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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα αυξανόμενα επίπεδα CO2 στην ατμόσφαιρα, ως αποτέλεσμα της παραγωγής ενέργειας από τα 

ορυκτά καύσιμα, έχουν δώσει ώθηση στη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, 

βιομάζα), οι οποίες όμως αδυνατούν να αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα λόγω διαθεσιμότητας ή/και 

πρώιμου σταδίου ανάπτυξης τεχνολογίας. Έτσι, η δέσμευση του CO2 κατά την καύση ορυκτών καυσίμων 

προβλέπεται να έχει εξέχουσα θέση στην αλυσίδα παραγωγής ενέργειας στο άμεσο μέλλον. Οι διεργασίες 

δέσμευσης CO2 αναπτύσσονται ταχύτατα τα τελευταία χρόνια, όμως παρουσιάζουν το μειονέκτημα της 

υψηλής κατανάλωσης ενέργειας και συνεπώς το αυξημένο κόστος παραγωγής ενέργειας. Η διεργασία 

καύσης με χημική ανάδραση (Chemical-Looping Combustion CLC) αναγνωρίζεται ως μία από τις 

οικονομικότερες τεχνολογίες δέσμευσης CO2 [1].  

Η διεργασία CLC περιλαμβάνει τη χρήση ενός μεταλλοξειδίου ως φορέα οξυγόνου. Το καύσιμο 

τροφοδοτείται στον αντιδραστήρα όπου οξειδώνεται από το οξυγόνο του πλέγματος του φορέα οξυγόνου. 

Η πλήρης καύση παράγει CO2 και νερό. Με αυτόν τον τρόπο το παραγόμενο CO2 μπορεί να ανακτηθεί με 

απλή συμπύκνωση και απομάκρυνση του νερού. Στη συνέχεια τροφοδοτείται αέρας στον φορέα 

οξυγόνου ώστε να ανακτήσει το χαμένο οξυγόνο, προτού εμπλακεί σε νέο στάδιο καύσης. Οι γενικές 

αντιδράσεις που συντελούνται στη διεργασία CLC είναι οι εξής: 

(2n + m)MyOx + CnH2m → (2n + m)MyOx−1 + mH2O + nCO2  

MyOx−1 + 1/2O2(air) → MyOx + (air : N2 + unreacted O2)  

Η κύρια πρόκληση της διεργασίας CLC είναι η εύρεση ενός φθηνού φορέα οξυγόνου υψηλής 

διαθεσιμότητας, με επαρκή περιεκτικότητα σε οξυγόνο, σημαντική ενεργότητα στην αναγωγή από αέριο 

καύσιμο και ανθεκτικότητα σε μεγάλο αριθμό οξειδοαναγωγικών κύκλων, δίχως εκτενή αποδόμηση ή 

απώλεια ενεργότητας. Σύμφωνα με αυτές τις προδιαγραφές, η ανάπτυξη ενός φορέα οξυγόνου που 

βασίζεται σε φυσικά ορυκτά φαίνεται ελκυστική.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση δειγμάτων ορυκτού ατταπουλγίτη από την 

περιοχή των Γρεβενών, με διαφορετικό περιεχόμενο ποσοστό Fe
3+

 (6.5-11% κ.β.) ως φορείς οξυγόνου 

στην διεργασία καύσης με χημική ανάδραση σε διάφορες θερμοκρασίες. Τα υλικά αξιολογούνται ως προς 

την ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου (Oxygen Transfer Capacity, OTC), ενώ για την εκτίμηση της 

απόδοσης τους λαμβάνονται επίσης υπόψη, η μετατροπή του μεθανίου κατά τη διάρκεια του σταδίου 

οξείδωσης του καυσίμου και οι εκλεκτικότητες προς Η2 και CO. 

Τα υλικά δοκιμάστηκαν σε μονάδα ημιπιλοτικής κλίμακας ως προς την ικανότητά τους να 

οξειδώνουν μεθάνιο (CH4) κατά τη διάρκεια πολλαπλών διαδοχικών κύκλων οξείδωσης και αναγωγής. 

Όλα τα δείγματα εμφάνισαν την ικανότητα να προσδίδουν μέρος του πλεγματικού τους οξυγόνο στο 

αέριο καύσιμο και έως ένα βαθμό να το ανακτούν παρουσία αέρα. Διαπιστώθηκε ότι η ικανότητα 

μεταφοράς οξυγόνου, η μετατροπή μεθανίου και η σταθερότητά των δειγμάτων αποτελούν συνάρτηση 

της προέλευσης και των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων. Όλα τα δείγματα χαρακτηρίστηκαν 

φυσικοχημικά τόσο στην αρχική τους κατάσταση, όσο και μετά το πέρας της δοκιμασίας τους στη 

μονάδα, ώστε να διαπιστωθούν οι μεταβολές που υφίστανται οι φορείς οξυγόνου ως αποτέλεσμα των 

διαδοχικών κύκλων οξειδαναγωγής.   
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