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Περίληψη 
  
Η μετακίνηση της ενεργειακής παραγωγής από τη χρήση ορυκτών καυσίμων σε βιώσιμες εναλλακτικές 

καθίσταται διαρκώς επιτακτικότερη λόγω της εξάντλησης των σχετικών αποθεμάτων και τη συσσώρευση 

πλειάδας αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και το οικοσύστημα. Μεταξύ των λύσεων αυτών, οι 

ενεργειακές διατάξεις τροφοδοτούμενες με υδρογόνο αποκτούν στην πράξη διαρκώς ευρύτερο ρόλο και 

έλκουν συνεπώς μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα, κύριες δραστηριότητες της χημικής 

βιομηχανίας επαφίενται στην παραγωγή υδρογόνου. Ο βιομηχανικά προτιμώμενος και περισσότερο 

χρησιμοποιούμενος τρόπος παραγωγής υδρογόνου, βασίζεται στην αναμόρφωση του μεθανίου.  

Στον πυρήνα κάθε συστήματος αναμόρφωσης παρουσία ατμού, βρίσκεται η καταλυτική μετατροπή του 

μεθανίου μέσω της αντίδρασης μετατόπισης και ο διαχωρισμός του παραγόμενου υδρογόνου από τα 

υπόλοιπα συστατικά του αερίου μίγματος. Με την παρούσα εργασία προσομοιώνουμε τη λειτουργία ενός 

τέτοιου πραγματικού συστήματος το οποίο έχει κατασκευαστεί και βρίσκεται ήδη εν λειτουργία στο 

εργαστήριό ΑΝΟΣΥΣ του ΕΚΕΤΑ
1
. Ο στόχος της συγκεκριμένης κυλινδρικής υλοποίησης είναι να 

διερευνήσει τη λειτουργία σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από αυτές που συναντώνται σε συμβατικά 

συστήματα και ο διαχωρισμός του υδρογόνου να εδράζεται στην εκλεκτική διέλευσή του από μια 

κατάλληλα σχεδιασμένη και κατασκευασμένη μεμβράνη.  

Με τη χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής και των κατάλληλων κινητικών μοντέλων
2,3

, διερευνούμε το 

αναπτυσσόμενο ροϊκό και θερμοκρασιακό πεδίο αντιροής των αερίων εισαγωγής και απαγωγής του 

αντιδραστήρα. Με αυτή τη αξονοσυμμετρική τρισδιάστατη μοντελοποίηση επιδιώκουμε να επιτύχουμε τη 

συστηματική μελέτη διαφόρων συνθηκών λειτουργίας όπως της πίεσης και θερμοκρασίας του αντιδραστήρα 

και της ροής εισαγωγής του μεθανίου. Πρώτο βήμα στην προσπάθεια αυτή είναι η σύγκριση των 

υπολογιστικών με τα πειραματικά αποτελέσματα για τη επαλήθευση της ορθότητας της μεθόδου. Στη 

συνέχεια της τρέχουσας δραστηριότητας και στα πλαίσια της επιδιωκόμενης μαθηματικής βελτιστοποίησης 

με τη χρήση του μοντέλου, θέτουμε ως αντικειμενικές συναρτήσεις το βαθμό μετατροπής του μεθανίου και 

το βαθμό ανάκτησης υδρογόνου. Επιδίωξή μας είναι να παρουσιάσουμε κατ’ αρχήν  ανάλυση ευαισθησίας 

των συνθηκών λειτουργίας αλλά και των κύριων γεωμετρικών χαρακτηριστικών του αντιδραστήρα, επί των 

αντικειμενικών συναρτήσεων.  Στη συνέχεια, το πρόβλημα βελτιστοποίησης μπορεί να αποτελέσει τη βάση 

για ένα ορθό σχεδιασμό ενός βιομηχανικού συστήματος. 
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