που οδηγεί προς ολεφίνες και πρότειναν μηχανισμούς ελεύθερων 

ριζών για το σχηματισμό τους. 

Επίσης, κατά τους αρχικούς χρόνους αεριοποίησης του άνθρακα με διοξείδιο του 

άνθρακα, το αιθάνιο παράγεται σε πολύ μικρότερες ποσότητες σε σύγκριση με άλλους 

υδρογονάνθρακες (C2H4, CH4). Κυρίως μέσω της διάσπασης των υποκατάστατων από 

την περιφέρεια των αρωματικών δακτυλίων γίνεται η παραγωγή του αιθανίου. Όταν 

αυξάνεται η θερμοκρασία αεριοποίησης μειώνεται η παραγωγή C2H6, λόγω θερμικής 

αποσύνθεσης του [17].   

 

2.2.4 Αεριοποίηση Άνθρακα με Ατμό (H2O) 

Μέχρι τώρα η έρευνα στην αεριοποίηση εξανθρακώματος λιγνίτη με ατμό κυρίως 

περιορίζεται σε μέγεθος από 4 10-3 mm μέχρι 1 mm εξανθρακώματος λιγνίτη. Ο Huo et al. 

[20] διεξήγαγε μια πειραματική έρευνα στην ενεργότητα αεριοποίησης εξανθρακώματος 

λιγνίτη (4 10-3 mm) χρησιμοποιώντας θερμογραφικό αναλυτή (TGA) σε περιβάλλον ατμού. 

Συμπέραναν ότι η ενεργότητα αεριοποίησης αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας 

καθώς μια αντίθετη τάση παρατηρήθηκε με μια αύξηση στο μέγεθος των σωματιδίων. Ο 

Wang et al. [21] χρησιμοποίησε έναν αναλυτή αντίδρασης μικρο-ρευστοποιημένης κλίνης 

(MFBRA) για να χαρακτηρίσει την αεριοποίηση εξανθρακώματος λιγνίτη με ατμό στα 0.1 

Mpa. Βρήκαν ότι ο ρυθμός αεριοποίησης με ατμό εξαρτάται από την θερμοκρασία 

αεριοποίησης και από την μερική πίεση του ατμού. Οι ερευνητές μελέτησαν τους 
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μηχανισμούς των αντιδράσεων αεριοποίησης σε δύο διαφορετικές περιοχές 

θερμοκρασιών στους 750-950 °C για το κινητικά ελεγμένο καθεστώς και 950-1100 °C για 

το διάχυτα ελεγμένο καθεστώς αντίστοιχα. Ο Lewis et al. [22] μελέτησε τις κινητικές των 

αντιδράσεων τριών ασφαλτούχων εξανθρακωμάτων λιγνίτη με αεριοποίηση με ατμό σε 

αεριοποιητή εξαναγκασμένης ροής σε πιέσεις 10 και 15 atm ξεχωριστά σε θερμοκρασία 

1853 Κ και υπολόγισε την διανομή του χρόνου παραμονής των σωματιδίων μέσα στον 

αντιδραστήρα χρησιμοποιώντας μια υψηλής ταχύτητας κάμερα. Ο Liu et al. [23] μελέτησε 

την ενεργότητα αεριοποίησης τριών διαφορετικών σωματιδίων-εξανθρακωμάτων λιγνίτη 

μεγέθους 0.177-0.210 mm σε αντιδραστήρες ρευστοποιημένης κλίνης σε υψηλές 

θερμοκρασίες (1000-1500 °C) σε μίγμα ατμού και αζώτου με 20% ατμό. Βρήκαν 

διαφορετική ενεργότητα αεριοποίησης με ατμό, με διαφορετικά εξανθρακώματα λιγνίτη. Η 

περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε ότι η ενεργότητα επίσης εξαρτάται από τις συνθήκες 

πυρόλυσης (θερμοκρασία, ρυθμός θέρμανσης και χρόνος πυρόλυσης) του σταδίου της 

προετοιμασίας του εξανθρακώματος, έτσι περαιτέρω κατέληξαν στο ότι ο ρυθμός 

αεριοποίησης του εξανθρακώματος είναι αρκετά διαφορετικός καθώς συγκρίνεται με τον 

απευθείας ρυθμό αεριοποίησης του αρχικού ακατέργαστου λιγνίτη. Η ποσοτική ανάλυση 

των πειραματικών δεδομένων στην ενεργότητα του εξανθρακώματος έδειξε ότι ο 

μεγαλύτερος χρόνος πυρόλυσης οδηγεί σε χαμηλότερη ενεργότητα του εξανθρακώματος 

κατά τη διάρκεια αεριοποίησης με ατμό. Όμως, οι ερευνητές ανέφεραν ότι η επιρροή του 

χρόνου πυρόλυσης στις ενέργειες ενεργοποίησης για τα τρία διαφορετικά εξανθρακώματα 

λιγνίτη ήταν ασήμαντη. Ο Xioa et al.[24] παρουσίασε έρευνα που αφορούσε την 

αεριοποίηση λιγνίτη σε περιβάλλον ατμού σε υψηλή θερμοκρασία σε έναν αντιδραστήρα 

με έγχυση ρευστού για να παράγει χαμηλής θερμιδικής αξίας αέριο για παραγωγή 

ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της πειραματικής έρευνας, αντιλήφθηκαν ότι οι υψηλές 

θερμοκρασίες ευνοούν τη μετατροπή του άνθρακα και την παραγωγή CO, καθώς μειώνει 

τη χαμηλή θερμιδική αξία του αερίου σύνθεσης που προκύπτει λόγω της χαμηλής 

περιεκτικότητας σε υδρογόνο. Η βελτιωμένη μετατροπή άνθρακα και η βελτίωση της 

ποιότητας του παραγόμενου αερίου έχουν παρατηρηθεί σε υψηλές συνθήκες πίεσης, το 

οποίο είναι κυρίως εξαιτίας της βελτιωμένης ποιότητας ρευστοποίησης μέσα στον 

αντιδραστήρα. Η πειραματική έρευνα δείχνει ότι ο αντιδραστήρας με έγχυση ρευστού είναι 

μια από τις εναλλακτικές επιλογές για παραγωγή αερίου σύνθεσης πλούσιο σε υδρογόνο 

από την αεριοποίηση εξανθρακώματος λιγνίτη. Οι Jayaraman και Gokalp [25] διεξήγαγαν 

μια σειρά από πειράματα στην αεριοποίηση χρησιμοποιώντας υψηλής τέφρας Τούρκικο 

εξανθράκωμα λιγνίτη με παρουσία ατμού, CO2 και την μίξη τους. Έγινε Θερμογραφική 

Ανάλυση  (TGA -Thermal Gravimetric Analysis) για να υπολογίσουν την ενεργότητα 

αεριοποίησης εξανθρακώματος λιγνίτη πάχους 0.8-3.0 mm  σε εύρος θερμοκρασιών 850-

950 °C. Από τις πειραματικές παρατηρήσεις, συμπέραναν ότι η ενεργότητα αεριοποίησης 
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εξανθρακώματος λιγνίτη επηρεάζεται σε υψηλό βαθμό από τον ρυθμό θέρμανσης (100 

K/min, 500 K/min και 800 K/min) που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

εξανθρακώματος. Το εξανθράκωμα που παράγεται σε υψηλούς ρυθμούς θερμοκρασιών 

παρουσίασε υψηλότερη ενεργότητα αεριοποίησης και αντιστρόφως. 

Ο Jayaraman et al. [26] μελέτησε τον ρυθμό αεριοποίησης σε υψηλής τέφρας Ινδικό 

εξανθράκωμα λιγνίτη διαφόρων σωματιδιακών μεγεθών με θερμοβαρυμετρική ανάλυση 

χρησιμοποιώντας ατμό και CO2 ξεχωριστά σε θερμοκρασιακό εύρος 900-1000 °C. Τελικά 

επεσήμαναν ότι ο ρυθμός αεριοποίησης επηρεάζεται από την θερμοκρασία αντίδρασης, 

την μέθοδο προετοιμασίας του εξανθρακώματος, την χημική σύσταση του 

εξανθρακώματος, το μέγεθος των σωματιδίων και την εσωτερική δομή των πόρων των 

σωματιδίων του εξανθρακώματος. Χρησιμοποίησαν τρία διαφορετικά κινητικά μοντέλα 

(ογκομετρικό, κόκκων και τυχαίων πόρων) για να υπολογίσουν τις κινητικές παραμέτρους 

για την αεριοποίηση εξανθρακώματος σε περιβάλλον ατμού και  CO2. Τα πειραματικά 

ευρήματα έδειξαν ότι η ενέργεια ενεργοποίησης για την αντίδραση αεριοποίησης του 

εξανθρακωματος εξαρτάται από το ρυθμό θέρμανσης που χρησιμοποιείται για την 

προετοιμασία του εξανθρακώματος που προέρχεται από πρωτογενή άνθρακα. Οι Tanner 

και Bhattacharya[27] παρήγαγαν το Βικτωριανό καφέ εξανθράκωμα λιγνίτη από ταχεία 

πυρόλυση σε έναν κατακόρυφο κλίβανο υπό συνθήκες εξαναγκασμένης ροής για να 

μελετήσουν τις κινητικές αεριοποίησης σε περιβάλλον ατμού και CO2 σε ατμοσφαιρική 

πίεση σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (650-1100 °C) με θερμοβαρυμετρική ανάλυση 

TGA. Πειραματικά καθόρισαν τις στιγμιαίες σχετικές ενεργότητες, k(H2O)/ k (CO2)  στους 

800 °C για τα τρία Βικτωριανά καφέ εξανθρακώματα λιγνίτη και βρήκαν ότι βρίσκονται 

στην περιοχή των 1.2-1.5 μονάδων δείχνοντας την σημαντική επιρροή της μερικής πίεσης 

του μέσου αεριοποίησης. Επίσης παρατήρησαν τις διακυμάνσεις στην ενεργότητα του 

εξανθρακώματος λιγνίτη που προετοιμάστηκε από τον ίδιο πρωτογενή άνθρακα υπό 

διαφορετικές συνθήκες πυρόλυσης εξαιτίας της διαφοράς στη μορφολογική φύση. Η 

επιρροή των μορφολογικών αλλαγών του εξανθρακώματος κατά τη διάρκεια 

αεριοποίησης με ατμό στην ενεργότητα εξαιτίας των διακυμάνσεων στην εσωτερική 

επιφάνεια των πόρων επίσης αναφέρθηκε από τους  Czechowskia και Kidawaa [28]. 

Αυτοί εκτίμησαν ποσοτικά την επιρροή από τα πειραματικά ευρήματα της διαδικασίας 

αεριοποίησης με ασφαλτώδη εξανθράκωμα λιγνίτη που προετοιμάστηκε στους 900 °C. Σε 

πειραματική έρευνα  από τον Υe et al. [29] με εξανθράκωματα λιγνίτη που προέρχονται 

από λιγνίτες με διαφορετική τάξη άνθρακα σε περιβάλλον ατμού/CO2 παρατηρήθηκε 

υψηλή ενεργότητα για τον χαμηλής τάξης άνθρακα και αντιστρόφως. Οι Korzh και 

Bortyshevskyi [30] μελέτησαν την αεριοποίηση Ουκρανικού λιγνίτη σε εναιώρημα 
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απιονισμένου νερού υπό υπερκρίσιμες συνθήκες και παρατήρησαν ότι το 80% του H2 και 

Ο2 του αέριου προϊόντος είχε προέλευση από το νερό [31].  

Οι διάφορες χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της αεριοποίησης με 

ατμό είναι οι εξής: 

Ετερογενής αντίδραση αεριοποίησης με ατμό: 

C + H2O → H2 + CO         (k1)                  (1) 

Ομοιογενής αντίδραση αερίου νερού προς τα εμπρός: 

Η2Ο + CO → H2 + CO2      (k2)                   (2) 

Ομοιογενής αντίδραση αερίου νερού προς τα πίσω: 

Η2 + CO2 → H2Ο + CO     (k3)                   (3) 

Ετερογενή αντίδραση Βoudouard 

C + CO2 → 2CO                (k4)                   (4)  

 

2.2.5 Αέρια Προϊόντα 

 

2.2.5.1 Παραγωγή Αέριων Προϊόντων από Αεριοποίηση με CO2 

Η παραγωγή αέριων προϊόντων κατά την αεριοποίηση λιγνίτη με διοξείδιο του άνθρακα 

μπορεί να διαιρεθεί σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, δηλαδή από θερμοκρασίες 600 

μέχρι 650 °C, τα αέρια προϊόντα είναι κυρίως H2, CO, CH4, υγρά (tars) καθώς και άλλοι 

υδρογονάνθρακες. Τα υγρά, το υδρογόνο και οι υδρογονάνθρακες που παράγονται 

προέρχονται από αντιδράσεις πυρόλυσης και αποπτητικοποίησης. 

Στο πρώτο στάδιο παράγεται επίσης και διοξείδιο του άνθρακα που προέρχεται από τη 

διάσπαση των ανθρακικών αλάτων που περιέχονται στην ανόργανη φάση του άνθρακα 

αλλά κυρίως από τη διάσπαση των καρβοξυλικών ομάδων που περιέχονται στην λιγνιτική 

δομή. Τα ανθρακικά άλατα διασπώνται σε θερμοκρασίες 650 με 750 °C. 

Κύριο αέριο προϊόν της αεριοποίησης με διοξείδιο του άνθρακα είναι το CO και παράγεται 

τόσο κατά το στάδιο της αεριοποίησης όσο και κατά το στάδιο της πυρόλυσης μέσω της 

αντίδρασης Boudouard της οποίας είναι μοναδικό προϊόν. Σε σχέση με τα υπόλοιπα αέρια 

προϊόντα το CO βρίσκεται σε μεγαλύτερη ποσότητα και μπορεί να μετρηθεί καθ΄ όλη  τη 

διάρκεια της αντίδρασης.  
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Η παραγωγή του μονοξειδίου του άνθρακα στην αεριοποίηση με διοξείδιο του άνθρακα 

αρχίζει από τους 150 έως 200 °C. Στο πρώτο στάδιο, ο ρυθμός σχηματισμού του 

μονοξειδίου του άνθρακα είναι χαμηλός (περίπου 1 cm3/(min*g λιγνίτη χτυ). Όταν 

αυξάνεται η θερμοκρασία, ο ρυθμός που σχηματίζεται το μονοξείδιο του άνθρακα 

αυξάνεται απότομα, δηλαδή σε θερμοκρασίες 500-550 °C  είναι αρκετά μεγαλύτερος 

(περίπου 10 cm3/(min*g λιγνίτη χτυ) σε σύγκριση με αυτόν σε μικρότερες θερμοκρασίες. 

Όταν τα πτητικά στο πρώτο στάδιο θα έχουν απομακρυνθεί από τη λιγνιτική δομή στις 

χαμηλές θερμοκρασίες, στο δεύτερο στάδιο σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 600 °C 

κυριαρχεί ο σχηματισμός του μονοξειδίου του άνθρακα. Ο σχηματισμός του στο στάδιο 

της αεριοποίησης αυξάνεται απότομα όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 600 °C.  

Ο ρυθμός σχηματισμού του μονοξειδίου του άνθρακα στο στάδιο της αεριοποίησης είναι 

δύο τάξεις μεγέθους μεγαλύτερο από αυτόν στο πρώτο στάδιο, δείχνοντας έτσι πόσο 

μεγάλη σημασία έχει η θερμοκρασία στις αντιδράσεις σχηματισμού CO. 

Στην αεριοποίηση λιγνίτη με διοξείδιο του άνθρακα το CO που παράγεται προέρχεται από 

δύο πηγές: από την ετερογενή αντίδραση του άνθρακα του λιγνίτη με διοξείδιο του 

άνθρακα, αλλά και από τη διάσπαση οξυγονούχων ομάδων που περιέχουν ένα άτομο 

οξυγόνου (αιθερικές, φαινολικές, καρβονυλικές λειτουργικές ομάδες). Οι καρβονυλικές, 

αιθερικές, φαινολικές ομάδες του λιγνίτη είναι σταθερά συνδεδεμένες και απαιτούν υψηλές 

ενέργειες για τη διάσπαση τους. 

Στο πρώτο στάδιο το μονοξείδιο του άνθρακα παράγεται σε χαμηλές θερμοκρασίες 

(μικρότερες των 500 °C) από  τη διάσπαση κυρίως υδροξυλικών ομάδων που αντιδρούν 

με τον άνθρακα της λιγνιτικής δομής προς H2 και CO. Ο ρυθμός σχηματισμού CO 

αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, καθώς σε θερμοκρασίες πάνω από 550 °C 

σταδιακά αρχίζει: α) η ετερογενής αντίδραση Boudouard που παράγει μονοξείδιο του 

άνθρακα  β) η διάσπαση των μονο-οξυγονούχων ομάδων προς CO. 

Σε θερμοκρασίες πάνω από 650 °C  οπού λαμβάνει μέρος το δεύτερο στάδιο, το 

μονοξείδιο του άνθρακα σχηματίζεται μέσω δύο παράλληλων δρόμων. Σε Τ> 700 °C 

διασπώνται οι ετεροατομικές, καρβονυλικές και φαινολικές ομάδες που περιέχουν 

οξυγόνο σχηματίζοντας CO. Απαιτούνται υψηλές ενέργειες για να διασπαστούν αυτές οι 

ομάδες επειδή είναι ισχυρά συνδεδεμένες. Ταυτόχρονα, μέσω της αντίδρασης Boudouard, 

ο άνθρακας της λιγνιτικής δομής αντιδρά με το CO2 σχηματίζοντας CO. Η αντίδραση αυτή 

παράγει σημαντικές ποσότητες CO και οδηγεί σε πλήρη μετατροπή του οργανικού υλικού. 

Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία επιταχύνεται η ενδόθερμη αντίδραση Boudouard και 

διασπώνται οι σταθερότερες μονο-οξυγονούχες ομάδες. Σχηματίζεται έτσι με υψηλούς 

ρυθμούς το CO κατά το δεύτερο στάδιο. 
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Επίσης στο πρώτο στάδιο (πυρόλυσης-αποπτητικοποίησης) παράγεται μεθάνιο καθώς 

και άλλοι υδρογονάνθρακες σε μικρές ποσότητες (C2H6, C2H4 κλπ). Στο δεύτερο στάδιο 

συνεχίζουν να ανιχνεύονται ίχνη υδρογονανθράκων που παράχθηκαν στο πρώτο στάδιο 

και προέρχονται από τις υπολοιπόμενες πτητικές δομές που εκλύονται πιο αργά (η 

΄΄ουρά΄΄ της πυρόλυσης) επειδή είναι πιο σταθερές. Σε όλες τις συνθήκες το μεθάνιο 

βρίσκεται σε μεγαλύτερες αναλογίες από τους υπόλοιπους υδρογονάνθρακες. 

Κύριος υδρογονάνθρακας κατά την αεριοποίηση ελληνικού λιγνίτη με διοξείδιο του 

άνθρακα είναι το μεθάνιο και παράγεται μέσω της απελευθέρωσης μεθοξυλικών ομάδων 

αλλά κυρίως από την διάσπαση αλειφατικών ομάδων και μεθοξυ-ομάδων. Το CH4 

παράγεται στο πρώτο στάδιο σε θερμοκρασίες μικρότερες των 650 °C μέσω αντιδράσεων 

πυρόλυσης. Στο πρώτο στάδιο, ο ρυθμός σχηματισμού μεθανίου είναι ανάλογος με τον 

ρυθμό σχηματισμού μονοξειδίου του άνθρακα στο ίδιο στάδιο. 

Από τους ανώτερης τάξης υδρογονάνθρακες (C2-C5), αυτοί που παράγονται σε σχετικά 

μεγαλύτερες ποσότητες μέσω της αεριοποίησης Ελληνικού λιγνίτη με CO2 είναι το αιθάνιο 

(C2H6) και το αιθυλένιο (C2H4). Προέρχονται είτε από διάσπαση βαρύτερων κλασμάτων 

που πυρολύονται είτε από υδρογόνωση ριζών C2H5 ή C2H3 από πλευρικές αλυσίδες της 

αρωματικής δομής. 

Ένα άλλο επίσης σημαντικό προϊόν της αεριοποίησης λιγνίτη με διοξείδιο του άνθρακα 

είναι το υδρογόνο αφού είναι ενεργειακά ωφέλιμο. Προέρχεται από την αφυδρογόνωση 

υδρογονο-αρωματικών δομών. Η διάσπαση των υδροαρωματικών δομών σε χαμηλές 

θερμοκρασίες οδηγεί στην έκλυση μοριακού υδρογόνου. Σε ίδιες θερμοκρασίες όταν δύο 

ρίζες υδρογόνου ενώνονται, σχηματίζεται μοριακό υδρογόνο. κύρια όμως πηγή μοριακού 

υδρογόνου είναι τα αρωματικά υδρογόνα των βενζυλικών δακτυλίων [17].   

 

2.2.5.2 Παραγωγή Αέριων Προϊόντων από Αεριοποίηση με Η2Ο 

Έρευνα απάνω στην αεριοποίηση λιγνίτη με ατμό έγινε από τους Yunfei Wang και 

Quansheng Liu [32].  Χρησιμοποιήθηκε αντιδραστήρας σταθερής κλίνης και λιγνίτες τριών 

διαφορετικών τάξεων: 

 Λιγνίτης SL (από το ανθρακωρυχείο Shengli στην Μογγολία της Κίνας) 

 Λιγνίτης SH (από το ανθρακωρυχείο Shenhua Shangwan στην Μογγολία της Κίνας) 

 Λιγνίτης ΤΤ (από το ανθρακωρυχείο Tavan Tolgoi της Μογγολίας) 

Οι συγκεντρώσεις των H2, CO, CH4 και CO2 στα παραγόμενα αέρια προσδιορίστηκαν 

ποσοτικά σε διαστήματα 5 λεπτών χρησιμοποιώντας αέριο χρωματογράφο (Agilent 

7890A) εξοπλισμένο με ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας. Μετά την ολοκλήρωση της 
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αντίδρασης αεριοποίησης (ο μέγιστος σχετικός ρυθμός μεταβολής των συστατικών H2, 

CO, CH4 και CO2 δεν υπερέβη το 0.1 %), η ροή του απιονισμένου νερού σταμάτησε. Για 

να γίνει ακριβέστερος προσδιορισμός των προϊόντων αεριοποίησης χρησιμοποιήθηκε 

ήλιο ως φέρον αέριο για τη χρωματογραφία. 

Οι κύριες αντιδράσεις που έλαβαν χώρα είναι οι εξής: 

1. C + H2O→ CO +H2 (Αντίδραση αεριοποίησης με ατμό, ΔΗ= 118.9 kJ/mol) 

2. CO + H2O → CO2 + H2 (Αντίδραση Μετατόπισης Υδραερίου, ΔH = −45.2 kJ/mol) 

 

Με τη αύξηση του βαθμού άνθρακα η θερμοκρασία προκατεργασίας των δειγμάτων SL, 

SH και TT αυξήθηκε διαδοχικά και ήταν 592 °C, 625 °C και 724 °C αντίστοιχα. Καθώς 

αυξήθηκε θερμοκρασία της αντίδρασης αυξήθηκαν οι ρυθμοί παραγωγής και των τριών 

δειγμάτων λιγνίτη. Όταν επιτεύχθηκε η θερμοκρασία για το μέγιστο ρυθμό παραγωγής 

αερίου, η παραγωγή των H2, CO και CO2 στα προϊόντα αεριοποίησης και από τα τρία 

δείγματα λιγνίτη άρχισε να επιβραδύνεται. Οι ρυθμοί παραγωγής των αερίων προϊόντων 

για το SH και TT έδειξαν μια ανοδική τάση κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης 

θερμοκρασίας αεριοποίησης ατμού (Programming temperature). Η αεριοποίηση με ατμό 

των δειγμάτων  SL, SH και TT έληξε όταν η διεργασία ισοθερμικής αντίδρασης έφτασε 

τους 850 °C και ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της αντίδρασης ήταν 317 

λεπτά, 337 λεπτά και 412 λεπτά αντίστοιχα.  

Κατά τη διάρκεια της διεργασίας αεριοποίησης με ατμό στην προγραμματισμένη 

θερμοκρασία, τα κυρίαρχα προϊόντα αεριοποίησης από την αεριοποίηση με ατμό του SH 

ήταν το H2 και το CO2 και αυτά του TT ήταν το H2 και το CO. Στους 694 °C επιτεύχθηκε ο 

μέγιστος ρυθμός παραγωγής των αέριων προϊόντων H2 [0.73 mmol/(min*g)] και CO2 [0.26 

mmol/(min*g)] από το SL, ενώ ο μέγιστος ρυθμός παραγωγής του CO [0.04 

[mmol/(min*g)] επιτεύχθηκε στους 814 °C. Στους 835 °C επιτεύχθηκαν οι μέγιστοι ρυθμοί 

παραγωγής των αερίων προϊόντων Η2 [1.07 mmol/(min*g)] και CO [0.14 [mmol/(min*g)] 

από το SH, ενώ ο μέγιστος ρυθμός παραγωγής του CO2 [0.49 mmol/(min*g)] ήταν στους 

845 °C. Στους 850 °C, όταν η προγραμματισμένη θερμοκρασία έφτασε τη μέγιστη τιμή 

της, οι ρυθμοί παραγωγής των αέριων προϊόντων H2 και CO από το TT ήταν 0.37 και 0.27 

mmol/(min*g), αντίστοιχα, η παραγωγή του CO2 ήταν πολύ αργή. Οι συνολικές ποσότητες 

του H2 για τα SL, SH και TT ήταν 75.54, 78.45 και 29.36  mmol/g, αντίστοιχα, οι συνολικές 

ποσότητες του CO για τα SL, SH και ΤΤ ήταν 4.38, 8.61 και 14.65 mmol/g, αντίστοιχα, και 

οι συνολικές ποσότητες του CO2 για τα SL, SH και TT ήταν 27.98, 35.04 και 3.46 mmol/g, 

αντίστοιχα. Σημαντικά περισσότερο CO παράχθηκε από το TT, σε σχέση με το SL και SH, 

και λιγότερο CO2 και Η2  παράχθηκε σε σχέση με το SL και το SH. Αυτά τα αποτελέσματα 
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έδειξαν ότι το SL και το SH ήταν πιο κατάλληλα στην παραγωγή αέριου προϊόντος με 

υψηλό περιεχόμενο σε H2. Το περιεχόμενο σε άνθρακα του SL είναι μικρότερο από αυτό 

του SH, οπότε λιγότερο H2 παράγεται μέσω της αντίδρασης αεριοποίησης του άνθρακα 

(Εξίσωση 1) στο SL απ’ ότι στο SH δείχνοντας έτσι την μεγάλη σημασία που έχει η τάξη 

του άνθρακα στην παραγωγή υδρογόνου αφού όσο  μεγαλύτερη είναι η τάξη του άνθρακα 

τόσο μεγαλύτερη θα είναι η παραγωγή του υδρογόνου. Δεν υπάρχει καμιά σημαντική 

διαφορά στον ρυθμό παραγωγής CO2 μεταξύ του SL και του SH στη θερμοκρασιακή 

περιοχή 550-694 °C, ενώ παράλληλα ο ρυθμός παραγωγής του CO2 στο SH είναι πολύ 

μεγαλύτερος από αυτόν του SL στη θερμοκρασιακή περιοχή των 694-850 °C. Δηλαδή, η 

πρόοδος της αντίδρασης μετατόπισης υδραερίου στο SH (Εξίσωση 2) είναι πιο έντονη σε 

σχέση με το SL. Αυτά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αθροιστική ποσότητα του Η2 που 

παράγεται από την αεριοποίηση με ατμό του SH ήταν μεγαλύτερη από αυτήν που 

παράχθηκε από την αεριοποίηση του SL. Αν και η περιεκτικότητα σε άνθρακα του ΤΤ είναι 

μεγαλύτερη μεταξύ των τριών  δειγμάτων άνθρακα, ο ρυθμός παραγωγής του CO2 

βρέθηκε να είναι πολύ χαμηλότερος από αυτόν του SL και του SH. Επομένως, κατά τη 

διεργασία αεριοποίησης με ατμό, η αντίδραση αεριοποίησης του άνθρακα (Εξίσωση 1) 

είναι η κύρια αντίδραση, και η πρόοδος της αντίδρασης μετατόπισης υδραερίου (Εξίσωση 

2) είναι μικρότερη από αυτήν στα δείγματα SL και SH. Ως αποτέλεσμα,  η συνολική 

ποσότητα του Η2 στο TT είναι η χαμηλότερη, και αυτήν του CO είναι η υψηλότερη. 
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Κεφάλαιο 3 

3.1 Πειραματική Διάταξη 
 

3.1.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η πειραματική διάταξη και οι τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν για να υλοποιηθεί το παρόν πείραμα αεριοποίησης λιγνίτη [33]. 

Επίσης παρουσιάζονται αναλυτικά τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνουν οι 

μετρήσεις με το σύστημα ανάλυσης αντιδρώντων προϊόντων. 

Η πειραματική διάταξη (Σχήμα 4) αποτελείται από τα εξής τμήματα:  

 Τον αντιδραστήρα σταθερής κλίνης 

 Το σύστημα θέρμανσης του αντιδραστήρα 

 Το σύστημα ρύθμισης και τροφοδοσίας των αντιδρώντων αερίων 

 Το σύστημα τροφοδοσίας υδρατμών  

 Το σύστημα ανάλυσης αντιδρώντων – προϊόντων  

 

Σχήμα 4. Πειραματική διάταξη αεριοποίησης λιγνίτη με αντιδραστήρα αεριοποίησης σταθερής 

κλίνης 
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3.1.2 Σύστημα Τροφοδοσίας Υδρατμών 
 

Για την τροφοδοσία υδρατμών στον αντιδραστήρα, χρησιμοποιήθηκε μια πρόσθετη 

διάταξη που ονομάζεται κορεστής, ο οποίος απεικονίζεται στην Σχήμα 5. 

 

 

Σχήμα 5. Σύστημα τροφοδοσίας υδρατμών. (1) Κεφαλή κορεστή, (2) Φρίτα 

 

Ο κορεστής είναι κατασκευασμένος από γυαλί και η χωρητικότητά του ισούται περίπου με 

50 cm3. Το ήλιο, εισερχόμενο από τον πυθμένα του κορεστή, διαπερνά την πορώδη φρίτα 

(2) και διαχέεται στην κύρια μάζα του νερού που βρίσκεται πάνω από αυτή. Τα αέριο 

συμπαρασύρει τους υδρατμούς που βρίσκονται σε ισορροπία με το υγρό (σύμφωνα με την 

τάση ατμών του νερού) και καταλήγουν μαζί με το υπόλοιπο μείγμα τροφοδοσίας μέσα 

στον αντιδραστήρα. Το νερό εισάγεται από την κεφαλή (1), η οποία στεγανοποιείται για να 

αποφεύγονται απώλειες. Η ένωση του κορεστή με τα υπόλοιπα συστήματα που 

απεικονίζονται στο διάγραμμα ροής πραγματοποιείται με ελαστικούς σωλήνες και για την 
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επίτευξη μεγαλύτερης στεγανοποίησης χρησιμοποιούνται σφικτήρες. Τέλος, ο έλεγχος της 

θερμοκρασίας του νερού πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλου θερμοστοιχείου το 

οποίο τοποθετείται στην κεφαλή (1) και συνδέεται με ψηφιακό θερμορυθμιστή (οι αριθμοί 

με πράσινο χρώμα αναφέρονται στο Σχήμα 5). 

 

3.1.3 Σύστημα Ρύθμισης και Τροφοδοσίας των Αντιδρώντων Αερίων 
Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν αέρια, τα οποία ήταν καθαρά 

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

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

ρύθμισης των αντιδρώντων περιελάμβανε: 

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

μανοεκτονωτές μεταβλητής πίεσης. 

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

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

ήταν ατμοσφαιρική. 

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

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

αντιδρώντος 

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

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

κατευθύνεται προς τον αντιδραστήρα αεριοποίησης είτε να τον παρακάμπτει και να 

οδηγείται στο σύστημα ανάλυσης. 

• Ένα ροόμετρο φυσαλίδας για την μέτρηση της ροής από το αντίστοιχο ροόμετρο 

μεταβλητής παροχής ή για τη μέτρηση της συνολικής παροχής αντιδρώντων (όταν η 

ροή παρέκαμπτε τον αντιδραστήρα αεριοποίησης) ή των προϊόντων (όταν η ροή 

κατευθύνονταν στον αντιδραστήρα αεριοποίησης). 

• Για το σύστημα ροής χρησιμοποιήθηκαν χάλκινοι και πλαστικοί σωλήνες 

πολυαιθυλενίου (HDPE), διαμέτρου 1/8 in. 

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

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

ροόμετρο φυσαλίδας για να επιτευχθεί η επιθυμητή σύσταση και ογκομετρική παροχή 

εισόδου στον αντιδραστήρα αεριοποίησης. Η συνολική ογκομετρική παροχή του 

αντιδρώντος μείγματος καθορίζονταν στην επιθυμητή τιμή με την αραίωση του 

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

ρεύμα κατευθύνονταν με τη βοήθεια του συστήματος τριόδων βαλβίδων στο σύστημα 
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ανάλυσης για το έλεγχο της σύστασης. Αν υπήρχε απόκλιση μεταξύ της σύστασης των 

αντιδρώντων και τις επιθυμητές τιμές διορθώνονταν οι παροχές στα ροόμετρα μεταβλητής 

παροχής και τα αντιδρώντα κατευθύνονταν εκ νέου στο σύστημα ανάλυσης για τον έλεγχο 

της σύστασής τους. Η συνολική παροχή των αντιδρώντων διατηρήθηκε ίση με 30 cm3/min 

και οι μετρήσεις διεξήχθησαν σε συνολική πίεση 1 atm. Με τη χρήση σαπουνοδιαλύματος 

στις συνδέσεις των συσκευών, των σωληνώσεων και συγκρίνοντας την ογκομετρική 

παροχή κατά τη διέλευση ή την παράκαμψη του αντιδραστήρα αεριοποίησης γινόταν 

έλεγχος για τυχόν διαρροές στο σύστημα. 

 

3.1.4 Σύστημα Θέρμανσης του Αντιδραστήρα Αεριοποίησης 

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας του αντιδραστήρα αεριοποίησης πραγματοποιούνταν με 

θερμορυθμιστή ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με θερμοστοιχείο που βρίσκονταν στο ύψος 

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

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

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

επιθυμητή θερμοκρασία. 

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

επιλογή καθορίζει το είδος και τα χαρακτηριστικά του. Η λειτουργία του θερμοστοιχείου 

βασίζεται στο φαινόμενο Peltier, κατά το οποίο μεταξύ δυο σημείων σύνδεσης δυο 

διαφορετικών μετάλλων ή ημιαγωγών που βρίσκονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες 

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

μέσο που μετατρέπει τη διαφορά θερμοκρασίας σε διαφορά δυναμικού. Έτσι 

επιτυγχάνεται η μετατροπή ενός φυσικού μεγέθους (θερμοκρασία) στην αναλογική 

περιοχή ηλεκτρικών σημάτων. Η μαθηματική σχέση που συνδέει τη διαφορά 

θερμοκρασίας (ΔΤ) με την εμφανιζόμενη διαφορά δυναμικού (ΔV) απεικονίζεται 

παρακάτω: 

ΔΤ = Α(ΔV) + Β(ΔV)2 + C(ΔV)3 (3.1) 

Τα χαρακτηριστικά του θερμοστοιχείου Κ για την παρούσα πειραματική διάταξη ήταν: 
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Πίνακας 5: Στοιχεία θερμοστοιχείου 

 
 

3.1.5 Πειραματικός Αντιδραστήρας Αεριοποίησης Σταθερής Κλίνης 

Ο Αντιδραστήρας Αεριοποίησης Σταθερής Κλίνης (Σχήμα 6) κατασκευάστηκε από γυάλινο 

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

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

τα δείγματα λιγνίτη. Για να μη ξεπερνιούνται τα 5-7 mm συνολικού ύψους της κλίνης 

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

συγκέντρωσης και θερμοκρασίας στο εσωτερικό της να θεωρούνται αμελητέες. Ο 

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

διακρίνεται και στο Σχήμα 6 έτσι ώστε υποβοηθούμενος από το φούρνο μέσω των 

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

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

κλίνης.  

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

της περιοχής αντίδρασης) εφαρμόζονταν ειδικά λάστιχα και με τις κατάλληλες ενώσεις 

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

περαιτέρω στεγανοποίηση γινόταν με χρήση σφικτήρων κατά τη σύνδεση των λάστιχων 

στο υπόλοιπο σύστημα. (Οι αριθμοί με το κόκκινο χρώμα αντιστοιχούν στο Σχήμα 6) 
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Σχήμα 6. Αντιδραστήρας Αεριοποίησης Σταθερής Κλίνης (ΑΑΣΚ). Σχηματική απεικόνιση: (1: 

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

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

 

3.1.6 Σύστημα Ανάλυσης  

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

χρωματογράφο (Gas Chromatographer).Το σύστημα ανάλυσης περιελάβανε έναν αέριο 

χρωματογράφο Shimadzu (GC-14B) εξοπλισμένο με ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας 

(TCD), ανιχνευτή ιοντισμού φλόγας (FID) και δύο χρωματογραφικές στήλες πλήρωσης, 

μία στήλη Porapac QS (10ft×1/8in.) και μία στήλη Molecular Sieve 13X (10ft×1/8in.). Ο 

διαχωρισμός του διοξειδίου του άνθρακα, του νερού και των ανώτερων υδρογονανθράκων 

(C ≥ 2) λάμβανε χώρα στη χρωματογραφική στήλη Porapaq QS. Το υδρογόνο, το 

μονοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και το οξυγόνο διαχωρίζονταν στη χρωματογραφική 

στήλη Molecular Sieve 13X. Οι δύο στήλες ήταν συνδεδεμένες σε σειρά με δύο 

πνευματικές βαλβίδες αυτόματης δειγματοληψίας και βρίσκονταν τοποθετημένες σε 

θάλαμο ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας. 

 

3.2 Μέθοδος Παρασκευής Εξανθρακωμάτων  
Για την παραγωγή τόσο των εξανθρακωμάτων χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή καύσιμα με 

κοκκομετρία 0.2 – 3 mm, τα οποία αρχικά ξηράνθηκαν για 16 h στους 120 °C. Στην 
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συνέχεια 75 gr του δείγματος εισήχθησαν σε σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα (Inconel® 

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

για τη θερμική επεξεργασία του λιγνίτη. Οι θερμοκρασίες κατεργασίας που εξετάστηκαν 

ήταν 300 oC (φρύξη), 500 oC (ήπια εξανθράκωση) και 800 οC (εξανθράκωση). Σε κάθε 

περίπτωση, η θερμική επεξεργασία έλαβε χώρα υπό ροή Ν2 (250 cm3/min) και ρυθμό 

θέρμανσης 2 οC/min, ως την τελική θερμοκρασία εξανθράκωσης, η οποία διατηρούνταν 

σταθερή για 1 h. Στην συνέχεια τα δείγματα ψύχθηκαν με φυσικό τρόπο υπό την ίδια ροή 

Ν2.  

 

3.3 Διαδικασία Πειράματος 
Προκειμένου να διεξαχθεί το πείραμα ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία. Αρχικά 

προετοιμαζόταν το καύσιμο σε ζυγαριά ακριβείας έτσι ώστε να είναι 100 mg και έπειτα 

τοποθετούνταν στον αντιδραστήρα αεριοποίησης σταθερής κλίνης. Στη συνέχεια γινόταν 

προκατεργασία με ροή  ηλίου για μία ώρα  έως τους 300 °C. Ακολούθως εισαγόταν το 

μέσο αεριοποίησης το οποίο ήταν είτε καθαρό διοξείδιο του άνθρακα είτε μίγμα ηλίου με 

νερό σε αναλογία 90% He / 10 % H2O. Αμέσως μετά προσδιοριζόταν η συγκέντρωση των 

αντιδρώντων αερίων μέσω του ροομέτρου φυσαλίδας έτσι ώστε η ροή τους να είναι 30 

ml/min. Έπειτα το ρεύμα τροφοδοσίας οδηγούνταν στο σύστημα ανάλυσης όπου γινόταν 

η ακριβής μέτρηση των συγκεντρώσεων των αντιδρώντων και φαινόταν εάν υπήρχαν 

διαρροές στο σύστημα. Τέλος γινόταν η μέτρηση των προϊόντων της αεριοποίησης ανά 15 

λεπτά με χρήση αέριας χρωματογραφίας σε θερμοκρασίες 300 - 950 °C με ρυθμό 

θέρμανσης 2 °C/min. 
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Κεφάλαιο 4 

4.1 Απόδοση Πυρόλυσης  σε Στερεά, Υγρά και Αέρια Προϊόντα 
Για τον υπολογισμό της απόδοσης εξανθράκωσης, ζυγιζόταν το στερεό υπόλειμμα καθώς 

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

απόδοση προς αέρια προϊόντα προέκυπτε από τη διαφορά του αρχικού βάρους και του 

βάρους των στερεών και υγρών κλασμάτων της εξανθράκωσης. Στο Σχήμα 7 

απεικονίζεται η % κ.β. απόδοση προς στερεά (S), υγρά (L) και αέρια (G) προϊόντα της 

πυρόλυσης του λιγνίτη στους 300, 500 και 800 οC. Για το δείγμα LG η αύξηση της 

θερμοκρασίας κατεργασίας ελαττώνει την απόδοση του στερεού κλάσματος από 88% 

στους 300  οC, σε 73,5% και 57,7% στους 500 και 800 οC, αντίστοιχα, ενώ αυξάνει την % 

κ.β. απόδοση προς αέρια από 3% στους 500 οC σε 27,2% στους 800 οC. Στην περίπτωση 

των υγρών προϊόντων η απόδοση μεγιστοποιείται στην ενδιάμεση θερμοκρασία 

επεξεργασίας των 500 οC (41% κ.β.). Τα αποτελέσματα βρίσκονται σε συμφωνία με την 

συμπεριφορά που ακολουθείται στη θερμική επεξεργασία στερεών καυσίμων, όπου 

καθώς εντείνεται η επεξεργασία αυξάνεται το κλάσμα προς αέρια προϊόντα και μειώνεται 

το κλάσμα των στερεών, ενώ η %κ.β. απόδοση προς υγρά μεγιστοποιείται σε ενδιάμεσες 

θερμοκρασίες. 

 

 

Σχήμα 7. Επί τοις εκατό κατά βάρος απόδοση σε στερεά, υγρά και αέρια προϊόντα της πυρόλυσης 
του λιγνίτη 
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4.2 Αξιολόγηση Μεθοδολογίας Χαρακτηρισμού Καυσίμων 

4.2.1 Προσεγγιστική και Στοιχειακή Ανάλυση 

Έγινε προσεγγιστική και στοιχειακή ανάλυση του πρωτογενή λιγνίτη αλλά και των 

εξανθρακωμάτων του όπως φαίνεται παρακάτω στον Πίνακα 6. Με την αύξηση της 

θερμοκρασίας πυρόλυσης, τα πτητικά και το οξυγόνο μειώνονται ενώ ταυτόχρονα η τέφρα 

και ο σταθερός άνθρακας αυξάνονται. 

 

Πίνακας 6: Στοιχειακή, προσεγγιστική ανάλυση και θερμογόνος δύναμη των καυσίμων 

 

 

4.2.2 Ανάλυση BΕΤ 

Σύμφωνα με την ανάλυση BET που έγινε σε λιγνίτη και στα εξανθρακώματα του που 

πυρολύθηκαν σε θερμοκρασίες 300, 500 και 800 °C παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

στον παρακάτω πίνακα 7. Το συμπέρασμα είναι ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας 

θερμικής επεξεργασίας αυξάνεται η ειδική επιφάνεια των εξανθρακωμάτων. Ειδικότερα σε 

θερμοκρασία πυρόλυσης 800 °C λαμβάνει χώρα μια ραγδαία αύξηση που φτάνει την τιμή 

των 190.626 m2/gr. Όσο όμως μεγαλύτερη είναι η ειδική επιφάνεια τόσο περισσότερες 

ενεργοποιημένες θέσεις θα είναι προσιτές για το μέσο αεριοποίησης αυξάνοντας έτσι το 

ρυθμό αεριοποίησης, οπότε καταλληλότερο είδος λιγνίτη προς αεριοποίηση είναι αυτό 

που έχει πυρολυθεί στους 800 °C. 

 



50 
 

Πίνακας 7: Ειδική επιφάνεια του πρωτογενή λιγνίτη και των εξανθρακωμάτων του μετά από 
ανάλυση BET 

 SBET, m2/gr 

LG 7.174 

LG300 4.487 

LG500 19.468 

LG800 190.626 

    

4.2.3 Ανάλυση FT-IR 

Μετά από υπέρυθρη φασματοσκοπία μετασχηματισμού Fourier  (FT-IR) που έγινε στα 

δείγματα λιγνίτη δημιουργήθηκε το παρακάτω σχήμα (Σχ. 8). Παρατηρήθηκαν διαφορές 

στα φάσματα σε εύρη κυματαριθμών 1400-1800 cm-1 και 3000-3700 cm-1. Στους 

τελευταίους κυματαριθμούς οι κορυφές σχηματίζονται εξαιτίας της παρουσίας 

υδροξυλομάδων, οι οποίες εξαφανίζονται στα θερμικά επεξεργασμένα δείγματα 

δείχνοντας έτσι την μειωμένη περιεκτικότητα σε υγρασία των εξανθρακωμάτων. Σε 

χαμηλότερους κυματαριθμούς (1400-1800 cm-1) οι κορυφές που παρατηρούνται 

οφείλονται στην ύπαρξη διπλού αρωματικού δεσμού C=C, καρβοξυλικών και 

καρβονυλικών ομάδων. Όταν αυξάνεται η θερμική επεξεργασία ελαττώνεται  δραστικά η 

ένταση αυτών των κορυφών δείχνοντας έτσι την τάση προς ανθρακοποίηση των 

εξανθρακωμάτων και την μείωση του πληθυσμού των ομάδων που αναφέρθηκαν λόγω 

του ότι αναδιοργανώνεται το ανθρακικό περιεχόμενο και απελευθερώνεται η πτητική ύλη.  

 

Σχήμα 8. Υπέρυθρη φασματοσκοπία μετασχηματισμού Fourier (FT-IR) σε δείγματα λιγνίτη 
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4.2.4 Ανάλυση SEM 

Παρακάτω δίνονται οι εικόνες SEM (Σχήμα 9) των δειγμάτων λιγνίτη σε διαφορετική 

μεγέθυνση και όπως φαίνεται παρατηρούμε ότι: 

 Σε θερμοκρασία πυρόλυσης 300 °C εμφανίζονται πόροι στην επιφάνεια του 

εξανθρακώματος εξαιτίας της απελευθέρωσης των πτητικών 

 Η πυρόλυση στους 500 °C δημιουργεί ρωγμές στα εξανθρακώματα επειδή 

συνεχίζεται να απελευθερώνεται η πτητική ύλη με συνέπεια να φράζουν οι πόροι. 

 Στους 800 °C η δομή του λιγνίτη γίνεται πιο πυκνή. 

 

Σχήμα 9. Εικόνες ανάλυσης SEM δειγμάτων λιγνίτη 

 

4.2.5 Ανάλυση TGA 

Εκτός από τον πρωτογενή λιγνίτη, τα παραγόμενα εξανθρακώματα εξετάστηκαν με τη 

θερμοβαρυτική ανάλυση (TGA) υπό αδρανή (N2) και αντιδρώσα ατμόσφαιρα (O2). 

Παρατηρώντας τις καμπύλες της  ανάλυσης υπό αδρανή ατμόσφαιρα (Σχ. 10), τρία στάδια 

μπορούν να αναλυθούν με λεπτομέρεια. Το πρώτο στάδιο της ξήρανσης σε θερμοκρασίες 



52 
 

μικρότερες των 200 oC, όπου η απώλεια βάρους οφείλεται στην απελευθέρωση της 

υγρασίας. Το δεύτερο στάδιο της πυρόλυσης σε θερμοκρασίες μεταξύ 200 και 725  oC κατά 

τη διάρκεια του οποίου λαμβάνει χώρα η μεγαλύτερη απώλεια μάζας λόγω της 

αποδέσμευσης της πτητικής ύλης. Τέλος το τρίτο στάδιο της συμπύκνωσης σε 

θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 725 oC όπου παρατηρείται μικρή απώλεια βάρους λόγω 

της  θερμικής διάσπασης συμπυκνώσιμων υδρογονανθράκων μεγάλου μοριακού βάρους 

(πίσσα) αλλά και πιθανών ανακατατάξεων του εναπομείναντος ανθρακικού περιεχομένου. 

Σε ότι αφορά την ανάλυση υπό αντιδρώσα ατμόσφαιρα, η διαδικασία καύσης του λιγνίτη 

μπορεί να χωριστεί σε δύο στάδια. Στο στάδιο της απελευθέρωσης και καύσης της 

πτητικής ύλης και στο στάδιο της καύσης του παραγόμενου  εξανθρακώματος. Από τις 

καμπύλες του διαγράμματος του Σχήματος 10 προκύπτει ότι η διαδικασία της καύσης του 

LG800 λαμβάνει χώρα σε υψηλότερη θερμοκρασία από αυτή του πρωτογενούς καυσίμου, 

γεγονός που αποδίδεται στην απελευθερωμένη πτητική ύλη σε συνδυασμό με το 

αυξημένο ποσοστό της τέφρας του LG800. 

Τέλος, τόσο σε ατμόσφαιρα Ν2 όσο και O2, παρατηρήθηκε ότι η μικρότερη απώλεια 

βάρους σημειώνεται στον LG800, γεγονός το οποίο αποδίδεται στη μειωμένη υγρασία και 

περιεκτικότητα σε πτητική ύλη του εξανθρακώματος στους 800 oC σε σχέση με τον 

πρωτογενή λιγνίτη αλλά και τα εξανθρακώματα στους 300 oC και 500 oC αντίστοιχα. 

 

Σχήμα 10. Θερμοσταθμική ανάλυση πρωτογενούς καυσίμου και εξανθρακωμάτων σε ατμόσφαιρα 

Ν2 (αριστερά), O2 (δεξιά) 
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4.3 Μελέτη Αναμόρφωσης Λιγνίτη και των Εξανθρακωμάτων του 

4.3.1 Επίδραση της Θερμοκρασίας στην Αεριοποίηση με CO2  
Στο Σχήμα 11 απεικονίζεται το μοριακό κλάσμα CO2 συναρτήσει της θερμοκρασίας στην 

αεριοποίηση με CO2. Μέσω της αντίδρασης Boudouard (C+CO2  2CO) καταναλώνεται το 

CO2 σχηματίζοντας έτσι τις καμπύλες οι οποίες ξεκινούν περίπου στους 450 °C και 

ολοκληρώνονται σε θερμοκρασία ≈ 850 °C. Οι καμπύλες του LG, LG300 και LG500 

παρουσιάζουν μέγιστο σε θερμοκρασία ≈ 690 °C ενώ η καμπύλη του LG800 παρουσιάζει 

μέγιστο σε θερμοκρασία ≈ 720 °C. Γενικά οι καμπύλες αρχίζουν να ΄΄κλείνουν΄΄ όταν 

καταναλώνεται το υλικό που χρησιμοποιήσαμε στο πείραμα, δηλαδή ο λιγνίτης και τα 

εξανθρακώματα του (ο άνθρακας της αντίδρασης Boudouard) και κάποια στιγμή 

σταματάει η αντίδραση. Η διαφορά που αναφέρθηκε προηγουμένως ανάμεσα στα LG-

LG300-LG500 και στο LG800 °C οφείλεται στο ότι όταν επεξεργάζεται θερμικά ο λιγνίτης 

στους 800 °C βελτιώνονται οι ιδιότητες του οπότε αυξάνεται ο σταθερός άνθρακας 

(πίνακας 6) και έτσι μετατοπίζεται η καμπύλη σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες αφού 

καταναλώνεται παραπάνω άνθρακας με διοξείδιο του άνθρακα μέσω της αντίδρασης 

Boudouard. 

 

Σχήμα 11. Μοριακό κλάσμα CO2 συναρτήσει της θερμοκρασίας μετά από αεριοποίηση με CO2 

 

Στο Σχήμα 12 απεικονίζεται το μοριακό κλάσμα του CO (%) συναρτήσει της θερμοκρασίας 

στην αεριοποίηση με CO2. Η αντίδραση μέσω της οποίας σχηματίζεται το CO είναι η 
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αντίδραση Boudouard όπου ένα mol άνθρακα αντιδράει με ένα mol διοξειδίου του 

άνθρακα και παράγονται 2 mol CO. Η αντίδραση αυτή ξεκινάει σε θερμοκρασία ≈ 400 °C 

και τελειώνει περίπου στους 850 °C παρουσιάζοντας μέγιστες τιμές για τα LG και LG300 

στους 680 °C, για το LG500 περίπου στους 700 °C και για το LG800 στους 730 °C. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν την μεγάλη επίδραση που έχει η θερμική επεξεργασία των 

εξανθρακωμάτων στην αεριοποίηση τους καθώς όταν πυρολύονται το πορώδες και η 

ειδική επιφάνεια αυξάνονται σημαντικά με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο ρυθμός 

αεριοποίησης τους καθώς επίσης μετατοπίζονται οι κορυφές σχηματισμού CO σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι η δραστικότητα των δειγμάτων λιγνίτη έχει την εξής 

σειρά: LG800>LG500>LG300>LG με την διαφορά ότι το LG300 και LG έχουν σχεδόν την 

ίδια ικανότητα παραγωγής CO, αφού οι καμπύλες τους συμπίπτουν σχεδόν σε όλα τα 

σημεία. 

 

Σχήμα 12. Μοριακό κλάσμα CO συναρτήσει της θερμοκρασίας μετά από αεριοποίηση με CO2 

 

Ένα άλλο ενεργειακά ωφέλιμο προϊόν της αεριοποίησης του λιγνίτη με CO2 είναι το 

υδρογόνο (Σχ. 13). Οι κύριες αντιδράσεις από τις οποίες παράγεται είναι αυτές όπου ο 

άνθρακας και το μονοξείδιο του άνθρακα αντιδρούν με το νερό (H2O). Το νερό υπάρχει 

κυρίως στα πρώτα στάδια της αεριοποίησης όπου απομακρύνονται τα πτητικά, γι΄ αυτό 

και η παραγωγή του υδρογόνου γίνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Όλες οι καμπύλες 

σχηματισμού H2 ξεκινούν σε θερμοκρασία 300 °C και ολοκληρώνονται περίπου στους 800 
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°C. Τα μέγιστα μοριακά κλάσματα H2 για τα LG, LG300, LG500 και LG800 

παρουσιάσθηκαν σε θερμοκρασίες 420 °C, 460 °C, 480 °C και 510 °C αντίστοιχα.  Οπότε 

η σειρά ενεργότητας του λιγνίτη και των εξανθρακωμάτων του είναι η εξής: 

LG<LG300<LG500<LG800 επειδή κατά την θερμική επεξεργασία του λιγνίτη βελτιώνονται 

οι ιδιότητες του προς παραγωγή H2. 

 

Σχήμα 13. Μοριακό κλάσμα H2 συναρτήσει της θερμοκρασίας  μετά από αεριοποίηση με CO2 

 

Στο Σχήμα 14 φαίνεται η παραγωγή του μεθανίου (CH4) κατά την αεριοποίηση λιγνίτη με 

CO2. Στο δείγμα LG η παραγωγή του μεθανίου ξεκινά περίπου στους 300 °C και 

ολοκληρώνεται περίπου στους 600 °C. Στο LG300 ξεκινά πάλι στους 300 °C αλλά 

τελειώνει στους 700 °C. Στο LG500 αρχίζει 400 °C και ολοκληρώνεται η παραγωγή του 

στους 700 °C. Τέλος στο LG800 δεν παράγεται καθόλου μεθάνιο. Τα μέγιστα μοριακά 

κλάσματα για τα LG και LG300 είναι σε θερμοκρασία 400 °C και για το LG500 στους 480 

°C. Η παραγωγή του μεθανίου λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασίες μικρότερες των 650 °C 

και αυτό συμβαίνει γιατί σε αυτές τις θερμοκρασίες γίνονται οι αντιδράσεις πυρόλυσης και 

αποπτητικοποίησης, οπότε απομακρύνονται τα πτητικά μέσω των οποίων παράγεται το 

μεθάνιο. Οπότε όσο λιγότερη θερμική επεξεργασία έχει υποστεί ο λιγνίτης τόσο 

περισσότερη πτητική ύλη θα περιέχει προς παραγωγή CH4, γι΄ αυτό και η ενεργότητα των 

δειγμάτων λιγνίτη είναι η ακόλουθη: LG800<LG500<LG300<LG καθώς και η παραγωγή 
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του μεθανίου μέσω του LG800 είναι μηδενική αφού έχουν απομακρυνθεί τα πτητικά 

συστατικά. 

 

Σχήμα 14. Μοριακό κλάσμα CH4  συναρτήσει της θερμοκρασίας  μετά από αεριοποίηση με CO2 

 

4.3.2 Επίδραση της Θερμοκρασίας στην Αεριοποίηση με H2O 

Στο Σχήμα 15 απεικονίζεται το μοριακό κλάσμα H2 συναρτήσει της θερμοκρασίας στην 

αεριοποίηση με H2O. Οι αντιδράσεις μέσω των οποίων παράγεται το υδρογόνο είναι οι 

εξής: 

1. C + H2O  CO +H2           (ΔΗ= 118.9 KJ/mol) 

2. CO + H2O  CO2 + H2     (ΔΗ= -45.2 KJ/mol) 

Όλες οι καμπύλες των εξανθρακωμάτων λιγνίτη ξεκινούν σε θερμοκρασία 300 °C και 

ολοκληρώνονται για τα LG, LG300, LG500 και LG800 στους 830 °C, 860 °C, 900 °C, και 

950 °C αντίστοιχα. Τα μέγιστα μοριακά κλάσματα  για τα LG, LG300 και LG500 

παρουσιάζονται σε θερμοκρασία 650 °C ενώ για το LG800 είναι στους 770 °C. Από τις 

καμπύλες φαίνεται η θετική επίδραση που έχει η θερμική επεξεργασία των δειγμάτων 

λιγνίτη στις ιδιότητες του αφού αυξάνεται ο ρυθμός αεριοποίησης τους, με τη διαφορά ότι 

ενώ υπάρχει μια ομοιόμορφη κατανομή των καμπυλών σε θερμοκρασίες 300 °C και 500 

°C, στους 800 °C παρατηρείται μια διαφορά στον ρυθμό αεριοποίησης των προϊόντων. 

Αυτό προφανώς οφείλεται στην ισχυρή επίδραση που έχει η θερμική επεξεργασία σε 
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πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του λιγνίτη και 

περισσότερο στην ειδική επιφάνεια που όπως φάνηκε στην ανάλυση BET είχε μια 

σημαντική αύξηση σε σχέση με τα υπόλοιπα εξανθρακώματα . 

 

Σχήμα 15. Μοριακό κλάσμα H2 συναρτήσει της θερμοκρασίας  μετά από αεριοποίηση με H2O 

 

Στο Σχήμα 16 απεικονίζεται το μοριακό κλάσμα CO συναρτήσει της θερμοκρασίας στην 

αεριοποίηση με νερό. Η κύρια αντίδραση από την οποία παράγεται το CO είναι αυτή όπου 

ο άνθρακας του λιγνίτη αντιδράει με το νερό και δίνουν σαν προϊόντα υδρογόνο και 

μονοξείδιο του άνθρακα. Όλες οι αντιδράσεις σχηματισμού CO ξεκινούν στους 300 °C  και 

ολοκληρώνονται για το LG στους 830 °C, για το LG300 στους 860 °C, για το LG500 στους 

900 °C και για το LG800 στους 950 °C. Τα μέγιστα μοριακά κλάσματα παρουσιάζονται για 

το LG, LG300 και LG500 στους 650 °C ενώ για το LG800 στους 750 °C. Η διαφορά αυτή 

οφείλεται και πάλι όπως και στην παραγωγή του Η2 στις βελτιωμένες ιδιότητες του λιγνίτη 

λόγω τη εκτενής πυρόλυσης στην υψηλή θερμοκρασία των 800 °C, γι’ αυτό και υπάρχει 

μεγαλύτερη παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με τα υπόλοιπα 

εξανθρακώματα. 

Στο Σχήμα 17 απεικονίζεται το μοριακό κλάσμα του CO2  κατά την αεριοποίηση με H2O. Η 

παραγωγή του γίνεται μέσω της αντίδρασης μετατόπισης υδραερίου όπου το μονοξείδιο 

του άνθρακα αντιδράει με το νερό και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο. 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα όλες οι αντιδράσεις σχηματισμού CO2 ξεκινούν στους 300 

°C, ολοκληρώνονται στους 950 °C και το μέγιστο σημείο σχηματισμού είναι γύρω στους 
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660 °C για όλες τις καμπύλες. Η σειρά ενεργότητας για τα εξανθρακώματα είναι η 

ακόλουθη: LG<LG300<LG500<LG800, οπότε όσο μεγαλύτερη η θερμοκρασία 

κατεργασίας των εξανθρακωμάτων τόσο μεγαλύτερη θα είναι η παραγωγή του CO2 λόγω 

των βελτιωμένων ιδιοτήτων τους. 

 

Σχήμα 16. Μοριακό κλάσμα CO συναρτήσει της θερμοκρασίας  μετά από αεριοποίηση με H2O 

 

Σχήμα 17. Μοριακό κλάσμα CO2 συναρτήσει της θερμοκρασίας  μετά από αεριοποίηση με H2O 
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Ένα άλλο προϊόν της αεριοποίησης με νερό είναι το μεθάνιο (CH4) όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 18. Η παραγωγή του γίνεται κυρίως κατά την πυρόλυση και αποπτητικοποίηση των 

εξανθρακωμάτων λιγνίτη και ευνοείται από την παρουσία νερού το οποίο βοηθάει στην 

παραγωγή υδρογόνου και αυτό με τη σειρά του αντιδράει με τον άνθρακα και το 

μονοξείδιο του άνθρακα και παράγεται το μεθάνιο. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν διπλές 

καμπύλες στο διάγραμμα. Η πρώτη οφείλεται στην αποπτητικοποίηση και η δεύτερη στις 

αντιδράσεις αεριοποίησης. Οπότε όσο απομακρύνονται τα πτητικά η πρώτη καμπύλη 

μειώνεται σε όλες τις περιπτώσεις μέχρι το εξανθάκωμα LG800 που εξαλείφεται τελείως 

λόγω της εκτενής πυρόλυσης και αποπτητικοποίησης που έχει υποστεί . Η καμπύλη του 

LG ξεκινά στους 300 °C και τελειώνει σε θερμοκρασία ≈ 750 °C παρουσιάζοντας μέγιστο 

στους 450 °C. Η αντίδραση του LG300 ξεκινά πάλι στους 300 °C και τελειώνει περίπου 

στους 740 °C με μέγιστο στους 450 °C. Η καμπύλη του LG500 αρχίζει στους 370 °C και 

τελειώνει περίπου στους 800 °C με μέγιστο στους 610 °C. Τέλος η καμπύλη του LG800 η 

οποία έχει μετατοπιστεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες αρχίζει τους 540 °C και τελειώνει 

στους 900 °C με μέγιστο στους 730 °C.   

  

 

Σχήμα 18. Μοριακό κλάσμα CH4 συναρτήσει της θερμοκρασίας  μετά από αεριοποίηση με H2O 

 

Στον πίνακα 8 φαίνονται τα προϊόντα αεριοποίησης CO2, CO, H2 και CH4 με μέσα 

αεριοποίησης το CO2 και το H2O εκφρασμένα σε mmol, τα οποία υπολογίστηκαν μετά από 

ολοκλήρωση των αντίστοιχων καμπυλών. Από αυτά το H2, CO και CH4 είναι ωφέλιμα 

καύσιμα προϊόντα  ενώ το CO2 θεωρείται ανεπιθύμητο προϊόν αεριοποίησης αλλά η 
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παραγωγή του βοηθάει την αντίδραση Boudouard να παράξει CO. Επειδή οι ποσότητες 

παραγωγής του μεθανίου ήταν πολύ μικρές κύρια προϊόντα ήταν το CO και H2 αλλά και 

κατά την αεριοποίηση με CO2 η παραγωγή του υδρογόνου ήταν επίσης μικρή. Επίσης 

κατά την αεριοποίηση με Η2Ο και CO2 η παραγωγή του CO ενώ στα LG, LG300 και 

LG500 είχε μια ομαλή αύξηση, στο LG800 η τιμή του ήταν αρκετά μεγαλύτερη από τις 

προηγούμενες δείχνοντας έτσι πόσο μεγάλη σημασία έχει η θερμοκρασία στις αντιδράσεις 

σχηματισμού CO. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν αυξάνεται η θερμοκρασία θερμικής 

επεξεργασίας του λιγνίτη τα εξανθρακώματα που προκύπτουν γίνονται περισσότερο 

ενεργά, με τις βέλτιστες αποδόσεις προς παραγωγή αέριων προϊόντων, τόσο με τη χρήση 

μιγμάτων H2O/He, όσο και καθαρού CO2 σαν μέσα αεριοποίησης, να επιτυγχάνονται στο 

εξανθράκωμα λιγνίτη LG800, εξαιτίας των βελτιωμένων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών 

(υψηλή περιεκτικότητα σε σταθερό άνθρακα, ειδική επιφάνεια BET και πορώδη δομή) και 

της απουσίας αρωματικών δεσμών C=N, C=O, C=C, οι οποίοι διασπώνται όταν αυξάνεται 

η θερμοκρασία της θερμικής επεξεργασίας. Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία πυρόλυσης 

αυξάνεται και η ειδική επιφάνεια και όσο μεγαλύτερη είναι η ειδική επιφάνεια τόσο 

περισσότερες ενεργοποιημένες θέσεις θα είναι προσιτές για να βοηθήσουν τις αντιδράσεις 

αεριοποίησης. Οι μεταβολές στην πορώδη δομή οφείλονται στο ότι απομακρύνονται τα 

πτητικά κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης των εξανθρακωμάτων με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται το μέγεθος των πόρων και να ανοίγονται νέοι πόροι, οι οποίοι επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό την διάχυση αντιδρώντων-προϊόντων, την δραστικότητα του 

εξανθρακώματος και την εκλεκτικότητα των προϊόντων.  
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Πίνακας 8: Προϊόντα αεριοποίησης με μέσα αεριοποίησης το CO2 και το H2O

 

4.4 Συμπεράσματα 
Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία μελετήθηκε η αεριοποίηση του Ελληνικού 

πρωτογενή λιγνίτη (LG) και των αντίστοιχων εξανθρακωμάτων του (LG300, LG500 και 

LG800). Οι θερμοκρασίες θερμικής κατεργασίας που εξετάστηκαν ήταν 300 °C (φρύξη), 

500 °C (ήπια εξανθράκωση) και 800°C (εξανθράκωση). Για να χαρακτηριστεί ο λιγνίτης 

και τα εξανθρακώματα του ως προς τις ιδιότητες τους χρησιμοποιήθηκε η προσεγγιστική 

και Στοιχειακή Ανάλυση καθώς και οι αναλύσεις BET, FT-IR, SEM και TGA. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας της θερμικής επεξεργασίας 

βελτιώνονται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του λιγνίτη δηλαδή η πορώδης δομή, η 

ειδική επιφάνεια και η περιεκτικότητα σε σταθερό άνθρακα. Έπειτα ακολούθησε μελέτη 

αεριοποίησης του λιγνίτη με μέσα αεριοποίησης είτε καθαρό διοξείδιο του άνθρακα είτε 

μίγμα νερού σε ήλιο. Στην περίπτωση της αεριοποίησης με διοξείδιο του άνθρακα κύριο 

προϊόν ήταν το CO το οποίο παράχθηκε μέσω της αντίδρασης Boudouard και 

ακολουθούσαν μικρές ποσότητες H2 και CH4. Η παραγωγή του υδρογόνου και του 

Μεθανίου συμβαίνει σε χαμηλές θερμοκρασίες όπου λαμβάνουν μέρος αντιδράσεις 

πυρόλυσης και αποπτητικοποίησης. Το μεν πρώτο ευνοείται από την πυρόλυση του 

εξανθρακώματος, ενώ το δεύτερο από την παρουσία των πτητικών, τα οποία 

απομακρύνονται μέσω της θερμικής κατεργασίας. Για αυτό και η σειρά ενεργότητας τους 
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είναι αντίστροφη αφού η μέγιστη παραγωγή του υδρογόνου αποδίδεται στο LG800 ενώ η 

μέγιστη παραγωγή του μεθανίου στον πρωτογενή λιγνίτη. Στην αεριοποίηση με νερό 

κύρια προϊόντα αποδείχθηκαν ότι είναι τα CO και H2 συνοδευόμενα από μικρές ποσότητες 

CH4. Από την αντίδραση μετατόπισης υδραερίου παράχθηκαν και κάποιες επιπλέον 

ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις αεριοποίησης η σειρά 

ενεργότητας του λιγνίτη και των εξανθρακωμάτων του ήταν ανάλογη με την θερμοκρασία 

θερμικής επεξεργασίας, για αυτό και η βέλτιστη απόδοση προς αέρια προϊόντα 

παρατηρήθηκε στο λιγνίτη που έχει πυρολυθεί στους 800 °C και αποδίδεται στα 

ενισχυμένα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του λόγω της εκτενής πυρόλυσης. Τέλος από 

τις τιμές της ειδικής επιφάνειας των καυσίμων φαίνεται ότι στο εξανθράκωμα LG800 

υπήρξε μια ραγδαία αύξηση η οποία εμπλούτισε το εξανθράκωμα με παραπάνω 

ενεργοποιημένες θέσεις, για αυτό και η συνολική παραγωγή του ήταν αρκετά μεγαλύτερη 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα εξανθρακώματα. 
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