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 Dabartinės energetikos sistemos yra pagrįstos iškastinio kuro 
naudojimu. 

Energijos gavyba daro didelį poveikį aplinkai ir socialinei 
sferai. 

Didžiausias XXI amžiaus iššūkis: užtikrinti visuotinę prieigą prie 
energijos visame pasaulyje saugiu, švariu ir tvariu būdu. 
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Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) prognozuoja, kad energijos 

paklausa : 

- Iki 2030 m. padidės 40% 

- Vidutinis metinis 1,5% padidėjimas 

- Daugiau kaip 50% paklausos padidėjimo formuoja Kinija ir Indija 

Tarpvyriausybinės klimato kaitos grupės analizė rodo, kad išmetamųjų 

teršalų kiekis padidės iki 2015 m. ir tada gali sumažėti iki 2000 m 

emisijos, jei bus imamasi priemonių CO2 surinkimui. 
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Tvarumas : „Vystymasis, atitinkantis dabarties poreikius, nekeliant pavojaus 
būsimų kartų galimybėms patenkinti jų poreikius“. 

 JT Brundtlando ataskaita „Mūsų bendra ateitis“. 

Ataskaitą parengė buvęs Norvegijos ministras pirmininkas Gro Harlem Brundtland, siekdamas 

išnagrinėti, kritikuoti ir permąstyti globalizuotą ekonominio vystymosi politiką, pripažįstant, 
kad dabartinė socialinė pažanga vyksta didelėmis aplinkosaugos sąnaudomis. 1987 m. Šią 

ataskaitą parengė įvairios tautos JT, kuriai vadovavo dr. Brundtlandas 
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Iki XX a. vidurio (ribotos naujienos) 

 Įsakymai uždrausti anglies naudojimą Londone XIV a. pradžioje dėl didelės 
taršos, kurią ji sukėlė 

 Priemonės, kurių buvo imtasi Talavera de la Reina (Ispanija) XVII a. pradžioje, 
kad būtų išvengta nepatogumų, sukeltų dėl keraminių krosnių išmetamų teršalų  

 1772 m. Didžiosios Britanijos parlamento tyrimas, skirtas analizuoti rimtą oro 

taršos problemą Londone 

 1911 m. „išrastas“ žodis „smog“ (dūmų ir rūko mišinys) 

1952 

1970 

Smogas sukelia 4000 mirčių Londone 

Aplinkos apsaugos agentūra (EPA) yra sukurta Jungtinėse Amerikos Valstijose, o 
pirmieji žingsniai - švarus oras iš CAA („Clean Air Acta“) 

1972 Jungtinių Tautų aplinkosaugos konferencija Stokholme 

 CO2 surinkimas 



 

1970-75 
 

Aptinkamas rūgštinis lietus 
 

1972 
 

Europos bendrija nusprendžia vykdyti aplinkos politiką 
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Patvirtintas ozono „skylės“ buvimas Antarktidoje 

 

Įspėjimas apie galimą šiltnamio efektą sukeliančių dujų sukeliamą klimato 
kaitą 

 

Bešvinis benzinas parduodamas Didžiojoje Britanijoje 

 

Monrealio protokolas dėl CFC gamybos ribojimo 

 

Jungtinių Tautų aplinkos ir plėtros konferencija Rio de Žaneire 
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55% 

24% 

15% 

6% 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija 

Anglies dioksidas

Chlorfluorangliavandeniliai

Metanas

Diazoto monoksidas
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Apie 90%, esančių atmosferoje, yra natūralus metano (CH4) oksidavimas 

fotocheminėse reakcijose. Jis pašalinamas oksiduojant į CO2. 

(SO3) 

(SO2) 

CO 

CO2 

Anglies oksidai 

Sieros oksidai 

Sukuria žmogaus veikla, o išmetamų teršalų kiekis yra didesnis nei 
natūralių priežasčių išmetamas kiekis atmosferoje 

Daugiau kaip pusę to, kas išmetama į atmosferą, sukuria žmogaus veikla, 

daugiausia deginant anglį ir naftą bei metalurgiją. Vulkaninė veikla 

Antrinis teršalas, susidaro oksiduojant SO2 

 CO2 surinkimas 



NOx (NO ir NO2) 

• Jis turi didelę įtaką formuojant fotocheminį smogą, ozono naikinimą   troposferoje 

ir stratosferoje, taip pat rūgštinio lietaus formavime. 

•Didelės koncentracijos kenkia sveikatai ir augalams, ir korozuoja įvairius gaminius 

ir medžiagas. Dega esant aukštai temperatūrai. 

• Daugiau nei pusė šios grupės dujų Ispanijoje išmetama transporto. 
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Azoto oksidas(N2O) 

Amoniakas (NH3) 

Išmetamas į atmosferą  Amoniakas Ispanijoje, beveik vien tik žemės ūkio ir 

gyvulininkystės sektoriuje 

Daugiausia natūralūs teršalai (mikrobiologiniai procesai dirvožemyje ir vandenynuose) 

ir mažiau iš žemės ūkio bei gyvulininkystės veiklos (sudaro 10 proc. visų teršalų). 
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• Tai labiausiai paplites ir svarbiausias atmosferos angliavandeniliai. 

• Jis natūraliai susidaro įvairiose anaerobinėse reakcijose, susijusiose 

su gyvų organizmų irimu, taip pat gaunamas iš gamtinių dujų, nes yra 

pagrindinė sudedamoji dalis. 

• Šiltnamio efektas 

Lakieji organiniai junginiai 

Metanas (CH4) 
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• Daugiausia iš gamtos natūralių reiškinių bei žmogaus veiklos, ypač susijusios su 

naftos ir jos darinių gavyba, rafinavimu ir naudojimu. 

• Poveikis sveikatai  įvairus. 

• Jie įtakoja reakcijas smogo susidarymui. 

Lakieji organiniai junginiai 

Kiti angliavandeniliai 
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Pasaulinė CO2 emisija pagal šalis. 2006 m. Duomenys rodo, kad emisijos, palyginti su 2005 m., 
sumažėjo 2,4%. (The Guardian, 2009) 
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Vienos tonos portlando cemento gamybai išskiria  nuo 0,6 iki 1 tonos CO2. 

 

Tai sudaro 5% viso išmetamo CO2 kiekio. 

 

Dalis CO2 pakartotinai panaudojama cemento pagrindo medžiagos 

CaCO3 karbonizacijos reakcijoje. 

Pavyzdys 1: 
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Pavyzdys 2: 

• 2.500 tonų N2 

• 700 tonų CO2 

• 1-20 tonų SO2 

• 10-20 Tonų lakiujų pelenų (dalelių) 

. 

NOx kiekis sumažėja, jei darbinė temperatūra yra laikoma žemiau 1000 ° C, o ne 2000 ° C 

įprastiniuose įrenginiuose 

Skystojo sluoksnio deginimo sistema, teršia daug mažiau, nei įprastinės kuro deginimo  

įmonėse. 

Vieną valandą deginant anglį 660 MW jėgainėje, nesant jokios taršos 

mažinimo sistemos, išmetamos dujos : 
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Pavyzdys : 
Cheminė desulfuracijos proceso reakcija 

SO2 + CaCO3 + ½ O2   → CaSO4·2H2O + CO2 

Dujų, susidarančių deginant anglis, šalinimas, įterpiant smulkintą kalkakmenį 

žemoje temperatūroje. Kalkakmenis reaguoja su dujomis ir gaunamas gipsas ir kiti 

produktai, kurie periodiškai pašalinami iš katilo. 
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Kai kurių trąšų gamyba, gamtinių dujų perdirbimas ir cemento gamyba išskiria daug 
CO2 

 

Kai kuriuose pramoniniuose procesuose būna gryna CO2 emisija, kurią galima 
neutralizuoti palyginti ekonomiškai nebrangiai. 
 

Surinkimo ir atskyrimo technologijos 

Išankstinis deginimas : kieto kuro pavertimas dujiniu kuru tuo pačiu metu 

atskiriant susidariusį CO2 prieš degimą ("pre-combustion" metodas)  

Papildomas degimas : CO2 išplovimas (absorbavimas) iš išmetamųjų dujų degimo 
proceso 
pabaigoje (taip vadinamas „post-combustion“ metodas) 

Oksidinis degimas :  kuro deginimas su grynu deguonimi taikant „oxyfuel“ metodą  



Deginimo surinkimo 

sistemos tipas 

Pagrindiniai atskirti 

srauto junginiai 

Įprastinė anglies 
dioksido atskyrimo 

technologija 

Naujos anglies 

dioksido atskyrimo 

technologijos 

Išankstinis 
deginimas 

Anglies dioksidas, 
vandenilis 

Cheminė absorbcija Membranos. Fizinė - 
cheminė adsorbcija 

Papildomas 
degimas 

Anglies dioksidas, 
azoto oksidai ir 
sieros oksidai 

Absorbcija Anglies surinkimas 
naudojant dujinius 
ciklus. Membranos 

Oksidinis degimas Deguonis, anglies 
dioksidas, azoto 
oksidai, sieros 
oksidai ir vanduo 

Kriogeninis 
atskyrimas 

Membranos. 
Absorbcija. 
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Prieš ir po deginimo procesuose dujos yra karštos ir drėgnos. 

Surinkimo ir atskyrimo technologijos 

Reikalavimai adsorbentinėms sistemoms : 
 

• Vykdyti pigia medžiaga 

• Neagresyvūs aplinkai, 

• Tolerantiški vandeniui, 

• Tolerantiški priemaišoms  

• Atsparūs esant aukštai temperatūrai 

Adsorbcijos sistemos veikia trimis etapais : adsorbuoja CO2, išvalo (pašalina 
nešvarias dujas) ir išvalo (pašalina / desorbuoja CO2). 



Absorbcija tirpiklyje : 

Ciklinis procesas: CO2 absorbuojamas skystyje. 

Dažniausia naudojamas tirpiklis : aminas 

CO2 absorbuojamas skystyje, apdorojamas pašalinti ir suspaudžiamas laikymui. 
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Polimerai arba keramika veikia kaip CO2 filtras dujų sraute su molekulių 
mišiniu 

Įvairių tipų konfigūracijos : 

• Pavieniai dujų atskyrimo įtaisai 

• Skirtingų absorbcijos etapų įjungimas skysčiuose priklauso nuo dujų 

sudėties ir temperatūros 

Surinkimo ir atskyrimo technologijos 

Membranos: 



Adsorbcija : 

• Adsorbcija grindžiama cikliniais procesais 

• CO2 yra adsorbuojamas iš dujų srauto ant kieto (mineralinio ceolito) paviršiaus 

• Kieta medžiaga yra išgryninta įvairiais etapais (slėgis ir temperatūra), o CO2 

yra suspaustas saugoti 

Surinkimo ir atskyrimo technologijos 

• Adsorbcija: dujų susikaupimo procesas skystyje ar kietoje medžiagoje 

(adsorbente) 

• Sukauptos dujos vadinamos adsorbatu 



Surinkimo ir atskyrimo technologijos 

Kriogeniniai metodai: 
 

Labai žemos temperatūros naudojamos CO2  dujų srautui atvėsinti, kondensuoti ir 

išvalyti. 

Naudojama esant mažai CO2 koncentracijai dujose. 



Adsorbcijos tipai 

CO2 absorbuoja dviejų tipų adsorbcija: fizinė ir cheminė 

Fizinė adsorbcija :  

• Adsorbatas silpnai jungiasi su adsorbentu, derindamas Van der Waals ir 

elektrostatines jėgas. 

• Kovalentinės jungtys nesusidaro ir adsorbcijos metu išsiskiria šiluma 

• Naujų adsorbentų kūrimo tikslas yra padidinti CO2 adsorbcijos gebą didinant 
elektrinį lauką ir didinant paviršių 

Surinkimo ir atskyrimo technologijos 



Adsorbcijos tipai 

CO2 absorbuojamas dviejų tipų adsorbcija: fizinė ir cheminė 

Cheminė adsorbcija: 

Yra kovalentinė sąveika CO2 ir adsorbento paviršiaus, leidžia padidinti adsorbcijos 

pajėgumą. 

Naujų adsorbentų kūrimas grindžiamas CO2 selektyvumo gerinimu ir stabilumui 

aukštoje temperatūroje: organiniai / neorganiniai hibridai, funkcionalumas gali 

padidinti adsorbciją 

Daug CO2 desorbcijos procesų 

Surinkimo ir atskyrimo technologijos 



 
 
 
 T jautri, prastai selektyvi ir silpna sąveika su  CO2 

Didelis adsorbcijos pajėgumas 

Greita adsorbcijos / desorbcijos kinetika 

Tinkamos adsorbcijos / desorbcijos temperatūros 

Ciklinis stabilumas 

Fiziniai sorbentai : zeolitai ir aktyvi anglis 

Cheminiai adsorbentai : Metalo oksidai, druskos, hidrotalcitai, organiniai / 
neorganiniai hibridiniai junginiai. 
Didelis selektyvumas CO2 ir aukštas adsorbcijos pajėgumas 

Medžiagos adsorbentai CO2 surinkimui 



Klasifikavimas pagal temperatūrą 

Vidutinė temperatūra 200-400 ºC 

CaO, MgO, Li2ZrO3, Li4SiO4 

Aukštos temperatūros >400 ºC 

Žema temperatūra < 200 ºC 
     

Ceolitai, (MOF) ir aktyvuota anglis 

Medžiagos CO2 adsorbentai 

Hidrotalcitai 



Metalinės organinės sistemos (MOF): 
 

Hibridinės medžiagos, jungiančios organinius ligandus ir metalo jonus arba metalo 

grupes. 

Kristalografinės struktūros apibrėžtos 3D.  

Didelis specifinis paviršiaus ir terminis stabilumas. 

• Ceolitai 

• Mesoporinė anglis 

• Silikagelis 

• Molžemis 

Medžiagos adsorbentai CO2 surinkimui 



Ceolitai 
Atviros struktūros aliuminio silikatai, kurių kintamos 
dydžio poros veikia kaip molekuliniai sietai 
 
Jie gali būti modifikuoti taip, kad į juos būtų 
įtraukta daugybė metalinių katijonų keitimo būdu 
 
Sukuria CO2 adsorbcijos pajėgumo, selektyvumo ir 
vandens tolerancijos pokyčius 

Mesoporinė anglis 
Tai anglis, turinti mažas poras su nanoporomis 
struktūra (skersmuo nuo 2 iki 50 nm) 
 
Poros gali papildyti funkcionalumu, kad būtų 
padidintas surinkimo pajėgumas 

Medžiagos adsorbentai CO2 surinkimui 



Mesoporinė anglis Benzeno-PMO 



Metalo oksidai : 
 

MgO: mažas adsorbcijos pajėgumas 

CaO: dideli adsorbcijos pajėgumas mažėja ciklų metu 

Al2O3: mažas pajėgumas, karbonatas ir metalo oksidai pagerina 

CaO-Al2O3: Padidina adsorbcijos pajėgumą 

MgO-Al2O3: Geras adsorbentas esant žemai T 
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Hidrotalcito tipo junginiai : 

• Adsorbcijos pajėgumas priklauso nuo Al kiekio,  

interlaminarinių anijonų, terminio apdorojimo. 

• Hidrotalcitai, palaikomi zeolitų, padidina paviršių ir 

adsorbcijos pajėgumą. 

• Nanodalelės: MgAlO, CoAlO, MgCaAlO ir CoMgAlO 

(Trūkumai: sudėtingesnis metodas nei oksidacija ir 

santykinai maža adsorbcija) 
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Galima naudoti CaO karbonizacijos reakciją į CaCO3 kaip tinkama CO2 

atskyrimo procesą. Angliavandenyje CO2 dujų srautas kontaktuojamas su  CaO 

srautu, esant aukštesnei nei 600 °C temperatūrai, atliekant karbonizacijos 

reakciją, susidarančią CaCO3.  Kalcinavimas vyksta esant aukštesnei 

temperatūrai, maždaug 900–950 ° C regeneruojant adsorbentą [1]. 

CaO 

[1] J.C. Abanades, Didžiausias CO2  gaudymo efektyvumas naudojant karbonizacijos / 
kalcinavimo ciklą.  CaO/CaCO3. Chemical Engineering Journal 90 (2002) 303-306. 



Hidrotalcitas yra geras aukštos temperatūros adsorbentas, CO2 šalinimui esant 

vandens garams. Bendras našumas CO2 adsorbcijos iki 1.16 mmol / g esant 

450-500 ° C temperatūrai. Nustatyta, kad bendras adsorbcijos pajėgumas yra 

labai panašus tiek esant vandens garams, tiek be jų [2]. 

Hidrotalcitas 

[2] Yong  Z., Mata V.,. Rodrigues A. E., Anglies dioksido adsorbcija aukštoje 
temperatūroje - apžvalga, Separation and Purification Technology 26 (2002) 195–205. 



[3] Ficicilar B., Dogu T., Breakthrough analysis for CO2 removal by activated     
hydrotalcite and soda ash, Catalysis Today 115 (2006) 274–278. 

Norint sukurti gerą CO2 adsorbentą aukštoje temperatūroje, reikia ištirti 
sekančius aspektus : [3] 

• Suprasti CO2 adsorbcijos mechanizmą skirtingiems adsorbentams 

• Rasti geriausią adsorbentą cheminiam reagentui modifikuoti, siekiant 
pagerinti adsorbcijos pajėgumą 

• Adsorbcijos ir desorbcijos kinetikos CO2 tyrimas adsorbente,  

• Optimalių sąlygų pramonei pasirinkimas.  



Galiausiai galima pabrėžti du aspektus : 

 

Pirmas susijęs su CO2 surinkimu energijos gamyboje ir cemento gamyboje 

Antras, susijęs su cemento bazinių medžiagų CO2 surinkimo pagerinimui, 

pridėjus tam tikrą priedą, pvz., CaO ar Hydrotalcitą. 
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