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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Οι ολοένα και αυξανόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην 

ατμόσφαιρα, έχουν καταστήσει αναγκαία την ανάπτυξη τεχνολογιών με σκοπό τη 

δέσμευσή του. Στο βραχυπρόθεσμο μέλλον, η πιο ενδιαφέρουσα λύση είναι αυτή των 

τεχνολογιών δέσμευσης από απαέρια που προκύπτουν κατά την καύση ορυκτών 

καυσίμων. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον της έρευνας και των βιομηχανιών έχει 

στραφεί στην ανάπτυξη τεχνολογιών δέσμευσης με μεμβράνες τύπου κοίλων ινών, ως 

μία νέα απάντηση στο πρόβλημα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με εύκολη 

εφαρμογή και προτερήματα έναντι άλλων τεχνολογιών. 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη μοντελοποίηση και προσομοίωση 

μεμβρανών τύπου κοίλων ινών, με την χρήση του υπολογιστικού εργαλείου 

gPROMS™. Στη συνέχεια, το αναπτυγμένο μοντέλο, χρησιμοποιείται στη 

βελτιστοποίηση της διεργασίας δέσμευσης CO2 από απαέρια εργοστασίου παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και βιομηχανίας παραγωγής τσιμέντου. 

Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται διαγράμματα ροής δέσμευσης CO2 με διατάξεις 

μεμβρανών πολλαπλών βαθμίδων (από δύο έως τέσσερις) και πραγματοποιείται τεχνο-

οικονομική ανάλυση σε κάθε περίπτωση. 

 Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που πραγματοποιήθηκαν, παρουσίασαν 

βέλτιστη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα με την χρήση τεσσάρων βαθμίδων 

μεμβρανών με κόστος δέσμευσης για ένα τόνο CO2 ίσο με 49.96$ στη βιομηχανία 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 27.56$ στη βιομηχανία τσιμέντου. Στις βέλτιστες 

διατάξεις, πραγματοποιήθηκε επίσης παραμετρική ανάλυση η οποία αποκαλύπτει την 

επίδραση των συνθηκών της τροφοδοσίας, στις συνθήκες λειτουργίας της διάταξης και 

το κόστος δέσμευσης. Εν συνεχεία, συντελέστηκε μία ανάλυση ευαισθησίας η οποία 

απέδειξε ότι το κόστος δέσμευσης είναι ανάλογο της αύξησης του κόστους του 

ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ ελαττώνεται με τη μείωση του πάγιου κόστους της 

μεμβράνης. Τέλος, για χαμηλότερες απαιτήσεις ανάκτησης και καθαρότητας σε CO2, 

αποδείχθηκε ότι το κόστος δέσμευσης ελαττώνεται. Παρά τις νέες συνθήκες βέλτιστης 

λειτουργίας για κάθε περίπτωση, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στη 

διάταξη του διαγράμματος ροής. 
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ABSTRACT 
 Due to the increasing emission of carbon dioxide into the atmosphere, the 

development of technologies capable of capturing it has been made necessary. In the 

short term, the most interesting solution is the fossil fuel post combustion carbon 

capture technologies. In recent years, the interest of research and industry has shifted 

towards the development of hollow fiber membrane CO2 capturing technologies, as a 

new technology to the CO2 emissions problem, with easy application and advantages 

over other technologies. 

 The current Thesis considers the modeling and simulation of hollow fiber 

membranes, using the gPROMS™ tool. The developed model is used then in order to 

optimize the CO2 capture process from coal-fired power plants and cement industries. 

Specifically, several CO2 capture multi-stage membrane (two to four stages) flowsheets 

are studied and optimized, followed by a techno-economic analysis in each case. 

 Optimization results, indicate the optimal carbon dioxide capture, using 4-stage 

membrane modules with a capturing cost of $ 49.96 per tonne of CO2 captured in the 

power plant case, and a $ 27.56 capturing cost in the cement industry. For the optimal 

configurations, a parametric analysis was conducted to illustrate the effects of the 

supply conditions on the capturing cost and operating conditions of each case. 

Furthermore, a sensitivity analysis was performed, and showed that an increase in the 

electricity cost proportionally affects the capturing cost, while a decrease on the fixed 

membrane capital cost, leads to a reduction. Finally, lower recovery and purity 

requirement, led to a lower CO2 capture cost. Despite the new optimal operating 

conditions for each case studied, no significant changes on the optimal configuration 

were observed. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή και Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 Από τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι σήμερα, οι ολοένα και αυξανόμενες 

ενεργειακές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, η οικονομική ανάπτυξη των 

πληθυσμών, έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση και επιδείνωση του φαινομένου του 

θερμοκηπίου, με άμεσες συνέπειες στο κλίμα που αναμένεται να είναι το βασικό 

πρόβλημα τις επόμενες δεκαετίες. Για το λόγο αυτό, το ακαδημαϊκό και βιομηχανικό 

ενδιαφέρον έχει στραφεί στις τεχνολογίες δέσμευσης των αερίων του θερμοκηπίου με 

έμφαση στο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που αποτελεί το αέριο που εκπέμπεται επί το 

πλείστον στην ατμόσφαιρα. 

 Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία που ελκύει το περισσότερο ενδιαφέρον ως 

η πιο υποσχόμενη για την επίλυση της δέσμευσης του CO2 είναι η τεχνολογία 

μεμβρανών. Συγκεκριμένα, οι μεμβράνες τύπου κοίλων ινών (hollow fiber membrane) 

είναι αυτές που μελετώνται από τον ακαδημαϊκό κόσμο περισσότερο από κάθε άλλη 

τεχνολογία. Επίσης, η έρευνα πλέον επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στη 

μαθηματική μοντελοποίηση διεργασιών και στη προσομοίωσή τους με στόχο την 

επαλήθευση αποτελεσμάτων και την περαιτέρω έρευνα και βελτιστοποίηση νέων 

ιδεών. 

1.1. Φαινόμενο θερμοκηπίου και εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα 

 Είναι γνωστό ότι η μεγάλη πρόκληση της βιομηχανικής επανάστασης ήταν το 

πώς θα αντιμετωπισθεί η απότομη αύξηση στις ενεργειακές ανάγκες της 

ανθρωπότητας. Κατά την περίοδο αυτή (1760 – 1840), τα ορυκτά καύσιμα 

αποτελούσαν την καλύτερη επιλογή της εποχής. Εταιρείες και χώρες ανά τον κόσμο, 

με οικονομικά κίνητρα, ανταγωνίζονταν στην εύρεση και την εξόρυξη τους 

(Abuelgasim, Wang and Abdalazeez, 2021). Ωστόσο, καύση ορυκτών πόρων όπως ο 

λιγνίτης και το πετρέλαιο, δίχως να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες οδήγησαν και 

οδηγούν σε ολοένα αυξανόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων 

του θερμοκηπίου στο περιβάλλον (CO2, CH4, NOx). Η αύξηση στη συγκέντρωση των 

αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα (GHG, Greenhouse Gases), προκαλεί την 

απορρόφηση μεγαλύτερων ποσών θερμότητας από την επιφάνεια της Γης και τη 

μετέπειτα θετική μεταβολή στη μέση θερμοκρασία της επιφάνειας του πλανήτη. Στο 
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Σχήμα (1) απεικονίζεται η συσχέτιση της κλιματικής αλλαγής με τα επίπεδα διοξειδίου 

του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 

 

Σχήμα 1: Σχηματικό διάγραμμα μεταβολής της θερμοκρασίας επιφάνειας της Γης (1880 
– 2020) και επιπέδων CO2 στην ατμόσφαιρα (NOAA Climate, 2020) 

 Οι μπλε και κόκκινες μπάρες απεικονίζουν τη σύγκριση της ετήσιας μέσης 

τιμής της θερμοκρασίας ως προς τη μέση θερμοκρασία του 20ου αιώνα, ενώ η γκρι 

γραμμή διαγράφει τη συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα σε ppm (parts per 

million). Όπως φαίνεται από το διάγραμμα, τις τελευταίες 6 δεκαετίες (1960 – 2020) η 

θερμοκρασία αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, έχοντας μεταβληθεί κατά 1οC, ενώ τα 

επίπεδα CO2 στην ατμόσφαιρα έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 100 ppm. Σύμφωνα με 

δεδομένα των τελευταίων ετών, οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες (βιομηχανία, 

μετακίνηση, κτηνοτροφία κ.ά.) είναι ο κύριος παράγοντας αυτής της αύξησης. 

 Με την συγκέντρωση του CO2 να έχει ήδη ξεπεράσει τα 400ppm (Ying et al., 

2019), και τις εκπομπές CO2 (από ορυκτά καύσιμα και τη βιομηχανία τσιμέντου) να 

κυμαίνονται στους 35 δις τόνους τον χρόνο (Σχήμα 2) η αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής, πλέον αποτελεί μείζον ζήτημα των επόμενων χρόνων, και επιβάλλει τη 

συλλογική προσπάθεια όλων των κρατών για την προστασία του πλανήτη.  

Η πρώτη συλλογική προσπάθεια ξεκίνησε με τη σύμβαση-πλαίσιο των 

Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), η οποία είναι μία από τις 

τρεις συμβάσεις που εγκρίθηκαν στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής του Ρίο για τη Γη 

το 1992, όπου η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε την ανάγκη να αναληφθεί συλλογική 

δράση για την προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπων και για τη συγκράτηση 
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των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (United Nations & Canada, 1992). Στα μέσα 

της δεκαετίας του 1990, οι χώρες που είχαν υπογράψει την UNFCCC 

συνειδητοποίησαν ότι απαιτούνταν αυστηρότερες διατάξεις για να μειωθούν οι 

εκπομπές. Το 1997, συνήψαν το πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο εισήγαγε νομικά 

δεσμευτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών για τις ανεπτυγμένες χώρες.  

 

Σχήμα 2: Ετήσιες εκπομπές CO2 από καύση ορυκτών καυσίμων και τη βιομηχανία 
τσιμέντου (Global Carbon Project, 2020) 

Το 2015, υπεγράφη η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, η 

οποία αποτελεί δέσμευση των χωρών που είναι υπεύθυνες για το 97% των εκπομπών 

CO2 στην ατμόσφαιρα, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, Κίνας και Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Paris Agreement, 2015). Βασικός μακροπρόθεσμος στόχος, είναι ο 

περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη συγκρατώντας την αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2oC πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και 

προσπαθώντας να την περιορίσουν στον 1,5oC. 

 Οι κύριοι τύποι λύσεων που παρουσιάζονται σήμερα είναι οι εξής: 

a) Απορρόφηση του ήδη υπάρχοντος CO2 από την ατμόσφαιρα 

b) Επίσπευση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 

c) Δέσμευση και αποθήκευση CO2 (CCS – “Carbon Capture and Storage”) 

Σύμφωνα με τους Nanda et al. (2016), το 85% της παγκόσμιας παραγωγής 

ενέργειας προέρχεται από ορυκτά καύσιμα. Επομένως, είναι λογικό να εκτιμηθεί ότι τα 
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ορυκτά καύσιμα θα παραμείνουν κυρίαρχα για τις επόμενες δεκαετίες (Σχήμα 

3),γεγονός που υποστηρίζει ότι η προσοχή πρέπει να στραφεί στην ανάπτυξη της 

δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS), η οποία αποτελεί τον 

διαχωρισμό του CO2 από τα απαέρια που παράγονται κατά τη βιομηχανική 

δραστηριότητα.  

 

Σχήμα 3: Παγκόσμια παραγωγή ενέργειας ως προς την πηγή ενέργειας (Smil, 2019) 

1.2. Εμπορικό – Βιομηχανικό ενδιαφέρον για το διοξείδιο του άνθρακα 

Ιστορική αναδρομή 

Η πρώτη εμπορική εκμετάλλευση του διοξειδίου του άνθρακα χρονολογείται 

στο 1772 όπου ο Joseph Priestley, ανέφερε για πρώτη φορά την ανάμιξη νερού με CO2 

(τότε αναφερόταν ως “fixed air”) ως αναζωογονητικό ποτό. Σήμερα, υπάρχουν πολλά 

ανθρακούχα ροφήματα τα οποία περιέχουν 2.5-4.5% v/v διοξείδιο του άνθρακα. Οι 

πρώτες μελέτες στο CO2 ως ψυκτικό πραγματοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1880, 

ωστόσο χρειάστηκαν 130 χρόνια για να σκεφτεί ο άνθρωπος νέους τρόπους 

εκμετάλλευσης αυτής της μοναδικής ουσίας. 

Το διοξείδιο του άνθρακα, λόγω των ξεχωριστών ιδιοτήτων που έχει ως χημική 

ένωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές στην αέρια, υγρή, και στερεή 

φάση. Παραδείγματα αποτελούν η χρήση ως αντιδραστήριο κατά τη σύνθεση ουρίας 

από αμμωνία, ως υπερκρίσιμο ρευστό στη τριτογενή ανάκτηση (ενισχυμένη ανάκτηση 
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πετρελαίου) και στην αφαίρεση της καφεΐνης από τον καφέ. Επίσης, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε μορφή ξηρού πάγου με για την ψύξη φορτίου. 

Στο Σχήμα (4), φαίνεται η κατανάλωση CO2 ως προς τη γεωγραφική τοποθεσία. 

 

Σχήμα 4: Παγκόσμια κατανάλωση CO2 – 2020 (IHS Markit, 2021) 

 Η μεγαλύτερη αγορά στην ζήτηση  CO2 είναι η Κίνα (28%), ενώ ακολουθούν 

η Βόρεια Αμερική και Νοτιοδυτική Ασία με ποσοστά 27% και 11% αντίστοιχα.  

Όσον αφορά την ποσότητα CO2 που καταναλώνεται, ο πίνακας (1), παραθέτει 

τις εκτιμήσεις για την κατανάλωση CO2 στη βιομηχανία με έμμεσο και άμεσο τρόπο 

την περίοδο του 2016. 

Η άμεση χρήση CO2 στη βιομηχανία ανέρχεται στους 42.4 Mt/yr, ποσό μικρό 

σε σχέση με την έμμεση εφαρμογή του η οποία καταναλώνει 232.4 Mt/yr και φαίνεται 

να έχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης σε βαθμό που μπορεί να συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με ταυτόχρονη παραγωγή προϊόντων 

προστιθέμενης αξίας (Aresta, Dibenedetto and Quaranta, 2016).  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το κύριο πρόβλημα στο εμπόριο διοξειδίου 

του άνθρακα είναι η εξισορρόπηση της τοπικής προσφοράς και ζήτησης. Σε σημεία 

όπου η ζήτηση είναι μεγάλη, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει πηγή εκπομπής 

διοξειδίου του άνθρακα. Επιπρόσθετα, διάφορες βιομηχανίες παρασκευής χημικών 

προϊόντων εστιάζουν προφανώς στη βασική παραγωγή και δευτερευόντως, στην 

εκμετάλλευση των εκπομπών CO2. Για παράδειγμα, οι βιομηχανίες αμμωνίας 

λειτουργούν με μέγιστη δυναμικότητα την περίοδο του φθινοπώρου και του χειμώνα, 
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προετοιμαζόμενοι για την αυξημένη ζήτηση στην αγορά λιπασμάτων την άνοιξη. 

Αντιθέτως, η ζήτηση διοξειδίου του άνθρακα, τείνει να είναι μεγαλύτερη τους 

καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι βιομηχανίες αμμωνίας παραμένουν κλειστές, γεγονός 

που οδηγεί σε ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης (IHS Markit, 2021). 

Πίνακας 1: Εκτιμήσεις παγκόσμιας κατανάλωσης CO2 στη βιομηχανία (Kamkeng et 
al., 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Παρασκευή ουρίας 

 Οι μεγαλύτερες ποσότητες CO2 καταναλώνονται στη βιομηχανία σύνθεσης 

ουρίας (132 Mt/yr). Η ουρία είναι χημική ένωση με χημικό τύπο CO(NH2)2, παίζει 

σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό αζωτούχων ενώσεων και είναι η κύρια αζωτούχος 

ουσία στα ούρα των θηλαστικών. Είναι άχρωμο, άοσμο στερεό και διαλυτή στο νερό. 

Το ενδιαφέρον στο προϊόν αυτό, πηγάζει από την εφαρμογή του σε πληθώρα κλάδων, 

όπως ο φαρμακευτικός, ο πετροχημικός και ο αγροτικός κλάδος. Οι ουρίες 

χρησιμοποιούνται ως αντιοξειδωτικά στη βενζίνη, αναστολείς της διάβρωσης, 

ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών, αγροπροστατευτικά (φυτοφάρμακα και εντομοκτόνα), ως 

Τρόπος 
χρήσης Προϊόν / Εφαρμογή 

Χρήση CO2 
(MT/yr) 

Άμεση 
εφαρμογή 

Ενισχυμένη ανάκτηση 
πετρελαίου και 
φυσικού αερίου 25 

 Διατήρηση τροφίμων 8.2 
 Βιομηχανικά αέρια 6.3 
 Ανθρακούχα ποτά 2.9 
 Σύνολο 42.4 
   

Έμμεση 
εφαρμογή Ουρία 132 

 Ανόργανα ανθρακικά 70 
 Μεθανόλη 10 
 Φορμαλδεΰδη 5 

 
Διμεθυλαιθέρας 
(DME) 5 

 TBME 3 
 Άλγη 2 
 Πολυμερή 1.5 
 Άλλα 3.9 
 Σύνολο 232.4 
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ηρεμιστικά και αντισπασμωδικοί παράγοντες κ.ά. (Aresta, Dibenedetto and Quaranta, 

2016).  

Περισσότερο από το 90% της παραγωγής ουρίας βρίσκει εφαρμογή στον 

αγροτικό κλάδο, καθώς χρησιμοποιείται ως φθηνή μορφή λιπάσματος. Ανάμεσα σε 

όλα τα στερεά αζωτούχα λιπάσματα, έχει το υψηλότερο ποσοστό σε άζωτο, γεγονός 

που συμβάλει σε χαμηλά κόστη μεταφοράς του προϊόντος, άρα και την επιλογή του. 

 Η βασική μέθοδος παρασκευής ουρίας ονομάζεται διεργασία Bosch – Meiser η 

οποία έχει πάρει το όνομα της από τους επιστήμονες που την ανακάλυψαν. Το πρώτο 

στάδιο είναι η εξώθερμη αντίδραση αμμωνίας με διοξείδιο του άνθρακα προς 

δημιουργία ammonium carbamate (H2N-COONH4): 

3 2 2 42NH CO H N HCOONH+ −   117H kJ mol∆ = −  

Το δεύτερο στάδιο είναι η αργή ενδόθερμη διάσπαση του ammonium carbamate προς 

ουρία ((NH2)2CO) και νερό: 

( )2 4 2 22
H N HCOONH NH CO H O− +  15.5H kJ mol∆ = +  

 Συνήθως η παρασκευή ουρίας συνδυάζεται με την παρασκευή αμμωνίας. Κατά 

τη σύνθεση της αμμωνίας από φυσικό αέριο, η περίσσεια CO2 που παράγεται 

χρησιμοποιείται για σύνθεση ουρίας (Naims, 2016, Edrisi, Mansoori and Dabir, 2016). 

 

Σχήμα 5: Παραγωγή ουρίας με πρώτη ύλη φυσικό αέριο (Edrisi, Mansoori and Dabir, 
2016) 
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1.2.2. Ενισχυμένη Ανάκτηση πετρελαίου – Τριτογενής ανάκτηση (Enhanced Oil 

Recovery – EOR) 

 Η πετρελαϊκή βιομηχανία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια βιομηχανία 

στην οποία κυριαρχεί η εξερεύνηση για νέες περιοχές με πιθανά κοιτάσματα 

πετρελαίου. Ωστόσο, υπάρχει μια υποκατηγορία της βιομηχανίας αυτής η οποία 

εστιάζει στην επέκταση του προσδόκιμου ζωής ενός κοιτάσματος και την περαιτέρω 

εκμετάλλευσή του. Η “σύνθετη” εξόρυξη απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες και οδηγεί 

σε αυξημένα έξοδα ανά παραγόμενο βαρέλι. 

 Για την διασαφήνιση της διαδικασίας ενισχυμένης ανάκτησης πετρελαίου με 

CO2 είναι αναγκαία η αναφορά σε όλες τις φάσεις της διεργασίας εκμετάλλευσης ενός 

κοιτάσματος οι οποίες είναι οι εξής. 

 Πρωτογενής ανάκτηση 

 Η αρχική φάση εξόρυξης ενός κοιτάσματος ξεκινάει με το πρώτο τρύπημα του 

κοιτάσματος. Εφ’ όσον το πετρέλαιο είναι αποθηκευμένο σε πολύ μεγάλες πιέσεις οι 

οποίες ασκούνται από τα πετρώματα, το πετρέλαιο αντλείται χωρίς κάποια ιδιαίτερη 

δυσκολία. Ωστόσο στη συνέχεια, με την πτώση της πίεσης, το κοίτασμα παύει να 

διευκολύνει την εξόρυξη και οδηγεί σε εξόρυξη όγκων πετρελαίου οικονομικά 

ασύμφορων. Στο τέλος της φάσης αυτής, το 80-90% του κοιτάσματος είναι ακόμα 

παγιδευμένο στο υπέδαφος. 

 Δευτερογενής ανάκτηση 

 Μετά την πρωτογενή ανάκτηση, το κοίτασμα μπορεί είτε να εγκαταλειφθεί είτε 

να εφαρμοστεί δευτερογενής ανάκτηση με χρήση ουσίας (συνήθως νερό) η οποία 

εγχέεται στο κοίτασμα για να αυξηθεί η πίεση του κοιτάσματος στα προηγούμενα 

επίπεδα. Επίσης, το νερό που εισάγεται παρασύρει το κοίτασμα διευκολύνοντας την 

ανάκτησή του. Ως αποτέλεσμα, η δευτερογενής ανάκτηση συνήθως οδηγεί σε εξόρυξη 

ποσότητας ίσης ή μεγαλύτερης της πρωτογενούς ανάκτησης. Στο τέλος της 

δευτερογενούς ανάκτησης, το 35-45% του κοιτάσματος έχει εξορυχθεί, ενώ το 55-65% 

του κοιτάσματος παραμένει ανεκμετάλλευτο, καθώς το νερό δεν αναμιγνύεται με το 

πετρέλαιο. 
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 Τριτογενής ανάκτηση – Ενισχυμένη ανάκτηση (EOR) 

 Για τη μέγιστη εκμετάλλευση του κοιτάσματος, είναι αναγκαία η χρήση 

καινούριας ουσίας η οποία να μπορεί να επηρεάσει τις φυσικοχημικές ιδιότητες του 

πετρελαίου για είναι ευκολότερη η ροή του μέσα στο κοίτασμα. Η έγχυση θερμότητας 

ή ατμού μπορεί να προκαλέσει την ενισχυμένη ανάκτηση πετρελαίου. Ωστόσο, μία από 

τις πιο έμπιστες μεθόδους στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι η πλημμύριση του 

κοιτάσματος με διοξείδιο του άνθρακα (Carbon Dioxide Flooding). Διοξείδιο του 

άνθρακα υψηλής καθαρότητας σε υπερκρίσιμη φάση, μπορεί να αναμιχθεί με το 

πετρέλαιο, δημιουργώντας ένα μίγμα ελαφρύτερο, με μικρότερο ιξώδες, το οποίο 

μπορεί να “ξεκολλήσει” από τα πετρώματα, να κινηθεί ευκολότερα μέσα στο κοίτασμα. 

Το 50-65% του CO2 αντλείται μαζί με το πετρέλαιο με αποτέλεσμα το κοίτασμα να 

χρησιμοποιηθεί κατά το μέγιστο δυνατό. 

 

Σχήμα 6: Πλημμύριση με διοξείδιο του άνθρακα 

 Παρά το τεχνολογικό ενδιαφέρον της αξιοποίησης του CO2 με αυτή τη μέθοδο, 

είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η τιμή του πετρελαίου επηρεάζει σημαντικά τη 

βιωσιμότητα της μεθόδου. Οι χαμηλές τιμές των τελευταίων χρόνων έχουν οδηγήσει 

σε ακύρωση της πλειοψηφίας των έργων που προγραμματίζονταν να συμβούν (IHS 

Markit, 2021). 

Έργα στην τριτογενή ανάκτηση με CO2 που έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία χρόνια 

Weyburn – Midale, Καναδάς 

 Το 2000, στο κοίτασμα του Weyburn – Midale στο Σασκάτσουαν του Καναδά, 

ξεκίνησε το επιχείρημα τριτογενούς ανάκτησης πετρελαίου με CO2. Το 2008, το 

κοίτασμα έγινε η μεγαλύτερη αποθήκη CO2 στον κόσμο, ενώ το CO2 παρεχόταν από 

τη μονάδα λιγνίτη της εταιρείας Dakota Gasification μέσω αγωγού μήκους 320 
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χιλιομέτρων που ξεκινάει από την περιοχή Beluah της Βόρειας Ντακότα, ΗΠΑ. Μέχρι 

το τέλος του έργου, αναμένεται να έχουν αποθηκευτεί μόνιμα περίπου 40Mt CO2 στο 

κοίτασμα, ενώ το προσδόκιμο ζωής του κοιτάσματος να αυξηθεί κατά 20-25 χρόνια με 

τα ακαθάριστα έσοδα, λόγω της έγχυσης CO2, να ανέρχονται στα $30εκ./χρόνο (Brown 

et al., 2017). 

 

Σχήμα 7: Ετήσια παραγωγή πετρελαίου στο κοίτασμα Weyburn – Midale του Καναδά 
(Brown et al., 2017) 

Petra Nova, ΗΠΑ (έκλεισε) 

 Το πρόγραμμα Petra Nova, αποτελεί μία πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε για τη 

μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από λιγνίτη στο Thompsons του Τέξας. Το σύστημα τέθηκε για πρώτη φορά 

σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2017, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 της μονάδας κατά 

1.6ΜΤ/yr. Το διοξείδιο του άνθρακα δεσμεύεται σε 99% καθαρότητα με τη μέθοδο 

προσρόφησης με αμίνες και στη συνέχεια μεταφέρεται στο κοίτασμα West Ranch Oil 

Field 140χλμ μακριά, όπου χρησιμοποιείται στη τριτογενή ανάκτηση πετρελαίου. Πριν 

υλοποιηθεί το πρόγραμμα, η ημερήσια παραγωγή πετρελαίου ανερχόταν στα 50 

βαρέλια, ενώ μετά την έγχυση CO2 πλέον ανέρχεται στα 15000 βαρέλια, 

πολλαπλασιάζοντας την παραγωγή κατά 50 φορές. Ωστόσο, τον Μάιο του 2020, η 

μονάδα τριτογενούς ανάκτησης έκλεισε προσωρινά λόγω της χαμηλής τιμής 

πετρελαίου, γεγονός που αποδεικνύει την επίδραση που έχει η τιμή του πετρελαίου στη 

διεργασία αυτή και το ρίσκο που τη συνοδεύει (Department of Energy, USA).  
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1.2.3. Ανόργανα ανθρακικά 

 Η παρασκευή ανόργανων ανθρακικών (CaCO3, MgCO3) επιτυγχάνεται μέσω 

μίας μεθόδου που ονομάζεται ορυκτοποίηση (mineralization). Το CO2 αντιδρά με 

οξείδια μετάλλων (CaO, MgO) προς δημιουργία αντίστοιχων ανθρακικών ενώσεων. 

Τα προϊόντα βρίσκουν εφαρμογή σε πληθώρα κλάδων όπως στην κατασκευή δομικών 

υλικών και απορρυπαντικών (Kamkeng et al., 2021). Ωστόσο, η ορυκτοποίηση του 

CO2 έχει το κύριο μειονέκτημα ότι η αντίδραση έχει χαμηλή κινητική. Επομένως, 

ενέργεια πρέπει να αποδοθεί στο σύστημα για την επιτάχυνση της διαδικασίας, πράγμα 

που μπορεί να πραγματοποιηθεί με ενσωμάτωση της θερμότητας που προέρχεται από 

τον εξώθερμο χαρακτήρα της αντίδρασης. Οι Ebrahimi et al., (2017) ερεύνησαν την 

παραγωγή ιπτάμενης τέφρας στη τσιμεντοβιομηχανία στους 30-70οC και διαπίστωσαν 

απόδοση 83.5% με χρήση 73kg CO2-eq/tcement. 

1.2.4. Βιομηχανία τροφίμων 

 Οι ποσότητες CO2 που χρειάζεται προς το παρόν η βιομηχανία τροφίμων, 

ανέρχεται στους 8.2 Mt/yr. Στη βιομηχανία των τροφίμων το διοξείδιο του άνθρακα 

χρησιμοποιείται για τη καλύτερη διατήρηση, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η συσκευασία 

τροποποιημένης ατμόσφαιρας έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες και διατηρεί την 

φρεσκάδα των κρεάτων ρυθμίζοντας τον βιοχημικό μεταβολισμό τους. Έρευνα των 

Laury and Sebranek, (2007) έδειξε ότι η συσκευασία κρεάτων σε ατμόσφαιρα CO2 

διατηρεί το χρώμα και ελαττώνει την οξείδωση των λιπιδίων κατά τη διάρκεια της 

αποθήκευσης. 

1.3. Τεχνολογίες δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα CO2 

1.3.1. Κατηγορίες δέσμευσης με βάση τον τρόπο καύσης του καυσίμου 

 Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες τεχνολογιών δέσμευσης CO2 βάσει του 

τρόπου καύσης του καυσίμου, οι οποίες είναι:  

i. Δέσμευση μετά την καύση (post-combustion capture): δέσμευση CO2 από 

απαέρια που προκύπτουν μετά την καύση. 

ii. Δέσμευση πριν την καύση (pre-combustion): δέσμευση CO2 από με δημιουργία 

αέριου σύνθεσης πριν την καύση 
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iii. Δέσμευση με oxy-fuel combustion: Δέσμευση CO2 από απαέρια που 

προκύπτουν από καύση με οξυγόνο υψηλής καθαρότητας 

1.3.1.1. Δέσμευση πριν την καύση (Pre-combustion) 

Κατά την pre-combustion διαδικασία δέσμευσης, η διεργασία των καυσίμων 

γίνεται πριν την καύση. Η συγκεκριμένη τεχνολογία βρίσκει εφαρμογή κυρίως σε 

εγκαταστάσεις με συνδυασμένο κύκλο με ενσωματωμένη αεριοποίηση (integrated 

gasification combined cycle plant – IGCC plant) και εγκαταστάσεις παραγωγής 

υδρογόνου και λιπασμάτων.  Στις εγκαταστάσεις IGCC, λαμβάνει χώρα αεριοποίηση 

λιγνίτη που οδηγεί σε δημιουργία αερίου σύνθεσης (Syn gas), το οποίο αποτελείται 

κυρίως από H2 και CO. Στη συνέχεια το αέριο σύνθεσης δέχεται steam reforming για 

παραγωγή μίγματος CO2 και H2, το οποίο οδηγείται σε διαχωρισμό του CO2 προτού 

χρησιμοποιηθεί το υδρογόνο ως καύσιμο (Σχήμα 8).  

Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου υπάγεται το γεγονός ότι επιτρέπεται η 

παραγωγή καυσίμων με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών CO2, η ποικιλία καυσίμων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτή τη τεχνολογία είναι μεγάλη (πετρέλαιο, λιγνίτης, 

φυσικό αέριο, βιομάζα) και τέλος, το αέριο σύνθεσης που παράγεται κατά τη διεργασία 

αυτή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας ή ως προϊόν για τη σύνθεση 

διαφόρων χημικών. 

Ωστόσο, το κόστος που συνεπάγεται η εφαρμογή δέσμευσης CO2 πριν την 

καύση είναι μεγάλο, όπως και το ρίσκο που τη συνοδεύει. Παράλληλα, η 

πολυπλοκότητα της μεθόδου, είναι επίσης υψηλή λόγω της αναγκαίας μετατροπής του 

καυσίμου σε αέριο σύνθεσης (syngas) πριν την καύση (Mukherjee et al., 2019). 

 

Σχήμα 8: Απλουστευμένη απεικόνιση δέσμευσης CO2 πριν την καύση (Spigarelli and 
Kawatra, 2013) 
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1.3.1.2. Καύση εμπλουτισμένη σε οξυγόνο (Oxy-fuel combustion) 

 Στις διεργασίες καύσης τύπους oxy-fuel, το καύσιμο καίγεται σε περιβάλλον 

μίγματος οξυγόνου υψηλής καθαρότητας (>95%). Το προϊόν της καύσης έχει μεγάλη 

συγκέντρωση σε CO2, το οποίο συνήθως είναι έτοιμο για μεταφορά και αποθήκευση 

(Wang et al., 2017).  

 Το μίγμα οξυγόνου υψηλής καθαρότητας προέρχεται από τον διαχωρισμό του 

Ο2 από το Ν2 σε μονάδα διαχωρισμού αέρα (Air Separation Unit – ASU). Στο ASU ο 

αέρας διαχωρίζεται σε υγρό οξυγόνο, αέριο άζωτο και τα υπόλοιπα ιχνοστοιχεία που 

περιέχονται στον αέρα. Οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

παρασκευή μίγματος καθαρού οξυγόνου είναι η κρυογονική απόσταξη, προσρόφηση 

και οι πολυμερικές μεμβράνες. Ωστόσο, για παραγωγή μεγάλων όγκων οξυγόνου για 

καύση σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η κρυογονική απόσταξη κρίνεται 

πιο οικονομική από τις υπόλοιπες. 

 Κατά τη διάρκεια της καύσης, μέρος του παραγόμενου CO2 ανακυκλώνεται και 

αναμιγνύεται με το καθαρό Ο2, με σκοπό τη ρύθμιση της θερμοκρασία στον κλίβανο. 

Η θερμοκρασία καύσης του Ο2 ανέρχεται στους 3500οC, η οποία μπορεί να αποβεί 

ζημιογόνα για τα υλικά κατασκευής του κλιβάνου. Επομένως, η θερμοκρασία, πρέπει 

να παραμένει στους 1300-1400οC η οποία επιτυγχάνεται με μίγμα 30% Ο2 και 70% 

ανακυκλωμένο CO2 (Spigarelli and Kawatra, 2013). 

Κύριο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι η παρασκευή ρεύματος 

διοξειδίου του άνθρακα υψηλής καθαρότητας, ενώ σε σχέση με τις υπόλοιπες 

μεθόδους, είναι ευκολότερη η αφαίρεση προσμίξεων από το καυσαέριο. Επίσης, η 

εκπομπή νιτρικών (NOx) κατά τη διεργασία καύσης oxy-fuel είναι σημαντικά χαμηλή. 

Εκτός από τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για το περιβάλλον, η μείωση τον 

εκπομπών NOx επίσης οδηγεί σε μειωμένη ροή εκπομπών καυσαερίου, γεγονός που 

οδηγεί σε σημαντική μικρότερο μέγεθος εξοπλισμού και πάγιο κόστος. Τέλος, όσον 

αφορά την ευελιξία στη σχεδίαση και τη λειτουργία της διεργασίας, η καύση τύπου 

oxy-fuel δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας μέσω κρυογονικών ρευστών. 

 Ωστόσο, η διεργασία αυτή φέρει επίσης μειονεκτήματα. Βασικό μειονέκτημα 

είναι το μεγάλο πάγιο κόστος το οποίο πηγάζει από τα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας που 

χρειάζονται για τον διαχωρισμό του O2 από τον αέρα. Επίσης, προς το παρόν, το ρίσκο 
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είναι μεγάλο και υπάρχουν θέματα ασφαλείας συνδεόμενα με τη διαχείριση του 

οξυγόνου και τις επιπτώσεις του στον καυστήρα (Mukherjee et al., 2019). 

 

Σχήμα 9: Απλουστευμένο διάγραμμα διεργασίας oxy-fuel combustion (Spigarelli and 
Kawatra, 2013) 

1.3.1.3. Δέσμευση μετά την καύση (Post-combustion) 

 Σε σχέση με τις παραπάνω τεχνολογίες, η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα 

από απαέρια μετά την καύση είναι η πιο εύκολα εφαρμόσιμη στη βιομηχανία, καθώς 

εφαρμόζεται στις ήδη υπάρχουσες εκπομπές CO2 χωρίς να γίνονται σημαντικές 

παρεμβάσεις. Η τεχνολογία αυτή φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη εξέλιξη στο άμεσο 

μέλλον, καθώς βρίσκει εφαρμογή στους μεγάλους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από ορυκτά καύσιμα (power plants) και στη τσιμεντοβιομηχανία, οι οποίες 

βιομηχανίες ευθύνονται για μεγάλο ποσοστό των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα. 

Για την εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής, είναι αναγκαία η προεπεξεργασία του 

καυσαερίου για την αφαίρεση δευτερευόντων ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν 

προβλήματα στην πορεία. Η βασική προεπεξεργασία – καθαρισμός του καυσαερίου 

αφορά την αποθείωση (SOx), απονιτροποίηση (NOx) και την αφαίρεση της υγρασίας 

και αιωρούμενων σωματιδίων. Συνοπτικά, οι κύριες τεχνολογίες δέσμευσης CO2 από 

απαέρια μετά την καύση αφορούν χημική προσρόφηση, απορρόφηση, διαχωρισμό με 

μεμβράνες και κρυογονική απόσταξη. Οι τεχνολογίες αυτές, παρατίθενται αναλυτικά 

στο επόμενο κεφάλαιο. Στο Σχήμα (10), φαίνεται ένα απλουστευμένο διάγραμμα της 

διεργασίας δέσμευσης CO2 μετά την καύση. 
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Σχήμα 10: Απλουστευμένο διάγραμμα διεργασίας δέσμευσης CO2 σε απαέρια μετά την 
καύση (Spigarelli and Kawatra, 2013) 

 Πλεονεκτήματα δέσμευσης CO2 μετά την καύση: 

• Η πιο εύκολα εφαρμόσιμη τεχνολογία για τις ήδη υπάρχουσες εκπομπές CO2 

• Εφαρμογή χωρίς ανάγκη παρέμβασης στον υπάρχων εξοπλισμό 

• Η συντήρηση του εξοπλισμού δεν οδηγεί σε διακοπή λειτουργίας της κύριας 

μονάδας 

• Υψηλότερος βαθμός μετατροπής της θερμικής ενέργειας σε ηλεκτρική σε 

σχέση με άλλες τεχνολογίες 

• Η χρήση ενεργού άνθρακα καθιστά τη διεργασία ακόμα πιο φιλική προς το 

περιβάλλον 

• Έχει την καλύτερη προοπτική μείωσης εκπομπών CO2 στο βραχυπρόθεσμο 

μέλλον 

Μειονεκτήματα δέσμευσης CO2 μετά την καύση: 

• Η ανάπτυξη υλικών προσρόφησης που να είναι αποδοτικά για ρεύματα υψηλής 

συγκέντρωσης είναι αναγκαία 

• Χρειάζονται μεγάλα ποσά ενέργειας για τη συμπίεση και μεταφορά του CO2 

• Η παρουσία προσμίξεων στο καυσαέριο μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη 

διεργασία δέσμευσης, καθιστώντας αναγκαία την προεπεξεργασία του 

καυσαερίου 

• Οι διεργασίες δέσμευσης πραγματοποιούνται σε εύρος χαμηλών 

θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η επιλογή υλικών στην 

εφαρμογή 
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1.3.2. Προεπεξεργασία - καθαρισμός καυσαερίου 

 Για την αποφυγή προβλημάτων κατά τη διάρκεια της δέσμευσης, το καυσαέριο 

είναι αναγκαίο να υποστεί επεξεργασία με σκοπό τον καθαρισμό του από ουσίες οι 

οποίες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του. Οι 

κυριότερες ουσίες που είναι αναγκαίο να αφαιρεθούν από το καυσαέριο είναι τα 

νιτρικά (NOx), τα θειικά (SOx), η υγρασία (H2O) και τα αιωρούμενα σωματίδια.  

1.3.2.1. Απονιτροποίηση καυσαερίου 

Η απονιτροποίηση των καυσαερίων μπορεί να διαχωριστεί σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες: την υγρή και την ξηρή απονιτροποίηση σύμφωνα με τη μορφή των 

αντιδρώντων. Συνοπτικά, οι μέθοδοι απονιτροποίησης μετά την καύση (Si et al., 2021) 

είναι: 

• Ξηρή απονιτροποίηση 

i. Καταλυτική  

ii. Μέθοδος πλάσματος 

iii. Επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR) 

iv. Επιλεκτική μη καταλυτική αναγωγή (SNCR) 

• Υγρή απονιτροποίηση 

i. Αλκαλική απορρόφηση 

ii. Απορρόφηση οξέων  

iii. Απορρόφηση ενεργού άνθρακα 

iv. Απορρόφησης αναγωγικού μέσου  

v. Μικροβιολογική μέθοδος 

Επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (Selective Catalytic Reduction – SCR) 

 Η επιλεκτική καταλυτική αναγωγή αποτελεί το πιο ευρέως γνωστό σύστημα 

απονιτροποίησης καυσαερίων  σε εμπορικές εφαρμογές. Η διαδικασία αφορά την 

αναγωγή των ΝΟ στο καυσαέριο σε Ν2. Οι αντιδράσεις γίνονται με αέρια αμμωνία ή 

με ουρία προς παραγωγή αζώτου και νερού: 

3 2 2 24 4 4 6NO NH O N H O+ + +       (1) 

2 3 2 22 3NO NO NH N H O+ + +       (2)  
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2 3 2 2 22 4 3 6NO NH O N H O+ + +       (3) 

( )2 2 2 2 22
4 2 4 6 2NO NH CO H O N H O CO+ + + +    (4) 

( )2 2 2 2 2 22
6 4 4 7 12 4NO NH CO H O N H O CO+ + + +    (5) 

 Το 90% των νιτρικών στο καυσαέριο βρίσκονται σε μορφή (ΝΟ), επομένως οι 

αντιδράσεις (1) και (4) είναι οι κύριες. Ο λόγος των mol αμμωνίας – ΝΟ είναι 1:1 και 

για την βέλτιστη και οικονομικά βιώσιμη απόδοση, πρέπει να παραμένει σταθερός και 

το εύρος των θερμοκρασιών στο οποίο λειτουργούν οι καταλύτες (V2O5) είναι 300 – 

450οC. Εάν ο λόγος αυξηθεί, τότε η απομάκρυνση NOx είναι μεγαλύτερη, αλλά η 

ποσότητα αμμωνίας που δεν έχει αντιδράσει αυξάνεται σημαντικά. 

 Όταν ως αναγωγικό μέσο χρησιμοποιείται η αμμωνία, βρίσκεται συνήθως σε 

μορφή υδατικού διαλύματος. Σε εφαρμογές μικρότερης κλίμακας, επιλέγεται η χρήση 

ουρίας σε μορφή υδατικού διαλύματος. Για την επίτευξη υψηλής απόδοσης αφαίρεσης 

νιτρικών, η ανάμιξη της αμμωνίας με το καυσαέριο είναι αναγκαία. Για τον λόγο αυτό, 

η έγχυση γίνεται μέσω ακροφυσίων για να επιτευχθεί ομογενοποίηση του μίγματος 

αμμωνίας/καυσαερίου.  

 Το κύριο μειονέκτημα της διαδικασίας αυτής προκύπτει όταν χρησιμοποιείται 

περίσσεια αμμωνίας. Σε διεργασίες με καταλύτες βαναδίου (V2O5), καταλύεται επίσης 

η οξείδωση του SO2 σε SO3 στο καυσαέριο. Κατά συνέπεια, το SO3 αντιδράει με τους 

υδρατμούς, δημιουργώντας θειικό οξύ, το οποίο στη συνέχεια αντιδρά με την αμμωνία 

προς δημιουργία αμμωνιακών αλάτων σύμφωνα με τις εξισώσεις: 

2 2 31 2SO O SO+ →         (6) 

( )3 3 2 4 42
2NH SO H O NH SO+ + →       (7) 

3 3 2 4 4NH SO H O NH HSO+ + →       (8) 

Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν τα αμμωνιακά άλατα συσσωματώνονται στην 

επιφάνεια του καταλύτη, γεγονός που επιταχύνει την απενεργοποίησή του και στην 

πορεία οδηγεί σε χαμηλότερη απόδοση απομάκρυνσης των νιτρικών (Wypiór and 

Krzyżyńska, 2020). 
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1.3.2.2. Αποθείωση καυσαερίου 

 Η διεργασία αποθείωσης ενός καυσαερίου μπορεί να είναι ξηρή, ημίξηρη ή 

υγρή διεργασία. Ο πιο ευρέως διαδεδομένος τρόπος η υγρή διεργασία με χρήση 

ασβεστόλιθου (wet-limestone flue gas desulfurization, WLFGD), η οποία 

χρησιμοποιείται σε περίπου 80% των περιπτώσεων. Στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, το απορροφητικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι ανθρακικό ασβέστιο 

(ασβεστόλιθος – CaCO3), η χρήση του οποίου είναι πλεονέκτημα γιατί είναι διαθέσιμο 

σε μεγάλες ποσότητες και έχει χαμηλή τιμή. Η διεργασία αποτελείται από μία σειρά 

αντιδράσεων εξαναγκασμένης οξείδωσης που λαμβάνουν χώρα σε έναν πύργο 

(πλυντρίδα), όπου γίνεται η μίξη μεταξύ καυσαερίου και υγρών αντιδραστηρίων. Οι 

αντιδράσεις που συμβαίνουν παρατίθενται παρακάτω. 

( ) ( )2 2g aqSO SO↔         (9) 

( ) ( )2 22 3aq aqSO H O H SO+ ↔    Υδρόλυση του SO2  (10) 

( ) ( )

( ) ( )

2 33

2
2 33

aq aq

aq aq

H SO H HSO

H SO H SO

+ −

+ −

↔ +

↔ +
   Διάσταση   (11), (12) 

( ) ( ) ( ) ( )
2

3 3s aq aq aqCaCO H Ca HCO+ + −+ ↔ +   Διάλυση ασβεστόλιθου (13) 

( ) ( ) ( ) ( )2 23 aq aq aq aqHCO H CO H O− ++ ↔ +   Εξουδετέρωση   (14) 

( ) ( )2 2aq gCO CO↔     Εκρόφηση CO2  (15) 

Συνδυάζοντας τις παραπάνω αντιδράσεις προκύπτει η τελική αντίδραση στη ζώνη 

υγρού – αερίου.  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 3 2 23 2 2 ·2s g aq aq gCaCO SO H O CaSO H O CO+ + → +    (16) 

 Ο χρόνος παραμονής του προϊόντος είναι αρκετά υψηλός ώστε τα 2
3SO −  να 

οξειδωθούν πλήρως σε 2
4SO − : 

( ) ( ) ( )3 2 4 22·2 1 2 ·2aq g sCaSO H O O CaSO H O+ →      (17) 

 Ως αποτέλεσμα, το κύριο παραπροϊόν είναι η γύψος (CaSO4·2H2O(s)) η οποία 

απομακρύνεται από την πλυντρίδα, ενώ το πλέον αποθειωμένο καυσαέριο, εξέρχεται 

από την πάνω πλευρά του πύργου και οδηγείται σε μονάδες αφυδάτωσης. 
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1.3.2.3. Αφυδάτωση καυσαερίου 

Πριν από την εισαγωγή του στην μονάδα διαχωρισμού CO2, κρίνεται αναγκαία 

η απομάκρυνση της υγρασίας από το αέριο μείγμα καυσαερίων. Η απομάκρυνση 

υγρασίας λαμβάνει χώρα μετά από το στάδιο της αποθείωσης, καθώς ο υδατικός πολτός 

ασβεστόλιθου o οποίος χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο στάδιο αυξάνει τα επίπεδα 

υγρασίας του υπό επεξεργασία αερίου. Η εφαρμογή τεχνολογίας μεμβρανών για το 

στάδιο αυτό αποτελεί μία ελκυστική επιλογή, λόγω της πρόσθετης εξοικονόμησης 

ενέργειας και της δυνατότητας δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης του απαγόμενου 

νερού (Sijbesma et al., 2008). Παρόλο που μέχρι και σήμερα οι μεμβράνες απαντώνται 

κυρίως σε εργαστηριακό επίπεδο και όχι σε βιομηχανική κλίμακα, εντοπίζονται 

διάφορες μελέτες για την ανάπτυξη πολυμερικών μεμβρανών που επιτυγχάνουν την 

απομάκρυνση υγρασίας από ρεύμα καυσαερίων (Baig et al., 2016).  

Πέρα από την χρήση μεμβρανών, για την απομάκρυνση υγρασίας από 

καυσαέριο σε βιομηχανική κλίμακα σήμερα συναντώνται οι μέθοδοι spray cooling και 

συμπύκνωσης. Η μέθοδος spray cooling απαιτεί την χρήση δαπανηρού εξοπλισμού και 

υψηλών επιπέδων ενέργειας, και γι’ αυτό δεν προτιμάται. Η μέθοδος συμπύκνωσης 

αποτελεί την πλέον εμπορικά διαθέσιμη λόγω απλότητας, της απόδοσης και του ευρέως 

διαθέσιμου εξοπλισμού. Χρησιμοποιείται εναλλάκτης θερμότητας πλαστικού σωλήνα 

φθορίου (FPTHE) και πέρα από την βελτίωση της απόδοσης λόγω της απομάκρυνσης 

του νερού, η τεχνική αυτή επιτυγχάνει σημαντική μείωση στο μίγμα του αερίου των 

ΝΟΧ, SOX, σκόνης, διαφόρων τύπων αερολυμάτων διαλυμένων αλάτων ρύπων που 

εκκρίνονται στην ατμόσφαιρα (Wang et al., 2019). 

Το πλέον αφυδατωμένο και καθαρισμένο καυσαέριο, καθίσταται κατάλληλο 

για επεξεργασία με σκοπό τη δέσμευση του CO2 η οποία μπορεί να επιτευχθεί από 

πληθώρα τεχνολογιών. 

1.4. Τεχνολογίες δέσμευσης CO2 από απαέρια βιομηχανιών μετά την καύση 

 Οι τεχνολογίες δέσμευσης CO2 μετά την καύση (post-combustion CO2 capture) 

αποτελούν την πιο ενδιαφέρουσα πρακτική και αυτή με το πιο υποσχόμενο 

βραχυπρόθεσμο μέλλον. Οι κυριότερες τεχνολογίες που υπάγονται στην κατηγορία 

αυτή είναι: 

i. Τεχνολογίες χημικής απορρόφησης 
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ii. Τεχνολογίες προσρόφησης 

iii. Τεχνολογίες με χρήση μεμβρανών 

iv. Κρυογονική απόσταξη 

v. Βιολογικός διαχωρισμός (Άλγη) 

1.4.1. Τεχνολογίες χημικής απορρόφησης 

1.4.1.1. Έκπλυση με αμίνες – Amine scrubbing 

 Η πλύση με αμίνες είναι μία γνωστή τεχνολογία για την επεξεργασία αερίων 

και θεωρείται μία από τις καλύτερες μεθόδους δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα από 

καυσαέρια, λόγω της απλότητας και της ωρίμανσης της μεθόδου. Στη βιομηχανική 

κλίμακα, οι μονάδες πλύσης με αμίνες, όπως αυτές που χρησιμοποιούν 

μονοεθυλοαμίνη (ΜΕΑ) και πιπεραζίνη (PZ) ως διαλύτη, έχουν μοντελοποιηθεί και 

βελτιστοποιηθεί κυρίως για δέσμευση CO2 σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από λιγνίτη (coal-fired power plants) (Chung, Roh and Lee, 2018).  

Η διεργασία ξεκινάει όταν το καυσαέριο εισέρχεται σε στήλη απορρόφησης 

(absorber), μέσα στην οποία έρχεται σε επαφή με αντιρροή με διάλυμα αμινών. Το 

καυσαέριο εισέρχεται σε χαμηλό σημείο της στήλης, ενώ το διάλυμα ψεκάζεται από 

την κορυφή. Η πίεση λειτουργίας είναι ατμοσφαιρική και ταυτόχρονα, χρησιμοποιείται 

πληρωτικό υλικό για τη βέλτιστη μεταφορά μάζας. Η επαφή μεταξύ καυσαερίου και 

διαλύματος, οδηγεί σε χημική απορρόφηση του CO2, με αποτέλεσμα, το υπόλειμμα της 

στήλης απορρόφησης να είναι πλούσιο σε αμίνες και CO2, ενώ από την κορυφή της 

στήλης εξέρχεται το “καθαρό” καυσαέριο. 

 Στη συνέχεια, το υπόλειμμα, πιέζεται και εισέρχεται σε μία στήλη 

αναγέννησης/απόσταξης (regenerator) η οποία λειτουργεί παράλληλα με τη στήλη 

απορρόφησης. Το μίγμα έρχεται σε επαφή με τους ατμούς του οποίοι παράγονται από 

τον μερικό αναβραστήρα στο κάτω μέρος της στήλης. Ως αποτέλεσμα, οι δεσμοί 

μεταξύ διαλύματος και CO2 τείνουν να διασπαστούν. Τέλος, στην κορυφή της στήλης, 

λειτουργεί ένας συμπυκνωτής ο οποίος ανακυκλώνει το διάλυμα πίσω στη στήλη, ενώ 

το τελικό προϊόν που εξέρχεται από την κορυφή είναι διάλυμα CO2 καθαρότητας 

περίπου 99%. Το υπόλειμμα της στήλης αναγέννησης, το οποίο είναι πλούσιο σε 

αμίνες, επιστρέφεται πίσω στη στήλη απορρόφησης και έτσι επιτυγχάνεται συνεχής 

λειτουργία των δύο στηλών (Hosseini-Ardali et al., 2020). 
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 Οι πρωτοταγείς αμίνες, όπως η μονοεθυλοαμίνη που χρησιμοποιείται ευρέως 

(MEA), αντιδρά με το CO2 γρηγορότερα σε σχέση με τις δευτεροταγείς και τριτοταγείς 

αμίνες. Ωστόσο, η χρήση ΜΕΑ έχει και αυτή τα μειονεκτήματά της, καθώς απαιτούνται 

μεγάλα ποσά ενέργειας για την αναγέννησή της και είναι πολύ διαβρωτικό χαρακτήρα. 

Από την αντίθετη πλευρά, οι δευτεροταγείς και τριτοταγείς αμίνες, δεν έχουν αυτά τα 

μειονεκτήματα, αλλά απορροφούν το CO2 με χαμηλότερο ρυθμό. 

Παρότι η διεργασία είναι συνεχής και η αμίνη ανακυκλώνεται, το σύστημα 

πρέπει να τροφοδοτείται συνεχώς με νέες ποσότητες αμινών λόγω: 

• Φυσικής κατανάλωσης: για παράδειγμα εξάτμισης, σταγονίδια. Επίσης, λόγω 

υψηλής πίεσης μπορεί να προκληθεί διαρροή διαλύματος αμίνης, γεγονός το 

οποίο μπορεί να αποτελέσει υγειονομικό ρίσκο. 

• Χημικής κατανάλωσης μέσω οξειδωτικής και θερμικής αποικοδόμησης, ή 

χημικής αντίδρασης με τα υπόλοιπα συστατικά του καυσαερίου όπως SOx και 

NOx. Η εκπομπή αυτών των παραπροϊόντων στην ατμόσφαιρα, μπορεί να 

ελαττώσει την ποιότητα του αέρα.  

 

Σχήμα 11: Διάγραμμα ροής δέσμευσης CO2 με έκπλυση με αμίνες (Mazari et al., 2015)  

Τα τελευταία χρόνια, μελετάται εκτενώς μία νέα αμίνη με πολλά υποσχόμενο 

μέλλον. Η αμίνη αυτή είναι η πιπεραζίνη (PZ, C4H10N2), η οποία απορροφάει το CO2 

ταχύτερα σε σχέση με την ΜΕΑ, ενώ φαίνεται να είναι πιο σταθερή από τις υπόλοιπες 

αμίνες σε υψηλές θερμοκρασίες (150οC). Μπορεί επίσης να αναμιχθεί με τριτογενείς 
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αμίνες (πχ MDEA) για να αυξήσει την απορρόφησή τους, ενώ επίσης, τα μίγματα αυτά 

αποκτούν αντίσταση στην θερμική αποικοδόμησή τους και είναι πιο σταθερά σε σχέση 

με τη ΜΕΑ . Μίγματα PZ-MDEA (διάλυμα ενεργοποιημένης μεθυλο- διεθανολαμίνης) 

χρησιμοποιούνται ευρέως στην βιομηχανία του φυσικού αερίου για απομάκρυνση CO2, 

ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και για εφαρμογές δέσμευσης CO2 (Feron et al., 2020). 

Πίνακας 2: Παράθεση διαφόρων αμινών με τις ιδιότητές τους (Raksajati, Ho and 
Wiley, 2018) 

Ομάδα αμινών Παραδείγματα 

Προσροφητική 
ικανότητα 
(moles CO2/ 
mole διαλύτη) 

Ρυθμός 
προσρόφησης 

Ενθαλπία 
αντίδρασης 
(MJ/kg CO2) 

Πρωτοταγείς 
αμίνες 

Μονοεθυλοαμίνη 
(ΜΕΑ), Εθυλοδιαμίνη 
(EDA) 0.15-0.69 0.003-0.032 70-85 

Δευτεροταγείς 
αμίνες 

Διεθανολαμίνη (DEA), 
Διισοπροπανολαμίνη 
(DIPA) 0.1-1 0.004-0.031 65-75 

Τριτοταγείς 
αμίνες 

Μεθυλο διεθανολαμίνη 
(MDEA), 
Τριεθανολαμίνη (ΤΕΑ) 0.07-1.1 0.001-0.008 50-65 

Πολυαμίνες Πιπεραζίνη (PZ) 0.5-1.8 0.003-0.3 66-78 

Ανθρακικά 
αλκάλια 

Ανθρακικό κάλιο 
(Κ2CO3), Ανθρακικό 
νάτριο (Na2CO3) 0.4-1 0.001-0.002 30-50 

Αμμωνία NH3 0.35 <0.007 27 
Άλατα 
αμινοξέων Σαρκοσίνη καλίου ~0.1-1 0.003-0.02 60-80 

 

1.4.1.2. Chemical looping 

 Η διεργασία chemical looping είναι μία αναδυόμενη τεχνολογία καύσης και 

αρκετά υποσχόμενη επιλογή για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα. Μεταλλικά 

σωματίδια τα οποία ονομάζονται “φορείς οξυγόνου” χρησιμοποιούνται για να 

μεταφέρουν οξυγόνο μεταξύ δύο αντιδραστήρων αέρα και καυσίμου. Ο οξειδωμένος 

φορέας οξυγόνου (MeOa) τροφοδοτείται στον αντιδραστήρα καυσίμου για να 

προκαλέσει την καύση του καυσίμου. Με τον τρόπο αυτό, ο φορέας ανάγεται σε 

μέταλλο (Me) ή στη λιγότερο οξειδωμένη μορφή του (MeOa-1), επομένως η διαδικασία 

αυτή ονομάζεται αντίδραση αναγωγής. Στη συνέχεια, ο πλέον ανηγμένος φορέας 

(MeOa-1) τροφοδοτείται στον αντιδραστήρα αέρα, όπου οξειδώνεται και επιστρέφει 

στην αρχική του κατάσταση (MeOa) μέσω ρεύματος αέρα. Η αντίδραση που λαμβάνει 
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χώρα είναι τύπου οξείδωσης και το προϊόν επιστρέφεται πίσω στον αντιδραστήρα 

καυσίμου, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία συνεχώς (looping). Ως αποτέλεσμα, 

λαμβάνουν χώρα συνεχείς κύκλοι καύσης ανάμεσα στο οξυγόνο και το καύσιμο 

(Σχήμα 12). Ως αποτέλεσμα, επειδή ο αέρας δε συμμετέχει στην καύση, τα καυσαέρια 

αποτελούνται κυρίως από διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμούς, και δεν περιέχουν 

άζωτο. Η σύσταση των καυσαερίων, διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη δέσμευση του 

CO2, καθώς η μόνη επεξεργασία στην οποία υπόκειται το καυσαέριο είναι η 

συμπύκνωση των υδρατμών. 

 Σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες δέσμευσης CO2, το κύριο πλεονέκτημα της 

διεργασίας chemical looping, είναι τα μειωμένα ποσά ενέργειας που χρειάζονται για 

τον διαχωρισμό του καυσαερίου. Σε περίπτωση ατελούς καύσης στον καυστήρα, 

χρειάζεται εξωτερική παροχή καθαρού οξυγόνου, διαδικασία η οποία ονομάζεται 

oxygen polishing (Abuelgasim, Wang and Abdalazeez, 2021). 

 

Σχήμα 12: Διάγραμμα ροής chemical looping 

 Ο φορέας του οξυγόνου κρίνεται ως η πιο σημαντική μεταβλητή στην απόδοση 

και την ανάπτυξη διεργασιών chemical looping. Για να κριθεί κατάλληλος ένα φορέας 

οξυγόνου πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια: 

• Υψηλή ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου. 
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• Ικανοποιητικά χαρακτηριστικά θερμοδυναμικής και κινητικής όσον αφορά τη 

μετατροπή του καυσίμου σε CO2 και H2O. 

• Υψηλή θερμοκρασία τήξης. 

• Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ρευστομηχανικής, πχ να μην δημιουργεί 

συσσωματώματα στο σύστημα 

• Υψηλή μηχανική αντοχή στη τριβή και φθορά 

• Αδυναμία εναπόθεσης άνθρακα, για αποφυγή διαρροής 

• Χαμηλό κόστος 

• Ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον 

Είναι γνωστό, ότι τα υλικά όταν φτάνουν κοντά στο σημείο τήξης, γίνονται 

περισσότερο ελαστικά και δημιουργούν συσσωματώματα. Επομένως, δεδομένου ότι η 

διεργασία πραγματοποιείται σε εύρος θερμοκρασιών 600-1200οC, πολλά οξείδια 

μετάλλων αποκλείονται (Cd, Zn, Ce). Οι φορείς που είναι πιο ευρέως διαδεδομένοι, 

αναλύονται παρακάτω. 

Φορείς με βάση το Νικέλιο (NiO , Ni) 

 Η οξειδωμένη και ανηγμένη μορφή που χρησιμοποιείται είναι NiO και Ni 

αντίστοιχα. Οι φορείς οξυγόνου με βάση το Νικέλιο, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

είναι οι πιο διαδεδομένοι. Το νικέλιο χρησιμοποιείται κυρίως για αέρια καύσιμα, ειδικά 

το μεθάνιο, λόγω του ότι καταλύει τη διάσπαση των δεσμών στο CH4, διευκολύνοντας 

την καύση. Σε συνδυασμό με οξείδια του αργιλίου, η σταθερότητα και η δραστικότητα 

αυξάνονται. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Tijani, Mostafavi and Mahinpey, (2019), η 

δημιουργία NiAl2O4 είναι αναπόφευκτη λόγω του καταλυτικού ρόλου που παίζει η 

υψηλή θερμοκρασία στην αντίδραση μεταξύ NiO και Al2O3, με αποτέλεσμα μείωση 

της δραστικότητας (Lyngfelt et al., 2019). 

Φορείς με βάση τον Χαλκό (CuO/Cu , CuO/Cu2O) 

 Ο χαλκός έχει υψηλή ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου και τα θερμοδυναμικά 

χαρακτηριστικά του είναι εξαιρετικά, καθώς στις περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει 

παρατηρείται πλήρης οξείδωση του καυσίμου. Η θερμοκρασία τήξης είναι χαμηλή 

(1085οC), αλλά εφόσον το σύστημα λειτουργεί σε θερμοκρασίες κάτω των 900οC, δεν 

παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, η μηχανική αντοχή του ελαττώνεται 

σημαντικά με την χρήση, λόγω χημικών και θερμικών καταπονήσεων που δέχεται ο 
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φορέας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, χρησιμοποιούνται οξείδια του 

αργιλίου που δίνουν μεγαλύτερη αντοχή στον φορέα, όμως (όπως και στην περίπτωση 

του νικελίου), η δημιουργία CuAl2O4 είναι αναπόφευκτη και εμποδίζει τη μεταφορά 

του οξυγόνου (Abuelgasim et al., 2021). 

1.4.2. Τεχνολογίες προσρόφησης 

1.4.2.1. Προσρόφηση με βαθμιδωτή μεταβολή της πίεσης (Pressure Swing adsorption 

– PSA) 

 Όσον αφορά τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα μέσω διεργασιών 

προσρόφησης, η πιο διαδεδομένη τεχνολογία στη βιομηχανική κλίμακα είναι η 

προσρόφηση ταλάντευσης πίεσης (Pressure Swing Adsorption – PSA). Είναι μία 

κυκλική διεργασία προσρόφησης, η οποία επιτρέπει συνεχή διαχωρισμό αέριων 

ρευμάτων. Η PSA πραγματοποιείται με περιοδικές μεταβολές στην πίεση, στοχεύοντας 

σε βέλτιστη απομάκρυνση προσμίξεων, ενώ ταυτόχρονα, προς το παρόν θεωρείται 

βιώσιμη πρακτική διαχωρισμού του CO2 από απαέρια βιομηχανιών που περιέχουν 5-

15% v/v (Siqueira et al., 2017).  

 Για την επίτευξη της απαιτούμενης απόδοσης, η διεργασία PSA μπορεί να 

αποτελείται από πολλαπλά στάδια και στήλες. Η πιο απλουστευμένη εκδοχή της 

αποτελείται από τέσσερα βασικά στάδια: συμπίεση, προσρόφηση, απόρριψη και 

εκκαθάριση (pressurization, feed, blowdown and purge). Η απόδοση μίας διεργασίας 

PSA συνήθως αξιολογείται από την καθαρότητα, την ανάκτηση και την ποσότητα  του 

τελικού προϊόντος. 

 Το καυσαέριο (μίγμα κατά βάση CO2 και N2), αρχικά εισάγεται στην κλίνη με 

σταθερή παροχή σε υψηλή πίεση. Λόγω της προσρόφησης που συμβαίνει στο 

πληρωτικό υλικό, το CO2 κατακρατείται μέσα στην κλίνη, ενώ το N2 διαχωρίζεται από 

το μίγμα και εξέρχεται από τη στήλη. Η παροχή συνεχίζεται για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα μέχρι να κορεστεί η προσροφητική ικανότητα της στήλης. Στη συνέχεια, η 

στήλη αποσυμπιέζεται απότομα. Η αποσυμπίεση οδηγεί στην εκκαθάρισή της, καθώς 

οδηγεί στην εκρόφηση του καθαρού CO2 που είχε προσροφηθεί κατά τη διάρκεια της 

τροφοδοσίας και την εκροή του από την αντίθετη πλευρά της στήλης. 

 Ταυτόχρονα, μία δεύτερη στήλη λειτουργεί παράλληλα με την πρώτη. Κατά 

την εκκαθάριση της πρώτης στήλης, η τροφοδοσία του καυσαερίου στρέφεται στην 
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είσοδο της δεύτερης στήλης, ενώ κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας της πρώτης 

στήλης, η δεύτερη υπόκειται σε εκκαθάριση. Με τον τρόπο αυτό, η μονάδα παύει να 

έχει ασυνεχή χαρακτήρα, και επιτυγχάνεται συνεχής ροή καθαρού CO2 στην έξοδο 

(Riboldi and Bolland, 2017). 

 

Σχήμα 13: Απεικόνιση προσρόφησης ταλάντευσης πίεσης με δύο παράλληλες στήλες  

 Οι διεργασίες προσρόφησης βασίζονται στην χρήση στερεών υψηλού 

πορώδους, όπως για παράδειγμα ο ενεργός άνθρακας και οι ζεόλιθοι. 

 Ζεόλιθοι 

 Οι ζεόλιθοι είναι πορώδεις αργιλοπυριτικοί κρύσταλλοι οι όποιοι προσροφούν 

το διοξείδιο του άνθρακα με φυσική απορρόφηση. Η μεγάλη προσροφητική του 

ικανότητα οφείλεται στην παρουσία αργιλίου στη πυριτική δομή. Η παρουσία του 

αργιλίου (Al) οδηγεί στην ύπαρξη κατιόντων στον χώρο των πόρων, τα οποία 

προωθούν την προσρόφηση του CO2. Ιδανικά, σε έναν ζεόλιθο, προτιμάται χαμηλός 

λόγος Si/Al για την προώθηση ύπαρξης περισσότερων κατιόντων. 

 Προτού τεθεί σε λειτουργία η κλίνη, το καυσαέριο πρέπει να βρίσκεται σε 

θερμοκρασία 0-100οC και να έχει καθαριστεί από προσμίξεις όπως NOx, SOx και H2O. 

Οι ζεόλιθοι, τείνουν να είναι περισσότερο ευαίσθητοι στο νερό, απ’ ότι στα όξινα αέρια 

λόγω της υδρόφιλής τους φύσης. Τα πολικά μόρια του νερού, τείνουν να 

προσροφηθούν ευκολότερα από το CO2, εμποδίζοντας την ομαλή λειτουργία της 

στήλης. 
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 Παρότι η προσρόφηση με χρήση ζεόλιθων θεωρείται τύπου φυσικής 

προσρόφησης, μελέτες έχουν δείξει ότι ένα μέρος της προσρόφησης του CO2 γίνεται 

με χημικό τρόπο σε μορφή ανθρακικών και καρβοξυλικών οξέων. Το πρόβλημα της 

χημικής προσρόφησης ενισχύεται, όταν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της στήλης 

τα χημικώς προσροφημένα μόρια δεν μπορούν να εκροφηθούν, με αποτέλεσμα η 

απόδοση της στήλης σταδιακά να ελαττώνεται. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

αυτού, χρησιμοποιείται η διεργασία ταλάντευσης θερμοκρασίας. 

 Ενεργός άνθρακας 

 Ο ενεργός άνθρακας πλεονεκτεί σε σχέση με τα υπόλοιπα προσροφητικά μέσω 

λόγω της υψηλής θερμικής σταθερότητας και του χαμηλού κόστους αγοράς που έχει. 

Οι ενεργοί άνθρακες μπορούν να παρασκευαστούν από ποικιλία υλικών, όπως ο 

λιγνίτης, βιομηχανικά παραπροϊόντα και άλλες πηγές βιομάζας. Αν και πλεονέκτημα, 

η ποικιλία πηγών παρασκευής οδηγεί σε ποικιλία στην κατανομή, τη δομή και το 

μέγεθος των πόρων, με άμεση επιρροή στην απόδοση της προσρόφησης. 

Πίνακας 3: Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα υλικών προσρόφησης στην PSA 
(Spigarelli and Kawatra, 2013) 

Υλικό Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Ζεόλιθοι 

Υψηλή προσρόφηση σε 
ήπιες συνθήκες (0-100οC, 
0.1-1bar CO2) 

Η παρουσία NOx, SOx και 
H2O επηρεάζει σημαντικά 
την προσρόφηση 

 
Πλεονεκτική κινητική 
προσρόφησης 

Χημική προσρόφηση του 
CO2 στην επιφάνεια του 
ζεόλιθου 

Ενεργός 
άνθρακας 

Υψηλή θερμική 
σταθερότητα 

Χαμηλή δυναμικότητα 
προσρόφησης σε ήπιες 
συνθήκες 

 
Ποικιλία πηγών σύνθεσης 
ενεργού άνθρακα 

Η ποικιλία πηγών 
σύνθεσης οδηγεί σε 
ποικιλία της γεωμετρίας 
των πόρων 

 

Υψηλή προσροφητική 
ικανότητα σε υψηλές 
πιέσεις  

 

Η εκρόφηση επιτυγχάνεται 
εύκολα 

Η παρουσία NOx, SOx και 
H2O επηρεάζει σημαντικά 
την προσρόφηση 
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 Το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας του ενεργού άνθρακα είναι 25-75οC, ενώ 

από το καυσαέριο πρέπει να έχουν απομακρυνθεί τα NOx, SOx, και Η2Ο. Αν και 

υδρόφοβος, ο ενεργός άνθρακας επηρεάζεται αρνητικά από την ύπαρξη υγρασίας, 

όπως επίσης και από την αύξηση της θερμοκρασίας. Σε σχέση με τους ζεόλιθους, για 

συνθήκες δωματίου, οι ζεόλιθοι φαίνεται να έχουν χαμηλότερη απόδοση στην 

προσρόφηση του CO2. Στον πίνακα (3), παρατίθενται συγκεντρωμένα τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προσροφητικών υλικών.  

1.4.3. Τεχνολογίες διαχωρισμού με μεμβράνες 

 Μία πολλά υποσχόμενη τεχνολογία δέσμευσης CO2, φαίνεται να είναι η 

δέσμευση με τεχνολογία μεμβρανών. Οι Bounaceur et al. (2006), σε παραμετρική 

μελέτη που έκαναν, υποστήριξαν ότι η τεχνολογία μεμβρανών μπορεί να μειώσει τον 

ενεργειακό κόστος σε δέσμευση CO2 από απαέρια καύσης, περισσότερο από τις 

τεχνολογίες προσρόφησης και χημικής απορρόφησης.  

 Σε σχέση με τις τεχνολογίες προσρόφησης και χημικής απορρόφησης, η 

τεχνολογία δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα με μεμβράνες έχει τα παρακάτω 

πλεονεκτήματα: 

• Συμπαγής κατασκευή με σχετικά χαμηλό βάρος και δυνατότητες οριζόντιας και 

κάθετης τοποθέτησης, προσφέροντας ευελιξία στη λειτουργία τους 

• Ο αρθρωτός σχεδιασμός τους (modular design) επιτρέπει τη βελτιστοποίηση 

της διεργασίας μέσω συστημάτων πολλαπλών μεμβρανών και συστημάτων 

ανακύκλωσης 

• Μεγάλη κλιμακωσιμότητα (scalability), δηλαδή εύκολη διαχείριση 

μεγαλύτερου φόρτου, με προσθήκη νέων πόρων 

• Χαμηλά έως μηδενικά λειτουργικά έξοδα για τη συντήρησή τους λόγω 

απουσίας κινούμενων εξαρτημάτων 

• Απουσία διεργασίας αναγέννησης, η οποία είναι αιτία κατανάλωσης 

σημαντικών ποσών ενέργειας στις διεργασίες προσρόφησης και χημικής 

απορρόφησης 

Ωστόσο, αν και η τεχνολογία στην ανάπτυξη νέων υλικών για μεμβράνες έχει 

προχωρήσει αρκετά, η ανάπτυξη διατάξεων που να υποστηρίζουν βιομηχανική 
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κλίμακα είναι μικρή, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε πιλοτικό στάδιο (Wu et al., 

2021). 

Οι πιο ευρέως διαδεδομένοι τύποι μεμβρανών για χρήση σε διαχωρισμούς 

αερίων, είναι οι εξής: 

• Σπειροειδείς μεμβράνες (Spiral wound membranes) 

• Μεμβράνες κοίλων ινών (Hollow fiber membranes) 

Η πρώτη αναφορά σε διαχωρισμό αερίων μέσω μεμβρανών έγινε το 1950 από 

τους Weller & Steiner με μία αρκετά απλή περιγραφή της διαδικασίας. Στις επόμενες 

δεκαετίες, σημειώθηκε μεγάλη εξέλιξη στο κομμάτι της έρευνας για την αντιμετώπιση 

των νέων εμποδίων κατά το σχεδιασμό του μαθηματικού μοντέλου διαχωρισμού με 

μεμβράνες. Αυτά περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μοντέλου για διαχωρισμό μιγμάτων 

πολλαπλών συστατικών (Brubaker and Kammermeyer, 1954), και τη μοντελοποίηση 

της πτώσης πίεσης από τους Pan and Habgood (1978). Το 1973, οι  (Blaisdell and 

Kammermeyer) σύγκριναν τα μοντέλα ομορροής και αντιρροής μεταξύ τους, ενώ οι 

Basaran and Auvil (1988), μελέτησαν την περίπτωση διαχωρισμού δυαδικού μίγματος 

με μοντέλο εγκάρσιας ροής (cross-flow). Το 2017, οι Yang et al., ανέδειξαν την 

αντιρροή ως την πιο κατάλληλη για μοντέλα διαχωρισμού με μεμβράνες. Για χρήση 

πολυμερικών μεμβρανών με διαφορετικές διαπερατότητες, οι περισσότερες μελέτες 

προτείνουν την χρήση μεμβράνης με υψηλή διαπερατότητα (μέτρια εκλεκτικότητα) για 

την πρώτη βαθμίδα για λόγους ανάκτησης του προϊόντος, ενώ στη 2η βαθμίδα 

προτάθηκε υψηλή εκλεκτικότητα και μέτρια διαπερατότητα (Roussanaly and 

Anantharaman, 2017; Turi et al., 2017). Το 2018, οι Lee et al. (2018), σχεδίασαν ένα 

μοντέλο πολλαπλών βαθμίδων μεμβρανών για την δέσμευση CO2 καθαρότητας 95% 

από μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 600MW. Το μοντέλο 

παρείχε τη δυνατότητα προσθήκης συμπιεστών, αντλιών κενού και συσκευών 

εκτόνωσης. Με χρήση του υπολογιστικού εργαλείου MATLAB®, μελέτησαν την 

επίδραση διαφορετικών διαπερατοτήτων στο κόστος δέσμευσης, συμπεραίνοντας πως 

μία μεμβράνη διαπερατότητας 4000GPU και εκλεκτικότητας CO2/N2 ίση με 50, θα 

μπορούσε να είναι ανταγωνιστική. Ορόσημο στο κομμάτι της έρευνας, αποτέλεσαν το 

2015 οι White et al. , οι οποίοι ανέπτυξαν μία πιλοτική μονάδα επεξεργασίας απαερίων 

καύσης δυναμικότητας 1 ton/day. Η διάταξη αποτελούνταν από δύο βαθμίδες 

σπειροειδών μεμβρανών, χρησιμοποιώντας απαέρια από εργοστάσια παραγωγής 
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ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Το 2018, οι Salim et al. του Ohio State University, 

κατασκεύασαν σπειροειδή μεμβράνη με διαπερατότητα CO2 μεγαλύτερη των 800 

GPU, και εκλεκτικότητα CO2/N2 μεγαλύτερη των 140, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο 

για οικονομικά βιώσιμη δέσμευση CO2 με τεχνολογία μεμβρανών σε εργοστασιακή 

κλίμακα. Το 2017, οι He et al., δημιούργησαν μία πιλοτική μονάδα τεχνολογίας 

μεμβρανών κοίλων ινών για δέσμευση CO2 από απαέρια. Για συνθήκες λειτουργίας 

6bar, 23οC, και παροχή αερίου 30Nm3/h, το διαπερνών αέριο είχε παροχή μόλις 0.24 

Nm3/h με καθαρότητα CO2 64%, τιμή η οποία είναι αρκετά χαμηλότερη των 

απαιτήσεων. Οι Liang, Yong and Chung (2017), συνέθεσαν μεμβράνη κοίλων ινών με 

μίγμα πολυμερών PDMS/PAN (polydimethylsiloxane / polyacrylonitrile), με 

διαπερατότητα CO2 μεγαλύτερη των 5000 GPU και εκλεκτικότητα CO2/N2 11. 

1.4.3.1. Σπειροειδείς μεμβράνες 

Τα κύρια εξαρτήματα μίας σπειροειδούς μεμβράνης είναι η μεμβράνη, τα 

κανάλια κυκλοφορίας της τροφοδοσίας και του διαπερνώντος αερίου, τα διαχωριστικά 

τα οποία εμποδίζουν την επαφή μεταξύ των στρώσεων της μεμβράνης και ο αγωγός 

απ’ όπου εξέρχεται το διαπερνών αέριο. 

 

Σχήμα 14: Διάγραμμα απεικόνισης σπειροειδούς μεμβράνης (Spiral wound) (White et 
al., 2017) 

Ένα “φύλλο” μεμβράνης, αποτελείται από ένα μία στρώση μεμβράνης 

ενωμένης με διαχωριστικά, με ένα φύλλο μη διαπερατού υλικού. Στη συνέχεια, 

πολλαπλά φύλλα μεμβρανών τυλίγονται γύρω από τον αγωγό του διαπερνώντος 

αερίου, για να δημιουργηθούν τα κανάλια κυκλοφορίας της τροφοδοσίας (feed 
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channel) και του διαπερνώντος αερίου (permeate channel), σχηματίζοντας μία 

κυλινδρική σπειροειδή δομή (Σχήμα 14). Στη συνέχεια, η τροφοδοσία εισάγεται στη 

μεμβράνη και το αέριο διαχωρίζεται ανάλογα με τη διαπερατότητά της. Το διαπερνών 

αέριο ρέει κάθετα στην επιφάνεια της μεμβράνης και έπειτα, ακολουθεί μία σπειροειδή 

ροή μέχρι αν καταλήξει στον αγωγό του διαπερνώντος αερίου. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της σπειροειδούς μεμβράνης 

είναι: η παροχή και πίεση της τροφοδοσίας, η συγκέντρωση των συστατικών στη 

τροφοδοσία, η πίεση στον αγωγό του διαπερνώντος αερίου και η διαπερατότητα της 

μεμβράνης (Schwinge et al., 2004). 

1.4.3.2. Μεμβράνες κοίλων ινών 

Οι μεμβράνες κοίλων ινών αποτελούν μία από τις περισσότερο αναδυόμενες 

τεχνολογίες στον κλάδο δέσμευσης CO2 από απαέρια μετά την καύση. Τα τελευταία 

χρόνια, η έρευνα στην ανάπτυξη κατάλληλων διατάξεων για δέσμευση CO2 έχει 

αυξηθεί σημαντικά, γι’ αυτό και το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας εστιάζει 

στο συγκεκριμένο τύπο μεμβρανών. 

Μία συσκευή κοίλων ινών αποτελείται από δύο βασικά εξαρτήματα: το 

κέλυφος (shell) και τις κοίλες ίνες (hollow fibers). Συνήθως. Σε μία συσκευή 

περιέχονται συνήθως χιλιάδες ίνες με διάμετρο της τάξεως των μικρομέτρων, στα 

τοιχώματα των οποίων λαμβάνουν χώρα τα φαινόμενα μεταφοράς μάζας. Στην 

περίπτωση δέσμευσης CO2 από καυσαέρια η διαδικασία έχει ως εξής. Το καυσαέριο 

τροφοδοτείται στο εσωτερικό των κοίλων ινών και στη συνέχεια, λόγω διαπερατότητας 

και διαφοράς πίεσης μεταξύ ινών και κελύφους, το αέριο διαχωρίζεται και το μίγμα με 

υψηλή συγκέντρωση σε CO2 εξέρχεται από την έξοδο του κελύφους. Με όμοιο τρόπο, 

ανάλογα την επιλεκτικότητα της μεμβράνης, το καυσαέριο μπορεί να τροφοδοτείται 

στο κέλυφος και το διαπερνών αέριο να εξέρχεται από την έξοδο των κοίλων ινών. Ο 

τύπος ροής στη διάταξη μπορεί να είναι είτε ομορροή (co-current flow) είτε αντιρροή 

(counter-current flow) με την τελευταία να είναι γενικά πιο αποτελεσματική. 

Βασικές παράμετροι λειτουργίας σε ένα σύστημα μεμβράνης κοίλων ινών είναι 

η επιλεκτικότητα (λόγος διαπερατοτήτων ανάμεσα στα συστατικά), και η 

διαπερατότητα για κάθε συστατικό. 
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Σχήμα 15: SEM απεικόνιση κοίλης ίνας (αριστερά), Απεικόνισης συσκευής μεμβράνης 
τύπου κοίλων ινών (δεξιά) 

Ένα από τα πλεονεκτήματα των μεμβρανών κοίλων ινών είναι η υψηλός λόγος 

επιφάνειας προς όγκο. Για παράδειγμα, μια σπειροειδής μεμβράνη διαμέτρου 20 

εκατοστών και μήκους 1 μέτρου, αποτελείται από 20-40m2 επιφάνειας μεμβράνης, ενώ 

η αντίστοιχη συσκευή τεχνολογίας κοίλων ινών με διάμετρο ινών 100 μικρόμετρα, θα 

περιείχε περίπου 300m2 επιφάνειας μεμβράνης. Επομένως, για μεγάλης κλίμακας έργα, 

φαίνεται να αποτελούν την πιο ενδιαφέρουσα επιλογή λόγω εξοικονόμησης χώρου 

(Baker, 2012). 

 Τρόποι κατασκευής μεμβρανών κοίλων ινών 

Οι μεμβράνες τύπου κοίλων ινών κατασκευάζονται στην πλειοψηφία τους από 

συνθετικά πολυμερή. Ο τρόπος κατασκευής τους, επηρεάζεται σημαντικά από το 

πολυμερές το οποίο χρησιμοποιείται και από το μοριακό του βάρος. Η διαδικασία 

αναφέρεται συνήθως ως “spinning” (περιστροφή) και χωρίζεται σε τέσσερις βασικές 

κατηγορίες. 

• Melt spinning, κατά την οποία ένα θερμοπλαστικό πολυμερές θερμαίνεται και 

εξωθείται μέσω ενός spinneret στην ατμόσφαιρα, όπου ψύχεται 

• Dry spinning: το πολυμερές διαλύεται σε ειδικό διαλύτη και εξωθείται μέσω 

spinneret στην ατμόσφαιρα 

• Dry-Jet Wet spinning: όμοιο με τη διεργασία dry spinning με τη διαφορά ότι 

μετά την επαφή με την ατμόσφαιρα, το πολυμερές βυθίζεται σε πηκτικό μέσο 

(συνήθως νερό) 

• Wet spinning: το πολυμερές εξωθείται και εισέρχεται σε νερό, χωρίς να έρθει 

σε επαφή με την ατμόσφαιρα 
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Η πιο συνηθισμένη διαδικασία παρασκευής κοίλων ινών είναι το “dry-jet wet 

spinning”. Το πολυμερές εξωθείται από μία συσκευή που ονομάζεται spinneret, η οποία 

του αποδίδει το κυλινδρικό κοίλο σχήμα. Όταν, έρθει σε επαφή με την ατμόσφαιρα, το 

πολυμερές μετατρέπεται σε μεμβράνη μέσω μίας διαδικασίας που ονομάζεται 

αναστροφή φάσης. Τα χαρακτηριστικά της μεμβράνης (πχ η διάμετρος και το πάχος 

της ίνας) μπορούν να μεταβληθούν ρυθμίζοντας τη συσκευή spinneret, την απόσταση 

που διανύει το πολυμερές στον αέρα πριν εισέλθει στο πηκτικό μέσο, την θερμοκρασία 

κ.ά. (Chung, 2008)  

Για την επίτευξη της απαιτούμενης απόδοσης των μεμβρανών, η επιλογή των 

κατάλληλων υλικών κατασκευής είναι σημαντική, καθώς καθορίζει τη μηχανική 

αντοχή και τη μακροχρόνια σταθερή λειτουργικότητα της μεμβράνης. Τα πολυμερή 

που χρησιμοποιούνται σήμερα κατά κύριο λόγο στην παρασκευή μεμβρανών κοίλων 

ινών είναι PSF (πολυσουλφόνες), PES (πολυεθεροσουλφόνες), PAN 

(πολυακρυλονιτρίλια), PPO (πολύ p-φενυλενο οξείδια) και PEI (πολυεθεριμίδια). Τα 

συγκεκριμένα, αποτελούν πολυμερή με υψηλή θερμική σταθερότητα, μηχανική αντοχή 

και χημική αντίσταση. Το 2019, οι Barooah and Mandal ανέπτυξαν μεμβράνη κοίλων 

ινών (PVA/PG με 5 wt% ZIF-8) η οποία παρουσίασε εξαιρετική θερμική σταθερότητα 

στους 550οC, διαπερατότητα CO2 82GPU και εκλεκτικότητα CO2/N2 370, η οποία για 

περίοδο δοκιμής 18 ημερών δεν παρουσίασε ελάχιστες μεταβολές στην απόδοση. Στον 

πίνακα (4) αναφέρονται οι αποδόσεις μεμβρανών που έχουν αναπτυχθεί ερευνητικά. 

Πίνακας 4: Σύγκριση αποδόσεων εργαστηριακών διατάξεων μεμβρανών κοίλων ινών 
στη δέσμευση CO2 από απαέρια καύσης 

Υλικά μεμβράνης 
Διαπερατότητα 
CO2 (GPU) 

Εκλεκτικότητα 
CO2/N2 

Συνθήκες 
λειτουργίας Βιβλιογραφία 

PDMS/PAN 2440 8.3 30oC, 3 bar (Hu et al., 2018) 
PIM/PDMS/PAN 483 22.5 25oC, 2 bar (Zeng et al., 2018) 
PEBA/PDMS/PAN 481.5 42 25oC, 2 bar (Chen et al., 2014) 
PVA-άλας 
αμινοξέος/PPO 791 40 25oC, 2 bar (Dai et al., 2019) 

PVA/PG/ZIF-8 82 370 - 
(Barooah and 
Mandal, 2019) 

PDMS/PAN 5138 10.6 25oC, 2 bar 
(Liang, Yong and 
Chung, 2017) 
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1.4.4. Κρυογονική απόσταξη 

 Η εφαρμογή κρυογονικών τεχνολογιών δέσμευσης, μπορεί να πετύχει τους 

υψηλότερους στόχους καθαρότητας (99.99%) και ανάκτησης (99.99%)  από απαέρια. 

Η μέθοδος της κρυογονικής απόσταξης αποτελεί την πιο ευρέως διαδεδομένη 

εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας. Η τροφοδοσία του απαερίου ψύχεται σε χαμηλές 

θερμοκρασίες προτού εισαχθεί στη στήλη απόσταξης και το υπόλειμμα της απόσταξης, 

αποτελείται από συμπυκνωμένο CO2 (Song et al., 2019). 

 Αν και χρησιμοποιείται ευρέως για τα σημαντικά της πλεονεκτήματα, τα 

λειτουργικά έξοδα της συγκεκριμένης διεργασίας είναι υψηλά. Σημαντική έρευνα 

πραγματοποίησαν οι Maqsood et al. (2017), οι οποίοι μπόρεσαν να μειώσουν 

σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα μέσω μίας διάταξης κρυογονικού δικτύου (κάνοντας 

χρήση στηλών απόσταξης και σταθερής κλίνης) για τον διαχωρισμό CO2 από το φυσικό 

αέριο, αυξάνοντας τα έσοδα διάταξης κατά 69.24%. 

Πλεονεκτήματα κρυογονικής απόσταξης: 

• Προϊόν CO2 υψηλής καθαρότητας και πίεσης: το υψηλής καθαρότητας CO2 

μπορεί ευκολότερα να μετατραπεί σε προϊόντα υψηλής αξίας, ενώ η υψηλή 

πίεση του προϊόντος παραλείπει το βήμα της τελικής συμπίεσης του CO2. 

• Αποθήκη ενέργειας: το χαμηλής θερμοκρασίας CO2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε διεργασίες χαμηλής θερμοκρασίας, όπως για παράδειγμα η υγροποίηση του 

φυσικού αερίου. 

Μειονεκτήματα κρυογονικής απόσταξης: 

• Κρυογονική πηγή: οι θερμοκρασίες στις οποίες λαμβάνει χώρα η απόσταξη 

φτάνουν τους -140οC. Σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, η αποδοτικότητα των 

ψυκτικών είναι περίπου 0.5, με αποτέλεσμα την χρήση μεγάλων ποσών 

ενέργειας. 

• Κόστος δέσμευσης: τα κόστη συμπιεστών, αντλιών κενού και εναλλακτών 

θερμότητας είναι η κύρια πηγή εξόδων. Σε σχέση με τις τεχνολογίες χημικής 

απορρόφησης και προσρόφησης, τα πάγια έξοδα των κρυογονικών μεθόδων 

είναι χαμηλότερα. Ωστόσο, στα λειτουργικά  έξοδα, η κρυογονική απόσταξη 

υστερεί, καθώς όλη η ενέργεια προέρχεται από ηλεκτρική ενέργεια η οποία σε 
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τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, έχει χαμηλό βαθμό μετατροπής σε θερμική (0.4) 

(Song, Kitamura and Li, 2014).  

1.4.5. Δέσμευση CO2 με βιολογικό τρόπο – Άλγη 

Οι βιολογικές διεργασία αναγνωρίζεται ότι ελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον από 

την έρευνα. Με τη βοήθεια της φωτοσύνθεσης, τα φυτά μετατρέπουν το CO2 της 

ατμόσφαιρας σε γλυκόζη για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών τους. Εμπορικό 

ενδιαφέρον έχουν οι καλλιέργειες μικροφυκών σε μεγάλους φωτοβιοαντιδραστήρες, οι 

οποίοι τροφοδοτούνται με CO2 από βιομηχανίες. Τελικό προϊόν της καλλιέργειας, είναι 

η παραγόμενη βιομάζα (1.8 kg δεσμευμένου CO2 / 1kg παραγόμενης βιομάζας), η 

οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί με πληθώρα εφαρμογών (Gulzar et al., 2020). Μερικά 

από τα προϊόντα που μπορούν να παραχθούν από βιομάζα μικροφυκών είναι: 

• Παραγωγή βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) 

• Τρόφιμα (ζωική τροφή, συμπλήρωμα διατροφής Spirulina) 

• Διάφορα χημικά (χρωστικές, προϊόντα αντιγήρανσης κ.ά.) 

Ωστόσο, η ανάγκη για παρουσία φωτός μπορεί να περιορίσει την εφαρμογή των 

καλλιεργειών μικροφυκών σε συγκεκριμένες περιοχές. Επίσης, ο ρυθμός ανάπτυξης 

μπορεί να επηρεαστεί μεταξύ των εποχών. Για παράδειγμα, μία καλλιέργεια 

παρουσίασε παραγωγικότητα 39 g/m2d τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο, ενώ το μήνα του 

Δεκεμβρίου η παραγωγικότητα είχε μειωθεί μόλις στα 10 g/m2d. Οι συνθήκες 

καλλιέργειας ήταν σε φωτοβιοαντιδραστήρα όγκου 7.5 L, θερμοκρασία 22οC και η 

πηγή φωτός φυσική (Wilson et al., 2014). Η χρήση τεχνητού φωτισμού, μπορεί να 

επηρεάσει τον ρυθμό ανάπτυξης της καλλιέργειας, αλλά να οδηγήσει σε υψηλότερα 

κόστη. Μάλιστα, έρευνα των Severes et al., (2017) έδειξε ότι η διαφορά μεταξύ του 

χρώματος του φωτισμού (μπλε ή κόκκινο ή συνδυασμός τους) οδήγησε σε καλλιέργειες 

πλούσιες σε διαφορετικά συστατικά. Για χρήση συνδυασμού κόκκινου και μπλε φωτός 

παρατηρήθηκε μεγιστοποίηση στην παραγωγή βιομάζας, ενώ με χρήση κόκκινου 

φωτός, παρατηρήθηκε διπλασιασμός του ποσοστού λιπιδίων στην παραγόμενη 

βιομάζα, γεγονός που σημαίνει ότι η βιολογική δέσμευση CO2, παρουσιάζει ευελιξία 

όσον αφορά τον κλάδο αξιοποίησης του προϊόντος. 

 Η κύρια δυσκολία στην ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας, είναι η εύρεση του 

κατάλληλου στελέχους, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται και η βελτιστοποίηση των 
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συνθηκών καλλιέργειας για κάθε στέλεχος. Για παράδειγμα, το στέλεχος Chlorella sp. 

σημείωσε μέγιστη ανάπτυξη σε ένταση φωτεινότητας 8000 lux, ενώ το στέλεχος 

Nanochloropsis sp. στα 10000 lux (Cheirsilp and Torpee, 2012). 

1.5. Στόχοι της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

Υπολογιστικά εργαλεία όπως το gPROMS™ , που χρησιμοποιείται στην 

παρούσα διπλωματική εργασία, και το MATLAB®, μπορούν να προσομοιώσουν 

φαινόμενα μεταφοράς μάζας και ενέργειας, καθώς και να πραγματοποιήσουν 

τεχνοοικονομικές αναλύσεις με θετικά αποτελέσματα. Η αξία των υπολογιστικών 

εργαλείων βασίζεται στη βελτιστοποίηση διεργασιών όπου επιτυγχάνεται 

αποτελεσματική χρήση του εξοπλισμού και της ενέργειας σε ένα σύστημα, αυξάνεται 

ο ρυθμός παραγωγής και η ποιότητα των προϊόντων που παράγονται με τελικό γνώμονα 

τον οικονομικά βέλτιστο σχεδιασμό μίας διεργασίας.  

Η παρούσα διπλωματική εργασία, έχει ως αρχικό σκοπό την ανάπτυξη ενός 

μαθηματικού μοντέλου μεμβράνης τύπου κοίλων ινών και στη συνέχεια την 

τεχνικοοικονομική ανάλυση και βελτιστοποίηση διεργασιών δέσμευσης διοξειδίου του 

άνθρακα με βελτιστοποίηση του συγκεκριμένου μοντέλου. Τέλος, πραγματοποιούνται 

δύο μελέτες εφαρμογής των προτεινόμενων μοντέλων στις βιομηχανίες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγής τσιμέντου και εν συνεχεία, συντελούνται 

παραμετρικές αναλύσεις για κάθε διάταξη και αναλύσεις ευαισθησίας ως προς δύο 

παραμέτρους κοστολόγησης του μοντέλου. 

1.6. Συνοπτική περιγραφή των κεφαλαίων που ακολουθούν 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, η δομή είναι η εξής: 

• Στο Κεφάλαιο 2, αναπτύσσεται το μαθηματικό μοντέλο δέσμευσης διοξειδίου 

του άνθρακα με μεμβράνες κοίλων ινών. Εν συνεχεία, αναπτύσσονται οι 

διατάξεις διαχωρισμού πολλαπλών βαθμίδων και σε κάθε περίπτωση αναλύεται 

η βέλτιστη διαμόρφωση των ρευμάτων. 

• Στο Κεφάλαιο 3, εφαρμόζεται το μοντέλο σε βιομηχανία παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Παρουσιάζονται οι βέλτιστες διατάξεις δύο, 

τριών και τεσσάρων βαθμίδων. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται παραμετρική 

ανάλυση σε κάθε διάταξη για μεταβολές στη παροχή και σύσταση της 
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τροφοδοσίας και τέλος, γίνεται ανάλυση ευαισθησίας ως προς τη τιμή του 

ηλεκτρικού ρεύματος και το πάγιο κόστος της μεμβράνης. 

• Στο Κεφάλαιο 4, εφαρμόζεται το μοντέλο σε βιομηχανία παραγωγής 

τσιμέντου. Οι βέλτιστες διατάξεις δύο, τριών και τεσσάρων βαθμίδων 

παρουσιάζονται και επιπλέον, συντελείται παραμετρική ανάλυση σε κάθε 

διάταξη για μεταβολές στη παροχή και σύσταση της τροφοδοσίας. Τέλος, 

γίνεται ανάλυση ευαισθησίας ως προς τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και το 

πάγιο κόστος της μεμβράνης. 

• Στο Κεφάλαιο 5, συνοψίζονται τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας, 

γίνεται αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν και τέλος, 

παρουσιάζονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα στο μέλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου δέσμευσης 
διοξειδίου του άνθρακα με τεχνολογία μεμβρανών κοίλων 
ινών 

2.1. Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου διαχωρισμού μίας μεμβράνης 

Η μοντελοποίηση του διαχωρισμού αερίων με τεχνολογία τύπου μεμβρανών 

κοίλων ινών χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Τη μοντελοποίηση της ροής στο 

εσωτερικό των κοίλων ινών (hollow fibers), τη μοντελοποίηση της ροής στο εσωτερικό 

του κελύφους (shell) και τη μοντελοποίηση της μεμβράνης (membrane) και της ροής 

που λαμβάνει χώρα κάθετα στην επιφάνειά της (μεταφορά μάζας από τις κοίλες ίνες 

στο κέλυφος και το αντίστροφο). 

 Για την ανάπτυξη του μοντέλου γίνονται οι εξής παραδοχές: 

• Το σύστημα βρίσκεται σταθερά σε μόνιμη κατάσταση και δεν υπάρχουν 

μεταβολές με τον χρόνο 

για το εσωτερικό των κοίλων ινών και του κελύφους: 

• Κάθε κοίλη ίνα (hollow fiber) αποτελεί έναν κυλινδρικό αγωγό ομοιόμορφης 

διαμέτρου 

• Η ροή στο εσωτερικό των ινών και του κελύφους είναι στρωτή (δεν υπάρχει 

τυρβώδες) 

• Το σύνολο των ινών αντιμετωπίζεται ως ένα συνεχές πορώδες μέσο ακτινικά 

συμμετρικό 

• Η ακτινική μεταβολή της συγκέντρωσης στο εσωτερικό των ινών και του 

κελύφους είναι μηδενική. Θεωρείται ότι κατά τον ακτινικό άξονα η ανάμιξη 

είναι τέλεια και οι θερμοδυναμικές συνθήκες ίδιες σε κάθε σημείο. 

• Δεν λαμβάνει χώρα καμία αντίδραση στο εσωτερικό της διάταξης 

για τη μεμβράνη: 

• Η βαθμίδα συγκέντρωσης μεταβάλλεται γραμμικά στο εσωτερικό της 

μεμβράνης 

• Η αντίσταση στη ροή στα τοιχώματα της μεμβράνης είναι μηδενική, δηλαδή η 

μερική πίεση κάθε συστατικού στα τοιχώματα της μεμβράνης είναι ίση με τη 

μερική πίεση του συστατικού σε όλη την ακτίνα 
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• Ο νόμος του Henry ισχύει για κάθε αέριο 

Πίνακας 5: Συγκεντρωτικός πίνακας συμβόλων 

Σύμβολο Περιγραφή Μονάδα μέτρησης 

 Κοίλες ίνες  

MWavg,tube(z) Μέσο μοριακό βάρος αερίου στην ίνα g/mol 

MWi,tube Μοριακό βάρος συστατικού i g/mol 

μtube(z) Τοπικό μέσο ιξώδες kg/m·s 

Ntube Συνολικός αριθμός κοίλων ινών - 

Atube,cross Επιφάνεια διατομής κοίλης ίνας cm2 

Dtube,in Εσωτερική διάμετρος ίνας mm 

Dtube,out Εξωτερική διάμετρος ίνας mm 

Ltube Μήκος ίνας mm 

Atube,surface,in Συνολική εσωτερική επιφάνεια ινών m2 

Atube,surface,out Συνολική εξωτερική επιφάνεια ινών m2 

Ctube,i(z) Τοπική συγκέντρωση συστατικού i kg/m3 

ρavg,mass,tube(z) Τοπική μέση πυκνότητα kg/m3 

xtube,i(z) Τοπικό κλάσμα μάζας συστατικού i - 

Ftube(z) Τοπική μαζική παροχή kg/s 

ρavg,mole,tube(z) Τοπική μέση μοριακή πυκνότητα mol/m3 

mtube,i(z) Τοπικό μοριακό κλάσμα συστατικού i - 

Jtube,i(z) Μαζική ροή συστατικού i kg/m2s 

vtube(z) Ταχύτητα αερίου cm/s 

ptube(z) Πίεση αερίου bar 

utube(z) Ειδική εσωτερική ενέργεια J/m3 

htube(z) Ειδική ενθαλπία J/kg 

Ttube(z) Θερμοκρασία αερίου K 

Etube(z) Ροή ενέργειας J/s 

Tinlet,tube Θερμοκρασία εισόδου στην ίνα K 

pinlet,tube Πίεση εισόδου στην ίνα bar 

xinlet i, tube Κλάσμα μάζας συστατικού i στην είσοδο - 

Kf,tube Παράμετρος τριβής στα τοιχώματα της ίνας m2 

ptube,partial,i(z) Μερική πίεση συστατικού i στην ίνα bar 

ptube,partial,avg,i Μέση μερική πίεση συστατικού i στην ίνα bar 
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Πίνακας 5: Συγκεντρωτικός πίνακας συμβόλων (Συνέχεια) 

Σύμβολο Περιγραφή Μονάδα μέτρησης 

 
Κέλυφος 

 
MWavg,shell(z) Μέσο μοριακό βάρος g/mol 

MWi,shell Μοριακό βάρος συστατικού i g/mol 

μshell(z) Τοπικό μέσο ιξώδες kg/m·s 

Ashell,cross Επιφάνεια διατομής κελύφους cm2 

Dshell Εσωτερική διάμετρος κελύφους mm 

Lshell Μήκος κελύφους mm 

Cshell,i(z) Τοπική συγκέντρωση συστατικού i kg/m3 

ρavg,mass,shell(z) Τοπική μέση πυκνότητα kg/m3 

xshell,i(z) Τοπικό κλάσμα μάζας συστατικού i - 

Fshell(z) Τοπική μαζική παροχή kg/s 

ρavg,mole,shell(z) Τοπική μέση μοριακή πυκνότητα mol/m3 

mshell,i(z) Τοπικό μοριακό κλάσμα συστατικού i - 

Jshell,i(z) Μαζική ροή συστατικού i kg/m2s 

vshell(z) Ταχύτητα αερίου cm/s 

pshell(z) Πίεση αερίου bar 

ushell(z) Ειδική εσωτερική ενέργεια J/m3 

hshell(z) Ειδική ενθαλπία J/kg 

Tshell(z) Θερμοκρασία αερίου K 

Eshell(z) Ροή ενέργειας J/s 

Tinlet,shell Θερμοκρασία εισόδου στην ίνα K 

pinlet,shell Πίεση εισόδου στην ίνα bar 

xinlet i,shell Κλάσμα μάζας στην είσοδο - 

ε Κλάσμα κενού στο κέλυφος - 

Dequivalent Ισοδύναμη διάμετρος mm 

Kfshell Παράμετρος τριβής στα τοιχώματα m2 

pshell,partial,i(z) Μερική πίεση συστατικού i στο κέλυφος bar 

pshell,partial,avg,i 

Μέση μερική πίεση συστατικού i στο 

κέλυφος bar 
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Πίνακας 5: Συγκεντρωτικός πίνακας συμβόλων (Συνέχεια) 

Σύμβολο Περιγραφή Μονάδα μέτρησης 

 Μεμβράνη  

Qi Διαπερατότητα συστατικού i GPU 

Fmembrane,i(z) 

Μαζική παροχή συστατικού i κάθετη στην 

επιφάνεια της μεμβράνης kg/s 

Nmembrane,i(z) 

Μοριακή παροχή συστατικού i κάθετη στην 

επιφάνεια της μεμβράνης kmol/s 

Jmolar,membrane,i(z) 

Γραμμομοριακή ροή συστατικού i κάθετη στην 

επιφάνεια της μεμβράνης mol/m2s 

Emembrane,i(z) 

Ροή ενέργειας συστατικού i κάθετη στην 

επιφάνεια της μεμβράνης J/s 

Favg,membrane,i 

Μέση μαζική παροχή συστατικού i κάθετη στην 

επιφάνεια της μεμβράνης kg/s 

Javg,molar,membrane,i 

Μέση γραμμομοριακή ροή συστατικού i κάθετη 

στην επιφάνεια της μεμβράνης mol/m2s 

Aavg,membrane Μέση επιφάνεια μεμβράνης m2 

 Συνολική διάταξη  

Recoveryi Ανάκτηση συστατικού i % 

Purityi Καθαρότητα συστατικού i % 

Stage cut Κλάσμα διαχωρισμού - 

 

Να σημειωθεί ότι η μεταβλητή z εκφράζει το αδιάστατο μήκος της συσκευής. 

Για τη ροή του αερίου στο εσωτερικό των κοίλων ινών: 

Αρχικά διατυπώνεται το ισοζύγιο ορμής για το εσωτερικό των κοίλων ινών, 

κατά το οποίο ισχύει: 

( ) ( )2
, ,, , ·· ·1 1avg mass tube tubeavg mass tube tube tube tube tube

tube tube f

vd v p v
dt z L z L K

ρρ µ∂∂
= − − −

∂ ∂
      (2.1) 

Η παραδοχή μόνιμης κατάστασης υποδηλώνει ότι: 
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( ), ·
0avg mass tubed v

dt
ρ

=         (2.2) 

Το ισοζύγιο μάζας στο εσωτερικό των κοίλων ινών, υποδηλώνει ότι η μεταβολή 

της ροής του συστατικού i κατά μήκος της μεμβράνης ισούται με την ποσότητα του 

συστατικού i που μεταφέρεται διαμέσου της μεμβράνης: 

, , ,

,

1
· ·

tube i tube i membrane i

tube tube tube tube cross

dC J F
dt z L L N A

∂
= − +

∂
      (2.3)  

Η παραδοχή μόνιμης κατάστασης υποδηλώνει ότι: 

, 0tube idC
dt

=          (2.4) 

Η επιφάνεια διατομής μίας κοίλης ίνας ορίζεται ως: 

2
,

, 2
tube in

tube cross

D
A π

 
=  

 
       (2.5) 

Η συνολική επιφάνεια του εσωτερικού όλων των κοίλων ινών υπολογίζεται ως 

εξής: 

, , ,· · ·tube surface in tube tube tube inA L N Dπ=       (2.6) 

Η παράμετρος τριβής στα τοιχώματα των ινών είναι ανάλογη του τετραγώνου 

της εσωτερικής διαμέτρου των ινών: 

2
,

32
tube in

tube
DKf =         (2.7) 

Η τοπική συγκέντρωση του συστατικού i ισούται με το γινόμενο του κλάσματος 

μάζας του συστατικού i επί τη πυκνότητα στο σημείο αυτό: 

, , , ,·tube i tube i avg mass tubeC x ρ=        (2.8) 

Η τοπική μαζική ροή του συστατικού i ορίζεται ως το γινόμενο της τοπικής 
συγκέντρωσης επί τη τοπική ταχύτητα του ρευστού: 

, , ·tube i tube i tubeJ C v=          (2.9) 

Η συνολική μαζική παροχή (kg/s) εκφράζεται ως συνάρτηση της ροής ανά 

μονάδα επιφάνειας όλων των συστατικών, στο σύνολο των κοίλων ινών: 
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, ,
1

· ·
comp

tube tube tube cross tube i
i

F N A J
=

= ∑       (2.10) 

Η συσχέτιση μεταξύ του γραμμομοριακού κλάσματος του συστατικού i και του 

κλάσματος μάζας του συστατικού i γίνεται μέσω του μοριακού βάρους MWi: 

,
,

,
,

1 ,

·

tube i
tube i comp

tube i
tube i

i tube i

x
m x

MW
MW=

=

∑
       (2.11) 

Η συσχέτιση μεταξύ μαζικής πυκνότητας και μοριακής πυκνότητας γίνεται 

μέσω του μέσου μοριακού βάρους: 

, ,
, ,

,

avg mass tube
avg mole tube

avg tubeMW
ρ

ρ =        (2.12) 

, , ,
1

·
comp

avg tube tube i tube i
i

MW m MW
=

= ∑       (2.13)  

Η τοπική ροή ενέργειας (J/s) εκφράζεται από το γινόμενο της μαζικής παροχής 

(kg/s) επί την ειδική ενθαλπία (J/kg): 

·tube tube tubeE F h=         (2.14) 

Η ειδική εσωτερική ενέργεια του ρευστού συσχετίζεται με την ενθαλπία και την 

πίεση ως εξής: 

, ,
, ,

tube
tube avg mass tube tube

avg mass tube small

pu h
N

ρ
ρ

 
= − 

+  
 , όπου Nsmall μικρός αριθμός (2.15) 

Το ισοζύγιο ενέργειας στο εσωτερικό των κοίλων ινών διατυπώνεται ως εξής. 

Η μεταβολή της ενέργειας σε ένα σημείο κατά μήκος μίας κοίλης ίνας είναι ίση με την 

ποσότητα ενέργειας που μεταφέρεται διαμέσου της μεμβράνης στο σημείο αυτό: 

,

, ,

1
· · · ·

membrane itube tube

tube tube tube cross tube tube tube cross

Edu E
dt z L N A L N A

∂
= − +

∂
   (2.16) 

Τέλος, τα μεγέθη της πυκνότητας, ειδικής ενθαλπίας και ιξώδους είναι 

συναρτήσεις των μεγεθών της πίεσης, θερμοκρασίας και κλάσματος μάζας: 
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, , , , ,

,

,

( , , )

( , , )
( , , )

avg mass tube avg mass tube tube tube tube i

tube tube tube tube tube i

tube tube tube tube tube i

T p x
h h T p x

T p x

ρ ρ

µ µ

=

=

=

     (2.17α,β,γ) 

Για τη ροή στο εσωτερικό του κελύφους: 

Για τον υπολογισμό της παραμέτρου τριβής στα τοιχώματα του εξωτερικού των 

μεμβρανών, υπολογίζεται πρώτα η ισοδύναμη διάμετρος και το κλάσμα κενού στο 

κέλυφος. Το κλάσμα κενού αντιστοιχεί στο λόγο της διαφοράς της εξωτερικής 

επιφάνειας διατομής του συνόλου των κοίλων ινών από την επιφάνεια διατομής του 

κελύφους, προς την επιφάνεια διατομής του κελύφους. 

Επιφάνεια διατομής κελύφους:  

2

, 2
shell

shell cross
DA π  =  

 
       (2.18) 

Εξωτερική επιφάνεια διατομής του συνόλου των κοίλων ινών: 

2
,

, , · ·
2

tube out
tube cross out tube

D
A N π

 
=  

 
      (2.19) 

Εξισώσεις υπολογισμού παραμέτρου τριβής: 

, , ,

,

shell cross tube cross out

shell cross

A A
A

ε
−

=        (2.20) 

( ),
,

6 · 1
· · shell cross

tube tube out
equivalent small

A
N D

D N
ε

π
−

=
+

      (2.21)  

2 3

2

·
150·(1 )

equivalent
shell

D
Kf

ε
ε

=
−

        (2.22) 

Το ισοζύγιο ορμής στο εσωτερικό του κελύφους της διάταξης, εκφράζεται με 

δύο μορφές, ανάλογα με το αν η ροή είναι προς την θετική ή την αρνητική κατεύθυνση, 

δηλαδή, εάν στο σύστημα επικρατούν συνθήκες ομορροής ή αντιρροής.  

Ομορροή: 

( ) ( )2
, ,, , ·· ·1 1avg mass shell shellavg mass shell shell shell shell shell

shell shell shell

vd v p v
dt z L z L Kf

ρρ µ∂∂
= − − −

∂ ∂
        (2.23α) 
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Αντιρροή:  

( ) ( ) ( )2
, ,, , ·· ·1 1avg mass shell shellavg mass shell shell shell shell shell

shell shell shell

vd v p v
dt z L z L Kf

ρρ µ∂ −∂ −
= − − −

∂ ∂
     (2.23β) 

Η παραδοχή μόνιμης κατάστασης υποδηλώνει ότι: 
( ), , ·

0avg mass shell shelld v
dt

ρ
=      (2.24) 

Ομοίως, για το ισοζύγιο μάζας στο εσωτερικό του κελύφους, το οποίο 

υποδηλώνει ότι η μεταβολή της ροής του συστατικού i κατά μήκος της μεμβράνης 

ισούται με την ποσότητα του συστατικού i που μεταφέρεται διαμέσου της μεμβράνης: 

Ομορροή: 

, , ,

,

1
·

shell i shell i membrane i

shell shell shell cross

dC J F
dt z L L A

∂
= − +

∂
     (2.25α) 

Αντιρροή: 

( ),, ,

,

1
·

shell ishell i membrane i

shell shell shell cross

JdC F
dt z L L A

∂ −
= − +

∂
     (2.26β) 

Η παραδοχή μόνιμης κατάστασης υποδηλώνει ότι: 

, 0shell idC
dt

=          (2.27) 

Η τοπική συγκέντρωση του συστατικού i ισούται με το γινόμενο του κλάσματος 

μάζας του συστατικού i επί τη πυκνότητα στο σημείο αυτό: 

, , , ,·shell i shell i avg mass shellC x ρ=        (2.28) 

Η τοπική μαζική ροή του συστατικού i ορίζεται ως το γινόμενο της τοπικής 
συγκέντρωσης επί τη τοπική ταχύτητα του ρευστού στο εσωτερικό του κελύφους: 

, , ·shell i shell i shellJ C v=         (2.29) 

Η συνολική μαζική παροχή (kg/s) εκφράζεται ως συνάρτηση της ροής ανά 

μονάδα επιφάνειας όλων των συστατικών, στο εσωτερικό του κελύφους: 

, ,
1

·
comp

shell shell cross shell i
i

F A J
=

= ∑        (2.30) 
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Η συσχέτιση μεταξύ του γραμμομοριακού κλάσματος του συστατικού i και του 

κλάσματος μάζας του συστατικού i γίνεται μέσω του μοριακού βάρους MWshell,i: 

,
,

,
,

1 ,

·

shell i
shell i comp

shell i
shell i

i shell i

x
m x

MW
MW=

=

∑
      (2.31) 

Η συσχέτιση μεταξύ μαζικής πυκνότητας και μοριακής πυκνότητας γίνεται 

μέσω του μέσου μοριακού βάρους: 

, ,
, ,

,

avg mass shell
avg mole shell

avg shellMW
ρ

ρ =        (2.32) 

, , ,
1

·
comp

avg shell shell i shell i
i

MW m MW
=

= ∑       (2.33) 

Η τοπική ροή ενέργειας (J/s) εκφράζεται από το γινόμενο της μαζικής παροχής 

(kg/s) επί την ειδική ενθαλπία (J/kg): 

·shell shell shellE F h=         (2.34) 

Η ειδική εσωτερική ενέργεια του ρευστού συσχετίζεται με την ενθαλπία και την 

πίεση ως εξής: , ,
, ,

shell
shell avg mass shell shell

avg mass shell small

pu h
N

ρ
ρ

 
= − 

+  
               

όπου Nsmall μικρός αριθμός       (2.35) 

Το ισοζύγιο ενέργειας στο εσωτερικό του κελύφους, διατυπώνεται ως εξής. Η 

μεταβολή της ενέργειας σε ένα σημείο κατά μήκος του κελύφους είναι ίση με την 

ποσότητα ενέργειας που μεταφέρεται διαμέσου της μεμβράνης στο σημείο αυτό: 

Ομορροή: 

,

, ,

1
· ·

membrane ishell shell

shell shell cross shell shell cross

Edu E
dt z L A L A

∂
= − +

∂
    (2.36α) 

Αντιρροή: 

( ) ,

, ,

1
· ·

membrane ishellshell

shell shell cross shell shell cross

EEdu
dt z L A L A

∂ −
= − +

∂
    (2.37β) 
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Η παραδοχή μόνιμης κατάστασης υποδηλώνει ότι: 

0shelldu
dt

=          (2.38) 

Τέλος, τα μεγέθη της πυκνότητας, ειδικής ενθαλπίας και ιξώδους είναι 

συναρτήσεις των μεγεθών της πίεσης, θερμοκρασίας και κλάσματος μάζας: 

, , , , ,

,

,

( , , )

( , , )
( , , )

avg mass shell avg mass shell shell shell shell i

shell shell shell shell shell i

shell shell shell shell shell i

T p x
h h T p x

T p x

ρ ρ

µ µ

=

=

=

     (2.39α,β,γ) 

 Για τη μεμβράνη: 

 Ίσως η πιο σημαντική εξίσωση του μοντέλου να είναι αυτή που εκφράζει τη 

μεταφορά συστατικού διαμέσου της μεμβράνης. Η γραμμομοριακή ροή του 

συστατικού i, κάθετα στην επιφάνεια της μεμβράνης, ισούται με τη διαπερατότητα του 

συστατικού i στο υλικό κατασκευής της μεμβράνης, πολλαπλασιασμένη με τη διαφορά 

των μερικών πιέσεων του συστατικού i στο εσωτερικό των κοίλων ινών και του 

κελύφους. Η διαφορά των μερικών πιέσεων αποτελεί και την κινητήρια δύναμη της 

μεταφοράς μάζας διαμέσου της μεμβράνης. 

( ), , , , , ,·molar membrane i i tube partial i shell partial iJ Q p p= −      (2.40) 

Όπου η γραμμομοριακή ροή εκφράζεται από τον λόγο: 

, , , ,molar membrane i membrane i avg membraneJ N A=      (2.41) 

και 
, , , ,

, 2
tube surface in tube surface out

avg membrane

A A
A

−
=      (2.42) 

Η μέση γραμμομοριακή ροή συστατικού i κάθετη στην επιφάνεια της 

μεμβράνης εκφράζεται από το ολοκλήρωμα της γραμμομοριακής ροής συστατικού i, 

κάθετης στην επιφάνεια της μεμβράνης, στον άξονα της ροής. 

, , ,

1

, ,0avg molar membrane i molar membrane iJ dzJ = ∫  , i comp=     (2.43) 

 Ομοίως, εκφράζεται η μέση μαζική παροχή συστατικού i κάθετη στην 

επιφάνεια της μεμβράνης και οι μέση τιμή των μερικών πιέσεων των συστατικών του 

αερίου που ρέει στο κέλυφος και στο εσωτερικό των ινών. 
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, ,

1

,0avg membrane i membrane iF F dz= ∫        (2.44) 

1

, , , , ,0tube partial avg i tube partial ip p dz= ∫       (2.45) 

1

, , , , ,0shell partial avg i shell partial ip p dz= ∫       (2.46) 

 Τέλος, για τη συνολική διάταξη: 

Η ανάκτηση του συστατικού i ορίζεται ως ο λόγος της ποσότητας του 

συστατικού i που δεσμεύεται από το σύστημα μεμβρανών, προς τη συνολική ποσότητα 

του συστατικού i που τροφοδοτείται στο σύστημα. 

, , ,

, , ,

·
·

shell out shell i out

tube in tube i in
iRecovery

F x
F x

=        (2.47) 

 Η καθαρότητα ενός ρεύματος ως προς το συστατικό i, στην περίπτωση 

τροφοδοσίας μόνο στο εσωτερικό τον κοίλων ινών ορίζεται ως η περιεκτικότητα του 

ρεύματος σε συστατικό i %w/w. Η γενική σχέση που την εκφράζει είναι: 

, , , , , ,

, ,

· ·shell out shell i out tube in tube i in
i

shell out tube in

F x F x
Purity

F F
−

=
−

     (2.48) 

 Το κλάσμα διαχωρισμού ορίζεται ως ο  λόγος των μαζικών παροχών του 

ρεύματος που εισέρχεται στο σύστημα προς το ρεύμα που εξέρχεται από αυτό. 

,

,

shell out

tube in

F
Stage cut

F
=         (2.49) 

2.2. Διάταξη μεμβρανών πολλαπλών βαθμίδων 

Το σύστημα δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα με τεχνολογία μεμβρανών 

τύπου κοίλων ινών, το οποίο απεικονίζεται στο Σχήμα (16), αποτελείται από 3 βασικά 

ρεύματα: τη τροφοδοσία (feed), το παρακράτημα (retentate) και το ρεύμα διαπέρασης 

(permeate). Για να επιτευχθεί ο στόχος του διαχωρισμού του αερίου, αναγκαία είναι η 

ύπαρξη κινούσας δύναμης, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η διαφορά 

μερικών πιέσεων των συστατικών ανάμεσα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των 

κοίλων ινών. Για το λόγο αυτό, γίνεται χρήση συμπιεστή ή/και αντλίας κενού. Η 

τροφοδοσία πριν την είσοδό της στη μεμβράνη συμπιέζεται σε κατάλληλη πίεση, ενώ 
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η αντλία κενού, χρησιμοποιείται στην έξοδο του ρεύματος διαπέρασης για την 

ενίσχυση της διαφοράς πιέσεων μεταξύ των ρευμάτων. 

 Ωστόσο, η θερμοκρασία του ρεύματος όταν περνάει από συμπιεστές και αντλίες 

κενού, γενικώς αυξάνεται. Οι αυξημένες θερμοκρασίες, έχουν αποδειχθεί ότι 

αποτελούν εμπόδιο στις τεχνολογίες διαχωρισμού με πολυμερικές μεμβράνες. Για το 

λόγο αυτό, γίνεται χρήση εναλλακτών θερμότητας, οι οποίοι χρησιμοποιούν νερό 

ψύξης για τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε χαμηλά επίπεδα. 

   

 Σχήμα 16: Διάγραμμα ροής συστήματος διαχωρισμού μίας βαθμίδας 

 Όπως έχει αναφερθεί και από προηγούμενες μελέτες, για την επίτευξη των 

υψηλών στόχων καθαρότητας (98%) και ανάκτησης (95%) του CO2, οι οποίοι είναι 

αναγκαίοι για την αποθήκευση και μεταφορά του προϊόντος, είναι αναγκαίο να 

περιληφθούν στο μοντέλο παραπάνω από μία βαθμίδες διαχωρισμού. Στο 

συγκεκριμένο μοντέλο εξετάζονται οι περιπτώσεις διαχωρισμού για διατάξεις δύο 

βαθμίδων, τριών βαθμίδων και τεσσάρων βαθμίδων μεμβρανών. Κατά το διαχωρισμό 

σε διατάξεις πολλαπλών βαθμίδων, γίνεται χρήση αναμικτών (mixers) και 

διαχωριστών (splitters), προς τη δημιουργία ενός περίπλοκου δικτύου συνδέσεων 

μεταξύ των μεμβρανών. 

2.2.1. Διαχωρισμός με διάταξη μεμβρανών δύο βαθμίδων  

Η πιο βασική διάταξη διαχωρισμού με μεμβράνες για να επιτευχθεί ο στόχος 

της ανάκτησης και καθαρότητας του υλικού, είναι αυτή των δύο βαθμίδων. Σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία, η βέλτιστη διαμόρφωση των ρευμάτων έχει ως εξής (Σχήμα 17): 

 Αρχικά, η τροφοδοσία συμπιέζεται μέχρι την απαιτούμενη τιμή πίεσης και 

εισάγεται στην πρώτη μεμβράνη (M1). Στη μεριά του ρεύματος διαπέρασης της 

μεμβράνης Μ1 εγκαθίσταται αντλία κενού (VP1) η οποία ενισχύει τη διαφορά των 
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μερικών πιέσεων των συστατικών, άρα και τον διαχωρισμό τους, ενώ στη μεριά του 

παρακρατήματος, υπάρχει μία συσκευή εκτόνωσης (expander E1), ο οποίος αντλεί 

ενέργεια από το συμπιεσμένο ρεύμα που εξέρχεται και το αποσυμπιέζει μέχρι την 

ατμοσφαιρική πίεση. Πρέπει να σημειωθεί ότι στη πρώτη βαθμίδα διαχωρισμού (Μ1) 

λαμβάνει χώρα ο μεγάλος διαχωρισμός της διάταξης (bulk separation). 

Ο ρόλος της μεμβράνης Μ2 είναι ο περαιτέρω διαχωρισμός του ρεύματος 

διαπέρασης της μεμβράνης M1 και η παραγωγή του τελικού προϊόντος. Ο συμπιεστής 

C2, προετοιμάζει το ρεύμα που πρόκειται να εισέλθει στη μεμβράνη Μ2. Το 

παρακράτημα (retentate) της μεμβράνης Μ2 ανακυκλώνεται εξ’ ολοκλήρου στη 

μεμβράνη Μ1, αφού πρώτα συμπιεστεί στην πίεση λειτουργίας της μεμβράνης. Ο 

λόγος για τον οποίο το ρεύμα ανακυκλώνεται είναι γιατί με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται 

η μερική πίεση του CO2 στο ρεύμα τροφοδοσίας. Ως αποτέλεσμα, ο διαχωρισμός 

γίνεται ευκολότερος, οι συμπιεστές και οι αντλίες κενού καταναλώνουν λιγότερα ποσά 

ενέργειας και κατά συνέπεια, μειώνεται το κόστος διαχωρισμού. 

Το τελικό προϊόν διαχωρισμού που πληροί τις απαιτήσεις σε ανάκτηση και 

καθαρότητα, εξέρχεται από τη μεριά του ρεύματος διαπέρασης της Μ2 σε 

ατμοσφαιρική πίεση και στη συνέχεια υπόκειται μία τελική συμπίεση (C4) για την 

αποθήκευση και μεταφορά του.  

 

Σχήμα 17: Διάταξη διαχωρισμού μεμβρανών δύο βαθμίδων 
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2.2.2. Διαχωρισμός με διάταξη μεμβρανών τριών βαθμίδων  

 Η διάταξη τριών βαθμίδων αποτελεί ουσιαστικά μία πιο ανεπτυγμένη μορφή 

της διάταξης διαχωρισμού δύο βαθμίδων. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η βέλτιστη 

διαμόρφωση των ρευμάτων έχει ως εξής (Σχήμα 18): 

 Όσον αφορά τη μεμβράνη Μ1, η διάταξη δε διαφέρει από αυτή που αναφέρθηκε 

προηγουμένως. Ωστόσο, οι διαμορφώσεις στα ρεύματα, λαμβάνουν χώρα στη 

μεμβράνη Μ2. Το παρακράτημα της μεμβράνης Μ2, αντί να ανακυκλωθεί πλήρως και 

να εισέλθει στη τροφοδοσία της μεμβράνης Μ1, επιλέγεται να διαχωριστεί περαιτέρω 

στη νέα μεμβράνη που έχει προστεθεί στη διάταξη (Μ3). Η συμπίεση του ρεύματος, 

άρα και η ύπαρξη του συμπιεστή C3 είναι προαιρετική, καθώς το παρακράτημα της 

Μ2 εξέρχεται σε ήδη υψηλές πιέσεις.  

 Ο ρόλος της μεμβράνης Μ3 είναι ο περαιτέρω διαχωρισμός του 

παρακρατήματος της Μ2. Το παρακράτημα της Μ3 ανακυκλώνεται πλήρως στη 

τροφοδοσία της μεμβράνης Μ1, ενώ το ρεύμα διαπέρασης της Μ3, το οποίο είναι 

πλούσιο σε CO2, επιλέγεται να ανακυκλωθεί πλήρως στη τροφοδοσία της μεμβράνης 

Μ2, αφού πρώτα αναμιχθεί με το ρεύμα διαπέρασης της Μ1. Το τελικό προϊόν, το 

οποίο πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάκτηση και την καθαρότητα σε 

CO2, οδηγείται στο στάδιο τελικής συμπίεσης (C5) για να πληροί τις προϋποθέσεις 

αποθήκευσης και μεταφοράς του μίγματος. 

 
Σχήμα 18: Διάταξη διαχωρισμού μεμβρανών τριών βαθμίδων 
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2.2.3. Διαχωρισμός με διάταξη μεμβρανών τεσσάρων μεμβρανών 

 Η διάταξη τεσσάρων βαθμίδων αποτελεί τη τελική διαμόρφωση του 

συστήματος δέσμευσης CO2 με τεχνολογία μεμβρανών κοίλων ινών, προσθέτοντας μία 

τελική μεμβράνη (Μ4) στη διάταξη τριών βαθμίδων και διαμορφώνοντας 

συγκεκριμένα ρεύματα. Οι διαφορές σε σχέση με τη διάταξη τριών βαθμίδων 

απεικονίζονται στο Σχήμα (19) και είναι οι εξής: 

 Ο ρόλος της μεμβράνης Μ4 είναι ο περαιτέρω διαχωρισμός του παρακράτημα 

της μεμβράνης Μ1 το οποίο αρχικά δρομολογείται ως παραπροϊόν της συνολικής 

διάταξης. Ωστόσο, το παραπροϊόν (παρακράτημα της Μ1), επειδή περιέχει ακόμα 

ποσότητες CO2 που είναι εκμεταλλεύσιμες, αντί να εισέλθει στη συσκευή εκτόνωσης, 

τροφοδοτείται στη νέα μεμβράνη Μ4. Στην ουσία, το φορτίο του μεγάλου διαχωρισμού 

το οποίο λάμβανε χώρα στη μεμβράνη Μ1, πλέον διαμοιράζεται στις μεμβράνες Μ1 

και Μ4, ενώ τα ρεύματα διαπέρασης των μεμβρανών αυτών τροφοδοτούνται στις 

μεμβράνες Μ2 και Μ3 αντίστοιχα. Πλέον, το δίκτυο των μεμβρανών που έχει 

δημιουργηθεί είναι περίπλοκο, αλλά τα ποσά ενέργειας που καταναλώνονται στους 

συμπιεστές και τις αντλίες κενού μειώνονται περισσότερο. 

 

Σχήμα 19: Διάταξη διαχωρισμού μεμβρανών τεσσάρων βαθμίδων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Μοντελοποίηση δέσμευσης διοξειδίου του 
άνθρακα από απαέρια μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από λιγνίτη 
 

Πίνακας 6: Συγκεντρωτικός πίνακας συμβόλων κοστολόγησης 

Σύμβολο Περιγραφή Μονάδα μέτρησης 

CC Κόστος δέσμευσης CO2 $/t CO2 

CAPEX Πάγιο κόστος M$ 

Annualized 

CAPEX 

Ετήσιο κόστος που προέρχεται από την πάγια 

επένδυση M$/yr 

OPEX Λειτουργικό κόστος M$/yr 

TAE Συνολικά ετήσια έξοδα M$/yr 

MCO2 Μάζα CO2 που δεσμεύεται kg/s 

T Συνολικές ώρες λειτουργίας κατά το έτος h/yr 

CF Συντελεστής παραγωγής - 

CRF Συντελεστής ανάκτησης κεφαλαίου - 

EP Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος $/kWh 

wnet Κατανάλωση ενέργειας MW 

 

 Μία από τις μεγαλύτερες πηγές εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα αποτελούν οι 

βιομηχανίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πραγματικότητα, τα απαέρια 

βιομηχανιών παραγωγής ηλεκτρική ενέργειας , είναι υπαίτια για την εκπομπή του 25% 

του συνολικού CO2 στην ατμόσφαιρα (Benhelal, Shamsaei and Rashid, 2021). Για τον 

λόγο αυτό, έχουν γίνει πολλαπλές μελέτες στην ανάπτυξη τεχνολογιών δέσμευσης του 

CO2 από τα απαέρια, με την τεχνολογία μεμβρανών κοίλων ινών να αποτελεί ίσως την 

πιο ενδιαφέρουσα λύση για το μέλλον. 

 3.1. Περιγραφή προβλήματος 

 Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, εξετάζεται η εφαρμογή του ανεπτυγμένου 

μοντέλου πολυμερικής μεμβράνης τύπου κοίλων ινών, σε βιομηχανία παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη (coal fired power plant), για τη δέσμευση του CO2 

από τα απαέρια καύσης της μονάδας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά την 
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ανάπτυξη του μοντέλου, τυχόν προσμίξεις στο μίγμα θεωρούνται αμελητέες και η 

σύσταση του αερίου θεωρείται ότι αποτελείται μόνο από CO2, N2 και O2. Το καυσαέριο 

που μελετάται, προέρχεται από μονάδα δυναμικότητας 500MW με παροχή 22.32 

kmol/s και σύσταση η οποία δίνεται στον πίνακα (7). 

Πίνακας 7: Περιγραφή καυσαερίου υπό μελέτη  

Μέγεθος Τιμή 

Γραμμομοριακή παροχή (kmol/s) 22.32 

Μαζική παροχή (kg/s) 680.57 

Θερμοκρασία (οC) 40 

Πίεση (bar) 1.01325 

CO2   (%mol) 13 

N2      (%mol) 77 

O2      (%mol) 10 

 

Σκοπός του ανεπτυγμένου μοντέλου δέσμευσης CO2 με πολλαπλές βαθμίδες 

μεμβρανών είναι η εύρεση του βέλτιστου σχεδιασμού της διάταξης, για την 

ελαχιστοποίηση όσον αφορά το κόστος δέσμευσης CO2. Ως αποτέλεσμα, ο βέλτιστος 

σχεδιασμός, αφορά τον αριθμό μεμβρανών που τίθενται σε λειτουργία, των ρευμάτων 

ανακύκλωσης που λαμβάνουν χώρα, καθώς και η βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για 

κάθε κομμάτι εξοπλισμού, δηλαδή τους συμπιεστές, τις αντλίες κενού, τους 

εναλλάκτες θερμότητας, την επιφάνεια των μεμβρανών). 

 Η εξίσωση η οποία δίνει αποτελεί την αντικειμενική συνάρτηση του μοντέλου, 

είναι το κόστος δέσμευσης ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο υπολογίζεται 

ως εξής (Εξ. 4.1). 

( )
2

·1.37 0.036
·CO

OPEX CRF CAPEX
CC

M T
+ +

=      (3.1) 

 Το κόστος δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα ($/tCO2 captured), εκφράζεται ως 

συνάρτηση των πάγιων και λειτουργικών εξόδων της μονάδας. Ο αριθμητής της 

εξίσωσης 4.1 αφορά τα συνολικά ετήσια έξοδα της μονάδας (Total annual expenses - 

TAE) (Εξ. 4.2).  
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( )·1.37 0.036TAE OPEX CRF CAPEX= + +     (3.2) 

Ο πρώτος όρος στον αριθμητή του κλάσματος είναι τα λειτουργικά ετήσια έξοδα της 

μονάδας (OPEX), τα οποία, όπως φαίνεται στην Εξίσωσης 4.3, αποτελούν συνάρτηση 

της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος (EP), των συνολικών ωρών λειτουργίας της 

μονάδας κατά τη διάρκεια του έτους (T) και της συνολικής ενέργειας που 

καταναλώνεται από τον εξοπλισμό της μονάδας (wnet). Οι συνολικές ώρες λειτουργίες 

μέσα στο έτος καθορίζονται από το συντελεστή παραγωγής (CF) ο οποίος δείχνει σε τι 

ποσοστό μέσα στο χρόνο, η μονάδα είναι λειτουργική (Εξ. 4.4). 

· · netOPEX EP T w=         (3.3) 

24·365·T CF=         (3.4) 

 Οι υπόλοιποι όροι στον αριθμητή του κλάσματος της εξίσωσης 4.1, αφορούν 

την ετήσια επίδραση των πάγιων εξόδων στο κόστος δέσμευσης του CO2 (annualized 

capital expenditures). Τα συνολικά πάγια έξοδα της μονάδας (CAPEX), αφορούν το 

κόστος αγοράς κάθε τμήματος εξοπλισμού το οποίο χρησιμοποιείται για τη λειτουργεία 

της μονάδας, δηλαδή τους συμπιεστές, τις αντλίες κενού, τη συσκευή εκτόνωσης, τις 

μεμβράνες και τους εναλλάκτες θερμότητας. Ο συντελεστής 0.036 αφορά τη 

συντήρηση και την επισκευή του εξοπλισμού με τη μορφή ποσοστού της αρχικής 

επένδυσης. Η επιρροή που έχουν τα πάγια έξοδα στο κόστος δέσμευσης CO2 γίνεται 

μέσω του συντελεστή ανάκτησης κεφαλαίου (CRF). Ο συντελεστής ανάκτησης 

κεφαλαίου αφορά την ετήσια απόσβεση ενός ποσοστού της αρχικής επένδυσης, ενώ 

επίσης πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή 1.37 αφορά την κάλυψη των υπόλοιπων 

παγίων εξόδων που δεν αφορά άμεσα τη λειτουργία της μονάδας (κεφάλαιο γενικών 

εγκαταστάσεων, ενδεχόμενα έργα κ.ά.) 

3.2. Δεδομένα απαραίτητα για την ανάπτυξη του μοντέλου 

Κατά την ανάπτυξη του μοντέλου είναι απαραίτητη η αναφορά των παρακάτω 

δεδομένων: 

• Συνθήκες τροφοδοσίας (Πίνακας 7): Θερμοκρασία εισόδου 313Κ, Πίεση 

εισόδου 1.013bar 

• Η τροφοδοσία αποτελεί μίγμα που αποτελείται μόνο από CO2, N2 και Ο2. Τυχόν 

προσμίξεις στο μίγμα θεωρούνται αμελητέες. 
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• Η διαπερατότητα της μεμβράνης ως προς τα συστατικά του μίγματος είναι: 

2
1000COQ GPU= , 

2
60OQ GPU= , 

2
20NQ GPU= , δηλαδή η 

εκλεκτικότητα των συστατικών ως προς το Ν2 είναι: 
2 2

50CO Nα = , 
2 2

3O Nα =  

• Η θερμοκρασία λειτουργίας της μεμβράνης ορίζεται στους 313.15Κ (Kundu, 

Chakma and Feng, 2014) 

• Οι συντελεστές μεταφοράς θερμότητας στους εναλλάκτες θεωρούνται σταθεροί 

και ίσοι με 277.7 W/m2K. Το νερό ψύξης που χρησιμοποιείται στους εναλλάκτες 

θερμότητας εισέρχεται σε θερμοκρασία 298Κ (Manassaldi et al., 2014). 

• Η ισεντροπική απόδοση των συμπιεστών, των αντλιών κενού και της συσκευής 

εκτόνωσης ορίζεται ίση με 85%. Επίσης η μηχανική απόδοση του 

συγκεκριμένου εξοπλισμού, ανέρχεται επίσης στο 85%. 

• Ο συντελεστής παραγωγής ορίζεται ίσος με 0.95, δηλαδή το 95% της διάρκειας 

του χρόνου, η μονάδα είναι σε λειτουργία. 

• Το δεσμευμένο CO2 συμπιέζεται στο τελικό σύστημα συμπίεσης και 

αποθηκεύεται στα 120bar. 

Κατά την εύρεση της βέλτιστης διαμόρφωσης της διάταξης διαχωρισμού πολλαπλών 

βαθμίδων, καθοριστικοί είναι οι παρακάτω περιορισμοί: 

• Η ελάχιστη τιμή πίεσης λειτουργίας της αντλίας κενού ισούται με 0.2bar 

• Η μέγιστη τιμή πτώσης πίεσης στο εσωτερικό των κοίλων ινών και του 

κελύφους είναι 1 bar. 

• Η ανάκτηση του CO2 και η καθαρότητα του ρεύματος εξόδου είναι οι 

σημαντικότερες παράμετροι σχεδιασμού του μοντέλου. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, το μοντέλο εξετάζει υψηλή ανάκτηση (≥95%) και καθαρότητα          

(≥98%) στο CO2 που δεσμεύεται. Η υψηλή καθαρότητα, διευκολύνει στην 

πορεία, την αποθήκευση και μεταφορά του διοξειδίου του άνθρακα. 

 Τα πάγια κόστη των εξοπλισμών είναι ανάλογα του μεγέθους τους και 

την παροχής αερίου την οποία επεξεργάζονται. Επίσης, η τιμή του ηλεκτρικού 

ρεύματος, η οποία ανέρχεται στα 0.05$/kWh, αν και χαμηλή, είναι λογική τιμή καθώς 

στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς παραλείπεται το κόστος 

διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος και το περιθώριο κέρδους κατά την πώληση 

ηλεκτρικής ενέργειας (Xu et al., 2019). Η κοστολόγηση της μονάδας βρίσκεται στον 

πίνακα (8). 
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Σύνοψη μοντέλου 

Συνοψίζοντας, η αντικειμενική συνάρτηση σε κάθε περίπτωση είναι η 

ελαχιστοποίηση του κόστους δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (CC):

( )
2

·1.37 0.036
min( ) min

·CO

OPEX CRF CAPEX
CC

M T
+ + 

=  
 

 

Ισοτικοί περιορισμοί:    Εξισώσεις (2.1)-(2.49), Εξισώσεις (3.1)-(3.4) 

Ανισοτικοί περιορισμοί:  
2

95%CORecovery ≥ , 
2

98%COPurity ≥ ,  

      1shellP bar∆ ≤ , 1tubeP bar∆ ≤  

Το μοντέλο επιλύεται και βελτιστοποιείται με χρήση του εργαλείου gPROMS™, ενώ 

αποτελεί πρόβλημα μη γραμμικού προγραμματισμού. 

Πίνακας 8: Παράμετροι κοστολόγησης μονάδας 

Παράμετρος Κόστος 

Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος 0.05 $/kWh 

 Παράγοντας Απόσβεσης Κεφαλαίου 0.15 yr-1 

    Πάγια κόστη 

Μεμβράνη 50 $/m2 

Συμπιεστές 670.5 $/kW 

Αντλία κενού 1341 $/kW 

Συσκευή εκτόνωσης 900 $/kW 

Εναλλάκτες θερμότητας 300 $/m2 

Σύστημα τελικής συμπίεσης 902 $/kW 

 

3.3. Συζήτηση αποτελεσμάτων  

 Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων βελτιστοποίησης απεικονίζονται στα 

διαγράμματα (20)-(27). Στα σχήματα (20)-(22) απεικονίζονται οι βέλτιστες 

διαμορφώσεις διατάξεων για δύο, τρεις και τέσσερις βαθμίδες. Στη συνέχεια, 

αναλύεται η κοστολόγηση κάθε μονάδας και γίνεται σύγκριση μεταξύ των τριών 

περιπτώσεων (Σχήματα 23-27). 
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3.3.1. Ανάλυση βέλτιστης διάταξης δύο βαθμίδων 

 Στο Σχήμα (20) παρατίθεται η βέλτιστη διαμόρφωση της διάταξης δύο 

βαθμίδων μεμβρανών δέσμευσης CO2, η οποία επιτυγχάνει ανάκτηση 95% και 

καθαρότητα 98% σε CO2 στο ρεύμα εξόδου. Περιλαμβάνει δύο βαθμίδες μεμβρανών, 

τρεις συμπιεστές (εκτός του τελικού συστήματος συμπίεσης), μία συσκευή εκτόνωσης, 

δύο αντλίες κενού, 5 εναλλάκτες θερμότητας, καθώς και ένα ρεύμα ανακύκλωσης. 

 Σε κάθε μεμβράνη, η διαφορά μεταξύ των μερικών πιέσεων των συστατικών 

επιτυγχάνεται από την παρουσία ενός συνδυασμού συμπιεστή πριν την είσοδο στο 

εσωτερικό των κοίλων ινών και μίας αντλίας κενού η οποία βρίσκεται στην έξοδο του 

κελύφους. Στη μεμβράνη Μ1, το αέριο εισάγεται στις κοίλες ίνες σε πίεση 2.855 bar, 

ενώ στο ρεύμα διαπέρασης στην έξοδο, υπάρχει μία αντλία κενού η οποία λειτουργεί 

στην ελάχιστη δυνατή πίεση (0.200 bar). Στη Μ1, λαμβάνει χώρα το μεγάλο κομμάτι 

του διαχωρισμού, καθώς ο λόγος πιέσεων, και η επιφάνεια μεμβράνης (14.27 και 

1,610,350 m2) έχουν πολύ μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές στη 

μεμβράνη Μ2 (9.05 και 58,590.8 m2). Ουσιαστικά, στη μεμβράνη Μ1 επιτυγχάνεται 

διαχωρισμός με μεγάλη ανάκτηση προϊόντος, ενώ η μεμβράνη Μ2, αναλαμβάνει το 

ρεύμα διαπέρασης να εξάγεται με μεγάλη καθαρότητα, η επιτυγχάνεται με πίεση 

εισόδου 2.815 bar και πίεση λειτουργίας στην αντλία κενού 0.311 bar. 

 Στο εσωτερικό του κελύφους και των κοίλων ινών κάθε μεμβράνης, δεν 

παρατηρείται σημαντική πτώση πίεσης (<0.1 bar) παρά μόνο στο εσωτερικό των 

κοίλων ινών της μεμβράνης M2, όπου η πτώση πίεσης ανέρχεται στα 0.15 bar. 

 Η βέλτιστη λύση για τη διάταξη δύο βαθμίδων, οδηγεί σε κόστος δέσμευσης 

CO2 ίσο με 58.47 $ για ένα τόνο δεσμευμένου CO2. Για την εύρεση της βέλτιστης 

λύσης, το μοντέλο βελτιστοποιεί πολλαπλές μεταβλητές οι οποίες είναι οι επιφάνειες 

των μεμβρανών, οι πιέσεις λειτουργίας στους συμπιεστές και τις αντλίες κενού κλπ. Το 

ετήσιο κόστος που προκύπτει ανέρχεται στα 212.55 M$/yr εκ των οποίων τα 118.40 

M$/yr (55.69%) οφείλεται στα λειτουργικά έξοδα της μονάδας (OPEX), ενώ τα 94.15 

M$/yr (44.31%) σχετίζονται με το ετήσιο κόστος της πάγιας επένδυσης (Annualized 

CAPEX), το οποίο αφορά την απόσβεση της αρχικής πάγιας επένδυσης (CAPEX) 

(Σχήμα 23).  
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Σχήμα 20: Βέλτιστη διάταξη δύο βαθμίδων μεμβρανών 
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Αναλύοντας την πάγια επένδυση (389.84 Μ$), η συνολική επιφάνεια 

μεμβρανών που χρησιμοποιείται (1,668,940.8 m2), οι συμπιεστές (-228.92 MW), οι 

αντλίες κενού (-88.97 MW), η συσκευή εκτόνωσης (+33.37 MW) και οι εναλλάκτες 

θερμότητας (124.54 dm2), οδηγούν σε κόστη επένδυσης 83.4M$, 153.49 M$, 

119.22M$, 30.04 M$ και 3.65 M$ αντίστοιχα (Σχήμα 26). Η πλειοψηφία της πάγιας 

επένδυσης απαρτίζεται από τα μέσα συμπίεσης και δημιουργίας κενού (69.95% του 

κεφαλαίου), οι μεμβράνες αποσπούν το 21.39% της επένδυσης, ενώ οι εναλλάκτες 

θεωρούνται πλέον αμελητέα επένδυση (<1%). 

Ομοίως, στην ανάλυση των λειτουργικών εξόδων (118.40 M$/yr), το κόστος 

προκύπτει από το άθροισμα των εσόδων – εξόδων των συμπιεστών (95.26 M$/yr), των 

αντλιών κενού (37.02 M$/yr) και της συσκευής εκτόνωσης (έσοδα 13.89 M$/yr) 

(Σχήμα 27). 

3.3.2. Ανάλυση βέλτιστης διάταξης τριών βαθμίδων 

 Στο Σχήμα (21) παρατίθεται η βέλτιστη διαμόρφωση της διάταξης 3 βαθμίδων 

μεμβρανών δέσμευσης CO2, η οποία περιλαμβάνει τρεις βαθμίδες μεμβρανών, τρεις 

συμπιεστές (εκτός του τελικού συστήματος συμπίεσης), μία συσκευή εκτόνωσης, δύο 

αντλίες κενού, πέντε εναλλάκτες θερμότητας, καθώς και δύο ρεύματα ανακύκλωσης. 

 Σε σχέση με τη διάταξη δύο βαθμίδων, πλέον προστίθεται η μεμβράνη Μ3, ο 

ρόλος της οποίας είναι η περαιτέρω επεξεργασία του ρεύματος διαπέρασης της 

μεμβράνης Μ2, προτού αυτό ανακυκλωθεί. Με τον τρόπο, το ρεύμα αντί να 

ανακυκλωθεί απευθείας, διαχωρίζεται σε δύο ρεύματα, τα οποία με τη σειρά τους 

ανακυκλώνονται στις μεμβράνες Μ1 και Μ2. Το πλούσιο σε CO2 ρεύμα 

ανακυκλώνεται στην Μ2. Επιπλέον, στην μεμβράνη Μ1, ο λόγος πιέσεων είναι 15.04, 

ελάχιστα αυξημένος από τη διάταξη δύο βαθμίδων, ενώ στη Μ2 η τιμή του ελαττώνεται 

στο 4.93 και στη Μ3 λαμβάνει τη μικρότερη τιμή (3.06). Επίσης είναι σημαντικό να 

σημειωθεί, ότι στη μεμβράνη Μ3 κρίνεται πιο οικονομική η μη χρήση αντλίας κενού 

στο ρεύμα διαπέρασης, ενώ επίσης το ρεύμα ανακύκλωσης που επιστρέφεται στη Μ1 

(παρακράτημα της M3), δε συμπιέζεται περαιτέρω. Οι επιφάνειες των μεμβρανών είναι 

για τις Μ1, Μ2, Μ3, είναι 1,290,680 m2, 58,859.5 m2 και 299,858 m2 αντίστοιχα 

(ποσοστά 78.23%, 3.56% και 18.21% αντίστοιχα), με συνολική επιφάνεια μεμβράνης 

1,649,397.5 m2, ποσότητα μειωμένη κατά 1.17% από τη διάταξη δύο βαθμίδων (Σχήμα 

24). 
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 Στο εσωτερικό του κελύφους και των κοίλων ινών κάθε μεμβράνης, δεν 

παρατηρείται σημαντική πτώση πίεσης (<0.1 bar) παρά μόνο στο εσωτερικό των 

κοίλων ινών της μεμβράνης M2, όπου η πτώση πίεσης ανέρχεται στα 0.35 bar. 

 Η βέλτιστη λύση οδηγεί σε κόστος δέσμευσης για έναν τόνο CO2 ίσο με 52.82$, 

τιμή εμφανώς μειωμένη από την προηγούμενη (58.47 $). Το ετήσιο κόστος που 

προκύπτει ανέρχεται στα 191.98 M$/yr εκ των οποίων τα 107.76 M$/yr (56.13%) 

οφείλεται στα λειτουργικά έξοδα της μονάδας (OPEX), ενώ τα 84.22 M$/yr (43.87%) 

σχετίζονται με το ετήσιο κόστος της πάγιας επένδυσης (Annualized CAPEX), το οποίο 

αφορά την απόσβεση της αρχικής πάγιας επένδυσης (CAPEX). Παρατηρείται ισχυρή 

μείωση στο συνολικό κόστος (-9.68%), ενώ ταυτόχρονα, τα λειτουργικά έξοδα 

καταλαμβάνουν μεγαλύτερο ποσοστό (Σχήμα 23). 

 Όσον αφορά την πάγια επένδυση (348.74 Μ$), η συνολική επιφάνεια 

μεμβρανών που χρησιμοποιείται (1,649,397.5 m2), οι συμπιεστές (-239.95 MW), οι 

αντλίες κενού (-53.09 MW), η συσκευή εκτόνωσης (+34.11 MW) και οι εναλλάκτες 

θερμότητας (116.86 dm2), οδηγούν σε κόστη επένδυσης 82.47 M$, 160.89 M$, 71.18 

M$, 30.70 M$ και 3.51 M$ αντίστοιχα (Σχήμα 26). Οι συμπιεστές καταλαμβάνουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό του πάγιου κεφαλαίου (46.13% των 348.74 Μ$) και μάλιστα, 

είναι ελάχιστα αυξημένο το κόστος σε σχέση με τη διάταξη δύο βαθμίδων. Ωστόσο, οι 

αντλίες κενού, η χρήση των οποίων ελαττώνεται σημαντικά (-40.17%), είναι ο βασικός 

παράγοντας μείωσης της πάγιας επένδυσης. 

 Στην ανάλυση των λειτουργικών εξόδων (107.76 M$/yr), το λειτουργικό 

κόστος των συμπιεστών και των αντλιών κενού ανέρχεται στα 99.84 M$/yr και 22.10 

M$/yr αντίστοιχα, ενώ η συσκευή εκτόνωσης αποζημιώνει τη μονάδα κατά 14.19 

M$/yr (Σχήμα 27). 
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Σχήμα 21: Βέλτιστη διάταξη τριών βαθμίδων μεμβρανών 
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3.3.3. Ανάλυση βέλτιστης διάταξης τεσσάρων βαθμίδων  

 Εφόσον δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό βαθμίδων μεμβρανών που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δέσμευση του CO2, το μοντέλο εξετάζεται μέχρι και 

για την περίπτωση τεσσάρων βαθμίδων. Στο Σχήμα (22) απεικονίζεται η βέλτιστη 

διαμόρφωση της διάταξης τεσσάρων βαθμίδων μεμβρανών, η οποία απαρτίζεται από 

τέσσερις μεμβράνες, τέσσερις συμπιεστές (εκτός του τελικού συστήματος συμπίεσης), 

μία συσκευή εκτόνωσης, τρεις αντλίες κενού, επτά εναλλάκτες θερμότητας, καθώς και 

τρία ρεύματα ανακύκλωσης. 

 Σε σχέση με τη διάταξη τριών βαθμίδων, η νέα σημαντική προσθήκη είναι η 

μεμβράνη Μ4, ρόλος της οποίας είναι να μοιραστεί εν μέρει το φορτίο διαχωρισμού 

που έχει η μεμβράνη Μ1. Ταυτόχρονα, το παρακράτημα της μεμβράνης Μ4 είναι πλέον 

το παραπροϊόν της διεργασίας, ενώ το ρεύμα διαπέρασης ανακυκλώνεται με την είσοδό 

του στη μεμβράνη Μ3. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένα περίπλοκο δίκτυο 

μεμβρανών, αλλαγές στις οποίες θα επηρέαζαν τη συνολική λειτουργία όλης της 

διάταξης. Οι λόγοι πιέσεων για τις μεμβράνες Μ1, Μ2, Μ3, Μ4 είναι 15.13, 2.68, 5.23 

και 15.13 αντίστοιχα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι σε πολλά σημεία κρίνεται 

αχρείαστη η ύπαρξη συμπιεστή (πχ ρεύμα από τη Μ1 στη Μ4, ρεύμα από τη Μ2 στη 

Μ3), καθώς το ρεύμα εξέρχεται από τη μεμβράνη σε ήδη υψηλή πίεση και δεν είναι 

οικονομικά βέλτιστη η περαιτέρω συμπίεσή του. Η επιφάνεια των μεμβρανών είναι για 

τις Μ1, Μ2, Μ3, Μ4,  239,276 m2, 80,660.8 m2, 145,543 m2, και 1,156,500 m2 

αντίστοιχα (ποσοστά 14.75%, 4.97%, 8.97% και 71.31% αντίστοιχα) (Σχήμα 24), με 

συνολική επιφάνεια μεμβράνης 1,621,979.8 m2, ποσότητα μειωμένη κατά 1.66% από 

τη διάταξη τριών βαθμίδων και 2.81% από τη διάταξη δύο βαθμίδων. 

 Στο εσωτερικό του κελύφους και των κοίλων ινών κάθε μεμβράνης, δεν 

παρατηρείται σημαντική πτώση πίεσης (<0.1 bar). Η μεγαλύτερη πτώση πίεσης που 

παρατηρείται είναι αυτή στο εσωτερικό των κοίλων ινών της μεμβράνης M1, όπου 

ανέρχεται στα 0.06 bar. 

 Η βέλτιστη λύση οδηγεί σε κόστος δέσμευσης για έναν τόνο CO2 ίσο με 49.96$, 

τιμή η οποία είναι χαμηλότερη από όλες τις πιθανές διαμορφώσεις πολλαπλών 

βαθμίδων. Το ετήσιο κόστος που προκύπτει ανέρχεται στα 181.90 M$/yr εκ των οποίων 

τα 100.84 M$/yr (55.43%) οφείλεται στα λειτουργικά έξοδα της μονάδας (OPEX), ενώ 

τα 82.06 M$/yr (44.37%) σχετίζονται με το ετήσιο κόστος της πάγιας επένδυσης 
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(Annualized CAPEX), το οποίο αφορά την απόσβεση της αρχικής πάγιας επένδυσης 

(CAPEX) (Σχήμα 23). Παρατηρείται μείωση στο συνολικό κόστος 5.41% σε σχέση με 

τη διάταξη τριών βαθμίδων. 

 Η πάγια επένδυση (335.68 Μ$) απαρτίζεται από τα παρακάτω κόστη. Η 

συνολική επιφάνεια μεμβρανών που χρησιμοποιείται (1,621,979.8 m2), οι συμπιεστές 

(-220.04 MW), οι αντλίες κενού (-55.26 MW), η συσκευή εκτόνωσης (+32.99 MW) 

και οι εναλλάκτες θερμότητας (108.38 dm2), οδηγούν σε κόστη επένδυσης 81.10 M$, 

147.54 M$, 74.09 M$, 29.69 M$ και 3.25 M$ αντίστοιχα (Σχήμα 26). Η ελάττωση στο 

πάγιο κόστος οφείλεται κυρίως στη μειωμένη κατά 8.29% ενέργεια που απαιτείται στη 

συμπίεση, καθώς στις υπόλοιπες συσκευές δεν παρατηρείται σημαντική αλλαγή στο 

πάγιο κόστος. 

 Ομοίως, για τα λειτουργικά έξοδα (100.83 Μ$/yr), οι συμπιεστές 

καταναλώνουν ενέργεια αξίας 91.56 Μ$/yr, οι αντλίες κενού 23.01 Μ$/yr, ενώ η 

συσκευή εκτόνωσης παράγει ενέργεια αξίας 13.73 Μ$/yr (Σχήμα 27). 
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Σχήμα 22: Βέλτιστη διάταξη τεσσάρων βαθμίδων μεμβρανών 
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 Παρακάτω, παρατίθενται τα σχήματα (23)-(27), στα οποία απεικονίζονται 

συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων διαγραμμάτων ροής που έχουν αναφερθεί 

προηγουμένως. 

 

Σχήμα 23: Ανάλυση συνολικών ετήσιων εξόδων (M$/yr) 

 

Σχήμα 24: Συνολική επιφάνεια μεμβράνης (m2) 

 

Σχήμα 25: Ανάλυση κατανάλωσης ενέργειας (MW) 
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Σχήμα 26: Ανάλυση πάγιας επένδυσης (CAPEX) 

 

Σχήμα 27: Ανάλυση λειτουργικών εξόδων (OPEX) 

 

3.4. Παραμετρική ανάλυση μοντέλου ως προς τη μεταβολή παροχής και 
σύστασης τροφοδοσίας 

 Κατά τη λειτουργία μίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι 

λογικό κατά τη διάρκεια της ημέρας να παρατηρούνται μεταβολές είτε στην παροχή, 

είτε στη σύσταση των καυσαερίων. Παράγοντες όπως η ποιότητα της καύσης και η 

διαθεσιμότητα πρώτων υλών, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές μεταβολές στο 

ρεύμα τροφοδοσίας στη διάταξη δέσμευσης CO2. Η μέγιστη δυναμικότητα της 

μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οδηγεί σε παροχή καυσαερίων 22.32 kmol/s 

και σύσταση σε CO2 13% κατά mol. 

 Παρακάτω, πραγματοποιείται παραμετρική ανάλυση στην υπάρχουσα βέλτιστη 

διάταξη, στην οποία υπολογίζεται το πως επηρεάζονται οι πιέσεις λειτουργίας των 

συμπιεστών και των αντλιών κενού, ώστε να μην επηρεαστεί το ποσοστό ανάκτησης 
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και η καθαρότητα του τελικού προϊόντος με το ελάχιστο δυνατό κόστος δέσμευσης. Οι 

μεταβλητές εισόδου οι οποίες επηρεάζουν την αντικειμενική συνάρτηση είναι οι εξής: 

• Μεταβολή σύστασης τροφοδοσίας σε CO2 από 11-16%mol και 

• Μεταβολή παροχής ρεύματος τροφοδοσίας από 12-24kmol/s 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι το πάγιο κόστος επένδυσης και  η επιφάνεια 

των μεμβρανών δεν μπορούν να μεταβληθούν, καθώς οι μεταβολές στο ρεύμα 

τροφοδοσίας αφορούν την ήδη υπάρχουσα μονάδα που αναπτύχθηκε προηγουμένως. 

Επομένως, ο εξοπλισμός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της 

μονάδας είναι οι συμπιεστές και οι αντλίες κενού αυξομειώνοντας τις πιέσεις 

λειτουργίας. 

3.4.1. Παραμετρική ανάλυση διάταξης δύο βαθμίδων 

 Τα αποτελέσματα της παραμετρικής ανάλυσης φαίνονται στους πίνακες (9)-

(10), όπου φαίνονται οι πιέσεις λειτουργίας κάθε συμπιεστή και αντλίας που τίθεται σε 

λειτουργία, για κάθε περίπτωση μεταβολής της σύστασης και παροχής της 

τροφοδοσίας. 

 Όσον αφορά τους συμπιεστές C1 και C2, οι οποίοι βρίσκονται στις εισόδους 

των μεμβρανών Μ1 και Μ2 αντίστοιχα, οι πιέσεις λειτουργίας αυξάνονται ανάλογα με 

την παροχή της τροφοδοσίας, αιτία του οποίου είναι η όλο και αυξανόμενη ποσότητα 

CO2 που είναι απαραίτητο να δεσμευτεί. Ωστόσο, κατά τη μεταβολή της σύστασης, η 

πίεση λειτουργίας του C1 μεταβάλλεται αντίστροφα αυτής του C2 η οποία αυξάνεται 

με αύξηση της σύστασης. Ο συμπιεστής C3, προφανώς λειτουργεί στις ίδιες συνθήκες 

με τον C1, αφού είναι τοποθετημένος στο ρεύμα ανακύκλωσης που αναμιγνύεται με τη 

τροφοδοσία. Ωστόσο, όταν η πίεση εξόδου της μεμβράνης Μ2 είναι μεγαλύτερη της 

πίεσης εισόδου της Μ1, ο συμπιεστής C3 τίθεται εκτός λειτουργίας. Στην περίπτωση 

αυτή, η βελτιστοποίηση ρυθμίζει την πίεση λειτουργίας του C2 σε τέτοια τιμή ώστε η 

πίεση του παρακρατήματος της Μ2 να ισούται με την πίεση εισόδου της Μ1. 
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Πίνακας 9: Πιέσεις λειτουργίας συμπιεστών διάταξης δύο βαθμίδων 
 

Παροχή τροφοδοσίας (kmol/s) 
 12 14 16 18 20 22.32 24 

Συμπιεστής C1 (bar)        
Σύσταση σε CO2 (% mol) 

       

0.11 2.101 2.282 2.455 2.627 2.791 2.979 3.111 
0.12 2.055 2.232 2.406 2.572 2.734 2.915 3.043 
0.13 2.013 2.190 2.358 2.522 2.695 2.856 2.981 
0.14 1.977 2.150 2.315 2.473 2.634 2.795 2.917 
0.15 1.943 2.112 2.279 2.423 2.573 2.742 2.861 
0.16 1.910 2.071 2.228 2.380 2.527 2.692 2.808 

Συμπιεστής C2 (bar) 
       

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
       

0.11 1.421 1.599 1.778 1.975 2.166 2.399 2.563 
0.12 1.510 1.710 1.925 2.141 2.356 2.606 2.786 
0.13 1.605 1.840 2.072 2.311 2.633 2.815 3.012 
0.14 1.718 1.971 2.227 2.481 2.776 2.999 3.210 
0.15 1.832 2.108 2.421 2.624 2.894 3.208 3.435 
0.16 1.949 2.212 2.503 2.793 3.082 3.418 3.661 

Συμπιεστής C3 (bar) 
       

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
       

0.11 2.101 2.282 2.455 2.627 2.791 2.979 3.111 
0.12 2.055 2.232 2.406 2.572 2.734 2.915 3.043 
0.13 2.013 2.190 2.358 2.522 2.695 2.856 2.981 
0.14 1.977 2.150 2.315 2.473 - - - 
0.15 1.943 2.112 - - - - - 
0.16 1.910 - - - - - - 

 

 Όσον αφορά την αντλία κενού VP1, σε κάθε περίπτωση κρίνεται βέλτιστη η 

ελάχιστη δυνατή πίεση λειτουργίας η οποία ανέρχεται στα 0.2 bar. Το γεγονός αυτό 

ενισχύει τον μεγάλο λόγο πίεσης στη μεμβράνη Μ1 η οποία είναι υπεύθυνη για μεγάλο 

μέρος του διαχωρισμού. Η αντλία VP2, ενώ φαίνεται να λειτουργεί σε σχετικά χαμηλές 

πιέσεις, η πίεση λειτουργίας αυξάνεται ανάλογα με την αύξηση της παροχής της 

τροφοδοσίας και ανάλογα με την αύξηση της σύστασης σε CO2, μειώνοντας έτσι τα 

λειτουργικά έξοδα των αντλιών κενού.  

 Η επιρροή των παραπάνω συνθηκών λειτουργίας στο κόστος δέσμευσης του 

CO2, είναι σημαντική (Σχήμα 28), καθώς κρίνεται έτσι και η βιωσιμότητα της μονάδας 

σε περιόδους όπου οι μεταβολές υπερισχύουν χρονικά της μόνιμης κατάστασης. Για 

παράδειγμα, εάν η παροχή των καυσαερίων μειωθεί στα 12 kmol/s για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, τότε το κόστος δέσμευσης αυξάνεται κατά 35.79% (79.41 $/tCO2). 
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Πίνακας 10: Πιέσεις λειτουργίας αντλιών κενού διάταξης δύο βαθμίδων 
 

Παροχή τροφοδοσίας (kmol/s) 
 12 14 16 18 20 22.3 24 

Αντλία κενού VP1 (bar)        
Σύσταση σε CO2 (% mol) 

       

0.11 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.12 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.13 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.14 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.15 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.16 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

Αντλία κενού VP2 (bar) 
       

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
       

0.11 0.200 0.200 0.200 0.217 0.228 0.249 0.261 
0.12 0.200 0.205 0.225 0.243 0.260 0.280 0.293 
0.13 0.205 0.228 0.247 0.271 0.376 0.312 0.327 
0.14 0.227 0.251 0.258 0.299 0.362 0.318 0.334 
0.15 0.249 0.278 0.343 0.300 0.323 0.348 0.366 
0.16 0.273 0.274 0.300 0.326 0.351 0.379 0.399 

 

 

Σχήμα 28: Διάγραμμα βέλτιστης τιμής κόστους δέσμευσης CO2 ως προς την παροχή και 
σύσταση της τροφοδοσίας (Δύο βαθμίδες) 

 

3.4.2. Παραμετρική ανάλυση διάταξης τριών βαθμίδων 

Στην περίπτωση διάταξης τριών βαθμίδων, τα αποτελέσματα φαίνονται στους 

πίνακες (11)-(12). Οι συμπιεστές C1 και C2 φαίνεται να ακολουθούν το ίδιο μοτίβο με 

τους αντίστοιχους συμπιεστές στην περίπτωση δύο βαθμίδων. Επεξηγώντας, ο 
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συμπιεστής C1 με αύξηση της σύστασης σε CO2, λειτουργεί σε χαμηλότερες πιέσεις, 

ενώ με αύξηση της παροχής αυξάνει και η πίεση. Ο συμπιεστής C2, μεταβάλλεται 

εντονότερα με τις μεταβολές στη τροφοδοσία, αυξάνοντας την πίεση λειτουργίας 

ανάλογα με την αύξηση είτε της σύστασης είτε της παροχής. Ο συμπιεστής C3, 

λειτουργεί σε πίεση τέτοια ώστε η πίεση εξόδου του παρακρατήματος της Μ3 να 

ισούται με την πίεση της τροφοδοσίας. Στις περιπτώσεις όπου ο συμπιεστής τίθεται 

εκτός λειτουργίας, το αντίστοιχο έργο αναλαμβάνεται από τον συμπιεστή C2 ο οποίος 

λειτουργεί σε πίεση τέτοια, ώστε η πτώση πίεσης που λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό 

των κοίλων ινών των μεμβρανών Μ2 και Μ3, να οδηγεί σε τιμή πίεσης ίση με αυτή της 

τροφοδοσίας. 

Πίνακας 11: Πιέσεις λειτουργίας συμπιεστών διάταξης τριών βαθμίδων 
 

Παροχή τροφοδοσίας (kmol/s) 
  

 
12 14 16 18 20 22.32 24 

Συμπιεστής C1 (bar) 
       

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
       

0.11 2.187 2.377 2.559 2.736 2.908 3.102 3.237 
0.12 2.150 2.338 2.518 2.693 2.863 3.055 3.189 
0.13 2.116 2.301 2.479 2.652 2.820 3.010 3.143 
0.14 2.083 2.267 2.443 2.613 2.779 2.963 3.086 
0.15 2.053 2.234 2.408 2.576 2.733 2.903 3.037 
0.16 2.024 2.202 2.374 2.532 2.685 2.878 3.001 

Συμπιεστής C2 (bar) 
       

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
       

0.11 1.713 1.907 2.107 2.309 2.512 2.748 2.914 
0.12 1.820 2.039 2.262 2.485 2.709 2.970 3.159 
0.13 1.935 2.177 2.421 2.667 2.912 3.197 3.409 
0.14 2.054 2.319 2.585 2.852 3.119 3.410 3.609 
0.15 2.177 2.465 2.753 3.042 3.310 3.585 3.726 
0.16 2.303 2.613 2.924 3.206 3.435 3.687 3.816 

Συμπιεστής C3 (bar) 
       

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
       

0.11 2.587 2.720 2.842 2.954 3.059 3.173 3.278 
0.12 2.582 2.709 2.824 2.930 3.029 3.137 3.230 
0.13 2.575 2.695 2.804 2.905 2.998 3.100 3.184 
0.14 2.565 2.679 2.783 2.878 2.967 3.090 - 
0.15 2.554 2.663 2.761 2.851 - - - 
0.16 2.541 2.645 2.738 - - - - 
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Πίνακας 12: Πιέσεις λειτουργίας αντλιών κενού διάταξης τριών βαθμίδων 
 

Παροχή τροφοδοσίας (kmol/s) 
  

 12 14 16 18 20 22.32 24 
Αντλία κενού VP1 (bar)        
Σύσταση σε CO2 (% mol) 

       

0.11 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.12 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.13 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.14 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.15 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.16 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

Αντλία κενού VP2 (bar) 
       

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
       

0.11 0.368 0.397 0.428 0.459 0.490 0.525 0.546 
0.12 0.402 0.438 0.474 0.510 0.546 0.586 0.616 
0.13 0.439 0.481 0.523 0.564 0.604 0.649 0.687 
0.14 0.479 0.527 0.574 0.620 0.665 0.697 0.711 
0.15 0.521 0.574 0.626 0.678 0.709 0.710 0.746 
0.16 0.564 0.623 0.681 0.711 0.746 0.779 0.786 

 

Στην ανάλυση των αντλιών κενού, η VP1 παραμένει στην ελάχιστη δυνατή πίεση (0.2 

bar) ενισχύοντας τον διαχωρισμό στη μεμβράνη Μ1, ενώ η αντλία κενού VP2 

κυμαίνεται σε πιέσεις λειτουργίας από 0.368 bar (10 kmol/s και 12% CO2) έως 0.785 

bar (24 kmol/s και 16% CO2). Στο ρεύμα διαπέρασης την μεμβράνης Μ3, κρίνεται πιο 

οικονομική η απουσία αντλίας κενού. 

Στο Σχήμα (29) απεικονίζεται η επιρροή στο κόστος δέσμευσης του CO2. 

 

 Σχήμα 29: Διάγραμμα βέλτιστης τιμής κόστους δέσμευσης CO2 ως προς την 
παροχή και σύσταση της τροφοδοσίας (Τρεις βαθμίδες) 
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3.4.3. Παραμετρική ανάλυση διάταξης τεσσάρων βαθμίδων 

 Τα αποτελέσματα της παραμετρικής ανάλυσης εμφανίζονται στους πίνακες 

(13)-(14). Η διάταξη τεσσάρων βαθμίδων αποτελεί και την πιο περίπλοκη, καθώς 

βελτιστοποιούνται οι πιέσεις λειτουργίας 5 συμπιεστών και τριών αντλιών κενού. Οι 

συμπιεστές C1 και C2, ακολουθούν το ίδιο μοτίβο όπως και στις περιπτώσεις 

διατάξεων δύο και τριών βαθμίδων. Ο συμπιεστής C4, ο οποίος συμπιέζει το ρεύμα 

ανακύκλωσης που αναμιγνύεται με τη τροφοδοσία, στις περιπτώσεις όπου τίθεται σε 

λειτουργία, δουλεύει σε πιέσεις ίσες  με τον συμπιεστή C1. Τέλος, ο συμπιεστής C6 

λειτουργεί σε πιέσεις ίσες με την πίεση του ρεύματος εξόδου από τις κοίλες ίνες της 

μεμβράνης Μ2, ενώ όταν κρίνεται απαραίτητο να συμπιεσθεί περαιτέρω το 

συγκεκριμένο ρεύμα, τίθεται σε λειτουργία ο συμπιεστής C3. 

 Στην περίπτωση των αντλιών κενού, η αντλία VP4 λειτουργεί σταθερά στην 

ελάχιστη δυνατή πίεση (0.2 bar), καθώς βρίσκεται στην έξοδο του ρεύματος 

διαπέρασης της μεμβράνης Μ4, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μέγεθος μεμβράνη 

στη διάταξη. Επίσης, η VP1 λειτουργεί σε πολύ μικρό εύρος πιέσεων, δουλεύοντας 

κατά κόρον στα 0.2 bar, ενώ η μέγιστη πίεση λειτουργίας της είναι τα 0.219 bar. Το 

εύρος λειτουργίας της αντλίας VP3 είναι από 0.395-0.636 bar, ενώ η αντλία η οποία 

συνδέεται με τη μεμβράνη Μ2 κρίνεται μη αναγκαία στη λειτουργία της διάταξης. 
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Πίνακας 13: Πιέσεις λειτουργίας συμπιεστών διάταξης τεσσάρων βαθμίδων 
 

Παροχή τροφοδοσίας (kmol/s) 
  

 
12 14 16 18 20 22.32 24 

Συμπιεστής C1 (bar) 
       

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
       

0.11 2.245 2.435 2.599 2.770 2.935 3.135 3.253 
0.12 2.205 2.387 2.561 2.724 2.889 3.072 3.202 
0.13 2.169 2.348 2.516 2.684 2.841 3.026 3.154 
0.14 2.135 2.311 2.481 2.644 2.802 2.991 3.102 
0.14 2.135 2.311 2.481 2.644 2.799 2.991 3.102 
0.15 2.101 2.279 2.447 2.605 2.761 2.945 3.109 
0.16 2.072 2.250 2.416 2.580 2.736 2.912 3.037 

Συμπιεστής C2 (bar) 
       

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
       

0.11 1.812 1.939 2.063 2.189 2.316 2.473 2.570 
0.12 1.878 2.016 2.154 2.291 2.429 2.589 2.706 
0.13 1.944 2.093 2.242 2.391 2.542 2.715 2.841 
0.14 2.010 2.171 2.331 2.492 2.650 2.839 2.972 
0.15 2.076 2.248 2.420 2.592 2.764 2.963 3.097 
0.16 2.142 2.325 2.508 2.692 2.876 3.089 3.244 

Συμπιεστής C3 (bar) 
       

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
       

0.11 - - - 2.452 2.566 2.700 2.799 
0.12 - - - - 2.550 2.691 2.784 
0.13 - - - - - - 2.804 
0.14 - - - - - - - 
0.15 - - - - - - - 
0.16 - - - - - - - 

Συμπιεστής C4 (bar) 
       

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
       

0.11 2.245 2.435 2.599 2.770 2.935 3.135 3.253 
0.12 2.205 2.387 2.561 2.724 2.889 3.072 3.202 
0.13 2.169 2.348 2.516 2.684 2.841 3.026 3.154 
0.14 2.135 2.311 2.481 2.644 2.799 2.991 3.102 
0.15 2.101 2.279 2.447 2.605 2.761 2.945 - 
0.16 2.072 2.250 2.416 - - - - 

Συμπιεστής C6 (bar) 
       

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
       

0.11 1.761 1.890 2.337 2.452 2.566 2.700 2.799 
0.12 1.830 1.971 2.110 2.371 2.550 2.691 2.784 
0.13 1.899 2.051 2.201 2.430 2.546 2.692 2.804 
0.14 1.968 2.130 2.292 2.454 2.616 2.871 3.061 
0.15 2.036 2.210 2.383 2.556 2.728 2.929 3.062 
0.16 2.104 2.289 2.473 2.614 2.770 2.947 3.071 
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Πίνακας 14: Πιέσεις λειτουργίας αντλιών κενού διάταξης τεσσάρων βαθμίδων 
 

Παροχή τροφοδοσίας (kmol/s) 
  

 
12 14 16 18 20 22.32 24 

Αντλία κενού VP1 (bar) 
       

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
       

0.11 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.12 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.13 0.200 0.200 0.200 0.200 0.204 0.209 0.212 
0.14 0.200 0.200 0.200 0.200 0.204 0.209 0.212 
0.15 0.200 0.203 0.204 0.204 0.206 0.209 0.212 
0.16 0.200 0.208 0.210 0.214 0.216 0.218 0.219 

Αντλία κενού VP3 (bar) 
       

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
       

0.11 0.395 0.421 0.491 0.490 0.491 0.493 0.496 
0.12 0.422 0.429 0.437 0.467 0.498 0.503 0.509 
0.13 0.451 0.461 0.455 0.505 0.509 0.515 0.522 
0.14 0.480 0.493 0.507 0.522 0.537 0.599 0.798 
0.15 0.497 0.527 0.544 0.561 0.579 0.604 0.620 
0.16 0.539 0.561 0.583 0.594 0.609 0.626 0.636 

Αντλία κενού VP4 (bar) 
       

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
       

0.11 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.12 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.13 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.14 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.15 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.16 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

 

 Στο Σχήμα (30) απεικονίζεται η επιρροή στο κόστος δέσμευσης του CO2. Με 

αύξηση της παροχής της τροφοδοσίας, το κόστος δέσμευσης ελαττώνεται σημαντικά 

(από 67.35$/tCO2 σε 48.73$/t CO2 για σύσταση 13%), ενώ με αύξηση της σύστασης σε 

CO2, επίσης παρατηρείται ελάττωση του κόστους (από 57.47$/tCO2 σε 42.58$/tCO2 για 

παροχή 22.32 kmol/s). 
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Σχήμα 30: Διάγραμμα βέλτιστης τιμής κόστους δέσμευσης CO2 ως προς την παροχή και 
σύσταση της τροφοδοσίας (Τέσσερις βαθμίδες) 

3.5. Επιρροή παραμέτρων κοστολόγησης στην αντικειμενική συνάρτηση 

 Η ανάπτυξη του μαθηματικού μοντέλου περιλαμβάνει πληθώρα παραμέτρων, 

η τιμή των οποίων μπορεί να συνοδεύεται από αβεβαιότητα και κατά συνέπεια να 

μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της αντικειμενικής συνάρτησης. 

Στο υποκεφάλαιο αυτό, γίνεται ανάλυση της επιρροής δύο παραμέτρων κοστολόγησης 

της διεργασίας: της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος (EP) και του κόστους κατασκευής 

της πολυμερικής μεμβράνης. 

3.5.1. Επιρροή τιμής ηλεκτρικού ρεύματος 

 Η μεταβολή στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τις διατάξεις δύο, τριών και 

4 βαθμίδων απεικονίζεται στα διαγράμματα (31)-(33). Εξετάζεται η περίπτωση 

αύξησης της τιμής του ρεύματος από 20% (0.06 $/kWh) έως και 100% (0.10 $/kWh). 

Παρατηρείται ότι το κόστος δέσμευσης αυξάνεται σημαντικά (έως και 54.99% για δύο 

βαθμίδες, 55.44% για τρεις βαθμίδες και 53.54% για τέσσερις βαθμίδες), λόγω της 

προφανούς αύξησης των λειτουργικών εξόδων τα οποία συνδέονται άρρηκτα με τη 

τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.  

Επίσης, η επιφάνεια μεμβράνης αυξάνεται σημαντικά (25.05%, 22.50% και 

25.97% για αύξηση 100% στο EP), καθώς δεν έχει λειτουργικά έξοδα τα οποία 

επηρεάζονται από τη τιμή του ρεύματος. Τέλος, παρόλο που τα λειτουργικά έξοδα 

αυξάνονται, η κατανάλωση ενέργειας στους συμπιεστές και τις αντλίες κενού 

μειώνεται σε μικρό βαθμό. 
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Σχήμα 31: Ποσοστιαία επιρροή στη διάταξη δύο βαθμίδων ανάλογα με την ποσοστιαία 
μεταβολή του ηλεκτρικού  ρεύματος  

  

Σχήμα 32: Ποσοστιαία επιρροή στη διάταξη τριών βαθμίδων ανάλογα με την 
ποσοστιαία μεταβολή του ηλεκτρικού  ρεύματος  

  

Σχήμα 33: Ποσοστιαία επιρροή στη διάταξη τεσσάρων βαθμίδων ανάλογα με την 
ποσοστιαία μεταβολή του ηλεκτρικού  ρεύματος  
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3.5.2. Επιρροή πάγιου κόστους της επιφάνειας των μεμβρανών 

 Στη συνέχεια, γίνεται αντίστοιχη ανάλυση στην παράμετρο κόστους αγοράς 

των μεμβρανών η οποία ανέρχεται αρχικά στα 50$/m2. Με βλέψη στο μέλλον και τη 

βιωσιμότητα της διεργασίας, είναι αναγκαία η μείωση αυτού του κόστους η οποία ως 

επακόλουθο θα ελαττώσει το κόστος δέσμευσης του CO2 με τεχνολογία μεμβρανών 

κοίλων ινών. Στα διαγράμματα (34-36) απεικονίζονται οι ποσοστιαίες μεταβολές στις 

τιμές του κόστους δέσμευσης, των πάγιων και λειτουργικών εξόδων (για συμπιεστές 

και αντλίες κενού αναλυτικά), της συνολικής επιφάνειας μεμβράνης και της 

κατανάλωσης ενέργειας, ανάλογα με το ποσοστό ελάττωσης του κόστους αγοράς 

μεμβρανών (από -20%, δηλαδή 40$/m2, έως -60%, δηλαδή 20$/m2).  

 Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ανάλυσης, αποδεικνύουν, ότι η ελάττωση 

στο κόστος αγοράς μεμβράνης, καθοδηγεί τη βέλτιστη λύση στην υψηλή αύξηση 

επιφάνειας μεμβρανών προς χρήση. Στην περίπτωση της ελάττωσης κατά 60% στη 

τιμή της μεμβράνης, η επιφάνεια μεμβρανών αυξάνεται 48.33% για διάταξη 2 

βαθμίδων, 47.68% για διάταξη τριών βαθμίδων και 49.83% για διάταξη τεσσάρων 

βαθμίδων. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι αν και τα λειτουργικά έξοδα μειώνονται, το 

γεγονός αυτό οφείλεται στους συμπιεστές, καθώς τα λειτουργικά κόστη των αντλιών 

κενού φαίνεται να αυξάνονται σε όλες τις περιπτώσεις από 8.51% για κόστος 

μεμβράνης 20$/m2 και διάταξη τριών βαθμίδων, έως 14.69% για διάταξη τεσσάρων 

βαθμίδων. 

 

Σχήμα 34: Ποσοστιαία επιρροή στη διάταξη δύο βαθμίδων ανάλογα με την ποσοστιαία 
μεταβολή του κόστους επιφάνειας μεμβράνης ανά τετραγωνικό μέτρο  
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Σχήμα 35: Ποσοστιαία επιρροή στη διάταξη τριών βαθμίδων ανάλογα με την 
ποσοστιαία μεταβολή του κόστους επιφάνειας μεμβράνης ανά τετραγωνικό μέτρο  

 

Σχήμα 36: Ποσοστιαία επιρροή στη διάταξη τεσσάρων βαθμίδων ανάλογα με την 
ποσοστιαία μεταβολή του κόστους επιφάνειας μεμβράνης ανά τετραγωνικό μέτρο  
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3.6. Επιρροή απαιτήσεων ανάκτησης και καθαρότητας προϊόντος 

 Όλες οι παραπάνω αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί για καθαρότητα CO2 

98% και ανάκτηση προϊόντος ίσης με 95%. Στο παρόν υποκεφάλαιο εξετάστηκε η 

βέλτιστη διάταξη διαχωρισμού τεσσάρων βαθμίδων, στην περίπτωση χαμηλότερων 

ποσοστών καθαρότητας (95%) και ανάκτησης (90%), τα οποία ωστόσο, είναι αποδεκτά 

σε εμπορικά πλαίσια. Στον πίνακα (15) παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα 

των προσομοιώσεων για ποσοστά ανάκτησης/καθαρότητας 95%/98% και 90%/95%, 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή που προκαλεί η ελάττωση των απαιτήσεων. 

Πίνακας 15: Επιρροή ανάκτησης/καθαρότητας στη βέλτιστη διάταξη τεσσάρων 
βαθμίδων για βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

Μέγεθος Ανάκτηση/Καθαρότητα Μεταβολή (%)  
95%/98% 90%/95% 

 

Κόστος Δέσμευσης ($/tCO2) 49.96 46.35 -7.2 ↓ 
CAPEX 335.7 305.7 -8.9 ↓ 

Annualised CAPEX 81.1 73.8 -8.9 ↓ 
Συμπιεστές (M$) 147.5 125.2 -15.2 ↓ 

Αντλίες κενού (M$) 74.1 62.8 -15.3 ↓ 
Μεμβράνες (M$) 81.1 90.4 11.5 ↑ 

Συσκευή εκτόνωσης (M$) 29.7 24.7 -17.0 ↓ 
Εναλλάκτες θερμότητας (M$) 3.3 2.7 -16.6 ↓     

OPEX 100.8 85.8 -15.0 ↓ 
Συμπιεστές (M$/yr) 91.6 77.7 -15.2 ↓ 

Αντλίες κενού (M$/yr) 23.0 19.5 -15.3 ↓ 
Συσκευή εκτόνωσης (M$/yr) -13.7 -11.4 -17.0 ↓     

M1 (m2) 239276.0 499367.0 108.7 ↑ 
M2 (m2) 80660.8 158997.0 97.1 ↑ 
M3 (m2) 145543.0 126701.0 -12.9 ↓ 
M4 (m2) 1156500.0 1023220.0 -11.5 ↓ 

Συνολική επιφάνεια μεμβρανών (m2) 1621979.8 1808285.0 11.5 ↑ 
 

 Όπως αναμένεται, το κόστος δέσμευσης CO2 μειώνεται (-7.2%) σε συνθήκες 

χαμηλότερης ανάκτησης και καθαρότητας. Πάραυτα, η μείωση δεν είναι σημαντική, 

καθώς η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που δεσμεύεται είναι σε αυτή την 

περίπτωση μικρότερη. Παρόμοια μείωση παρατηρείται στα συνολικά πάγια κόστη της 

μονάδας (-8.9%), ενώ τα λειτουργικά έξοδα, μειώνονται ακόμα περισσότερο (-15.0%). 

Αξιοσημείωτη είναι ωστόσο, η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής επιφάνειας των 
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μεμβρανών (+11.5%), όπου η επιφάνεια των μεμβρανών Μ1 και Μ2 αυξάνεται 

σημαντικά (+108.7% και +97.1% αντίστοιχα), ενώ η επιφάνεια των Μ3 και Μ4 

μειώνεται (-12.9% και -11.5% αντίστοιχα). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μοντελοποίηση δέσμευσης διοξειδίου του 

άνθρακα από απαέρια μονάδας παραγωγής τσιμέντου 

 Η τσιμεντοβιομηχανία, είναι ένας από τους βιομηχανικούς κλάδους με τις 

περισσότερες εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα (5% των συνολικών εκπομπών CO2). 

Κατά τη διαδικασία παραγωγής τσιμέντου, το διοξείδιο του άνθρακα εκπέμπεται 

κυρίως σε δύο διαφορετικά στάδια. Η κύρια πηγή είναι η διάσπαση της γύψου (CaCO3) 

στην οποία οφείλεται το 50-60% των εκπομπών ,ενώ η δευτερεύουσα πηγή η οποία 

εκπέμπει το 30-40% του συνολικού CO2 είναι η καύση ορυκτών καυσίμων για τη 

λειτουργία του κλιβάνου (Benhelal, Shamsaei and Rashid, 2021). 

4.1. Περιγραφή προβλήματος 

 Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, εξετάζεται η εφαρμογή του ανεπτυγμένου 

μοντέλου πολυμερικής μεμβράνης τύπου κοίλων ινών, στη τσιμεντοβιομηχανία 

(cement industry), για τη δέσμευση του CO2 από τα απαέρια καύσης της μονάδας. 

Όπως και στην περίπτωση της δέσμευσης CO2 από απαέρια καύσης σε μονάδα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την ανάπτυξη του μοντέλου, τυχόν προσμίξεις 

στο μίγμα θεωρούνται αμελητέες και η σύσταση του αερίου θεωρείται ότι αποτελείται 

μόνο από CO2, N2 και O2. Το καυσαέριο που μελετάται, προέρχεται από μονάδα 

παραγωγής κλίνκερ σε τσιμεντοβιομηχανία της βορειοδυτικής Ευρώπης, η οποία είναι 

υπεύθυνη για εκπομπή 330,000 Nm3/h (3.81 kmol/s) καυσαερίων και σύσταση η οποία 

δίνεται στον πίνακα (15) (Schakel et al., 2018). 

Πίνακας 16: Περιγραφή καυσαερίου υπό μελέτη  

Μέγεθος Τιμή 

Γραμμομοριακή παροχή 

(kmol/s) 

3.81 

Μαζική παροχή (kg/s) 120 

Θερμοκρασία (οC) 40 

Πίεση (bar) 1.00 

CO2   (%mol) 21.76 

N2      (%mol) 69.07 

O2      (%mol) 9.17 
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Όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο, σκοπός του ανεπτυγμένου μοντέλου 

δέσμευσης CO2 με πολλαπλές βαθμίδες μεμβρανών είναι η εύρεση του βέλτιστου 

σχεδιασμού της διάταξης, για την ελαχιστοποίηση όσον αφορά το κόστος δέσμευσης 

CO2. Ως αποτέλεσμα, ο βέλτιστος σχεδιασμός, αφορά τον αριθμό μεμβρανών που 

τίθενται σε λειτουργία, των ρευμάτων ανακύκλωσης που λαμβάνουν χώρα, καθώς και 

η βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για κάθε κομμάτι εξοπλισμού, δηλαδή τους 

συμπιεστές, τις αντλίες κενού, τους εναλλάκτες θερμότητας, την επιφάνεια των 

μεμβρανών). 

 Η ανάπτυξη και ανάλυση της αντικειμενικής συνάρτησης είναι όμοια με αυτή 

που αναπτύχθηκε για την περίπτωση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η 

οποία αναλύεται στο κεφάλαιο 4.1. 

4.2. Δεδομένα απαραίτητα για την ανάπτυξη του μοντέλου 

 Οι παραδοχές, παράμετροι σχεδιασμού και κοστολόγησης, καθώς και όλοι οι 

περιορισμοί που αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο 4.2, ισχύουν και στην περίπτωση της 

ανάπτυξης του μοντέλου για τη τσιμεντοβιομηχανία υπό μελέτη. 

4.3. Συζήτηση αποτελεσμάτων  

 Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων βελτιστοποίησης απεικονίζονται στα 

διαγράμματα (37)-(44). Στα σχήματα (37)-(39) απεικονίζονται οι βέλτιστες 

διαμορφώσεις διατάξεων για δύο, τρεις και τέσσερις βαθμίδες. Στη συνέχεια, 

αναλύεται η κοστολόγηση κάθε μονάδας και γίνεται σύγκριση μεταξύ των τριών 

περιπτώσεων (Σχήματα 40-44). 

4.3.1. Ανάλυση βέλτιστης διάταξης δύο βαθμίδων 

 Στο σχήμα (37) παρατίθεται η βέλτιστη διαμόρφωση της διάταξης δύο 

βαθμίδων μεμβρανών δέσμευσης CO2, η οποία επιτυγχάνει ανάκτηση 95% και 

καθαρότητα 98% σε CO2 στο ρεύμα εξόδου. Περιλαμβάνει δύο βαθμίδες μεμβρανών, 

δύο συμπιεστές (εκτός του τελικού συστήματος συμπίεσης), μία συσκευή εκτόνωσης, 

δύο αντλίες κενού, τέσσερις εναλλάκτες θερμότητας, καθώς και ένα ρεύμα 

ανακύκλωσης. 

 Σε κάθε μεμβράνη, η διαφορά μεταξύ των μερικών πιέσεων των συστατικών 

επιτυγχάνεται από την παρουσία ενός συνδυασμού συμπιεστή πριν την είσοδο στο 
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εσωτερικό των κοίλων ινών και μίας αντλίας κενού η οποία βρίσκεται στην έξοδο του 

κελύφους. Στη μεμβράνη Μ1, το αέριο εισάγεται στις κοίλες ίνες σε πίεση 2.529 bar, 

ενώ στο ρεύμα διαπέρασης στην έξοδο, υπάρχει μία αντλία κενού η οποία λειτουργεί 

στην ελάχιστη δυνατή πίεση (0.200 bar). Στη Μ1, λαμβάνει χώρα το μεγάλο κομμάτι 

του διαχωρισμού, καθώς ο λόγος πιέσεων, και η επιφάνεια μεμβράνης (12.65 και 

260,731 m2) έχουν πολύ μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές στη 

μεμβράνη Μ2 (5.26 και 19,804.4 m2). Ουσιαστικά, στη μεμβράνη Μ1 επιτυγχάνεται 

διαχωρισμός με μεγάλη ανάκτηση προϊόντος, ενώ η μεμβράνη Μ2, αναλαμβάνει το 

ρεύμα διαπέρασης να εξάγεται με μεγάλη καθαρότητα, η οποία επιτυγχάνεται με πίεση 

λειτουργίας στην αντλία κενού 0,494 bar και πίεση εισόδου 2.598 bar, τέτοια ώστε το 

παρακράτημα της Μ2 να εξέρχεται σε πίεση ίση με της τροφοδοσίας. 

 Στο εσωτερικό του κελύφους και των κοίλων ινών κάθε μεμβράνης, δεν 

παρατηρείται σημαντική πτώση πίεσης (<0.1 bar). Η μεγαλύτερη πτώση πίεσης που 

παρατηρείται είναι αυτή στο εσωτερικό των κοίλων ινών της μεμβράνης M2, όπου 

ανέρχεται στα 0.09 bar. 

 Η βέλτιστη λύση για τη διάταξη δύο βαθμίδων, οδηγεί σε κόστος δέσμευσης 

CO2 ίσο με 39.22 $ για ένα τόνο δεσμευμένου CO2. Το ετήσιο κόστος που προκύπτει 

ανέρχεται στα 40.74 M$/yr εκ των οποίων τα 23.77 M$/yr (58.34%) οφείλεται στα 

λειτουργικά έξοδα της μονάδας (OPEX), ενώ τα 16.97 M$/yr (41.66%) σχετίζονται με 

το ετήσιο κόστος της πάγιας επένδυσης (Annualized CAPEX), το οποίο αφορά την 

απόσβεση της αρχικής πάγιας επένδυσης (CAPEX) (Σχήμα 40).  

Αναλύοντας την πάγια επένδυση (70.27 Μ$), η συνολική επιφάνεια μεμβρανών 

που χρησιμοποιείται (280,595.4 m2), οι συμπιεστές (-46.47 MW), οι αντλίες κενού (-

15.20 MW), η συσκευή εκτόνωσης (+4.55 MW) και οι εναλλάκτες θερμότητας (20.86 

dm2), οδηγούν σε κόστη επένδυσης 14.03M$, 31.16 M$, 20.36 M$, 4.10 M$ και 0.63 

M$ αντίστοιχα (Σχήμα 43). Η πλειοψηφία της πάγιας επένδυσης απαρτίζεται από τα 

μέσα συμπίεσης και δημιουργίας κενού (73.32% του κεφαλαίου), οι μεμβράνες 

αποσπούν το 19.97% της επένδυσης, ενώ οι εναλλάκτες θεωρούνται πλέον αμελητέα 

επένδυση (<1%). 

Ομοίως, στην ανάλυση των λειτουργικών εξόδων (23.77 M$/yr), το κόστος 

προκύπτει από το άθροισμα των εσόδων – εξόδων των συμπιεστών (19.34 M$/yr), των 

αντλιών κενού (6.32 M$/yr) και της συσκευής εκτόνωσης (έσοδα 1.89 M$/yr) (Σχήμα 

44).  
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Σχήμα 37: Βέλτιστη διάταξη δύο βαθμίδων μεμβρανών 
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4.3.2. Ανάλυση βέλτιστης διάταξης τριών βαθμίδων 

 Στο σχήμα (38) παρατίθεται η βέλτιστη διαμόρφωση της διάταξης τριών 

βαθμίδων μεμβρανών δέσμευσης CO2, η οποία περιλαμβάνει τρεις βαθμίδες 

μεμβρανών, τρεις συμπιεστές (εκτός του τελικού συστήματος συμπίεσης), μία συσκευή 

εκτόνωσης, τρεις αντλίες κενού, έξι εναλλάκτες θερμότητας, καθώς και δύο ρεύματα 

ανακύκλωσης. 

 Σε σχέση με τη διάταξη δύο βαθμίδων, πλέον προστίθεται η μεμβράνη Μ3, ο 

ρόλος της οποίας είναι η περαιτέρω επεξεργασία του ρεύματος διαπέρασης της 

μεμβράνης Μ2, προτού αυτό ανακυκλωθεί. Με τον τρόπο, το ρεύμα αντί να 

ανακυκλωθεί απευθείας, διαχωρίζεται σε δύο ρεύματα, τα οποία με τη σειρά τους 

ανακυκλώνονται στις μεμβράνες Μ1 και Μ2. Το πλούσιο σε CO2 ρεύμα 

ανακυκλώνεται στην Μ2. Επιπλέον, στην μεμβράνη Μ1, ο λόγος πιέσεων είναι 12.36, 

ελάχιστα μειωμένος από τη διάταξη δύο βαθμίδων, ενώ στη Μ2 η τιμή του ελαττώνεται 

αισθητά στο 3.37 και στη Μ3 λαμβάνει τη μικρότερη τιμή (3.08). Επίσης είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι το ρεύμα ανακύκλωσης που επιστρέφεται στη Μ1 

(παρακράτημα της M3), δε συμπιέζεται περαιτέρω. Οι επιφάνειες των μεμβρανών είναι 

για τις Μ1, Μ2, Μ3, είναι 253,428 m2, 26,459.4 m2 και 48,769.6 m2 αντίστοιχα 

(ποσοστά 77.11%, 8.05% και 14.84% αντίστοιχα) (Σχήμα 41), με συνολική επιφάνεια 

μεμβράνης 328,657 m2, ποσότητα αυξημένη κατά 17.13% από τη διάταξη δύο 

βαθμίδων (αντίθετη σε σχέση με την περίπτωση της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας). 

 Στο εσωτερικό του κελύφους και των κοίλων ινών κάθε μεμβράνης, δεν 

παρατηρείται σημαντική πτώση πίεσης (<0.1 bar) παρά μόνο στο εσωτερικό των 

κοίλων ινών της μεμβράνης M2, όπου η πτώση πίεσης ανέρχεται στα 0.11 bar. 

 Η βέλτιστη λύση οδηγεί σε κόστος δέσμευσης για έναν τόνο CO2 ίσο με 31.85$, 

τιμή εμφανώς μειωμένη από την προηγούμενη (39.22 $). Το ετήσιο κόστος που 

προκύπτει ανέρχεται στα 39.40 M$/yr εκ των οποίων τα 22.74 M$/yr (57.71%) 

οφείλεται στα λειτουργικά έξοδα της μονάδας (OPEX), ενώ τα 16.66 M$/yr (42.29%) 

σχετίζονται με το ετήσιο κόστος της πάγιας επένδυσης (Annualized CAPEX), το οποίο 

αφορά την απόσβεση της αρχικής πάγιας επένδυσης (CAPEX) (Σχήμα 40). 
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Σχήμα 38: Βέλτιστη διάταξη τριών βαθμίδων μεμβρανών 
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 Όσον αφορά την πάγια επένδυση (68.99 Μ$), η συνολική επιφάνεια μεμβρανών 

που χρησιμοποιείται (328,657.0 m2), οι συμπιεστές (-46.68 MW), οι αντλίες κενού (-

12.40 MW), η συσκευή εκτόνωσης (+4.45 MW) και οι εναλλάκτες θερμότητας (20.8 

dm2), οδηγούν σε κόστη επένδυσης 16.43 M$, 31.30 M$, 16.62 M$, 4.00 M$ και 0.62 

M$ αντίστοιχα (Σχήμα 43). Οι συμπιεστές καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του 

πάγιου κεφαλαίου (45.36% των 68.99 Μ$) και το συνολικό κόστος για τις μεμβράνες 

αυξάνεται κατά 17.13%, ωστόσο, οι αντλίες κενού, η χρήση των οποίων ελαττώνεται 

(-18.42%), είναι ο βασικός παράγοντας μείωσης της πάγιας επένδυσης. 

Στην ανάλυση των λειτουργικών εξόδων (22.74 M$/yr), το λειτουργικό κόστος 

των συμπιεστών και των αντλιών κενού ανέρχεται στα 19.43 M$/yr και 5.16 M$/yr 

αντίστοιχα, ενώ η συσκευή εκτόνωσης αποζημιώνει τη μονάδα κατά 1.85 M$/yr 

(Σχήμα 44).  

4.3.3. Ανάλυση βέλτιστης διάταξης τεσσάρων βαθμίδων 

 Στο σχήμα (39) απεικονίζεται η βέλτιστη διαμόρφωση της διάταξης τεσσάρων 

βαθμίδων μεμβρανών, η οποία απαρτίζεται από τέσσερις μεμβράνες, τρεις συμπιεστές 

(εκτός του τελικού συστήματος συμπίεσης), μία συσκευή εκτόνωσης, τρεις αντλίες 

κενού, πέντε εναλλάκτες θερμότητας, καθώς και τρεις ρεύματα ανακύκλωσης. 

 Σε σχέση με τη διάταξη τριών βαθμίδων, η νέα σημαντική προσθήκη είναι η 

μεμβράνη Μ4, ρόλος της οποίας είναι να μοιραστεί εν μέρει το φορτίο διαχωρισμού 

που έχει η μεμβράνη Μ1. Ταυτόχρονα, το παρακράτημα της μεμβράνης Μ4 είναι πλέον 

το παραπροϊόν της διεργασίας, ενώ το ρεύμα διαπέρασης ανακυκλώνεται με την είσοδό 

του στη μεμβράνη Μ3. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένα περίπλοκο δίκτυο 

μεμβρανών, αλλαγές στις οποίες θα επηρέαζαν τη συνολική λειτουργία όλης της 

διάταξης. Οι λόγοι πιέσεων για τις μεμβράνες Μ1, Μ2, Μ3, Μ4 είναι 3.88, 2.46, 2.43 

και 10.58 αντίστοιχα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι σε πολλά σημεία κρίνεται 

αχρείαστη η ύπαρξη συμπιεστή (πχ ρεύμα από τη Μ1 στη Μ4, ρεύμα από τη Μ2 στη 

Μ3 και ρεύμα από τη Μ3 στη Μ1), καθώς το ρεύμα εξέρχεται από τη μεμβράνη σε ήδη 

υψηλή πίεση και δεν είναι οικονομικά βέλτιστη η περαιτέρω συμπίεσή του. Η 

επιφάνεια των μεμβρανών είναι για τις Μ1, Μ2, Μ3, Μ4,  79,713.9 m2, 25,350.6 m2, 

53,172.9 m2, και 325,394 m2 αντίστοιχα (ποσοστά 16.48%, 5.24%, 10.99% και 67.28% 

αντίστοιχα) (Σχήμα 41), με συνολική επιφάνεια μεμβράνης 483,631.4 m2, ποσότητα 

σημαντικά αυξημένη κατά 47.15% από τη διάταξη τριών βαθμίδων. 
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 Στο εσωτερικό του κελύφους και των κοίλων ινών κάθε μεμβράνης, δεν 

παρατηρείται σημαντική πτώση πίεσης (<0.1 bar) παρά μόνο στο εσωτερικό των 

κοίλων ινών της μεμβράνης M1, όπου η πτώση πίεσης ανέρχεται στα 0.17 bar. 

 Η βέλτιστη λύση οδηγεί σε κόστος δέσμευσης για έναν τόνο CO2 ίσο με 27.56$, 

τιμή η οποία είναι χαμηλότερη από όλες τις πιθανές διαμορφώσεις πολλαπλών 

βαθμίδων. Το ετήσιο κόστος που προκύπτει ανέρχεται στα 36.46 M$/yr εκ των οποίων 

τα 19.27 M$/yr (52.83%) οφείλεται στα λειτουργικά έξοδα της μονάδας (OPEX), ενώ 

τα 17.19 M$/yr (47.17%) σχετίζονται με το ετήσιο κόστος της πάγιας επένδυσης 

(Annualized CAPEX), το οποίο αφορά την απόσβεση της αρχικής πάγιας επένδυσης 

(CAPEX). Παρατηρείται μείωση στο συνολικό κόστος 9.48% σε σχέση με τη διάταξη 

τριών βαθμίδων (Σχήμα 40). 

 Η πάγια επένδυση (71.20 Μ$) απαρτίζεται από τα παρακάτω κόστη. Η 

συνολική επιφάνεια μεμβρανών που χρησιμοποιείται (483,631.4 m2), οι συμπιεστές (-

46.06 MW), οι αντλίες κενού (-9.07 MW), η συσκευή εκτόνωσης (+3.78 MW) και οι 

εναλλάκτες θερμότητας (19.99 dm2), οδηγούν σε κόστη επένδυσης 23.32 M$, 27.43 

M$, 16.97 M$, 3.08 M$ και 0.40 M$ αντίστοιχα (Σχήμα 43). Η αύξηση στο πάγιο 

κόστος οφείλεται κυρίως στην αύξηση της επιφάνειας των μεμβρανών. 

Ομοίως, για τα λειτουργικά έξοδα (19.26 Μ$/yr), οι συμπιεστές καταναλώνουν 

ενέργεια αξίας 18.41 Μ$/yr, οι αντλίες κενού 3.67 Μ$/yr, ενώ η συσκευή εκτόνωσης 

παράγει ενέργεια αξίας 1.42 Μ$/yr (Σχήμα 44).   
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Σχήμα 39: Βέλτιστη διάταξη τεσσάρων βαθμίδων μεμβρανών 
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 Παρακάτω, παρατίθενται τα σχήματα (40)-(44), στα οποία απεικονίζονται 

συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων διαγραμμάτων ροής που έχουν αναφερθεί 

προηγουμένως. 

 

Σχήμα 40: Ανάλυση συνολικών ετήσιων εξόδων (M$/yr) 

 

Σχήμα 41: Συνολική επιφάνεια μεμβράνης (m2) 

 

Σχήμα 42: Ανάλυση κατανάλωσης ενέργειας 
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Σχήμα 43: Ανάλυση πάγιας επένδυσης (CAPEX) 

 

Σχήμα 44: Ανάλυση λειτουργικών εξόδων (OPEX) 

4.4. Παραμετρική ανάλυση μοντέλου ως προς τη μεταβολή παροχής και 
σύστασης τροφοδοσίας 

 Παρακάτω, πραγματοποιείται παραμετρική ανάλυση στην υπάρχουσα βέλτιστη 

διάταξη, στην οποία υπολογίζεται το πως επηρεάζονται οι πιέσεις λειτουργίας των 

συμπιεστών και των αντλιών κενού, ώστε να μην επηρεαστεί το ποσοστό ανάκτησης 

και η καθαρότητα του τελικού προϊόντος με το ελάχιστο δυνατό κόστος δέσμευσης. Οι 

μεταβλητές εισόδου οι οποίες επηρεάζουν την αντικειμενική συνάρτηση είναι οι εξής: 

• Μεταβολή σύστασης τροφοδοσίας σε CO2 από 19-24%mol και 

• Μεταβολή παροχής ρεύματος τροφοδοσίας από 2.6-4.0 kmol/s 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι το πάγιο κόστος επένδυσης και  η επιφάνεια 

των μεμβρανών δεν μπορούν να μεταβληθούν, καθώς οι μεταβολές στο ρεύμα 

τροφοδοσίας αφορούν την ήδη υπάρχουσα μονάδα που αναπτύχθηκε προηγουμένως. 

Επομένως, ο εξοπλισμός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της 
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μονάδας είναι οι συμπιεστές και οι αντλίες κενού αυξομειώνοντας τις πιέσεις 

λειτουργίας. 

4.4.1. Παραμετρική ανάλυση διάταξης δύο βαθμίδων 

 Τα αποτελέσματα της παραμετρικής ανάλυσης φαίνονται στους πίνακες (17)-

(18), όπου φαίνονται οι πιέσεις λειτουργίας κάθε συμπιεστή και αντλίας που τίθεται σε 

λειτουργία, για κάθε περίπτωση μεταβολής της σύστασης και παροχής της 

τροφοδοσίας. 

Πίνακας 17: Πιέσεις λειτουργίας συμπιεστών διάταξης δύο βαθμίδων 
 

Παροχή τροφοδοσίας (kmol/s) 
   

 
2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.81 4.00 

Συμπιεστής C1 (bar) 
        

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
        

0.19 2.126 2.215 2.301 2.412 2.468 2.550 2.731 2.710 
0.20 2.093 2.209 2.264 2.375 2.429 2.494 2.625 2.665 
0.21 2.061 2.146 2.229 2.310 2.390 2.469 2.550 2.623 

0.2176 2.037 2.121 2.205 2.263 2.361 2.453 2.525 2.589 
0.22 2.030 2.113 2.220 2.275 2.362 2.437 2.509 2.576 
0.23 1.999 2.082 2.170 2.240 2.312 2.387 2.466 2.536 
0.24 1.970 2.048 2.160 2.222 2.280 2.351 2.428 2.497 

Συμπιεστής C2 (bar) 
        

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
        

0.19 1.565 1.674 1.783 2.037 2.000 2.110 2.817 2.325 
0.20 1.648 1.941 1.880 2.163 2.110 2.133 2.562 2.453 
0.21 1.734 1.858 1.978 2.099 2.216 2.341 2.468 2.583 

0.2176 1.798 1.927 2.070 2.042 2.295 2.527 2.598 2.661 
0.22 1.822 1.949 2.262 2.206 2.397 2.511 2.581 2.669 
0.23 1.909 2.043 2.244 2.313 2.400 2.532 2.671 2.795 
0.24 1.997 2.121 2.232 2.370 2.509 2.647 2.792 2.923 

Συμπιεστής C3 (bar) 
        

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
        

0.19 2.126 2.215 2.301 2.412 2.468 2.550 2.817 2.710 
0.20 2.093 2.209 2.264 2.375 2.429 2.494 2.625 2.665 
0.21 2.061 2.146 2.229 2.310 2.390 2.469 2.550 2.623 

0.2176 2.037 2.121 2.205 2.263 2.361 - - - 
0.22 2.030 2.113 2.220 2.275 2.362 - - - 
0.23 1.999 2.082 - - - - - - 
0.24 1.970 - - - - - - - 

 

 Όσον αφορά τους συμπιεστές C1 και C2, οι πιέσεις λειτουργίας μεταβάλλονται 

κατά τον αναμενόμενο τρόπο, όπως και στην περίπτωση εργοστασίου παραγωγής 
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ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή οι πιέσεις αυξάνονται με αύξηση της παροχής, ενώ οι 

πιέσεις του C1 και C2 μεταβάλλονται αντίθετα για αύξηση της σύστασης σε CO2. Ο 

συμπιεστής C3, προφανώς λειτουργεί στις ίδιες συνθήκες με τον C1, μόνο στις 

περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη η λειτουργία του. 

 Όσον αφορά την αντλία κενού VP1, λειτουργεί στην ελάχιστη δυνατή πίεση 

λειτουργίας (0.2 bar) αυξάνοντας το λόγο πίεσης στη μεμβράνη Μ1. Η αντλία VP2, 

ενώ φαίνεται να λειτουργεί σε σχετικά χαμηλές πιέσεις, η πίεση λειτουργίας αυξάνεται 

ανάλογα με την αύξηση της παροχής και της σύστασης σε CO2 σε εύρος 0.280-0.506 

bar.  

Πίνακας 18: Πιέσεις λειτουργίας αντλιών κενού διάταξης δύο βαθμίδων 
 

Παροχή τροφοδοσίας (kmol/s) 
   

 
2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.81 4.00 

Αντλία κενού VP1 (bar) 
        

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
        

0.19 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.20 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.21 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

0.2176 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.22 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.23 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.24 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

Αντλία κενού VP2 (bar) 
        

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
        

0.19 0.280 0.295 0.310 0.469 0.339 0.355 0.958 0.382 
0.20 0.302 0.494 0.337 0.519 0.370 0.295 0.615 0.415 
0.21 0.328 0.348 0.364 0.382 0.395 0.416 0.434 0.450 

0.2176 0.346 0.366 0.403 0.270 0.413 0.536 0.444 0.456 
0.22 0.355 0.374 0.576 0.413 0.495 0.500 0.457 0.442 
0.23 0.381 0.401 0.488 0.445 0.419 0.437 0.456 0.473 
0.24 0.408 0.414 0.406 0.427 0.447 0.467 0.487 0.506 

 

 Η επιρροή στο κόστος δέσμευσης είναι σημαντική (Σχήμα 45), καθώς για 

καυσαέρια χαμηλότερης σύστασης σε CO2, η δέσμευση καθίσταται όλο και πιο 

δύσκολη. Για παράδειγμα, στην περίπτωση μείωσης της τροφοδοσίας στα 2.6 kmol/s 

(-31.76% της μόνιμης κατάστασης) το κόστος αυξάνεται κατά 17.67% (από 39.22 

$/tCO2 στα 46.16 $/tCO2) 

 



95 
 

 

 Σχήμα 45: Διάγραμμα βέλτιστης τιμής κόστους δέσμευσης CO2 ως προς την 
παροχή και σύσταση της τροφοδοσίας (Δύο βαθμίδες) 

4.4.2. Παραμετρική ανάλυση διάταξης τριών βαθμίδων 

Στην περίπτωση διάταξης τριών βαθμίδων, τα αποτελέσματα της παραμετρικής 

ανάλυσης φαίνονται στους πίνακες (19)-(20). Οι συμπιεστές C1 και C2 φαίνεται να 

ακολουθούν το ίδιο μοτίβο με τους αντίστοιχους συμπιεστές στην περίπτωση της 

διάταξης δύο βαθμίδων. Ο συμπιεστής C2, μεταβάλλεται εντονότερα με τις μεταβολές 

στη τροφοδοσία, φτάνοντας μέχρι και πίεση λειτουργίας 1.346 bar στις ακραίες 

περιπτώσεις. Ο συμπιεστής C3, κρίνεται βέλτιστο να λειτουργεί σε πίεση τέτοια ώστε 

η πίεση εξόδου του παρακρατήματος της Μ3 να ισούται με την πίεση της τροφοδοσίας.  

Στην ανάλυση των αντλιών κενού, η VP1 παραμένει στην ελάχιστη δυνατή 

πίεση (0.2 bar), ενώ η αντλία κενού VP2 κυμαίνεται σε πιέσεις λειτουργίας από 0.38 

bar (2.6 kmol/s και 19% CO2) έως 0.70 bar (4 kmol/s και 24% CO2). Η VP3 λειτουργεί 

σε υψηλότερες πιέσεις, αλλά με πολύ μικρές μεταβολές στη λειτουργία της (0.715-

0.834 bar). 
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Πίνακας 19: Πιέσεις λειτουργίας συμπιεστών διάταξης τριών βαθμίδων 
 

Παροχή τροφοδοσίας (kmol/s) 
   

 
2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.81 4.00 

Συμπιεστής C1 (bar) 
        

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
        

0.19 2.065 2.149 2.233 2.314 2.396 2.475 2.557 2.631 

0.20 2.036 2.121 2.204 2.285 2.365 2.443 2.524 2.596 

0.21 2.011 2.094 2.175 2.255 2.333 2.411 2.491 2.566 

0.2176 1.991 2.074 2.154 2.234 2.311 2.387 2.471 2.538 

0.22 1.986 2.067 2.147 2.226 2.304 2.380 2.453 2.529 

0.23 1.960 2.041 2.120 2.198 2.274 2.349 2.428 2.496 

0.24 1.935 2.015 2.093 2.169 2.245 2.319 2.396 2.463 

Συμπιεστής C2 (bar) 
        

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
        

0.19 1.346 1.437 1.525 1.608 1.701 1.788 1.881 1.961 

0.20 1.423 1.512 1.607 1.699 1.791 1.883 1.979 2.067 

0.21 1.489 1.587 1.688 1.784 1.871 1.978 2.085 2.197 

0.2176 1.533 1.645 1.746 1.856 1.950 2.052 2.222 2.255 

0.22 1.560 1.664 1.760 1.870 1.973 2.074 2.235 2.277 

0.23 1.634 1.728 1.849 1.962 2.064 2.171 2.294 2.383 

0.24 1.703 1.817 1.931 2.044 2.155 2.259 2.389 2.491 

Συμπιεστής C3 (bar) 
        

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
        

0.19 2.114 2.198 2.282 2.362 2.444 2.523 2.659 2.678 

0.20 2.085 2.170 2.252 2.333 2.412 2.490 2.571 2.693 

0.21 2.060 2.142 2.268 2.303 2.380 2.458 2.538 2.613 

0.2176 2.039 2.122 2.202 2.282 2.358 2.434 2.513 2.584 

0.22 2.034 2.115 2.195 2.274 2.351 2.427 2.499 2.576 

0.23 2.008 2.089 2.168 2.245 2.321 2.396 2.474 2.542 

0.24 1.983 2.062 2.140 2.216 2.291 2.365 2.442 2.568 
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Πίνακας 20: Πιέσεις λειτουργίας αντλιών κενού διάταξης τριών βαθμίδων 
 

Παροχή τροφοδοσίας (kmol/s) 
   

 
2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.81 4.00 

Αντλία κενού VP1 (bar) 
        

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
        

0.19 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

0.20 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

0.21 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

0.2176 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

0.22 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

0.23 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

0.24 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

Αντλία κενού VP2 (bar) 
        

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
        

0.19 0.380 0.402 0.422 0.436 0.461 0.479 0.500 0.515 

0.20 0.413 0.430 0.453 0.473 0.492 0.512 0.533 0.552 

0.21 0.436 0.458 0.483 0.503 0.515 0.546 0.572 0.612 

0.2176 0.446 0.480 0.503 0.534 0.550 0.572 0.595 0.618 

0.22 0.463 0.487 0.504 0.535 0.558 0.580 0.575 0.623 

0.23 0.493 0.504 0.542 0.572 0.592 0.614 0.650 0.660 

0.24 0.518 0.546 0.572 0.599 0.624 0.641 0.679 0.700 

Αντλία κενού VP3 (bar) 
        

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
        

0.19 0.715 0.726 0.743 0.757 0.773 0.792 0.829 0.822 

0.20 0.699 0.722 0.739 0.757 0.775 0.791 0.807 0.839 

0.21 0.704 0.722 0.757 0.756 0.770 0.789 0.799 0.842 

0.2176 0.698 0.721 0.737 0.760 0.771 0.785 0.805 0.820 

0.22 0.702 0.716 0.737 0.755 0.771 0.787 0.761 0.817 

0.23 0.698 0.721 0.735 0.752 0.768 0.784 0.806 0.814 

0.24 0.697 0.715 0.731 0.749 0.766 0.783 0.798 0.834 
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Στο Σχήμα 46 απεικονίζεται η επιρροή στο κόστος δέσμευσης του CO2. 

 

Σχήμα 46: Διάγραμμα βέλτιστης τιμής κόστους δέσμευσης CO2 ως προς την παροχή και 
σύσταση της τροφοδοσίας (Τρεις βαθμίδες) 

 

4.4.3. Παραμετρική ανάλυση διάταξης τεσσάρων βαθμίδων 

 Η πιο περίπλοκη των διατάξεων πολλαπλών βαθμίδων είναι των τεσσάρων 

βαθμίδων. Οι συμπιεστές C1 και C2, ακολουθούν το ίδιο μοτίβο όπως και στις 

περιπτώσεις διατάξεων δύο και τριών βαθμίδων. Τέλος, ο συμπιεστής C6 λειτουργεί 

σε πιέσεις ίσες με την πίεση του ρεύματος εξόδου από τις κοίλες ίνες της μεμβράνης 

Μ2, ενώ όταν κρίνεται απαραίτητο να συμπιεσθεί περαιτέρω το συγκεκριμένο ρεύμα, 

τίθεται σε λειτουργία ο συμπιεστής C3, κυρίως για χαμηλές συστάσεις σε CO2 (19% 

και 20%mol). 

 Στην περίπτωση των αντλιών κενού, η αντλία VP4 λειτουργεί σταθερά στην 

ελάχιστη δυνατή πίεση (0.2 bar), καθώς βρίσκεται στην έξοδο του ρεύματος 

διαπέρασης της μεγαλύτερης μεμβράνης Μ4. Η VP1 λειτουργεί σε εύρος πιέσεων 

0.689-0.545bar. Το εύρος λειτουργίας της αντλίας VP3 είναι από 0.872-0.998 bar, ενώ 

η αντλία η οποία συνδέεται με τη μεμβράνη Μ2 κρίνεται μη αναγκαία στη λειτουργία 

της διάταξης. Όσον αφορά την αντλία VP3 δεν υπάρχει εναλλάκτης στην έξοδό της, 

καθώς το έργο της αντλίας είναι πολύ μικρό (0.10 MW) και η θερμοκρασία αυξάνεται 

ελάχιστα. 
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Πίνακας 21: Πιέσεις λειτουργίας συμπιεστών διάταξης τεσσάρων βαθμίδων 
 

Παροχή τροφοδοσίας (kmol/s) 
   

 
2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.81 4.00 

Συμπιεστής C1 (bar) 
        

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
        

0.19 1.969 2.041 2.112 2.184 2.247 2.297 2.363 2.417 
0.20 1.946 2.017 2.086 2.154 2.221 2.285 2.389 2.396 
0.21 1.928 1.995 2.063 2.126 2.192 2.254 2.318 2.370 

0.2176 1.909 1.978 2.050 2.188 2.181 2.226 2.298 2.351 
0.22 1.904 1.957 2.040 2.102 2.168 2.227 2.290 2.345 
0.23 1.881 1.951 2.019 2.081 2.146 2.203 2.268 2.320 
0.24 1.931 1.936 1.998 2.060 2.120 2.180 2.241 2.300 

Συμπιεστής C2 (bar) 
        

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
        

0.19 1.961 2.032 2.102 2.173 2.244 2.294 2.386 2.453 
0.20 2.009 2.083 2.157 2.231 2.306 2.380 2.468 2.496 
0.21 2.056 2.134 2.212 2.249 2.349 2.373 2.469 2.524 

0.2176 2.092 2.173 2.251 2.316 2.359 2.492 2.496 2.551 
0.22 2.103 2.152 2.257 2.321 2.377 2.440 2.535 2.558 
0.23 2.151 2.218 2.280 2.344 2.407 2.469 2.534 2.593 
0.24 2.168 2.266 2.305 2.370 2.435 2.500 2.565 2.626 

Συμπιεστής C3 (bar) 
        

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
        

0.19 2.041 2.112 2.182 2.255 2.317 2.367 2.431 2.485 
0.20 2.018 2.088 2.157 2.225 2.292 2.355 2.458 - 
0.21 - - - - - - - - 

0.2176 - - - - - - - - 
0.22 - - - - - - - - 
0.23 - - - - - - - - 
0.24 - - - - - - - - 

Συμπιεστής C6 (bar) 
        

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
        

0.19 2.041 2.112 2.182 2.255 2.317 2.367 2.431 2.485 
0.20 2.018 2.088 2.157 2.225 2.292 2.355 2.458 2.466 
0.21 2.001 2.066 2.134 2.197 2.263 2.325 2.389 2.441 

0.2176 1.982 2.050 2.117 2.181 2.253 2.281 2.371 2.423 
0.22 1.976 2.027 2.112 2.174 2.240 2.299 2.362 2.417 
0.23 1.954 2.024 2.093 2.155 2.221 2.277 2.342 2.393 
0.24 1.939 2.010 2.073 2.135 2.195 2.255 2.316 2.376 
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Πίνακας 22: Πιέσεις λειτουργίας αντλιών κενού διάταξης τεσσάρων βαθμίδων 
 

Παροχή τροφοδοσίας (kmol/s) 
   

 
2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.81 4.00 

Αντλία κενού VP1 (bar) 
        

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
        

0.19 0.640 0.626 0.613 0.599 0.585 0.572 0.558 0.545 
0.20 0.657 0.641 0.625 0.610 0.594 0.584 0.579 0.566 
0.21 0.666 0.649 0.632 0.616 0.599 0.592 0.582 0.568 

0.2176 0.674 0.657 0.639 0.622 0.604 0.598 0.592 0.570 
0.22 0.683 0.664 0.646 0.628 0.609 0.602 0.598 0.571 
0.23 0.691 0.672 0.653 0.634 0.614 0.605 0.604 0.573 
0.24 0.689 0.671 0.653 0.635 0.617 0.613 0.610 0.577 

Αντλία κενού VP3 (bar) 
        

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
        

0.19 0.872 0.889 0.904 0.941 0.934 0.948 0.963 0.971 
0.20 0.871 0.886 0.901 0.918 0.936 0.946 0.967 0.985 
0.21 0.894 0.897 0.912 0.912 0.944 0.949 0.976 0.989 

0.2176 0.880 0.901 0.913 0.932 0.942 0.934 0.977 0.991 
0.22 0.880 0.795 0.914 0.922 0.942 0.963 0.973 0.991 
0.23 0.879 0.896 0.916 0.934 0.950 0.966 0.982 0.993 
0.24 0.881 0.896 0.919 0.936 0.952 0.968 0.966 0.998 

Αντλία κενού VP4 (bar) 
        

Σύσταση σε CO2 (% mol) 
        

0.19 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.20 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.21 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

0.2176 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.22 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.23 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
0.24 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

 

 Στο Σχήμα (47) απεικονίζεται η επιρροή στο κόστος δέσμευσης του CO2. Με 

αύξηση της παροχής της τροφοδοσίας, το κόστος δέσμευσης ελαττώνεται από 

31.17$/tCO2 σε 27.24$/tCO2 για σύσταση 21.76%, ενώ με αύξηση της σύστασης σε CO2, 

επίσης παρατηρείται ελάττωση του κόστους από 30.08$/tCO2 σε 25.98$/tCO2 για παροχή 

3.81 kmol/s. 
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Σχήμα 47: Διάγραμμα βέλτιστης τιμής κόστους δέσμευσης CO2 ως προς την παροχή και 
σύσταση της τροφοδοσίας (Τέσσερις βαθμίδες) 

4.5. Επιρροή παραμέτρων κοστολόγησης στην αντικειμενική συνάρτηση 

 Η ανάπτυξη του μαθηματικού μοντέλου περιλαμβάνει πληθώρα παραμέτρων, 

η τιμή των οποίων μπορεί να συνοδεύεται από αβεβαιότητα και κατά συνέπεια να 

μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της αντικειμενικής συνάρτησης. 

Στο υποκεφάλαιο αυτό, γίνεται ανάλυση της επιρροής δύο παραμέτρων κοστολόγησης 

της διεργασίας: της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος (EP) και του κόστους κατασκευής 

της πολυμερικής μεμβράνης. 

4.5.1. Επιρροή τιμής ηλεκτρικού ρεύματος 

 Η μεταβολή στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τις διατάξεις δύο, τριών και 

τεσσάρων βαθμίδων απεικονίζεται στα διαγράμματα (48)-(50). Εξετάζεται η 

περίπτωση αύξησης της τιμής του ρεύματος από 20% (0.06 $/kWh) έως και 100% (0.10 

$/kWh). Παρατηρείται ότι το κόστος δέσμευσης αυξάνεται σημαντικά (έως και 57.68% 

για δύο βαθμίδες, 67.26% για τρεις βαθμίδες και 60.16% για τέσσερις βαθμίδες), λόγω 

της προφανούς αύξησης των λειτουργικών εξόδων τα οποία συνδέονται άρρηκτα με τη 

τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης, η επιφάνεια μεμβράνης αυξάνεται σημαντικά 

(25.99%, 40.32% και 58.67% για αύξηση 100% στο EP). 
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Σχήμα 48: Ποσοστιαία επιρροή στη διάταξη δύο βαθμίδων ανάλογα με την ποσοστιαία 
μεταβολή του ηλεκτρικού  ρεύματος  

  

Σχήμα 49: Ποσοστιαία επιρροή στη διάταξη τριών βαθμίδων ανάλογα με την 
ποσοστιαία μεταβολή του ηλεκτρικού  ρεύματος  

  

Σχήμα 50: Ποσοστιαία επιρροή στη διάταξη τεσσάρων βαθμίδων ανάλογα με την 
ποσοστιαία μεταβολή του ηλεκτρικού  ρεύματος  
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4.5.2. Επιρροή πάγιου κόστους της επιφάνειας των μεμβρανών 

 Στη συνέχεια, γίνεται αντίστοιχη ανάλυση στην παράμετρο κόστους αγοράς 

των μεμβρανών η οποία ανέρχεται αρχικά στα 50$/m2 η οποία απεικονίζεται στα 

διαγράμματα (51)-(53), όπου εμφανίζονται οι ποσοστιαίες μεταβολές στις τιμές του 

κόστους δέσμευσης, των πάγιων και λειτουργικών εξόδων (για συμπιεστές και αντλίες 

κενού αναλυτικά), της συνολικής επιφάνειας μεμβράνης και της κατανάλωσης 

ενέργειας, ανάλογα με το ποσοστό ελάττωσης του κόστους αγοράς μεμβρανών (από -

20%, δηλαδή 40$/m2, έως -60%, δηλαδή 20$/m2).  

 Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ανάλυσης, αποδεικνύουν, ότι η ελάττωση 

στο κόστος αγοράς μεμβράνης, καθοδηγεί τη βέλτιστη λύση στην υψηλή αύξηση 

επιφάνειας μεμβρανών προς χρήση. Στην περίπτωση της ελάττωσης κατά 60% στη 

τιμή της μεμβράνης, η επιφάνεια μεμβρανών αυξάνεται 47.27% για διάταξη δύο 

βαθμίδων, 63.63% για διάταξη τριών βαθμίδων και 60.70% για διάταξη τεσσάρων 

βαθμίδων.  

  

Σχήμα 51: Ποσοστιαία επιρροή στη διάταξη δύο βαθμίδων ανάλογα με την ποσοστιαία 
μεταβολή του κόστους επιφάνειας μεμβράνης ανά τετραγωνικό μέτρο  
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Σχήμα 52: Ποσοστιαία επιρροή στη διάταξη τριών βαθμίδων ανάλογα με την 
ποσοστιαία μεταβολή του κόστους επιφάνειας μεμβράνης ανά τετραγωνικό μέτρο  

 

  

Σχήμα 53: Ποσοστιαία επιρροή στη διάταξη τεσσάρων βαθμίδων ανάλογα με την 
ποσοστιαία μεταβολή του κόστους επιφάνειας μεμβράνης ανά τετραγωνικό μέτρο  
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4.6. Επιρροή απαιτήσεων ανάκτησης και καθαρότητας προϊόντος 

 Ομοίως με το υποκεφάλαιο 3.6, εξετάστηκε η βέλτιστη διάταξη διαχωρισμού 

τεσσάρων βαθμίδων, στην περίπτωση ποσοστών καθαρότητας 95% και ανάκτησης 

90%. Στον πίνακα (23) παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των 

προσομοιώσεων για ποσοστά ανάκτησης/καθαρότητας 95%/98% και 90%/95%, καθώς 

και η ποσοστιαία μεταβολή που προκαλεί η ελάττωση των απαιτήσεων. 

Πίνακας 23: Επιρροή ανάκτησης/καθαρότητας στη βέλτιστη διάταξη τεσσάρων 
βαθμίδων για βιομηχανία τσιμέντου 

Μέγεθος Ανάκτηση/Καθαρότητα Μεταβολή (%)  
95%/98% 90%/95% 

 

Κόστος δέσμευσης ($/tCO2) 28.83 26.32 -8.7 ↓ 
CAPEX 71.2 63.9 -10.3 ↓ 

Annualised CAPEX 17.2 15.4 -10.3 ↓ 
Συμπιεστές (M$) 27.4 25.1 -8.3 ↓ 

Αντλίες κενού (M$) 17.0 12.6 -25.7 ↓ 
Μεμβράνες (M$) 23.3 22.9 -1.9 ↓ 

Συσκευή εκτόνωσης (M$) 3.1 2.9 -5.3 ↓ 
Εναλλάκτες θερμότητας (M$) 0.4 0.3 -16.9 ↓     

OPEX 19.3 16.3 -15.3 ↓ 
Συμπιεστές (M$/yr) 18.4 17.0 -7.8 ↓ 

Αντλίες κενού (M$/yr) 3.7 3.9 6.9 ↑ 
Συσκευή εκτόνωσης (M$/yr) -1.4 -1.3 -5.3 ↓     

M1 (m2) 56703.5 75220.7 -32.7 ↓ 
M2 (m2) 25482.9 37883.7 48.7 ↑ 
M3 (m2) 58851.7 59601.2 1.3 ↑ 
M4 (m2) 325394.0 285040.0 -12.4 ↓ 

Συνολική επιφάνεια μεμβρανών (m2) 466432.1 457745.6 -1.9 ↓ 
 

 Όπως αναμένεται, το κόστος δέσμευσης CO2 μειώνεται (-8.7%) σε συνθήκες 

χαμηλότερης ανάκτησης και καθαρότητας. Πάραυτα, η μείωση δεν είναι σημαντική, 

καθώς η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που δεσμεύεται είναι σε αυτή την 

περίπτωση μικρότερη. Παρόμοια μείωση παρατηρείται στα συνολικά πάγια κόστη της 

μονάδας (-10.3%), ενώ τα λειτουργικά έξοδα, μειώνονται ακόμα περισσότερο (-

15.3%). H ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής επιφάνειας των μεμβρανών αυξάνεται 

κατά 11.5%. Αναλυτικά, η επιφάνεια των μεμβρανών Μ2 και Μ3 αυξάνεται (+48.7% 

και +1.3% αντίστοιχα), ενώ η επιφάνεια των Μ1 και Μ4 μειώνεται (-32.7% και -12.4% 

αντίστοιχα). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Συμπεράσματα και προτάσεις για 
μελλοντική έρευνα 

5.1. Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε τεχνο-

οικονομική ανάλυση και βελτιστοποίηση διεργασιών δέσμευσης διοξειδίου του 

άνθρακα με τεχνολογία μεμβρανών τύπου κοίλων ινών. Το μοντέλο που αναπτύχθηκε 

εφαρμόστηκε στην περίπτωση απαερίων από μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από λιγνίτη και στην περίπτωση απαερίων της βιομηχανίας τσιμέντου. Αρχικά 

αναπτύχθηκε το μοντέλο προσομοίωσης της διεργασίας δέσμευσης διοξειδίου του 

άνθρακα με μία μεμβράνη τύπου κοίλων ινών. Στη συνέχεια, μελετήθηκε η 

αποτελεσματικότητα της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα με χρήση διατάξεων 

πολλαπλών βαθμίδων μεμβρανών τύπου κοίλων ινών (συγκεκριμένα για δύο, τρεις και 

τέσσερις βαθμίδες μεμβρανών). Επιπλέον, για κάθε διάταξη, πραγματοποιήθηκε 

βελτιστοποίηση με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του κόστους δέσμευσης, τηρώντας 

ταυτόχρονα τους περιορισμούς σε ανάκτηση, καθαρότητα προϊόντος και πτώση πίεσης.  

Από τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, συμπεραίνεται ότι στην περίπτωση 

της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η βέλτιστη διάταξη ήταν αυτή που 

έκανε χρήση τεσσάρων βαθμίδων μεμβρανών, ενώ το κόστος δέσμευσης για ένα τόνο 

CO2 ανέρχεται στα 49.96$. Στην περίπτωση της βιομηχανίας τσιμέντου, συμπεραίνεται 

ότι η βέλτιστη διάταξη δέσμευσης είναι επίσης αυτή των τεσσάρων βαθμίδων 

μεμβρανών, καθώς το κόστος δέσμευσης για έναν τόνο CO2 ανέρχεται στα 27.56$/tCO2. 

 Βιβλιογραφικά, έχουν διατυπωθεί έρευνες οι οποίες επιτυγχάνουν δέσμευση 

με μέχρι και 28.9$/tCO2 (Lee, Binns and Kim, 2018) για εργοστάσια παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, στην έρευνα των Lee et al. οι μεμβράνες που 

χρησιμοποιούνται είναι ιδεατές χωρίς ρεαλιστικούς περιορισμούς σε διαπερατότητα 

και εκλεκτικότητα.  Επίσης, παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα 

διπλωματική εργασία όπως οι πτώσεις πίεσης στις μεμβράνες, η υψηλή απαιτούμενη 

καθαρότητα (98%) και ανάκτηση (95%), ο υψηλός παράγοντας απόσβεσης κεφαλαίου 

και οι αποδόσεις του εξοπλισμού συμπίεσης υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα του 

παρόντος μοντέλου είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. 
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Στην περίπτωση της βιομηχανίας τσιμέντου, στη βιβλιογραφία, για την 

πλειοψηφία των τεχνικο-οικονομικών αναλύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, το 

κόστος δέσμευσης CO2 κυμαίνεται σε τιμές 60-120$/tCO2 (International Energy 

Agency, 2021). Ωστόσο, η περίπτωση δέσμευσης με τεχνολογία μεμβρανών για τη 

βιομηχανία τσιμέντου δεν έχει εξεταστεί ενδελεχώς και δεν περιέχεται στο 

συγκεκριμένο εύρος τιμών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία το ελάχιστο κόστος 

δέσμευσης που επιτυγχάνεται είναι 27.56$/tCO2 τιμή η οποία είναι εμφανώς 

χαμηλότερη, αλλά συμφωνεί με την έρευνα των Lindqvist, Roussanaly and 

Anantharaman (2014), οι οποίοι σύγκριναν τη τεχνολογία μεμβρανών με αυτή της 

έκπλυσης με αμίνες. Ο Lindqvist και η ομάδα του, συμπέραναν ότι το κόστος 

δέσμευσης με χρήση μεμβρανών ήταν σημαντικά χαμηλότερο έναντι του κόστους 

δέσμευσης με  έκπλυση με αμίνες (27€/tCO2 και 55€/tCO2 αντίστοιχα). Επίσης σε έρευνα 

της ίδιας ομάδας αργότερα (Roussanaly and Anantharaman, 2017), για αέρια με 

συγκέντρωση σε CO2 20%vol το κόστος δέσμευσης με μεμβράνες  κυμαινόταν από 20-

35€/tCO2., γεγονός που υποστηρίζει τα αποτελέσματα της παρούσας τεχνικο-

οικονομικής ανάλυσης. 

 Έπειτα, στις βέλτιστες διατάξεις, συντελέστηκε παραμετρική ανάλυση της 

μονάδας, όσον αφορά τις μεταβολές στην παροχή και σύσταση της τροφοδοσίας. Για 

κάθε διάταξη στις δύο βιομηχανίες, δημιουργήθηκε πίνακας με τις λειτουργίες πίεσης 

κάθε συσκευής για τη βέλτιστη ανταπόκριση του συστήματος σε οποιαδήποτε 

μεταβολή. 

 Εν συνεχεία, αναλύθηκε η επιρροή δύο παραμέτρων κοστολόγησης στη 

βέλτιστη διάταξη/ Συγκεκριμένα αναλύθηκε η περίπτωση αύξησης της τιμής του 

ηλεκτρικού ρεύματος έως και 100%, ενώ επίσης αναλύθηκε η μείωση στο πάγιο κόστος 

αγοράς της μεμβράνης έως και 60%. Ως αποτέλεσμα, για τη βέλτιστη διάταξη των 

τεσσάρων βαθμίδων, για μείωση κόστους μεμβράνης κατά 60%,παρατηρήθηκε μείωση 

στο κόστος δέσμευσης έως 9.17% και 9.92% για τις βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας 

και τσιμέντου αντίστοιχα. Επίσης, στην περίπτωση αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού 

ρεύματος κατά 100%, παρατηρήθηκε αύξηση έως 53.54% και 60.16% για τις 

βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας και τσιμέντου αντίστοιχα. 

 Τέλος, αναλύθηκε η επιρροή της απαιτούμενης καθαρότητας και ανάκτησης 

του προϊόντος, στις βέλτιστες διατάξεις τεσσάρων βαθμίδων, όπου και αποδείχθηκε ότι 
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με ελάττωση στις απαιτούμενες τιμές απαιτούμενης καθαρότητας και ανάκτησης 

προϊόντος, το κόστος δέσμευσης ενός τόνου CO2 ελαττώνεται.  

5.2. Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν 

Η απουσία έργων δέσμευσης CO2 με τεχνολογία μεμβρανών κοίλων ινών στη 

βιομηχανική κλίμακα είναι το κύριο εμπόδιο στη ρεαλιστική κοστολόγηση του 

μοντέλου. Όντας νέα τεχνολογία, οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί αφορούν μέχρι και 

την πιλοτική κλίμακα. Επομένως, η ακρίβεια των παραμέτρων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για τη μεμβράνη τύπου κοίλων ινών είναι αμφίβολη. 

 Επίσης, το κόστος δέσμευσης εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων. Επομένως, 

είναι δύσκολο να συγκριθούν τα αποτελέσματα με τη βιβλιογραφία, καθώς μικρές 

αλλαγές στις παραμέτρους κοστολόγησης (τιμής ηλεκτρικού ρεύματος, πάγια κόστη, 

παράγοντας απόσβεσης κεφαλαίου) μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το κόστος 

δέσμευσης. 

5.3. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 Το παρόν μοντέλο, είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί για έργα τα οποία έχουν 

ολοκληρωθεί σήμερα, για να είναι εφικτή η επικύρωσή του. Επομένως, είναι 

σημαντική η ανάπτυξη και εφαρμογή του μοντέλου στην εργαστηριακή και πιλοτική 

κλίμακα. Επόμενο βήμα, είναι η μοντελοποίηση της δυναμικής απόκρισης του 

μοντέλου σε μεταβολές εξωτερικών παραγόντων και τέλος, προτείνεται η χρήση του 

σε άλλες περιπτώσεις δέσμευσης ουσιών όπως είναι η βελτίωση του βιοαερίου. 

 Σημαντικό επίσης είναι να εξετασθεί η ύπαρξη αερίου σάρωσης στις μεμβράνες 

και εφόσον η βιβλιογραφία είναι διαθέσιμη και τα δεδομένα κοστολόγησης είναι 

αληθή, το μοντέλο μπορεί να προσαρμοστεί και να γίνει ακόμα πιο ρεαλιστικό. 

 Επίσης, προτείνεται η ενσωμάτωση της διεργασίας αποθήκευσης του CO2 η 

οποία περιλαμβάνει την υγροποίησή του και αποθήκευση σε δεξαμενές. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανεπτυγμένο μοντέλο έχοντας τα απαραίτητα 

δεδομένα από τη βιβλιογραφία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δέσμευση 

οποιασδήποτε ουσίας σε οποιοδήποτε μίγμα. 
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