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Összefoglaló/ Summary 

A legígéretesebb megoldás a CO2 leválasztására a vizes amin oldatokkal történő kémiai abszorpció. A 

leggyakrabban alkalmazott oldószer a vizes monoetanolamin oldat, amely egy abszorber-deszorber rendszerben 

kering. Azonban más anyagok, például az ammónia is alkalmas lehet oldószerként. Munkánk során egy 

széntüzelésű erőmű CO2 kibocsátásának kémiai abszorpcióval történő csökkentését vizsgáltuk professzionális 

folyamatszimulátorral (ChemCAD).  A két oldószer hatékonyságát és jellemzőit hasonlítottuk össze. 

For the capture of CO2, the most promising method is the chemical absorption in aqueous amine solutions. The 

most common solvent recycled in the absorber-stripper system is aqueous monoethanolamine (MEA). However, 

other materials such as ammonia are also considered as potential suitable solvent. The reduction of the CO2 

emission of a coal fired power plant by absorption is studied by simulation with a professional flow-sheet 

simulator (ChemCAD). The effectiveness and the characteristics of the two solvents are compared. 

 

1. Bevezetés 

 

A globális felmelegedés legfőbb oka az üvegházhatású gázok egyre növekvő kibocsátása. A klímaváltozás 

szoros kapcsolatban áll a légkörben található üvegházhatású gázok koncentrációjával, ezen belül is a szén-

dioxidéval, aminek a kibocsátása erőteljesen függ az energiatermeléstől. A különböző primer energiaforrások 

közül még ma is igen nagy jelentőséggel bírnak a fosszilis energiahordozók, amelyek elégetésével hő- és 

villamosenergiát nyerünk. Az egyik megoldási lehetőség a szén-dioxid kibocsátásának csökkentésére a CCS 

(Carbon Capture and Storage) technológiák tökéletesítése és az iparban történő alkalmazása. Ezen technológiák 

lényege, hogy megakadályozzák a szén-dioxid légkörbe jutását a tüzelőanyag elégetése előtt (pre-combustion), 

vagy a tüzelés után (post-combustion) [1]. 

A tüzelés utáni ammóniás leválasztási eljárás az elmúlt évek során egyre nagyobb figyelmet kapott az 

ammónia igen kedvező tulajdonságai miatt. Előnyei közé tartozik globális rendelkezésre állása, így az 

anyagköltségek alacsonyak [2]. Az ammónia érzéketlen az oxigénre és a füstgázban található különböző 

szennyező anyagokra, ellentétben a monoetanolaminnal (MEA), amelynél az oxigén jelenléte oxidációs 

bomláshoz vezet. Emellett a MEA a különböző szennyezőkkel reakcióba lépve a környezetre és a 

berendezésekre egyaránt káros vegyületeket is képez [3]. Az NH3 stabil molekula, így a szolvens 

degradálódásától nem kell tartanunk.  

Munkánk során a tüzelés utáni kémiai abszorpcióval történő leválasztást vizsgáltuk. Az első esetben a jól 

ismert és több teszterőműben is alkalmazott MEA szolvenst alkalmaztuk. A második esetben a hűtött ammóniás 

leválasztási eljárást tanulmányoztuk. A számításokat a ChemCAD folyamatszimulátorral végeztük el. 

 

2. Kiindulási adatok a szimulációk elvégzéséhez 

 

A szimulációhoz az adatokat egy korábbi esettanulmányból vettük át, illetve ennek eredményeit 

reprodukáltuk [1]. Ebben egy 400 MW-os széntüzelésű szubkritikus erőmű szerepelt. Az erőműben lejátszódó 

termodinamikai folyamatokat GateCycle hősémaszámító szoftverrel modellezték. A kilépő füstgáz adatokat is 

így határozták meg, melyek az 1. és 2. táblázatokban láthatók. 
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1. táblázat: A nyers füstgáz jellemzői 

Tömegáram 

[kg/s] 

Nyomás 

[bar] 

Hőmérséklet 

[°C] 

395,46 1,0124 95,88 
 

2. táblázat: A nyers füstgáz összetétele 

O2 

[mol%] 

N2 

[mol%] 

H2O 

[mol%] 

CO2 

[mol%] 

Ar 

[mol%] 

1,76 72,57 9,79 14,91 0,86 
 

  

A szimuláció során 85 %-os leválasztási hatásfokkal számolunk, amely mindkét esetben meghatározza az 

abszorberbe belépő híg szolvens mennyiségét. A CO2 termék előírt tisztasága 97,85 mol%-os (99,1 tömeg%-os). 

 

3. A MEA-s leválasztási eljárás és szimulációja  

 

A beérkező előkezelt füstgázt először az abszorber hőmérsékletszintjére (40-50 °C) hűtjük érintkeztető hűtő 

alkalmazásával. Ezután kompresszor segítségével nyomását megnöveljük, hogy az abszorber nyomásesését 

fedezni tudjuk. Az atmoszférikus nyomáson üzemelő abszorberben megtörténik a szén-dioxid elnyeletése a 

füstgázból. A kezelt füstgáz az abszorberben a kilépés előtt mosószakaszon halad át a MEA visszatartása 

érdekében. A kolonnából távozó dús szolvens nyomását megemeljük, majd kereszthőcserélőben a sztripperből 

távozó regenerált szolvens segítségével előmelegítjük. A sztripperben a CO2 termikus deszorpciója történik meg. 

A dús szolvens CO2 tartalmát kiforraljuk, azaz a MEA és a szén-dioxid közötti kötéseket felszakítjuk. Az ehhez 

szükséges energiát egy visszaforraló segítségével gőz formában visszük be a rendszerbe.  Az innen távozó 

regenerált szolvens a kereszthőcserélőben, majd az utóhűtőben az abszorber hőmérsékletszintjére hűl. A távozó 

CO2 víztelenítés és komprimálás után a tárolókba kerül. 

A szimuláció során a fázisegyensúlyi- és entalpia számításokat a ChemCAD AMINE modelljével végezzük. 

A füstgáz hűtésének modellezésére FLASH egységet alkalmazunk. Az abszorber és sztripper kolonnákat SCDS 

modul segítségével modellezzük. Az abszorber 15 elméleti tányérral rendelkezik, melyből 2 tányér a 

mosószakasz. A mosóvíz (126,88 kg/s) betáplálása a legfelső tányérra, a híg szolvensé (980,6 kg/s) a 

harmadikra, míg az előkezelt füstgázé a legalsóra történik. A belépő híg szolvens MEA 30 tömeg%-os vizes 

oldata, amely 4,47 tömeg% CO2-t (0,2 mol CO2/mol MEA) is tartalmaz, belépő hőmérséklete pedig 50 °C. Az 

abszorber fejnyomása 1,013, fenéknyomása 1,1 bar. A deszorber 12 elméleti tányérral rendelkezik, melyből az 

első tányér a parciális kondenzátor, az utolsó pedig a visszaforraló. A dús szolvens betáplálása a második 

tányérra történik. A deszorpciót magasabb nyomáson végezzük, mint az abszorpciót, mivel csak így tudjuk 

biztosítani a megfelelő hőmérsékletszintet. Ezek alapján a fejnyomás 2, a fenéknyomás pedig az deszorber 

nyomásesése miatt 2,1 bar.  

A zárt láncú szimulációt nyílt láncú előzte meg, melyben a főbb paraméterek (pl.: híg szolvens mennyisége) 

könnyebben meghatározhatók. A híg szolvens mennyiségét a 85 %-os leválasztási hatásfoknak (13,167 kg/s CO2 

távozhat a füstgázzal) megfelelően állítjuk be. Az abszorberből távozó dús szolvenst a kereszthőcserélőbe a 

regenerált szolvens segítségével előmelegítjük, melynek hőteljesítménye 225,7 MW-nak adódott, 10 °C-os ΔTmin 

feltételezésével. A deszorberben a kondenzátor hőmérsékletét adjuk meg (30 °C), illetve a fenéktermékben 

távozó szén-dioxid móláramát, ami 0,995 kmol/s.  

A kondenzátorban elvonandó számított hőáram 67,15, a visszaforralóban közölt pedig 251,5 MW. A CO2 

kihajtás számított fajlagos energiaigénye 3,36 MJ/kg CO2. A folyamat során jelentkező összes külső hűtési 

energiaigény (kondenzátor, utóhűtő) 133,5 MW. 

 

(2) (2)  
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4. A hűtött ammóniás leválasztási eljárás szimulációja 

4.1 Az eljárás 

A folyamatot 4 fő részre oszthatjuk, melyek a következők: a füstgáz hűtése, a szén-dioxid abszorpciója, az 

ammónia visszanyerése és a szén-dioxid deszorpciója. A füstgáz hűtése két lépésben történik. Az első hűtés 

érintkeztető hűtőben (25 °C-ig), a második pedig hűtő hőcserélőben történik 5 °C-ig. Az alacsony hőmérsékletre 

az abszorber optimális hőmérséklettartománya (1-10 °C) miatt van szükség, így elkerülhető az ammónia 

abszorberből való nagyobb mértékű kiszökése. Mivel az abszorberben lejátszódó kémiai reakciók exoterm 

folyamatok, ahhoz, hogy az abszorberben tartani tudjuk az optimális hőmérsékletszintet, hűtésre van szükség: a 

távozó fenéktermék egy részét lehűtve visszakeringtetjük az oszlop egyik tányérjára, valamint az egyes 

tányérokról is vonható el hő [4]. Az abszorpció ebben az esetben is környezeti nyomáson megy végbe. A CO2-

ban szegény gáz a torony tetején távozik, viszont ennek az ammónia tartalma jóval a környezeti határérték (500 

mg/m3) felett van [6]. Emiatt ez a gáz először vizes mosó egységen halad át, melyben visszanyerik a füstgáz által 

elvitt szolvenst. Ez a berendezés két részből áll, az első a mosó, a második pedig a víz regenerálására és a 

kimosott NH3 visszanyerésére szolgáló deszorber. Az NH3 deszorberből távozó ammóniát így újra 

felhasználhatjuk a folyamat során, a fenéktermékként távozó vizet pedig a mosóban hasznosíthatjuk, így 

csökkentve a pótvíz mennyiségét.  

Az abszorberből kilépő dús szolvens a torony alján távozik, mely nemcsak folyadék-, hanem szilárd fázist 

(NH4HCO3) is tartalmaz. Nyomását egy szivattyú segítségével 30 bar-ra emeljük, amely a CO2 

kompressziójának energiaigényét is csökkenti. Az abszorbert elhagyó dús szolvenst kereszthőcserélőben 

előmelegítjük a deszorberből kilépő regenerált oldószerrel. Ha ebben nem oldódik fel a szilárd fázis teljes 

mennyisége, akkor egy másik hőcserélőre is szükség van [4]. Az előmelegített dús szolvens a deszorber tetején 

lép be, melyben a hőmérsékletszint 120-160 °C. A kisztrippelt CO2 a torony tetején távozik, majd hűtés után a 

kompresszorba kerül, ahol körülbelül 110 bar-ra komprimálják. A híg szolvens a kereszthőcserélőben lehűl, 

majd a visszanyert ammóniával összekeverve, koncentrációjának beállítása után 1 °C-ra hűtve visszatér az 

abszorberbe. 

4.2 A szimuláció paraméterei és eredmények 

A fázisegyensúlyi számításokra a program Electrolyte-NRTL modelljét használtuk, melyet szakirodalmi 

mérési adatokkal hasonlítottunk össze (1. ábra). A 20 °C-os mérési adatok és az általunk számolt értékek 

esetében a legkisebb az eltérés (átlagosan 19,4 %). A hűtött ammóniás eljárás szerint a híg szolvens szén-dioxid 

terhelése 0,25-0,67 mol CO2/mol NH3 között van, 

így a 20 °C-os mérésnek is csak az első pár mérési  

pontja releváns a mi szempontunkból [4]. Az első 

mérési pont esetében az eltérés + 6,7 %, míg a 

másodikéban -18,7 %. Az E-NRTL modell képes 

kezelni az ionokat, így a szilárd ammónium-

bikarbonát (NH4HCO3) kiválást is a rendszerben, 

viszont a képződés reakcióegyenletét hozzá kellett  

adni az egyensúlyi modellhez 

. B értékét -

3480,63 Kelvinnek adtuk meg (ln K = B/T) [5]. 
 

1. ábra: Összehasonlítás a szakirodalmi értékekkel 
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A számításokat „true species” beállítással végezzük el, mely szerint, az oldatban az egyes komponenseket a 

tényleges megjelenési formájukban vesszük figyelembe. Az abszorbert ebben az esetben is 15 tányéros SCDS 

kolonnával modellezzük. A belépő híg szolvens (10 tömeg%-os NH3 vizes oldata, 0,3 mol CO2/mol NH3 szén-

dioxid terheléssel) 1 °C-osan az első tányérra, míg a füstgáz 5 °C-osan az utolsóra lép be. A fenéktermék 50 %-

át 1 °C-osra hűtve a 7. tányérra tápláljuk vissza, míg a 2., 6. és 8. tányérról összesen 90 MW-nyi hőáramot 

vonunk el. A tányérok hűtését úgy modellezhetjük, hogy az egyes tányérokon lévő folyadék fázis felét 

kivesszük, majd lehűtve (- 5 °C-ra) visszatápláljuk ugyanarra a tányérra, így az egyes tányérokról közel azonos 

hőmennyiség vonható el. Az abszorpció modellje a 2. ábrán látható.  

 

 

2. ábra: Az ammóniás abszorpció modellje 

 

 Az abszorpció teljes hűtési energiaigénye az ammónia mosó egységgel együtt 284,6 MW-nak adódott. Az 

NH3 abszorbert 10 tányéros SCDS kolonnával, az NH3 sztrippert pedig 12 tányéros SCDS modullal 

modellezhetjük. Az abszorberbe belépő mosóvíz tömegárama 97,24 kg/s. A sztrippernél a refluxarányt (3) és a 

fenéktermék anyagáramát (5,173 kmol/s) specifikáltuk. A mosóból távozó tisztított füstgáz ammóniatartalma így 

7410 mg/m3-ről 460 mg/m3-re csökkent, ami már a megengedhető érték alatt van. Az ammónia visszanyerő 

egység modellje a 3. ábrán látható. Az abszorberből kilépő dús szolvens nyomását 30,2 barra emeljük, majd a 

kereszthőcserélőben 100 °C-ra melegítjük elő. A deszorpció modellje az 4. ábrán látható. A deszorbert szintén 

SCDS modullal modellezzük, mely ebben az esetben 6 tányérral rendelkezik. A deszorberben a fenéktermék 

tömegáramát specifikáljuk (424,3 kg/s). A 85 %-os leválasztási hatásfoknak megfelelően a CO2 mennyisége 74,6 

kg/s-nak adódik, így ez és a tisztaság alapján a desztillátum mennyisége (75,28 kg/s) meghatározható. A 

kondenzátorban beállítandó hőmérsékletet harmatpontszámítással határozzuk meg különböző ammónia 

koncentrációkra, úgy, hogy a kilépő gáz CO2 tartalma 74,6 kg/s legyen, ezek alapján ez 89 °C-nak adódott.  

A regenerálás számított energiaigénye 4,1 MJ/kg CO2, amely jelentősen magasabb, mint MEA esetében. A 

regenerált szolvens és az ammónia mosóból távozó fejtermék összekeverésével olyan oldatot kaptunk, amelynek 

vízmennyisége nagyobb, mint az abszorberbe belépő híg szolvensé. Ennek oka, hogy az abszorpció során a 

füstgáz víztartalmának egy részét (1,26 kg/s) is felveszi a szolvens, valamint a visszanyert ammóniával víz is 

távozik az NH3 deszorberből (2,53 kg/s).  
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3. ábra: Az ammónia visszanyerésének modellje 

 

 
4. ábra: Az ammóniás deszorpció és a koncentráció beállító modellje

 

Ebből fedezni tudjuk a CO2 gázzal távozó víz mennyiségét, viszont a megfelelő koncentráció beállításához a 

maradékot el kell távolítanunk egy FLASH egység segítségével (V/F = 0,993 mol/mol, T = 100 °C). Az eljárás 

végén az NH3-t pótolni kellett a veszteség miatt (0,426 kg/s). 
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5. Összefoglalás 

 

Széntüzelésű erőmű füstgázából történő CO2 leválasztást vizsgáltunk részletes modellező számításokkal, 

amelyeket a ChemCAD professzionális folyamatszimulátorral végeztünk. Két különböző szolvenst 

hasonlítottunk össze: MEA 30 tömeg%-os vizes oldatát, és NH3 10 tömeg%-os hűtött, vizes oldatát. A gőz-

folyadék egyensúlyi viszonyok leírása az AMINE, illetve az Electrolyte-NRTL modellel történt. Az utóbbi 

modellt kiegészítettük a szilárd NH4HCO3 képződésének leírásával, valamint a számított CO2 és NH3 parciális 

nyomásokat összehasonlítottuk mérési adatokkal. Azonos leválasztási hatásfok (85 %), és CO2 tisztaság (0,9785 

mol/mol) mellett a hűtött ammóniás eljárás hőigénye nagyobbnak (4,1 MJ/kg CO2) adódott, mint a MEA-s 

eljárásé (3,36 MJ/kg CO2). A szolvens áram nagysága a hűtött ammóniás eljárásnál 430 kg/s, a MEA-nál ennek 

több, mint kétszerese (980,6 kg/s). Az ammóniás eljárás során a 1730 MW-nyi hűtési energiaigény jelentkezik, 

melynek jelentős része a koncentráció beállító FLASH egységből távozó fejtermék kondenzálására és 1 °C-ra 

való hűtésére fordítódik (1110 MW). Ha más megoldással távolítanánk el a vizet a rendszerből, akkor ez a hűtési 

igény jelentősen csökkenne. Ezzel szemben a MEA-s eljárás esetén 133,5 MW a hűtési energiaigény. A fűtési és 

hűtési igények a paraméterek (sztripper nyomása, abszorpció hőmérséklete, híg szolvens ágens- és CO2-tartalma) 

változtatásával mindkét esetben csökkenthetők, ez azonban további vizsgálatokat igényel. A hűtött ammóniás 

eljárás mélyhűtést igényel, ami tovább emeli a költségeit. A szolvens megválasztásakor az energiaigényen túl 

más szempontokat is figyelembe kell venni. A hűtött ammóniás eljárás várhatóan nagyobb beruházási költséget 

von maga után, mivel az NH3 kezelt füstgázból való visszanyerése egy második abszorber-sztripper rendszert 

igényel. Ugyanakkor a MEA esetében fellépő problémák (degradáció és korrozivitás) NH3 esetén nem 

jelentkeznek, és a szolvens ára is alacsonyabb. 

 

Köszönetnyilvánítás 

Jelen munkát az NKFIH-OTKA (projekt száma: K-120083) támogatta. 
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