
Φωτοηλεκτροχημική παραγωγή 
υδρογόνου με κατανάλωση ρύπων 



Το υδρογόνο αναγνωρίζεται ως το ιδανικό καύσιμο 
 
• Η καύση του δεν μολύνει το περιβάλλον καθόσον το προϊόν της 

είναι το «οξείδιο του υδρογόνου», δηλαδή το νερό  H2O 
• Μπορεί να παραχθεί και μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
• Η καύση του παράγει το μεγαλύτερο ποσό  θερμότητας 

 

Καύσιμο 
kJ/g kcal/g BTU/lb 

Υδρογόνο 141.9 33.9 61,000 

Φυσικό αέριο 54.0 13.0 23,000 

Βουτάνιο 49.2 11.8 21,200 

Προπάνιο 49.9 11.9 21,000 

Βενζίνη 47.0 11.3 20,000 

Πετρέλαιο 45.0 10.7 19,300 

Γαιάνθρακας 36.0 7.8 14,000 

Αιθανόλη 29.7 7.1 12,000 

Λιγνίτης 15.0 4.4 8,000 

Ξύλο 15.0 3.6 6,000 



Οι μεγαλύτερες ποσότητες 
παράγονται με αναμόρφωση 
ορυκτών καυσίμων 

HELBIO  Biofuels 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 



Οι αξιόπιστες και αποτελεσματικές διατάξεις 
χρησιμοποιούν ευγενή  μέταλλα ως 
καταλύτες  και δαπανηρές  διαχωριστικές 
μεμβράνες 
 
 
 

Σημαντική οικονομία επιτυγχάνεται με τη 
χρήση φωτοηλεκτροχημικών διατάξεων 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ 

2 H2O → O2+ 4 H++ 4e−     
 
2 H+ + 2e− → H2 

 
 

Πόλωση  » 1.23 V 



ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 

• Τιτάνιο το 10ο πιο 
διαδεδομένο στοιχείο 

• TiO2 υλικό 
χρησιμοποιούμενο ως 
λευκαντικό χρωμάτων 

« 1 V  
Φωτοηλεκτροχημική 
 

» 1.23 V 

Ηλεκτρόλυση 



ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 

Οξείδωση 

  HzyxxCOhzyxOHzxOHC zyx )24()24()2( 22

CxHyOz 

 
Υδατάνθρακες 
Ζάκχαρα 
Οργανικά οξέα 

S2-, SO3
2-
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ  ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  (TANDEM CELLS) 

+ 
- 

H2 



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ 
 
Ενεργειακό περιεχόμενο (Ενθαλπία) του υδρογόνου 285.8 kJ/mol=142.9 kJ/g (39.7 kWh/Kg) 
 
Απόδοση ηλεκτρόλυσης= ενεργειακό ισοδύναμο παραγομένης ποσότητας υδρογόνου προς 
καταναλισκόμενη ενέργεια. 
 
Επομένως για 100% απόδοση θα πρέπει να δαπανηθούν 39.7 kWh ενέργειας για να παραχθεί ένα 
κιλό Η2. 
 
Οι αποδόσεις που επιτυγχάνονται αυτή την εποχή είναι 40-67% 

ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ 
 
Στην περίπτωση αυτή η υπολογιζόμενη απόδοση είναι μικρότερη γιατί τα ρεύματα που διαρρέουν  
το σύστημα είναι μικρότερα, όμως η καταναλισκόμενη ενέργεια (ήλιος ) θεωρητικά δεν έχει 
κόστος, επομένως η τελική σύγκριση αποδόσεων είναι άνευ σημασίας. 
 
 
Μία λογική πυκνότητα ρεύματος θα ήταν 10 mA/cm2  για ακτινοβολία 100 mW/cm2.  Αυτό το 
ρεύμα αντιστοιχεί σε παραγωγή  0.052 μmol/s Η2 είτε 14,74 mW ισοδύναμης ενέργειας 
υδρογόνου.  Επομένως,  η αντίστοιχη απόδοση είναι μόλις 15% αλλά είναι συγκρίσιμη με την 
απόδοση φωτοβολταικών πυριτίου, επομένως, ενδιαφέρουσα για εμπορική εκμετάλλευση. 



Ευχαριστώ! 


