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Bevezetés 

Az a tevékenység, ill. tudományos kutatás, amellyel a széndioxidot ipari gázokból sikerül 

kinyerni, eredményezvén egyben a légköri üvegházhatást okozó egyik gáz koncentrációjának 

csökkentését, Magyarországon szerény múlttal rendelkezik. Kutató munkám megkezdésével 

egyidejűleg ezen a téren is jelentős változás figyelhető meg. A 90-es évek hazai történelmi 

eseményei a nehézipar jelentős csökkenéséhez vezettek Magyarországon. A 2005-ben ratifikált 

Kiotói Jegyzőkönyvben megkívánt CO2-kibocsátási szint itthon megfelelt a követelményeknek. 

Közeledve a Kiotói Jegyzőkönyv első elkötelezettség végéhez, 2012 évben megfogalmazódik 

az EU2020201, amely a CO2-kibocsátásának csökkentését kezdeményezi, amely nagy 

mozgalmat jelent és kutatási érdeklődés növekedést, a széndioxid leválasztás területén. 

Emellett a környezetvédelemi mozgalmak mellett 2009 telén, Ukrajna és Oroszország között 

tetőzött a földgáz válság. Január 6-án ellátás korlátozásának kellett bekövetkeznie ahhoz, hogy 

a civil lakosság igényeit kielégítsék. Ugyanakkor az ipari fogyasztók energiaigényét más típusú 

tüzelőanyagokkal kellett helyettesíteni. Ezek a történelmi események nagyon intenzíves a 

levegőben voltak. 

2009-ben, egy szemesztert töltöttem a Kaiserslauterni Egyetemen, (Németország) Erasmus 

diákként. A Kaiserslauterni Egyetem Termodinamikai Laboratóriumában, az európai FP7, 

CASTOR projekt keretében, kutatás folyt az égetés utáni szén-dioxid leválasztás téma területén 

(PCC), amely félüzemi méretű kísérleteket is jelentett. A félév során, a tanszéken lehetőségem 

volt betekintést nyerni a CO2 leválasztási folyamat modellezésébe is. Haza érkezésem után, 

szerencsének tulajdonítom, hogy közvetlenül folytatni tudtam az engem nagyon érdeklő 

kutatást, speciálisan a szén-dioxid leválasztása témakörben, a BME Kémiai és Környezeti 

Folyamatmérnöki Tanszéken. 

A fenti fontos történelmi és életem személyes eseményeinek finom hatásai, továbbá a téma 

iránti kíváncsiságom adta az okot, hogy ipari gázok CO2 leválasztási témáján dolgozhassak az 

elmúlt évek során. 

                                                 
1 http://esmig.eu/page/20-20-20-goals 
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Irodalmi áttekintés 

A világ éves primer energia felhasználása mára már meghaladta 12 milliárd tonna kőolajjal 

egyenértékű mennyiséget, amely 2035-ben várhatóan eléri a 18 milliárd tonnát. A primer 

energiaforrások felhasználásában, előreláthatólag, továbbra is a fosszilis energiahordozók 

dominálnak. Az energiaigény és az energetikai struktúra gyors növekedése, növekvő CO2-

kibocsátáshoz vezet.2 

Az üvegházhatást okozó gázok felelősek a Föld finom hőmérséklet egyensúlyáért.3 Az 

antropogén úton kibocsátott üvegház hatású gázok közül, a legnagyobb hatása az CO2-nak van.4 

A CO2 csökkentési módszereknek a lehetséges formái: 

 Energiaracionalizálás 

 Megújuló energiaforrások alkalmazása 

 CCS (szén-dioxid megkötéses rendszer) technológiák 

 

Az energiatakarékosság és az energia átalakítás hatékonyságának növelése együttesen tartoznak 

az energiaracionalizálási csoportba. Más megközelítés szerint, a meglévő fosszilis forrásokat, 

a nem szenet is, kicserélik nem szén alapúakra. A harmadik csökkentési módszer pedig 

kiegészíti a meglévő folyamatokat úgy, hogy egy új ipari eljárást jelent, amelyet szén-dioxid 

megkötéses rendszernek neveznek (CCS).  

A tüzelés utáni CO2 megkötés, az egyik legígéretesebb, a lehetséges megkötési formák között. 

Ennek a technológiának a legfőbb előnye az összes többivel szemben, az hogy a jelenleg is 

meglévő rendszerekben/berendezésekben felhasználható a folyamat működésének 

megterhelése nélkül. Ez a funkció a legelőnyösebb rövid és középtávon, figyelembe véve az 

energiaigényes ipari létesítmények élettartamát is. Az tüzelés utáni szén-dioxid leválasztás, az 

ipari gáz tisztítás utolsó lépése. Füstgázok esetében, a tüzelőanyag-eredetének és az alkalmazott 

égési technikának megfelelően, a hamu, valamint a NOx, SOx gázok eltávolítási folyamatai az 

elsődlegesek, és a CO2 elkülönítése pedig a folyamat utolsó lépése. Ezt a típusú gáztisztítási 

                                                 
2 http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook-2035.html 
3 Science  05 Dec 2003:Vol. 302, Issue 5651, pp. 1719-1723DOI: 10.1126/science.1090228 
4 John M. Wallace and Peter V. Hobbs. Atmospheric Science, An Introductory Survey. Elsevier, 2 edition, 2006. 

ISBN 978-0-12-732951-2. 
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folyamatot más néven cső végi technológiának is nevezik. A leggyakrabban, gondosan 

megválasztott abszorber-deszorber rendszer az, amelyet a tüzelés utáni abszorbciós eljárásban 

berendezésként használnak (lásd. 1. ábra).  

 

 

1. ábra:A CO2 abszorpció/deszorpció folyamatábrája  

 

Az abszorber oszlopot légköri nyomáson működik, ahol a CO2 elnyelődik, majd kémiailag 

megkötődik. A abszorber oszlopból távozó telített abszorbenst általában előmelegít, és azt 

befecskendezik a deszorber oszlopba, ahol az abszorbens regenerálódik, és az elnyelt CO2 

felszabadul. A deszorpciót a visszaforralóba vezetett hő működteti. Ez a hő származhat akár 

egy kiegészítő hőforrásból, például a kazánból, vagy származhat egy folyamatáramból, amelyet 

a CO2 elválasztó rendszerhez közvetlenül párosuló erőmű vagy finomító stb biztosít. A 

deszorber oszlop tetején kondenzátor biztosítja a helyes működési feltételeket, hogy a termék a 

fejen, tiszta CO2 távozzon és az abszorbens refluxként folyjék vissza az oszlopra.  

Az elválasztásra használt abszorbens anyagai között leginkább megtalálható manapság, az amin 

csoporttal rendelkező vegyületek. Az aminokat a nitrogénatomhoz kapcsolódó alkohol 

csoportok száma szerint különböztetjük meg. A monoetanolamin, a MEA, amely egy alkohol-

csoporttal rendelkezik, a legreaktívabb abszorbensek közé tartozik.  
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Ezen elválasztási műveletekben, a MEA igényli a legkisebb a folyamat működéséhez, de a 

fajlagos regenerációs energia igénye nagy. A deszorber természetesen különböző nyomáson 

működhet. A művelet fő korlátozó paramétere, a MEA hőstabilitása. 

Számos kutatás irányul az tüzelés utáni CO2 leválasztás kereskedelemben történő elterjedésére. 

A legnagyobb figyelmet mindezidáig a folyamat energiaigényének csökkentése övezte, amit a 

folyamatban használt abszorbensek fejlesztésével kívánnak elérni. Ezen a területen két jól 

elkülönülő megközelítést lehet megkülönböztetni.  

Az egyik fejlesztési irány az optimalizált abszorbens anyag létrehozására koncentrál. Az ilyen 

kísérleti kutatások előrehaladott fázisban vannak, és az ipar által pénzügyileg támogatottak. 

Ezek, mint abszorbens keverékek ismertek, mint például: Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 

KS-1, Fluor Econamine FG Plus, Kerr-McGee/ABB-Lumus Technology5 vagy a Royal Dutch 

Shell Cansolv CCS6, termékei. Ezek a kereskedelmi forgalomban kapható abszorbensek 

mindegyike amin alapú keverékek, legtöbbjük vizes MEA alapú összetevőket tartalmaznak. A 

MEA-t továbbá kis nyomású földgáz kezelési alkalmazásoknál is gyakran alkalmazzák, ahol 

szigorú kilépő gázösszetétel előírások szükségesek7. Ezek a paraméterek indokolták, hogy a 

számítógépes modellezéshez a MEA-t választottam. 

A másik a kutatási irány, az új potenciális abszorbensként működő anyagok kísérleti úton 

történő előállítására összpontosít. Az ilyen megcélzott anyagok, az ionos folyadék alapú 

abszorbensek. Az ionos folyadékoknak (vagy ionfolyadékoknak) megvan az az egyedülálló 

tulajdonsága, hogy gőznyomásuk nagyon kicsiny, továbbá termikus stabilitásuk jó, és általában 

nem toxikusak. Ma már több száz ionos folyadékot jegyeznek potenciális abszorbensként, mint 

például az imidazolium alapú ionos folyadékokat. Az ionos folyadékokkal kapcsolatos 

fejlesztések jelenleg laboratóriumi méretekben történnek. Az áttörés ezen új generációs 

abszorbensek esetében várható, amennyiben a termelési költség csökkentése is sikerül8. 

Más kutatások a folyamatának tanulmányozására irányulnak. Különböző perspektívák 

kínálkoznak erre, mint a folyamat dinamikájának, a környezetre gyakorolt hatások, a folyamat 

biztonságának, a folyamat rugalmasságának, stb. előnyös megváltoztatása. 

                                                 
5https://hub.globalccsinstitute.com/publications/10-commercial-co2-capture-technologies-%E2%80%93-solvent-

degradation 
6 http://www.shell.com/business-customers/global-solutions/shell-cansolv-gas-absorption-solutions.html 
7 7 http://www.newpointgas.com/services/amine-treating-plants/ 
8 http://www.degruyter.com/view/j/revce.2015.31.issue-4/revce-2014-0032/revce-2014-0032.xml 
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A disszertációban a következő négy fontos kérdésekkel foglalkozom: 

• Milyen és mekkora hatása van a fosszilis üzemanyagnak a CO2 leválasztó üzem működésére? 

• Hogyan kell értékelni az ilyen üzemek környezeti hatását? 

• Milyen lehetőségek vannak a teljes CO2 leválasztásra? 
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Számítási módszer 

A PCC folyamatot Aspen Plus professzionális folyamatmodellező szoftverrel vizsgáltam. Ezt 

a szoftvert alkalmaztam a modell építésére, modell verifikációjára és az eljárás fejlesztésére 

egyaránt. Munkámban a legfontosabb számítási módszer, az abszorpció és deszorpció 

műveletekhez bevezetett sebesség alapú (rate based) modell.  

A műveleti egységek számítása döntő a folyamat modellezésében. Vannak speciális műveletek, 

mint például a reaktív abszorpció és a desztilláció (kemiszorpció), ahol a klasszikus egyensúlyi 

modell már nem megbízható. Az általunk vizsgált esetben ezzel kell számítanunk, a CO2 vizes 

amin-oldattal való leválasztásakor ugyanis az abszorpciót kémiai reakció követ, amelyet így 

együtt már nem lehet pillanatszerűnek feltételezni.  

A modellezés során a műveleti egység, mint például az abszorpció és desztilláció működésekor, 

az egyik megoldás az, hogy a kolonna modell szegmenseibe egy film réteget kell behelyezni a 

két főfázis közé. A filmben, a tömegátadás sebességének meghatározása a diffúziós 

egyenletekkel így már lehetségessé válik. A sebesség alapú modell minőségét kísérleti 

eredményekkel való összehasonlítással vizsgáltam. 

A folyamat több recirkulációs hurkot tartalmaz. Ez részben megnöveli a szimulációs időt, 

illetve nehezíti a szimuláció konvergenciáját. E nehézség leküzdésére többlépcsős szimuláció 

sorozatot vezettünk be, a műveleti egységek külön futtatásával, később csatlakoztatva, lezárva 

és végül a tervspecifikációt (design spec.) futtatva. Tervspecifikáció egy speciális módja a 

szimulációnak, amelyben célfüggvény vagy érték kerül bevezetésre. A célfüggvény vagy érték 

eléréséhez egy változó van kijelölve, amely a peremfeltételek között változhat a szimulációs 

futtatás során. Ahhoz hogy a szimulációkkal egy nagy működési tartományt le lehessen fedni, 

az Aspen Plus szoftvert Microsoft Excel-t használtam adatgyűjtésre illetve az Aspen plus 

vezérlésére. Ezzel csatolással, adott szimuláció futási idője csökkent, és a szimulációs 

futtatások számát jelentősen lehetett növelni. 
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Eredmények 

A dolgozat első jelentősnek számító eredménye az abszorpciós entalpia tényező bevezetése. A 

termodinamikai modell validálási lépése során ugyanis kiderült, hogy az irodalomban 

ismertetett kísérleti eredményeiben az abszorpciós hő mérési eredmények széles tartományban 

szórnak és a regresszióval kapott paraméterek csak bizonyos hőmérsékleteken érvényesek. Az 

irodalmi adatok kiértékelésekor azonban egy állandó jelenség figyelhető meg. Egy valós 

abszorber-deszorberből álló rendszerben, a vizes MEA abszorbensek telítettségi ingadozásai ~ 

0,1-0,45 molCO2/molMEA. Ez az úgynevezett abszorpciós tartomány. Ebben az abszorpciós 

tartományban, az abszorpciós hő nem változik állandó hőmérsékleten, de növekszik a 

hőmérséklet növekedésével. A jelenség vizsgálata az entalpia tényező bevezetéséhez vezetett, 

amely segíti az abszorpciós tartományban a termodinamikai modell kiértékelését, mivel 

megmondja előre az abszorpciós hőt az abszorbens telítettség függvényében különböző 

hőmérsékleten, ezzel megnövelve a termodinamikai modell pontosságát is. 

 

A második jelentős eredmény is a modellépítés és validálás munkaszakaszokhoz kapcsolódik. 

A validálási folyamat során az oszlop profilok kísérleti eredményeit tanulmányoztuk. A CO2 

reaktív abszorpciós folyamattal történő leválasztás a működő egység egy speciális esete, 

ugyanis az abszorpciós folyamatot nem feltételezhetjük pillanatszerűnek. Ez azt jelenti, hogy a 

fázis egyensúlyt nem lehet elérni a forgalmazó által javasolt töltet magassággal. Ilyen 

jelenségnél a Murphree hatásfok használható korrekcióra. A validálás során kiderült, hogy az 

egyensúlyi modell tányérjain a Murphree hatékonysága az oszlop magasság mentén és a 

munkapontok között is változik. Következésképp az egyensúlyi modell ilyen esetekre nem 

alkalmas nagypontosságú és prediktív szimulációra. 

A megépített folyamat modellt validáltuk, folyamatosan figyelve a legfontosabb paramétereket 

különböző működési pontokon. A modell képes volt szimulálni egy meglévő félüzemi 

folyamatot, kísérleti eredményekhez hasonlítva +/- 10% hiba határon belül. 

 

Füstgázokat vizsgáltunk, amelyek különböző típusú tüzelő berendezésből és különböző típusú 

fosszilis tüzelőanyagokból származtak. A regenerációs hő minimalizálására célfüggvénnyel, 

optimalizálási vizsgálatokat végeztünk rögzített állandó füstgáz-tömegáram mellett. Az 

eredmények azt mutatják, hogy létezik egy optimum, az adott regenerálás energia esetén, ha az 
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abszorbens mennyisége változik és a CO2 eltávolításának sebessége rögzített. Ezeknek az 

optimális működési pontoknak a specifikus regenerációs energiaszükséglete lineárisan 

növekszik a füstgázok CO2-tartalmának növekedésével és hasonló linearitás volt megfigyelhető 

az eltávolított CO2 mennyiségétől való függés is. 

Ugyanezen abszorber-deszorber rendszerben egy speciális esetet vizsgáltuk, amelyben egy 

90 MJ/h kimenetű kazán, feltételezetten különböző típusú üzemanyaggal működött. Ebben az 

esetben, mivel különböző a tüzelőanyag összetétele és a fűtőértéke, a füstgáz összetétele és az 

áramlása is változik. Erre az esetre az azonos optimalizálási eljárást hajtottuk végre. Az 

eredmények hasonló linearitást mutatnak CO2 tartalommal kapcsolatban, de az eltávolított CO2 

mennyiségre vonatkozóan nem mutatja ugyanazt az összefüggést. Mivel ez utóbbi vizsgálat 

valós üzemviszonyokat szimulál további vizsgálatokat folytattunk. Azt tapasztaltuk, hogy az 

optimális munkapontoknál a folyadék/gáz arány és az abszorbens áram egymáshoz képest 

fordított arányban változnak.  

Az optimalizálást mindkét esetben elvégeztük különböző CO2 eltávolítási arányra, 60 és 95% 

koncentrációk között. Az eredmények mindkét esetben egyértelműek és hasonlóak. Közel a 

90% érték felett az optimális fajlagos regeneráló energia igény azonban gyorsan növekedett. 

A fenti említett eredmények alapján rugalmassági megfontolásokat hoztam. 

A folyamat környezeti hatásának értékelése érdekében, a folyamat energiaigényét egyenértékű 

CO2 és az abszorbeált (CO2e/CO2) érték került bevezetésre. Az eredmények azt mutatják, hogy 

a rossz minőségű, alacsony fűtőértékű tüzelőanyagok alkalmazásánál ez az érték igen magas, 

közel 1 lehet. Ilyen esetben egy teljes hatásláncba illesztve a leválasztási folyamatot a CO2 

kibocsátás csökkentési cél kerülhet veszélybe. 

Négy különböző esetet vizsgáltuk, a CO2 leválasztás a nagy leválasztási tartományban való 

tanulmányozásához. Ezeket a variációkat vetettük össze egymással. 

A regenerálás energiaigényének minimalizálása érdekében végzett munka eredményei azt 

mutatják, hogy a fő paraméterek a deszorpciós nyomás és az abszorber oszlop magassága. Az 

eredmények azt mutatják, hogy az abszorber oszlop magasságának növelésével lehet a 

legkönnyebben növelni a leválasztási fokot, úgy hogy a fajlagos energiaigény mindeközben 

változatlan. További lehetőség a deszorpciós nyomás növelése illetve a többfokozatú 

leválasztás. 
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Alkalmazási lehetőségek és területek 

Az PCC lehetséges alkalmazási területei a hagyományos erőművek, olajfinomítók, 

cementgyárak, vagy bármely potenciális CO2 pontforrások utólagos bővítésével, a folyamathoz 

szükséges berendezések felszerelésével rugalmasan megtehető. A fenntartható szén- ciklus 

megteremtése érdekében, a könnyen telepíthető eljárások iránti kereskedelmi igény növekedése 

várható.  

Az optimálási számításainkkal a tervezett új üzem telepítése gazdaságosabbá tehető. 

A fosszilis tüzelőanyagok felhasználó erőművek már különböző típusú üzemanyagok 

keverésével úgy üzemelnek, hogy a technológiai paraméterek megfeleljenek a 

környezetvédelmi előírásoknak és a gazdasági következményeknek. A folyamatok működése 

rugalmas és gazdaságosság különböző feltételeinek kell, hogy megfeleljenek. 

A CO2 gáz megkötése/leválasztása az ipari füstgáz mellett hasonló CO2 tartalmú biogázok, 

illetve esetlegesen termálvíz források kísérőgázának tisztítására/minőség javítására is 

lehetséges megoldás. Ph.D kutatásomat/tudásomat ezen a területen sikeresen alkalmaztam ipari 

feladatok megoldásával kapcsolatban (munkával kapcsolatban titoktartás kötelez)  

Eredményeink tendenciái abszorber-deszorber tervezési fázisában adnak már helyes 

megközelítést a majd működtetett következő generációs abszorbensek esetére is. 
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Tézisek 

1. Tézis [3] 

Megállapítottam, hogy a CO2-MEA kemiszorpciójának modellezésére miért nem használható 

az egyensúlyi modell, azaz miért kell a "rate-based" - sebességkontrolált- modellt használni. 

Modellezéseimet és számításaimat, félüzemi berendezésen végzett mérésekkel 

verifikáltam/igazoltam. 

2. Tézis [3] 

Számításaim alapján megállapítottam, hogy a CO2-MEA rendszerben az abszorpciós hő az 

abszorpciós tartományban, az abszorbens CO2 tartalmának függvényében állandó és értéke a 

Kelvinben mért reakció hőmérséklet 0,27-szerese. 

3. Tézis [1,2] 

Meghatároztam a különböző összetételű füstgázokból történő CO2 leválasztásának optimális 

abszorbens igényét állandó füstgázmennyiségre és állandó erőművi hőteljesítményre. Az 

optimális munkapont arra a munkapontokra értendő ahol az abszorbens regenerálásához 

szükséges fajlagos energiaigény adott leválasztási fokon a legkisebb. 

 

4.Tézis [1,2] 

Állandó füstgázmennyiség esetére megállapítottam, hogy különböző eredetű, azaz összetételű 

füstgázok CO2 abszorpciójának optimális abszorbens/füstgáz aránya lineárisan változik a 

füstgázok CO2 tartalmával és az eltávolított CO2 mennyiségével. 

5. Tézis [1,2] 

Állandó erőművi teljesítmény esetén az optimális L/G lineárisan változik a füstgáz CO2 

tartalmával, de nem lineáris a leválasztott CO2 mennyiségével. Megállapítottam, hogy állandó 

erőművi teljesítmény esetén az optimális abszorbens mennyisége fordítottan arányos a primer 

energiahordozó fűtőértékével. 
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6. Tézis [1,2] 

Megállapítottam, hogy a füstgázok CO2 tartalmának kb. 90%-os leválasztása fölött 

leválasztáshoz szükséges regenerációs hőigény nem-lineárisan nő, hanem annál nagyobb 

mértékben. 

7.Tézis [2,3,4] 

Különböző primer energiahordozókra meghatároztam a leválasztott CO2 és a leválasztás 

energiafelhasználásához szükséges CO2e emisszió arány értékeit, és megállapítottam, hogy a 

leválasztás szilárd fosszilis energiahordozók esetében (lignit, barnaszén) különösen rossz 

fajlagosokat mutat. 

8. Tézis [4] 

Három különböző kapacitásnövelő megoldást hasonlítottam össze. Megállapítottam, hogy 

legkedvezőbb alternatíva az abszorber oszlop növelésével, illetve a deszorber oszlop nagy 

(atmoszférikusnál nagyobb) nyomáson üzemelésénél adódik. 
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