
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:  

 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ 

ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 Α.Ε.Μ.: 1929 

 

 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Ρ.Ε.Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

ΚΟΖΑΝΗ, 2020 



2 
 

 

 

  



3 
 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Πρωτίστως. θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτρια Ραφαέλλα 

Σωτηροπούλου για τη δυνατότητα που μου έδωσε να εργαστώ πάνω σε ένα σύγχρονο και άκρως 

ενδιαφέρον θέμα. Οι συμβουλές και η καθοδήγηση που έλαβα ήταν πολύτιμες στην εκπόνηση της 

διπλωματικής αυτής εργασίας.  



4 
 

Περίληψη 

Η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή ενέργειας αποτελεί στις μέρες μας μείζον 

θέμα επιστημονικής συζήτησης αλλά και έρευνας. Το αέριο το οποίο εκλύεται σε τεράστιες 

ποσότητες και αποτελεί την κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής είναι το διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2) το οποίο είναι το κύριο προϊόν της καύσης των ορυκτών καυσίμων. Τις τελευταίες δεκαετίες 

γίνεται μια προσπάθεια δέσμευσης, μεταφοράς και γεωλογικής αποθήκευσης του διοξειδίου του 

άνθρακα με σκοπό τον μετριασμό των ποσοτήτων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφονται οι μέθοδοι δέσμευσης, μεταφοράς και 

αποθήκευσης CO2 σε βαθείς γεωλογικούς σχηματισμούς και η αξιολόγηση της καταλληλότερης 

τεχνολογίας δέσμευσης στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ στην Θεσσαλονίκη. 

Αναλυτικότερα, αναπτύσσονται ξεχωριστά τα στάδια της δέσμευσης του CO2 σε μεγάλες σταθερές 

πηγές εκπομπής του (πχ. ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες ορυκτών καυσίμων), της μεταφοράς του 

(με αγωγούς ή με πλοία) και της αποθήκευσής του σε κατάλληλους γεωλογικούς σχηματισμούς. 

Αναφέρονται η χωρητικότητα και η εκτίμηση του αποθηκευτικού χώρου που καταλαμβάνει κάθε 

γεωλογικός σχηματισμός καθώς και οι μηχανισμοί μόνιμης παγίδευσης και οι τεχνικές 

παρακολούθησης τους. 

Τέλος περιγράφονται τα μεγαλύτερα έργα CCS κόσμο, οι προοπτικές της εφαρμογής στον 

Ελλαδικό χώρο. 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: CO2, δέσμευση, μεταφορά , αποθήκευση, ΤΙΤΑΝ  
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Abstract 

Greenhouse gas emissions from energy production are now a major topic of scientific discussion 

and research. The gas that is released in huge quantities and is the main cause of climate change is 

carbon dioxide (CO2) which is the main product of combustion of fossil fuels. In recent decades, 

an effort has been made to capture, transport and geologically store carbon dioxide in order to 

mitigate the quantities emitted into the atmosphere. 

This dissertation describes the methods of capture, transport and storage of CO2 in deep geological 

formations and the evaluation of the most suitable capture technology in the cement industry 

TITAN in Thessaloniki. 

More specifically, the stages of CO2 capture in large fixed sources of emission (eg fossil fuel power 

plants), its transport (by pipelines or by ships) and its storage in suitable geological formations are 

developed separately. The capacity and the estimation of the storage space occupied by each 

geological formation as well as the permanent trapping mechanisms and their monitoring 

techniques are mentioned. 

Finally, the world's largest CCS projects are described, the prospects of implementation in Greece. 

 

KEY WORDS: CO2, capture, transport, storage, TITAN 
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1. Δέσμευση και αποθήκευση CO2 

1.1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται τεράστιες αλλαγές στο περιβάλλον οι οποίες οφείλονται κατά 

κύριο λόγο στην ραγδαία αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Επομένως 

κρίνεται αναγκαία η εύρεση και αξιοποίηση μεθόδων οι οποίες θα συμβάλλουν στην μείωση των 

συγκεκριμένων ρύπων και θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Επομένως ο στόχος της 

συγκεκριμένης διπλωματικής είναι να αναλυθεί εκτενώς η πρακτική της δέσμευσης, μεταφοράς, 

αποθήκευσης του άνθρακα καθώς και οι μηχανισμοί παγίδευσης και τα συστήματα 

παρακολούθησης του έργου. Τέλος γίνεται μελέτη σε μία σύγχρονη τσιμεντοβιομηχανία (TITAN) 

στην Θεσσαλονίκη και προτείνεται μία τεχνική δέσμευσης η οποία θα συμβάλει θετικά στην 

μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. 

 

1.2. Αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα 

Όσο περνούν τα χρόνια γίνεται εμφανής μία διαρκής άνοδος των εκπομπών του διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα και στις μέρες μας έχει ξεπεράσει τα 400ppm σε σύγκριση με την προ-

βιομηχανική περίοδο όπου κυμαινόταν μόλις στα 280ppm. Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω Σχήμα η συνολική συγκέντρωση του CO2 αυξήθηκε από 317,10 ppm (τον Ιούνιο του 

1958) σε 410,79 ppm (τον Ιούνιο του 2018). Επιπλέον, σημαντικές αυξήσεις έχουν σημειωθεί στις 

συγκεντρώσεις των οξειδίων του θείου καθώς και των οξειδίων του αζώτου. Συνεπώς λόγω της 

αύξησης των συγκεκριμένων αερίων προκαλείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου το οποίο οδηγεί 

σε καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως είναι η αύξηση της θερμοκρασίας και το 

λιώσιμο των πάγων. 

Χαρακτηριστικά, πρόσφατες έρευνες της NASA έδειξαν ότι παρατηρείται αύξηση 1.5 °C πάνω 

από τα προβιομηχανικά επίπεδα η οποία με βάση τα σενάρια της IPCC μπορεί να φτάσει τους 4 

°C. Έτσι κρίνεται απαραίτητη η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% έως το 

2050. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο συγκεκριμένος στόχος χρειάζεται να εφαρμοστούν 

αρκετές νέες τεχνολογίες οι οποίες θα βασίζονται στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

καθώς και στην τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα οι οποίες συμβάλουν θετικά 

στην μείωση των εκπομπών άνθρακα [1]. 
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Εικόνα 1: Συγκέντρωση του CO2 [1] 

 

1.3. Προέλευση πηγών εκπομπών CO2 

Σύμφωνα με έρευνες σχετικά με την κλιματική αλλαγή, είναι φανερό ότι η προέλευση των 

μεγαλύτερων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα προέρχεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 

Μεταξύ των συγκεκριμένων πηγών που παράγουν διοξείδιο του άνθρακα, η παραγωγή ενέργειας 

από εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα αποτελεί την μεγαλύτερη πηγή εκπομπών 

της τάξης του 68% όπως φαίνεται και στην εικόνα 2. Μικρότερο ποσοστό εκπομπών αντιστοιχεί 

στον γεωργικό τομέα, ο οποίος ευθύνεται κυρίως για την παραγωγή μεθανίου. Τέλος ένα 

μικρότερο ποσοστό οφείλεται σε άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες οι οποίες δεν σχετίζονται με 

παραγωγή ενέργειας και στις οποίες πραγματοποιούνται διεργασίες όπως χρήση καυσίμων ως 

πρώτες ύλες σε πετροχημικές διεργασίες. 

 

Εικόνα 2: Πηγές CO2 [1] 
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1.4. Συμφωνία του Παρισίου (Paris Agreement)  

Στο συνέδριο για την κλιματική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το Δεκέμβριο του 

2015, 195 κράτη έλαβαν μέρος και συμφώνησαν να συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών του 

διοξειδίου του άνθρακα θεσπίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο φιλικές τεχνολογίες για το 

περιβάλλον. Από αυτή τη συμφωνία, λοιπόν ανάμεσα στα κράτη τα σημαντικότερα δεδομένα τα 

οποία εξήλθαν είναι τα εξής:  

Υπερθέρμανση του πλανήτη: Η συμφωνία η οποία υιοθετήθηκε υποχρεώνει όλα τα κράτη μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με απώτερο σκοπό 

την μείωση της μέσης θερμοκρασίας κάτω από τους 2 °C. Εάν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα 

αποτελέσει μία αρκετά σημαντικό γεγονός για το περιβάλλον καθώς θα περιοριστούν κίνδυνοι που 

είναι υπεύθυνοι για την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής. 

Εκπομπές αερίων: Τα κράτη έδωσαν ορισμένες κατευθύνσεις σχετικά με το πώς σκέφτονται να 

περιορίσουν τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου μετά το 2020. Χαρακτηριστικά τα 

περισσότερα κράτη συμφώνησαν στον περιορισμό των εκπομπών μέσω των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας ενώ τα πιο οικονομικά ανεπτυγμένα πρότειναν την πιο αποδοτική λύση της δέσμευσης 

και αποθήκευσης του άνθρακα. 

Παρακολούθηση της προόδου: Κάθε 5 χρόνια έχει οριστεί να γίνεται μία συνάντηση όλων των 

κρατών που συμμετέχουν στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών του θερμοκηπίου. Ενδεικτικά, 

το 2023 αναμένεται να γίνει η επόμενη συνάντηση, στην οποία θα αξιολογηθούν όλες οι 

προσπάθειες και θα παρουσιαστούν όλες οι σχετικές αναφορές αποφυγής των εκπομπών του 

άνθρακα. Τα κράτη τα οποία δεν έχουν φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είχαν υποσχεθεί θα 

πρέπει να ενημερώσουν τα άλλα κράτη σχετικά με τους λόγους αποτυχίας τους. Επιπλέον τα 

οικονομικά αναπτυγμένα κράτη θα πρέπει να πληροφορήσουν σχετικά με την οικονομική 

αξιολόγηση την οποία παρέχουν στα αναπτυσσόμενα κράτη [1]. 
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Εικόνα 3: Συμφωνία του Παρισίου [1] 
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2. Τρόποι Δέσμευσης Διοξειδίου του Άνθρακα 

Η κύρια εφαρμογή δέσμευσης του CO2 εφαρμόζεται κυρίως σε σταθερές σημειακές πηγές, όπως 

τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη ορυκτά καύσιμα, τα 

διυλιστήρια, εργοστάσια βιομηχανικής χρήσης και γενικότερα σε τσιμεντοβιομηχανίες. Το 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2) σχηματίζεται κατά τη καύση και ο τύπος της είναι αυτός ο οποίος 

παίζει στον κύριο ρόλο στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου δέσμευσης του. Οι υπάρχουσες 

τεχνολογίες δέσμευσης έχουν την δυνατότητα έως και 100% δέσμευσης άνθρακα ωστόσο 

αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού κόστους της εφαρμογής. Χαρακτηριστικά, 

αποτελούν το 70-80% του συνολικού κόστους ενός ολοκληρωμένου συστήματος δέσμευσης, 

μεταφοράς και αποθήκευσης του CO2. Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η χρήση τεχνολογιών οι 

οποίες θα είναι πιο οικονομικές από άποψη δέσμευσης μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος.  

 

Αυτές οι τεχνολογίες σύλληψης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:  

1. Δέσμευση μετά την καύση (Post-Combustion) 

2. Δέσμευση πριν την καύση (Pre-Combustion) 

3. Καύση με οξυγόνο αντί αέρα (Oxy-Combustion) [2] 

 

 

Εικόνα 4: Τρόποι δέσμευσης άνθρακα 
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Ήδη πραγματοποιούνται και σχεδιάζονται διάφορες εφαρμογές δέσμευσης διοξειδίου του 

άνθρακα μεγάλης κλίμακας σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα χαρακτηριστικά ορισμένων τέτοιων 

εφαρμογών παρουσιάζονται στον πίνακα 

 

Πίνακας 1: Παγκόσμια έργα αποθήκευσης άνθρακα 
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2.1. Δέσμευση μετά την καύση (Post-Combustion Capturing) 

Ο κύριος στόχος αυτής της διαδικασίας είναι ο διαχωρισμός και η σύλληψη του CO2 από το N2 

που υπάρχει στα καυσαέρια που παράγονται μετά την καύση ορυκτών καυσίμων. Σε μια τυπική 

μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το καύσιμο καίγεται σε έναν καυστήρα μαζί με περίσσια 

αέρα με στόχο την παραγωγή ατμού, ο οποίος στην συνέχεια τροφοδοτείται σε σύστημα 

τουρμπινών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια τα απαέρια στην έξοδο 

περιέχουν κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2) το οποίο βρίσκετε σε συγκέντρωση μεταξύ (3-

15%), άζωτο (Ν2) και ατμό (H2O). Στο τελικό στάδιο θα πρέπει το διοξείδιο του άνθρακα να 

διαχωριστεί από τα υπόλοιπα απαέρια, προκειμένου να συμπιεστεί και να μεταφερθεί για 

αποθήκευση. 

Η δέσμευση του άνθρακα μπορεί να γίνει με διάφορες τεχνολογίες όπως είναι η 

απορρόφηση(φυσική, χημική),η προσρόφηση, με τη χρήση μεμβρανών, με την κρυογενική 

διαδικασία οι οποίες θα μελετηθούν σε επόμενες παραγράφους [3]. 

 

 

Εικόνα 5: Τεχνικές δέσμευσης μετά την καύση [3] 

 

2.1.1. Διεργασίες Απορρόφησης 

Η απορρόφηση είναι μία ώριμη μέθοδος η οποία έχει λάβει μεγάλη προσοχή για την απορρόφηση 

μεγάλων όγκων εκπομπών από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας υγρό 

ροφητικό για τον διαχωρισμό του CO2 από το καύσιμο. Αποτελείτε από δύο μεθόδους οι οποίες 

ταξινομούνται σε τεχνολογίες χημικής και φυσικής απορρόφησης. Η χημική απορρόφηση είναι 
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κατάλληλη για υψηλές παροχές καυσαερίων (πάνω από 150 m3/s) και χαμηλή μερική πίεση CO2 

(<7 bar), ενώ η φυσική απορρόφηση είναι κατάλληλη για υψηλή μερική πίεση CO2 στο καυσαέριο 

(>7 bar). Στην περίπτωση εφαρμογής σε υπάρχοντα θερμοηλεκτρικό σταθμό με καύσιμο λιγνίτη, 

η χημική απορρόφηση είναι η προτιμώμενη λύση.  

Οι πιο γνωστοί χημικοί διαλύτες που χρησιμοποιούνται είναι οι αλκανοαμίνες, όπως Μονο-

εθανολαμίνη (ΜΕΑ), Δι-γλυκολαμίνη (DGA), Δι-εθανολαμίνη (DEA), Δι-ισοπροπυλαμίνη 

(DIPA), Μεθυλ-δι-εθανολαμίνη (MDEA). Άλλος χημικός διαλύτης είναι η αμμωνία. Ωστόσο από 

τους προηγούμενους διαλύτες ο πιο αποδεκτός είναι η ΜΕΑ η οποία παρουσιάζει υψηλή 

αντιδραστικότητα, ικανότητα να δεσμεύει ένα μεγαλύτερο ποσοστό της τάξεως του 90% 

διοξειδίου του άνθρακα και μπορεί να δώσει καθαρότητα στο τελικό προϊόν πάνω από 99% [4]. 

 

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά των αμινών στην απορρόφηση CO2 [4] 

 

 

2.1.1.1. Απορρόφηση με χρήση αμινών 

Η τεχνολογία απορρόφησης / απογύμνωσης, χρησιμοποιώντας διάλυμα αμίνης όπως 

μονοαιθανολαμίνη (MEA), είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο εμπόριο στη βιομηχανία 

φυσικού αερίου για 60 χρόνια. Τα περισσότερα συστήματα χρησιμοποιούν την ΜΕΑ η οποία είναι 

πιο εμπορικά χρησιμοποιούμενη και διαλύεται σε νερό με περιεκτικότητα 15-25% κ.β. Αρχικά τα 

καυσαέρια αφού ψυχθούν μερικώς εισέρχονται από το κάτω μέρος μέσα σε μια στήλη 

απορρόφησης και έρχονται σε επαφή με την υδατική μονοαιθανολαμίνη σε αντίθετη κατεύθυνση 

το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την απορρόφηση του CO2 από τον διαλύτη σε μία θερμοκρασία 

μεταξύ 40-60 και πίεση 1 atm. 
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Ενώ τα άλλα αέρια εξέρχονται της στήλης του απορροφητή, ο πλούσιος διαλύτης σε CO2 αντλείται 

σε μία στήλη μέσω εναλλάκτη θερμότητας. Ο «εμπλουτισμένος» διαλύτης θερμαίνεται έπειτα 

στους 100-120°C και πίεση συνήθως μεγαλύτερης της ατμοσφαιρικής, αναγκάζοντας το CO2 να 

απελευθερωθεί. Πριν από τη διαδικασία μεταφοράς και δέσμευση, το αέριο που εξέρχεται από τον 

απογυμνωτή αφυδατώνεται και συμπιέζεται. Το CO2 προκύπτει στην κορυφή του αναγεννητή 

όπου ψύχεται για να αφαιρεθεί το νερό. Στη συνέχεια το νέο καθαρό διάλυμα επιστρέφει στον 

απορροφητή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ξανά η συγκεκριμένη διαδικασία. Κατά την 

επιστροφή του ο καθαρός διαλύτης περνά μέσα από έναν εναλλάκτη θερμότητας, όπου ανταλλάσει 

θερμότητα με τον πλούσιο διαλύτη. [4]. 

 

 

 

Εικόνα 6: Τυπικό διάγραμμα ροής δέσμευσης του CO2 με αμίνες [4] 

 

 

2.1.1.2. Απορρόφηση με χρήση υγρής αμμωνίας 

Η διαδικασία της υγρής αμμωνίας θα μπορούσε να αντικαταστήσει την διαδικασία της 

απορρόφησης με αμίνες για να συλλάβει τα τρία μείζονα όξινα αέρια (SO2,NOχ,CO2) συν το HCl 

και το HF τα οποία μπορούν να συνυπάρχουν στα καυσαέρια. Η αμμωνία και τα παράγωγά της 

αντιδρούν με το CO2 και με την παρουσία του νερού όπου σχηματίζουν το διττανθρακικό αμμώνιο. 
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NH3+H2O + CO2 → NH4HCO3 

Η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να μην αντιμετωπίσει προβλήματα απορρόφησης που 

προκαλούνται από το θείο και το οξυγόνο στα καυσαέρια, ούτε τυχόν διαβρώσεις του εξοπλισμού. 

Επιπλέον πλεονέκτημα της απορρόφησης με υγρή αμμωνία σε σχέση με τις αμίνες είναι η 

ικανότητα δέσμευσης μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα καθώς και το χαμηλό κόστος. 

Ενδεικτικά η μέγιστη απόδοση αφαίρεσης CO2 από το NH3 απορροφητικό μπορεί να φτάσει το 

99% και η ικανότητα φόρτωσης CO2 μπορεί να πλησιάσει 1,20 g CO2 / g NH3 σε αντίθεση με το 

απορροφητικό MEA όπου η μέγιστη αφαίρεση CO2 φτάνει στο 94% και ικανότητα φόρτωσης στο 

0,409 g CO2 / g ΜΕΑ. Αντίθετα, ένα σημαντικό μειονέκτημα της συγκεκριμένης τεχνολογίας 

δέσμευσης είναι οι υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες απαιτούνται για την αναγέννηση γεγονός το 

οποίο την καθιστά ενεργειακά αναποτελεσματική. [5]. 

 

 

 

Εικόνα 7: Τυπικό διάγραμμα ροής δέσμευσης του CO2 με υγρή αμμωνία [5] 

 

2.1.1.3. Υγροποιημένο άλας (Ionic Liquid) 

Μία εναλλακτική κατηγορία απορρόφησης με μεγάλες προοπτικές στο πεδίο της δέσμευσης του 

άνθρακα είναι αυτή των ιοντικών υγρών. Ουσιαστικά αποτελούν μια ευρεία κατηγορία αλάτων, 
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που αποτελείται από ένα οργανικό κατιόν και ένα οργανικό ανιόν. Χαρακτηριστικά το διοξείδιο 

του άνθρακα βρίσκεται ανάμεσα του κατιόντος και του ανιόντος. Αυτό οδηγεί στην υγροποίηση 

του διοξειδίου του άνθρακα ακόμα και σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες (πχ NaCl στους 801 και 

LiCl στους 604). Η καλή σταθερότητα που παρουσιάζουν σε μεγάλες θερμοκρασίες τους επιτρέπει 

την δέσμευση του CO2 από τα απαέρια χωρίς αυτά να χρειάζεται να ψυχθούν. Επιπλέον 

χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι δεν απαιτούνται υψηλές θερμοκρασίες 

αναγέννησης. Σημαντικές ιδιότητες των ιοντικών υγρών, εκτός του χαμηλού σημείου τήξης τους, 

αποτελούν η αμελητέα πτητικότητα καθώς και η υψηλή ικανότητα απορρόφησης του CO2 . Το 

γεγονός αυτό τα καθιστά καλούς πιθανούς διαλύτες σε διεργασίες δέσμευσης CO2. Τα πιο ευρέως 

χρησιμοποιημένα εμπορικά ιοντικά υγρά είναι το ιμιδαζόλιο, το bmim[BF4] και το bmim[PF6] 

[12]. 

 

2.1.1.4. Κύκλος CaO/CaCO3 

Μια εναλλακτική τεχνολογία δέσμευσης του CO2 είναι οι κύκλοι ενανθράκωσης/ασβεστοποίησης. 

Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία που απαιτεί την ύπαρξη δύο βασικών αντιδραστήρων. 

Αρχικά, το αέριο μείγμα έρχεται σε επαφή µε διάλυμα που περιέχει CaO(οξείδια του αζώτου) το 

οποίο λαμβάνει χώρα στον πρώτο αντιδραστήρα. Το CO2 αντιδρά µε τα οξείδια του αζώτου με 

σκοπό την παραγωγή CaCO3 (ανθρακικό ασβέστιο). Η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή και 

αγγίζει την τάξη των 600-670 °C και πίεση 1 atm. Στο δεύτερο θάλαμο πραγματοποιείται η 

αντίστροφη αντίδραση και σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες. Τελικά γίνεται η αναγέννηση του 

διαλύματος παράγοντας καθαρό CO2. Ο κύκλος CaO/ CaCO3 είναι δυνατό να συνδυαστεί µε την 

αεριοποίηση άνθρακα, µε τελικό στόχο την παραγωγή υδρογόνου. 

Οι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται στους δύο αντιδραστήρες είναι οι εξής:  

𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα καύσης σε σύστημα ρευστοποιήμενης κλίνης µε την ταυτόχρονη 

δέσμευση του CO2 από διάλυμα CaO. Ο θάλαμος καύσης λειτουργεί σε πίεση μεγαλύτερη της 

ατμόσφαιρας και η δυνατότητα δέσμευσης του παραγόμενου CO2 είναι περισσότερο από 80 % . 

Επιπλέον τα ποσοστά δέσμευσης του SO2 είναι εξίσου αρκετά υψηλά. Τέλος στον αντιδραστήρα 
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αναγέννησης µία μικρή ποσότητα του καυσίμου καίγεται µε καθαρό Ο2, και το CaCO3 

μετατρέπεται πάλι σε CaO. 

Το σημαντικότερο μειονέκτημα της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι ότι μετά από συνεχόμενες 

προσπάθειες δέσμευσης του CO2 είναι, το CaO χάνει την ικανότητα αποδοτικής απορρόφησης του 

CO2 [13]. 

 

2.1.2. Διαδικασία φυσικής απορρόφησης 

Τα συστήµατα φυσικής απορρόφησης απαιτούν και αυτά δύο στήλες. Αρχικά, πραγματοποιείται 

η διαδικασία της απορρόφησης του CO2 από το κατά αντίθετης κατεύθυνσης ρεύµα στο οποίο 

περιέχεται και στη συνέχεια οδηγείται για απελευθέρωση του δεσµευµένου CO2 και αναγέννηση 

του διαλύτη. Η απορρόφηση στηρίζεται στον νόμο του Henry, το οποίο σημαίνει ότι ο βαθμός 

απορρόφησης εξαρτάται από την θερμοκρασία και την πίεση. Η απομάκρυνση του CO2 με φυσική 

απορρόφηση βασίζεται στην διαλυτότητα. Χαρακτηριστικά μεγαλύτερη μερική πίεση διοξειδίου 

του άνθρακα και μικρότερη θερμοκρασία ευνοούν την διαλυτότητα του CO2 . Οι φυσικοί διαλύτες 

ανακτώνται πολύ πιο εύκολα, είτε µε θέρμανση είτε µε μείωση της πίεσης. Η φυσική απορρόφηση 

πραγματοποιείται σε τιμές από -5 έως -10 ενώ οι θερμοκρασίες αναγέννησης είναι χαμηλότερες 

των 60 °C και παρέχουν τη δυνατότητα απομάκρυνσης του CO2 σε υψηλά ποσοστά δίνοντας 

τελικό προϊόν µε υψηλή καθαρότητα. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι το ποσό της ενέργειας 

που απαιτείται είναι σχετικά χαμηλό. 

Υπάρχουν πολλοί εμπορικά χρησιμοποιούμενοι φυσικοί διαλύτες όπως όπωςς Selexol, Rectisol, 

Purisol, Morphysorb και Fluor. Η Selexol διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί σε αρκετές 

διαδικασίες φυσικού αερίου, για την απομάκρυνση CO2 και H2S για λειτουργία σε χαμηλή 

θερμοκρασία και την αναγέννηση του απορροφητικού με τη μείωση της πίεσης ή διαχωρισμό. Η 

Rectisol διαδικασία ευνοείται όταν εφαρμόζεται σε καυσαέρια που περιέχουν θείο. Τα 

πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν λιγότερο διαβρωτικό και πιο σταθερό απορροφητικό. Επίσης η 

χαμηλή κατανάλωση ενέργειας , η χαμηλή πίεση ατμού, η χαμηλή τοξικότητα αποτελούν επιπλέον 

προτερήματα του συγκεκριμένου διαλύτη. Η Morphysorb είναι μια σχετικά νέα διαδικασία. Το 

βασικό πλεονέκτημα της είναι ότι το κόστος λειτουργίας είναι 30% έως 40% χαμηλότερη από 

εκείνο για την Selexol διαδικασίας. Τέλος η Fluor διαδικασία είναι πιο κατάλληλη για αέρια που 



24 
 

περιέχουν CO2 με μερική πίεση υψηλότερη από 60 psi με το πιο βασικό πλεονέκτημα της να είναι 

η υψηλή διαλυτότητα του CO2 [7]. 

 

2.1.3. Δέσμευση με χρήση μεμβρανών 

Πολλές έρευνες έχουν στραφεί τα τελευταία χρόνια στην ικανότητα δέσμευσης του άνθρακα μέσω 

μεμβρανών. Η δέσμευση με την χρήση μεμβρανών είναι μία ασταμάτητη διεργασία η οποία μπορεί 

να πραγματοποιηθεί όσες φορές χρειάζεται και είναι ιδιαίτερα ελκυστική σε σχέση με τις άλλες 

τεχνολογίες, καθώς δεν απαιτείται θερμότητα για αναγέννηση και ως εκ τούτου δεν επηρεάζει την 

λειτουργία των ατμοτουρμπίνων στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, απαιτεί απλή 

εγκατάσταση και χαμηλό κόστος κεφαλαίου. 

Υπάρχουν πολλά είδη μεμβρανών για το διαχωρισμό αερίων μειγμάτων, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται πορώδεις ανόργανες μεμβράνες, μεμβράνες παλλαδίου, πολυμερείς και ζεολίτη. 

Η αρχή των κεραμικών και μεταλλικών μεμβρανών, είναι ότι μόνο αέρια ενός συγκεκριμένου 

μεγέθους μπορούν να διέλθουν από τους πόρους της μεμβράνης. Έτσι αυτές οι μεμβράνες δρουν 

ως κόσκινο για να διαχωρίσουν το CO2 από το μεγαλύτερο μόρια αερίου. Τα καυσαέρια από 

μονάδα παραγωγής ορυκτών καυσίμων εξέρχονται στην ατμόσφαιρα ενώ το CO2 περνά μέσω της 

μεμβράνης σε ένα άλλο μέρος του θαλάμου όπου συλλέγεται σε χαμηλότερη πίεση (συνήθως 10% 

της πίεσης τροφοδοσίας) [6]. 

 

 

Εικόνα 8: Δέσμευση με την τεχνολογία μεμβρανών [6] 

 



25 
 

2.1.3.1. Μεμβράνες απορρόφησης αερίου 

Εκτός από τις μεμβράνες διαχωρισμού αερίων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο 

υπάρχουν και οι μεμβράνες απορρόφησης αερίου. Αυτές αποτελούνται από μικροπορώδεις 

στερεές μεμβράνες εμποτισμένες με απορροφητικό υγρό. Σε αυτή τη διάταξη, τα αέρια έρχονται 

σε επαφή με τον διαλύτη όπου μόνο το CO2 απορροφάται λόγω της επιλεκτικότητας του διαλύτη. 

Ένα πλεονέκτημα της συγκεκριμένης τεχνολογίας έναντι της χημικής απορρόφησης είναι ότι 

ελαχιστοποιεί διάφορα προβλήματα. Χαρακτηριστικά σε μία διαδικασία διαλυτικής 

απορρόφησης, το υγρό συνυπάρχει με το αέριο, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία 

προβλημάτων όπως είναι η δυσκολία της ροής. Ωστόσο το συγκεκριμένο πρόβλημα μειώνεται 

αισθητά με τη διαδικασία της μεμβράνης απορρόφησης αερίου. Τέλος η χρήση μιας συμπαγούς 

μεμβράνης μπορεί να μειώσει το μέγεθος του εξοπλισμού που απαιτείται για την απορρόφηση του 

CO2 [6]. 

 

 

Εικόνα 9: Μεμβράνες απορρόφησης αερίου [6] 

 

 

2.1.4. Προσρόφηση 

Η προσρόφηση είναι μια φυσική διαδικασία στην οποία άτομα, ιόντα ή μόρια που υπάρχουν από 

μία ουσία(αέριο, υγρό ή διαλυμένο στερεό) προσκολλούνται στην εξωτερική επιφάνεια ενός 

στερεού προσροφητή. Πολλά στερεά έχουν την ικανότητα να συγκρατούν το CO2 στις εξωτερικές 

επιφάνειες τους κάτω από ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. Τέτοια στερεά μπορεί να 
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είναι ο ενεργός άνθρακας, αργιλοφωσφορικοί μοριακοί ηθμοί και ζεολίτες. Ενώ η απορρόφηση 

συνεπάγεται διάλυση του CO2 στον διαλύτη, η προσρόφηση είναι μια ετερογενής διαδικασία. 

Ανάλογα µε τις τιμές της θερμοκρασίας και της πίεσης , μπορεί να πραγματοποιηθεί προσρόφηση 

των αερίων πάνω στις επιφάνειες των στρωμάτων. 

Στο πρώτο στάδιο κατά τη διαδικασία της προσρόφησης, το αέριο μίγμα εισέρχεται σε θάλαμο του 

προσροφητικού υλικού όπου το περιεχόμενο CO2 προσροφάται χημικά ή φυσικά , ενώ όλα τα 

απαέρια του μίγματος απελευθερώνονται. Όταν µία κλίνη κορεστεί πλήρως σε CO2, το αέριο 

τροφοδοτείται σε άλλη κλίνη προσρόφησης, ενώ η πρώτη, πλήρης, αναγεννάται ώστε να 

απομακρυνθεί η προσροφηµένη ποσότητα του CO2. Η αναγέννηση του στερεού υλικού η οποία 

είναι δυνατό να πραγματοποιείται λόγω μεταβολής της πίεσης (Pressure Swing Adsorption) ή λόγω 

µεταβολή της θερμοκρασίας (Temperature Swing Adsorption). 

Η PSA χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση του CO2 από αέρια μίγματα που βρίσκονται σε 

υψηλή πίεση. Συνεπώς η αναγέννηση των συστημάτων προσρόφησης πραγματοποιείται µε τη 

μείωση της πίεσης. Η PSA είναι µια τεχνική δέσμευσης του CO2 που παρουσιάζει ενδιαφέρον 

κυρίως λόγω των χαμηλών απαιτήσεών της σε ενέργεια. 

Από την άλλη μεριά, η TSA πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 60 °C ενώ το 

στερεό υλικό αναγεννάται σε υψηλές θερμοκρασίες (περίπου 200 °C). Σε αντίθεση µε την PSA, 

στη TSA ο χρόνος που απαιτείται για την προσρόφηση του CO2 και την αναγέννηση του 

συστήματος είναι αρκετά μεγάλος [8]. 

 

2.1.4.1. Προσροφητικά Υλικά 

Αρχικά το πιο διαδεδομένο προσροφητικό υλικό είναι ο ζεόλιθος. O ζεόλιθος (zeolite) είναι ένα 

πορώδες φυσικό αργιλοπυριτικό ορυκτό πέτρωμα, που αποτελείται από αλουμίνιο (Al), πυρίτιο 

(Si) και οξυγόνο (O) και χρησιμοποιείται τυπικά σε υψηλές πιέσεις(άνω των 2 bar). Σχηματίζεται 

με φυσικές διεργασίες, σε αρκετές περιοχές του κόσμου, από την αντίδραση ηφαιστειακών τόφφων 

και τοφφικών ιζηματογενών πετρωμάτων με ποτάμια, λιμναία, θαλάσσια ή υπεδάφια νερά. Ο 

ζεόλιθος είναι, από τη φύση του, πορώδες υλικό, επειδή έχει μια κυψελοειδή κρυσταλλική δομή 

με κανάλια, κοιλότητες και 82 υπερκοιλότητες. Οι φυσικοί ζεόλιθοι είναι μικροπορώδη στερεά 

και είναι υδρόφιλοι στο σύνολό τους. Οι ζεόλιθοι έχουν ομοιόμορφο μέγεθος πόρων, γεγονός που 
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οδηγεί στο χαρακτηρισμό τους ως "μοριακά κόσκινα" − περιγράφοντας, τοιουτοτρόπως, την 

ικανότητά τους να προσροφούν επιλεκτικά μικρά μόρια με βάση το μέγεθός τους , ενώ ο ενεργός 

άνθρακας έχει πόρους που οδηγούν σε μικρότερους πόρους και αυτοί με τη σειρά τους οδηγούν 

σε ακόμα μικρότερους πόρους, επ' άπειρον. Επειδή τόσο ο ενεργός άνθρακας όσο και ο ζεόλιθος 

μπορούν να προσροφήσουν είτε νερό είτε/και οργανικά μόρια, τα μόρια με τη μεγαλύτερη 

συνάφεια για το στερεό προσροφητή θα εκτοπίσουν τα άλλα μόρια και θα προσροφηθούν 

εκλεκτικά. Η συνάφεια των ζεολίθων για το νερό εξαρτάται από την αναλογία πυριτίου/αργιλίου 

(Si/Al). Γενικά, όσο υψηλότερη είναι η αναλογία πυριτίου προς αργίλιο (Si/Al), τόσο περισσότερο 

υδρόφοβος χαρακτηρίζεται ο ζεόλιθος. 

Ένα ακόμα προσροφητικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται είναι αυτό των αργιλοφωσφορικών 

μοριακών ηθμών. Ουσιαστικά εμφανίζουν πολλές ομοιότητες με τους ζεόλιθους, οι οποίοι 

περιέχουν πυρίτιο στο δίκτυο τους αντί για φώσφορο, και για αυτό προτάθηκαν ως μέσα για τη 

ρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης, εμφανίζουν αυξημένη σταθερότητα σε υψηλές 

πιέσεις και θερμοκρασίες καθώς και εύκολη αναγέννηση ώστε να χρησιμοποιηθούν για πολλούς 

κύκλους ρόφησης [10]. 

 

2.1.4.2. Δομές οργανικών μετάλλων (Metal organic frameworks, MOFs) 

Εκτός των προηγούμενων μεθόδων προσρόφησης που αναφέρθηκαν υπάρχουν και οι οργανικές 

δομές μετάλλων. Οι μεταλλο-οργανικές δομές (MOFs) έχουν προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον 

τα τελευταία χρόνια λόγω της εξαιρετικά μεγάλης επιφάνειας, καθώς έχουν τη δυνατότητα να 

απορροφούν μεγάλες ποσότητες CO2 το οποίο μπορεί να αναγεννηθεί σε σχετικά χαμηλές 

θερμοκρασίες. Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί πάνω από 600 χημικά και δομικά 

διαφοροποιημένα MOFs. Αν και όπως αναφέρθηκε αυτή η τεχνική παρουσιάζει εξαιρετικές 

ικανότητες απορρόφησης, θα μειωθεί σημαντικά όταν είναι εκτεθειμένα σε ένα μείγμα αερίων. 

Ωστόσο και αυτή η τεχνολογία χρήζει έρευνα και ανάπτυξη για την εμπορευματοποίησή της, 

κυρίως λόγω των διαφόρων προσμίξεων που υπάρχουν στα απαέρια [11]. 

 

2.1.4.3. Ηλεκτρική προσρόφηση 

Εκτός των προηγούμενων μεθόδων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο υπάρχει και 

αυτή της ηλεκτρικής προσρόφησης. Σε αυτήν τη μέθοδο, το CO2 απορροφάται σε ένα μοριακό 
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κόσκινο και στη συνέχεια ένα ηλεκτρικό ρεύμα περνά διαμέσου αυτού για αποτελεσματική 

απελευθέρωση του CO2. Αρχικά τα καυσαέρια εισέρχονται στο θάλαμο προσρόφησης μετά την 

ψύξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η θερμοκρασία των αερίων σε σχέση με την αρχική 

θερμοκρασία των καυσαερίων. Στη συνέχεια ο θάλαμος συμπιέζεται προκειμένου να επιτευχθεί η 

μεγιστοποίηση της προσρόφησης του CO2, ενώ τα υπόλοιπα συστατικά του καυσαερίου 

επιτρέπεται να εξέλθουν από το θάλαμο. Τέλος τα αέρια περνάνε σε μία άλλη στήλη όπου 

πραγματοποιείται η αναγέννηση τους [8]. 

 

2.1.5. Κρυογενικές τεχνολογίες 

Οι κρυογενικές τεχνολογίες εφαρμόζονται κυρίως για τον διαχωρισμό CO2 από ρεύματα υψηλής 

συγκέντρωσης και πίεσης σε CO2, συνήθως πάνω από 50% και οδηγεί σε υψηλή καθαρότητα του 

καυσίμου (>90%). Επίσης το αέριο ρεύμα περιέχει ενώσεις όπως τα οξείδια του αζώτου, του θείου 

και υδρατμούς που παρεμβαίνουν σημαντικά στη ψύξη προκαλώντας προβλήματα διάβρωσης, 

υπερχείλησης, αποφράξεων και μείωση του ρυθμού μεταφοράς θερμότητας. Για το λόγο αυτό το 

καύσιμο πρέπει να καθαριστεί από όλους τους ρύπους και να περιέχει μόνο CO2 και Ν2 πριν την 

ψύξη του. Κατά τη διαδικασία, το μείγμα καυσαερίων συμπιέζεται και ψύχεται ώστε να 

πραγματοποιηθεί αλλαγή φάσης του CO2 μετατρέποντας το σε υγρό ή σε στερεό. Υπό τις 

κατάλληλες συνθήκες το CO2 (το τριπλό σημείο του είναι -56.6οC και 7.4 atm) συμπυκνώνεται 

και παραμένει το αέριο ρεύμα Ν2. Το κύριο πλεονέκτημα της κρυογενικής διαδικασίας είναι η 

παραγωγή υγρού CO2 ως τελικό προϊόν το οποίο είναι έτοιμο για μεταφορά μέσω αγωγών καθώς 

και ενίσχυση της ανάκτησης πετρελαίου (EOR) και ενίσχυση του μεθανίου με βάση τον άνθρακα. 

Επιπλέον, η μη χρήση χημικών τοξικών απορροφητικών υλικών και η δυνατότητα λειτουργίας υπό 

ατμοσφαιρική πίεση συμπεριλαμβάνονται στα θετικά της διαδικασίας. Παρά τα πλεονεκτήματα, η 

μέθοδος είναι εξαιρετικά απαιτητική ως προς τις ενεργειακές απαιτήσεις με αποτέλεσμα να είναι 

οικονομικά μη αποδοτική. Ένα ακόμη μειονέκτημα είναι ότι κάποια συστατικά όπως το νερό 

πρέπει να απομακρυνθούν πριν το αέριο μείγμα ψυχθεί για την αποφυγή εμπλοκών στα 

μηχανήματα. [13]. 
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2.1.6. Συστήματα Αλγών 

Μία εναλλακτική και πρωτοποριακή τεχνική δέσμευσης άνθρακα είναι αυτή των συστημάτων 

αλγών. Τα συστήματα με χρήση μικροαλγών αποτελούν μία μέθοδο βιολογικής δέσμευσης CO2. 

Τα μικροάλγη είναι υδρόβιοι φωτοσυνθετικοί μικροοργανισμοί με την ικανότητα να δεσμεύουν το 

διοξείδιο του άνθρακα πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τα επίγεια φυτά. Τα πλεονεκτήματα αυτής 

της τεχνολογίας βασίζονται στο ότι πρόκειται για μία φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία που 

χρησιμοποιεί άμεσα την ηλιακή ακτινοβολία χωρίς επιπλέον ενεργειακό κόστος ενώ περιλαμβάνει 

και την παραγωγή χρήσιμων παραπροϊόντων κυρίως για υδατοκαλλιέργεια, καλλυντικά, ιατρικά 

φάρμακα, λιπάσματα, με βάση τη βιομάζα. Η δέσμευση CO2 με μικροάλγη μπορεί να εξελιχθεί σε 

μία οικονομικά ανταγωνιστική μέθοδο σε σχέση με τις άλλες τεχνολογίες με χρήση κατάλληλων 

βιο-αντιδραστήρων και τον καθορισμό των κατάλληλων παραμέτρων λειτουργίας [14]. 

 

 

2.2. Δέσμευση πριν την καύση 

Κατά τη σύλληψη πριν από την καύση το καύσιμο αντιδρά με το οξυγόνο ή τον αέρα και σε 

ορισμένες περιπτώσεις με ατμό προκειμένου να παραχθεί το αέριο σύνθεσης (syngas). Το 

συγκεκριμένο αέριο σύνθεσης αποτελείται από υδρογόνο, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του 

άνθρακα και μικρές ποσότητες άλλων αέριων συστατικών όπως είναι το μεθάνιο. Αυτή η 

διαδικασία είναι γνωστή ως αεριοποίηση ή μερική οξείδωση. Το μονοξείδιο του άνθρακα αντιδρά 

με ατμό σε έναν καταλυτικό αντιδραστήρα, που είναι γνωστός ως αντιδραστήρας μετάθεσης νερού 

(water shift reactor),για να αποδώσει CO2 και περισσότερο H2. Το διοξείδιο του άνθρακα στη 

συνέχεια διαχωρίζεται, συνήθως με φυσική ή χημική διαδικασία απορρόφησης, με αποτέλεσμα 

αποσπάται το πλούσιο σε υδρογόνο καύσιμο το οποίο χρησιμοποιείται σε άλλες μελλοντικές 

εφαρμογές. 

Οι δύο κύριες διαδρομές για την παραγωγή αερίου σύνθεσης είναι:  

 

1. Να προστεθεί ατμός στο πρωτεύον καύσιμο, οπότε η διαδικασία ονομάζεται 

≪αναμόρφωση με ατμό≫ 

CxHy + x H2O → x CO + (x+y/2) H2 , ΔΗ = 206 kj/mol 
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2. Να προστεθεί οξυγόνο στο πρωτεύον καύσιμο, οπότε η διαδικασία ονομάζεται≪μερική 

οξείδωση≫ όταν εφαρμόζεται σε αέρια και υγρά και υγρά καύσιμα και ≪αεριοποίηση≫

 όταν εφαρμόζεται σε στερεά καύσιμα 

 

CxHy + x/2 O2 → x CO + (y/2) H2 , ΔΗ = -36 kj/mol 

 

Όσον αφορά τη διαδικασία της μερικής οξείδωσης γίνεται διαχωρισμός από τον αέρα. Στη 

περίπτωση που πραγματοποιείται καύση με ατμό και O2, η διαδικασία ονομάζεται αυτοθερμική 

αναμόρφωση. Σε αυτή την περίπτωση η παραγωγή αερίου σύνθεσης ακολουθείται από την 

αντίδραση μετατόπισης του νερού-αερίου (WGS) για να μετατραπεί το CO σε CO2 και H2 με την 

προσθήκη ατμού 

 

CO + H2O → CO2 + H2, ΔΗ= -41 kj/mol 

 

Όσον αφορά τις διαφορές της δέσμευσης πριν την καύση με την δέσμευση μετά την καύση είναι 

ότι η συγκέντρωση και η πίεση του διοξειδίου του άνθρακα είναι πολύ υψηλότερη στη 

συγκεκριμένη διαδικασία, οπότε ο εξοπλισμός που απαιτείται είναι μικρότερος και αντίστοιχα 

και η ενέργεια αναγέννησης. Επίσης η υψηλή μερική πίεση του CO2 θα μπορούσε να επιτρέψει 

τη χρήση αποτελεσματικότερης δέσμευσης τεχνολογιών όπως η φυσική απορρόφηση το οποίο 

θα μείωνε περαιτέρω την ενεργειακή απαίτηση. Το κύριο μειονέκτημα της συγκεκριμένης 

τεχνολογίας είναι το υψηλό συνολικό κόστος κεφαλαίου το οποίο απαιτείται. 

Καταληκτικά η αρχή της δέσμευσης πριν τη καύση αποτελείται από πέντε βασικά στάδια τα οποί 

φαίνονται στην εικόνα 10:  

i. Διαχωρισμός οξυγόνου από αέρα 

ii. Παραγωγή αερίου σύνθεσης 

iii. Διαχωρισμός CO2 

iv. Συμπίεση CO2 
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v. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας [9] 

 

 

Εικόνα 10: Δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα πριν την καύση [9] 

 

2.3.  Καύση με οξυγόνο αντί αέρα (Oxy-Combustion Capturing) 

Η καύση με καθαρό οξυγόνο είναι μια εναλλακτική τεχνική για τη δέσμευση του CO2 από τις 

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. Το καύσιμο καίγεται σε σχεδόν καθαρό οξυγόνο (πάνω από 

95%) που οδηγεί σε υψηλή συγκέντρωση CO2 στα καυσαέρια. Αρχικά χρησιμοποιείται μια μονάδα 

διαχωρισμού αέρα με σκοπό την παραγωγή οξυγόνου υψηλής καθαρότητας. To οξυγόνο το οποίο 

προκύπτει αναμιγνύεται με ακυκλώμενα καυσαέρια πριν από την καύση προκειμένου να 

διατηρηθεί σε καλές συνθήκες καύσης. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή τα διαθέσιμα σήμερα υλικά 

κατασκευής δεν μπορούν να αντέξουν τις υψηλές θερμοκρασίες που προκύπτουν από την καύση 

του άνθρακα σε καθαρό οξυγόνο (3500℃).  

Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της διαδικασίας είναι ότι τα καυσαέρια αποτελούνται κατά κύριο 

λόγο από διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον εύκολο καθαρισμό του 

καυσαερίου καθώς το νερό μπορεί να απομακρυνθεί πολύ εύκολα . Η συγκεκριμένη διαδικασία 

εμφανίζει υψηλά αποτελέσματα δέσμευσης του άνθρακα της τάξεως του 90%. Επίσης 

εμφανίζονται παρόμοια υψηλά ποσοστά απομάκρυνσης των άλλων απαερίων τα οποία βρίσκονται 

στα καυσαέρια. Ένα σημαντικό μειονέκτημα της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι ότι απαιτείται 

μεγάλη ποσότητα οξυγόνου, δηλαδή ακριβό, τόσο ως προς το κόστος κεφαλαίου όσο και για την 

κατανάλωση ενέργειας [9]. 
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2.4. Δέσμευση άνθρακα από βιομηχανικές μονάδες 

Ένας άλλο σημαντικός παράγοντας αύξησης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αποτελούν οι 

μεγάλες βιομηχανίες για αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαία η δέσμευση του CO2 από αυτές. 

Χαρακτηριστικά, το διοξείδιο του άνθρακα δεσμεύεται από τις συγκεκριμένες μονάδες τα 

τελευταία 80 χρόνια. Ροές βιομηχανικών διεργασιών που παράγουν το περισσότερο CO2 είναι οι 

βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου και χάλυβα. Άλλες τέτοιες ροές με μικρότερα ποσοστά 

εκπομπών επιβλαβών ουσιών είναι ο καθαρισμός του φυσικού αερίου και η παραγωγή ενός 

σύνθετου αερίου (synthesis gas) που περιέχει υδρογόνο για την παρασκευή αμμωνίας, αλκοολών 

και συνθετικών υγρών καυσίμων. 

 

2.4.1. Παραγωγή τσιμέντου 

Η παραγωγή τσιμέντου αποτελεί την βασική πηγή απελευθέρωσης μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου 

του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Προκειμένου να παραχθεί τσιμέντο απαιτούνται μεγάλες 

ποσότητες καυσίμου, έτσι ώστε να μετατραπεί το ανθρακικό ασβέστιο σε οξείδιο του ασβεστίου 

με ταυτόχρονη απελευθέρωση CO2. Τα καυσαέρια από μία τσιμεντοβιομηχανία περιέχουν κατά 

κύριο λόγο 15-30% CO2 κατά όγκο, ποσοστό το οποίο είναι μεγαλύτερο από αυτό που περιέχουν 

καυσαέρια από στατικές πηγές. Ή πιο εμπορικά χρησιμοποιούμενη τεχνική είναι η τεχνολογία 

μετά την καύση η οποία όμως κρύβει ενεργειακά προβλήματα καθώς απαιτείται επιπλέον 

παραγωγή ατμού. Η τεχνολογία καύσης με καθαρό οξυγόνο μπορεί να αποτελέσει μια ελπιδοφόρα 

τεχνική για τη δέσμευση του CO2. [15]. 

 

2.5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων δέσμευσης 

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 

μεθόδων που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους καθώς και οι αντίστοιχες εφαρμογές 

τους. 
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Πίνακας 3: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εφαρμογών [16] 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΥΣΗ (POST 
COMBUSTION) 

 Μπορεί να εφαρμοστεί 
στην πλειοψηφία των 
μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής  

 Δυνατότητα 
τροποποίησης της 
τεχνολογίας 

 Τα ποσοστά δέσμευσης 
φτάνου στο 80-90 % 

 Περιέχεται μικρότερο 
ποσοστό προσμίξεων 

 Το CO2 των 
απαερίων βρίσκεται 
σε ποσοστό 3-15% 
και 1 atm, το οποίο 
απαιτεί 
περισσότερες 
διεργασίες και κατά 
συνέπεια υψηλότερο 
κόστος 

 Η απαίτηση για 
περισσότερο 
ενέργεια για τον 
διαχωρισμό και την 
συμπίεση του CO2 
μειώνει την 
συνολική απόδοση 
της μονάδας κατά 
20-30% 

 Μονάδες 
παραγωγής 
ηλεκτρικής 
ενέργειας 

 Μονάδες 
παραγωγής 
τσιμέντου 

 Διυλιστήρια 
πετρελαίου 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΚΑΥΣΗ (PRE 
COMBUSTION) 

 Το παραγόμενο CO2 
λαμβάνεται σε υψηλή 
συγκέντρωση (15-
60%)και υψηλή πίεση 
το οποίο οδηγεί τον 
φυσικό διαχωρισμό 

 Χαμηλή ενεργειακή 
κατανάλωση και πιο 
γρήγορη μεταφορά 

 Ποσοστά δέσμευσης 
της τάξης του 80-90% 

 

 Εφαρμογή σε λίγες 
μονάδες 

 Δεν υπάρχει 
δυνατότητα 
τροποποίησης της 
τεχνολογίας  

 Υψηλό κόστος 
εξοπλισμού και 
ανάγκη για 
περισσότερα 
υποστηρικτικά 
συστήματα 

 Μονάδες 
παραγωγής 
ηλεκτρικής 
ενέργειας 
(PC,φυσικό αέριο, 
φυσικό αέριο 
συνδυασμένου 
κύκλου) 

 Παραγωγή 
τσιμέντου 

 Μονάδες 
παραγωγής 
αιθανόλης (ethanol 
plants) 

ΚΑΥΣΗ ΜΕ 
ΟΞΥΓΟΝΟ 

 Το παραγόμενο 
CO2 λαμβάνεται 
σε αρκετά υψηλές 

 Απαιτείται υψηλή 
ενεργειακή 
κατανάλωση 

 Σε όλες τις 
υπάρχουσες μονάδες 
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(OXY-
COMBUSTION) 

συγκεντρώσεις 
(>85%) 

 Δυνατότητα 
τροποποίησης της 
υπάρχουσας 
τεχνολογίας 

 Ικανότητα 
δέσμευσης έως και 
100% 

 Μειωμένη 
αποδοτικότητα της 
διεργασίας 

 Αυξημένο κόστος 
λόγω ανάγκης 
επιπρόσθετου 
εξοπλισμού 

 

 

2.6. Κόστος δέσμευσης 

Πρόσφατες μελέτες έχουν αναφερθεί στο κόστος της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα για 

διαφορετικές τεχνολογίες δέσμευσης και για διαφορετικό κάθε φορά καύσιμο που 

χρησιμοποιείται. Χαρακτηριστικά, στο Σχήμα 1 φαίνονται οι διαφορετικές τιμές κόστους ανά τόνο 

CO2 που απαιτούνται για την δέσμευση σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Παρατηρώντας το 

γράφημα γίνεται αντιληπτό ότι σε μία μονάδα IGCC συμφέρει η δέσμευση πριν από την καύση. 

εμφανές (65%) ενώ σε μία μονάδα NGCC το μεγαλύτερο (234%) εντοπίζεται πάλι σε δέσμευση 

πριν την καύση. Ενώ η δέσμευση πριν την καύση σε IGCC και η δέσμευση με oxyfuel σε μονάδα 

κονιοποιημένου άνθρακα (Pulverized Coal) κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα. 
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Σχήμα 1: Κόστος αποφυγής άνθρακα διαφορετικών εγκαταστάσεων [17] 

 

Ενδεικτικά οι τιμές δέσμευσης του άνθρακα καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό στα 

συνολικά κόστη του CCS. Χαρακτηριστικά, σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι τιμές 

κυμαίνονται μεταξύ των 15-75 US$ ανά τόννο CO2, ενώ σε άλλες βιομηχανίες παραγωγής 

τσιμέντου και χάλυβα κυμαίνεται μεταξύ 25-115 US$ ανά t CO2 [17]. 
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3. Μεταφορά δεσμευμένου CO2 

Το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να μεταφερθεί σε αέρια, υγρή και στερεή μορφή. Οι πιο 

εμπορικοί χρησιμοποιούμενοι τρόποι μεταφοράς είναι οι αγωγοί και τα δεξαμενόπλοια για αέριο 

ή υγρό CO2. Αέριο, που μεταφέρεται κοντά στην ατμοσφαιρική πίεση, καταλαμβάνει πολύ όγκο, 

το οποίο καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη μεγάλων εγκαταστάσεων. Προκειμένου λοιπόν να 

μειωθεί ο όγκος του, απαιτείται συμπίεση του αερίου και μεταφορά του μέσω των κατάλληλων 

αγωγών. Ο όγκος του μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο με υγροποίηση, στερεοποίηση ή 

ενυδάτωση. Η υγροποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο βασικές τεχνικές μέσω των LPG 

(liquefied petroleum gas) και LNG (liquefied natural gas). Αντίθετα η στερεοποίηση χρειάζεται 

περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνικές και κατά συνέπεια περισσότερο κόστος. 

Επιπλέον η επιλογή του κατάλληλου τρόπου μεταφοράς εξαρτάται από οικονομικά καθώς και από 

γεωγραφικά κριτήρια. Μια υποσχόμενη μελλοντική επιλογή μεταφοράς, έχει να κάνει με την 

μεταφορά στο πιο κοντινό σημείο αποθήκευσης. 

Όπως αναφέρθηκε, προκειμένου να γίνεται αποτελεσματικά η μεταφορά του διοξειδίου του 

άνθρακα χρειάζεται οι πυκνότητες των αερίων να είναι αντίστοιχες των υγρών φάσεων τους. Για 

τον λόγο αυτόν το CO2 πρέπει να βρίσκεται σε υπερκρίσιμη κατάσταση, το οποίο θα συμβεί όταν 

είναι σε πίεση 1.070 psi (ή 76,3 bar) και θερμοκρασία 88ºF (ή 31,1ºC) όπως φαίνεται και στο 

Σχήμα 2. Τέλος, όπως φαίνεται το διοξείδιο του άνθρακα εξαχνώνεται υπό πίεση περιβάλλοντος 

σε θερμοκρασία 194,5 Κ (-78,5 οC). 

 

Σχήμα 2: Διάγραμμα φάσης καθαρού CO2 [18] 
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Στο παρόν κεφάλαιο θα εξεταστούν οι τρόποι μεταφοράς του άνθρακα, οι πιθανοί κίνδυνοι 

μεταφοράς, οι απαιτήσεις καθαριότητας για το CO2 που θα μεταφερθεί καθώς και το κόστος που 

απαιτείται [18] 

 

3.1. Μεταφορά μέσω αγωγών 

Η σημερινή καθιερωμένη πρακτική είναι η μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων CO2 μέσω αγωγού, 

κυρίως για την ενισχυμένη ανάκτηση πετρελαίου (EOR). Οι αγωγοί μεταφοράς εγκαθίστανται σε 

ερήμους, ορεινές περιοχές, γεωργικές εκτάσεις, καθώς και θάλασσες και ωκεανούς συνολικού 

βάθους 2200 μέτρων. Το συνολικό μήκος του δικτύου αγωγών υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 

3.000 χλμ. και βρίσκεται κυρίως στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Το δίκτυο αυτό μεταφέρει περίπου 

70Mt εκπομπών CO2 και έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 40 χρόνια. Ο πίνακας 4 περιέχει μία λίστα 

αγωγών μεταφοράς που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, με τον πιο παλιό να είναι ο Canyon Reef 

έχοντας έκταση 352km και μεταφέροντας 12000 τόνους(4.4 Mt yr-1). Τέλος η μεταφορά μέσω 

αγωγών εκτός από την δυναμικότητα, εξαρτάται από τις γεωγραφικές συνθήκες, τα θέματα 

ασφαλείας και την τοποθεσία αποθήκευσης [19] 

 

3.2. Μεταφορά μέσω πλοίων 

Αν και η μεταφορά μέσω αγωγών αποτελεί την πλειοψηφία των δικτύων μεταφοράς CO2, σε 

ορισμένες περιπτώσεις η μεταφορά μέσω πλοίων είναι προτιμότερη επιλογή. Η χρήση πλοίων για 

την μεταφορά μεγάλων όγκων διοξειδίου του άνθρακα έχει πολλά κοινά σημεία με την μεταφορά 

υγραερίου (LPG) ή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Τα πλοία αυτά, αναμένεται να έχουν 

παρόμοιο σχεδιασμό με ημι-ψυκτικά δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά LPG 

(σε συνθήκες -50 και 7 bars). Η δυναμικότητα μεταφοράς τέτοιων πλοίων θα κυμαίνεται από 

10.000 έως 40.000 m . Η μεταφορά CO2 μέσω πλοίων προσφέρει ευελιξία, καθώς μπορούν να 

μεταφερθούν αέρια διαφορετικού μεγέθους από διαφορετικές πηγές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

μείωση του κόστους μεταφοράς. Επιπλέον ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η παράδοση σε ταχύτερο χρόνο σε σύγκριση με άλλες μεθόδους [19]. 
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Πίνακας 4: Τεχνικά χαρακτηριστικά αγωγών μεταφοράς CO2 [19] 

 

 

3.3. Σύγκριση μεταξύ πλοίων και αγωγών 

Στο παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται συνοπτικά οι βασικές διαφορές μεταξύ της μεταφοράς του 

δεσμευμένου άνθρακα μέσω πλοίων σε σύγκριση της μεταφοράς με αγωγούς. 

 

Πίνακας 5: Σύγκριση μεταξύ πλοίων και αγωγών [18] 

ΠΛΟΙΑ ΑΓΩΓΟΙ 

 Χαμηλό κόστος κεφαλαίου  Υψηλό κόστος κεφαλαίου 

 Υψηλά λειτουργικά κόστη   Χαμηλά λειτουργικά κόστη 

 Ευέλικτη αλλά μεγαλύτερες 
πιθανότητας κινδύνου 

 Υψηλή αξιοπιστία 

 Γρήγορος χρόνος παράδοσης   Αργές διαδικασίες παράδοσης 
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3.4. Ποιοτικά κριτήρια και καθαρότητα CO2 στην μεταφορά 

Το ρεύμα CO2 το οποίο δεσμεύεται από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιέχει 

διάφορα άλλα απαέρια (H2S, SO2), τα οποία αναφέρονται ως ακαθαρσίες. Το CO2 μετά την 

δέσμευση του, καθαρίζεται και στην συνέχεια συμπιέζεται προκειμένου να μεταφερθεί. Ο 

καθαρισμός του CO2 γίνεται με χρήση τεχνικών φλας, απομακρύνοντας προσμίξεις οι οποίες 

μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στη χωρητικότητα της αποθήκευσης, την εισπιεσιμότητα 

καθώς διάβρωση στους αγωγούς. Επιπλέον, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μίας πιθανής 

διάβρωσης του αγωγού, κρίνεται απαραίτητη η εξωτερική παρακολούθηση του με τη χρήση 

ειδικών συσκευών παρακολούθησης. 

Εκτός από τη μεταφορά CO2, η αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να πληρεί 

ορισμένες προδιαγραφές σχετικά με την καθαρότητα του προκειμένου να αποφευχθούν οι 

κίνδυνοι.. Η οδηγία CCS της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι το μείγμα αερίων που πρόκειται να 

αποθηκευτεί πρέπει να αποτελείται κυρίως από CO2 και η συγκέντρωση των προσμείξεων δεν 

πρέπει να επηρεάζει δυσμενώς την ακεραιότητα της εγκατάστασης αποθήκευσης ή της υποδομής 

μεταφοράς.  

Η σύνθεση του καθαρισμένου καυσαερίου εξαρτάται τόσο από το καύσιμο του σταθμού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και από την διαδικασία δέσμευσης του διοξειδίου του 

άνθρακα που χρησιμοποιείται. Τυπικές ακαθαρσίες, κατανεμημένες σύμφωνα με τον τρόπο 

δέσμευσης και το καύσιμο που καίγεται φαίνονται στον πίνακα [20]. 

 

Πίνακας 6: Τυπικές προσμίξεις απαερίων [20] 
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Ο κάθε φορέας εκμετάλλευσης αγωγών CO2 θεσπίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σύσταση 

του αέριου μίγματος. Χαρακτηριστικά η εταιρία Kinder Morgan, η οποία κατασκευάζει και 

λειτουργεί αγωγούς έχει θέσει η ίδια κάποια πρότυπα για τα μίγματα CO2 που θα μεταφερθούν, τα 

οποία παρατίθεται στον πίνακα . Για την αντοχή των αγωγών απαιτείται ελάχιστη καθαρότητα 

διοξειδίου του άνθρακα 95%. Επιπλέον η χαμηλή συγκέντρωση σε άζωτο είναι σημαντική για την 

ανάκτηση του πετρελαίου, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική για την αποθήκευση. Ένας αγωγός 

μεταφοράς μέσω κατοικημένων περιοχών μπορεί να έχει χαμηλότερη ειδική περιεκτικότητα σε 

H2S για λόγους ασφάλειας . Τέλος περαιτέρω λόγοι για τον περιορισμό των ακαθαρσιών αφορούν 

πτυχές υλικών και διάβρωσης. [21] 

 

Πίνακας 7: Όρια συγκέντρωσης του CO2 [21] 

 

 

3.5. Κίνδυνοι μεταφοράς CO2 

Κατά τη μεταφορά του διοξειδίου του άνθρακα δεν ελλοχεύει κίνδυνος έκρηξης ή ανάφλεξης, 

ωστόσο λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων είναι υπεύθυνο για μία σειρά προβλημάτων. Οι 

επιδράσεις των υψηλών συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα στον άνθρωπο μπορούν να 

περιγραφούν στον πίνακα. Άλλα πιθανά αποτελέσματα περιλαμβάνουν αρνητικές επιπτώσεις στην 

πανίδα και τη χλωρίδα ιδιαίτερα σε πεδινές περιοχές. 
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Πίνακας 8: Αποτελέσματα διάφορων συγκεντρώσεων άνθρακα στον άνθρωπο [21] 

 

 

Ανάλογα με τις διαστάσεις και τα μήκη τους, οι αγωγοί διοξειδίου του άνθρακα μπορούν να 

μεταφέρουν χιλιάδες τόνους συμπιεσμένου CO2. Συνεπώς, η πιθανότητα να εμφανιστεί κάποια 

βλάβη στον αγωγό έχει να κάνει με την διάμετρο του. Χαρακτηριστικά τα περισσότερα 

περιστατικά αναφέρονται σε πολύ μικρούς αγωγούς, διαμέτρου μικρότερης των 100mm που 

εφαρμόζεται κυρίως σε συστήματα διανομής αερίου. Η συχνότητα εμφάνισης βλάβης μειώνεται 

αισθητά για αγωγούς διαμέτρου 500mm και πάνω. 

Προκειμένου να περιοριστούν τυχόν βλάβες των αγωγών διοξειδίου του άνθρακα, απαιτείται η 

θέσπιση μίας σειράς μέτρων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τεχνικές καθαριότητας, 

αδιάκοπη παρακολούθηση για την ύπαρξη τυχόν βλαβών και τεχνικές κατάλληλης συντήρησης 

[22]. 

 

3.6. Κόστος μεταφοράς 

Σε αυτήν την παράγραφο θα εκτιμηθεί το κόστος μεταφοράς που απαιτείται είτε ο δεσμευμένος 

άνθρακας μεταφερθεί με αγωγό, είτε με πλοίο. Στην περίπτωση των αγωγών, το κόστος μεταφοράς 

εξαρτάται από το κόστος κατασκευής(κόστος υλικών, κόστος εξοπλισμού), το κόστος 

εγκατάστασης και το κόστος λειτουργίας(παρακολούθηση του αγωγού, έξοδα συντήρησης). Το 

κόστος υλικού εξαρτάται από τη διάμετρο του αγωγού, το μήκος καθώς και την ποσότητα που 

μεταφέρεται. Επιπλέον παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος είναι η τοποθεσία του, η 

γεωγραφική κατάσταση της περιοχής στην οποία τοποθετείται. Αυτοί οι βασικοί παράγοντες θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν μεταβολές στο κόστος μεταφοράς, με ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις 

για αγωγούς σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. 
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Το Σχήμα 3 δείχνει το κόστος μεταφοράς με αγωγούς σε απόσταση 250km, συναρτήσει του 

ρυθμού ροής μάζας του CO2. Αυτό είναι συνήθως 1-8 US $ / tCO2. Το κόστος του χάλυβα αποτελεί 

βασική συνιστώσα για το κόστος ενός αγωγού, συνεπώς οι διακυμάνσεις αυτού του κόστους θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν αλλαγές και στο συνολικό οικονομικό κόστος των αγωγών. 

 

 

Σχήμα 3: Κόστος μεταφοράς χερσαίων και θαλάσσιων αγωγών, σε US $ ανά τόνο άνθρακα για 
250 km συναρτήσει της μαζικής παροχής του CO2. [23] 

 

Το Σχήμα 4 συγκρίνει το κόστος μεταφοράς χερσαίων και θαλάσσιων αγωγών με την μεταφορά 

με πλοία και δείχνει την απόσταση εξισορρόπησης. Χαρακτηριστικά η μεταφορά με πλοίο γίνεται 

ανταγωνιστική ως προς το κόστος σε σύγκριση με την μεταφορά με αγωγούς σε μεγάλες 

αποστάσεις (πάνω από 700km) και για μικρές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Η απόσταση 

ισορροπίας, δηλαδή η απόσταση για την οποία το κόστος ανά τρόπο μεταφοράς είναι το ίδιο είναι 

περίπου τα 1000km όπως φαίνεται και στο παρακάτω Σχήμα [23]. 
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Σχήμα 4: Κόστος μεταφοράς CO2 με χρήση χερσαίων, υπεράκτιων αγωγών και πλοίων συναρτήσει 
της απόστασης για τη μεταφορά 6 Mt CO2/έτος [23] 
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4. Γεωλογική αποθήκευση του CO2 

4.1. Εισαγωγή 

To CO2 μπορεί να αποθηκευτεί σε γεωλογικούς σχηματισμούς όπως βαθείς αλατούχους 

υδροφορείς, εξαντλημένα κοιτάσματα πετρελαίου/φυσικού αερίου, μη εμπορικά κοιτάσματα 

γαιάνθρακα. Αυτή τη στιγμή, η γεωλογική αποθήκευση θεωρείται η πιο βιώσιμη επιλογή για την 

αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική 

μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Μια τυπική γεωλογική αποθήκη μπορεί να κρατήσει 

δεκάδες εκατομμύρια τόνους CO2 παγιδευμένους με διάφορους φυσικούς και χημικούς 

μηχανισμούς. Επιπλέον η τεχνολογία αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς 

σχηματισμούς θεωρείται μία σχετικά ασφαλής λύση αφού κατά κανόνα χρησιμοποιούνται 

κοιλότητες ήδη χρησιμοποιημένες και συνεπώς είναι γνωστά τα δομικά χαρακτηριστικά τους και 

η συμπεριφορά τους από γεωλογικές μελέτες. Η κυριότερη ανησυχία σχετικά με την λύση αυτή 

είναι πιθανές διαρροές και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από μία τέτοια αστοχία. 

Η γεωλογική αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα άρχισε να κάνει τα πρώτα της βήματα στα 

τέλη της δεκαετίας του 1970 όπου στην πορεία άρχισε να μελετάται όλο και πιο πολύ με 

αποτέλεσμα στα τέλη του 1990 να εφαρμόζεται από πολλές χώρες. Αρχικά το 1996 στη Βόρειο 

Θάλασσα της Νορβηγίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη εφαρμογή της δέσμευσης και αποθήκευσης 

του άνθρακα. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα έργο το οποίο η αποθήκευση λάμβανε μέρος 1000 

μέτρα κάτω από τον πυθμένα της Θάλασσας. Στη συνέχεια το 2000, κατασκευάστηκε ένα έργο 

επάληψης πετρελαίου γνωστό ως Weyburn και συνέβαλε τόσο στην αποθήκευση του άνθρακα όσο 

και στην ανάκτηση του πετρελαίου. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί παράδειγμα για άλλες χώρες 

σχετικά με την παρακολούθηση της γεωλογικής αποθήκευσης [24]. 
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4.2. Τεχνολογίες αποθήκευσης CO2 

Για να αποτελέσει η αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα λύση απέναντι στην κλιματική 

αλλαγή και κατ' επέκταση στην υπερθέρμανση του πλανήτη, βασική προϋπόθεση αποτελεί η 

παραμονή του άνθρακα στον ταμιευτήρα για πολλά χρόνια. Επίσης πρέπει να μην επηρεάζει 

δυσμενώς το περιβάλλον, να έχει χαμηλό κόστος και να συμμορφώνεται στις διεθνείς 

προδιαγραφές. Οι κύριες επιλογές για την γεωλογική αποθήκευση όπως φαίνονται και στην εικόνα 

11 είναι:  

• Εξοφλημένα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου (Depleted oil and gas 

reservoirs) 

• Χρήση του CO2 στην ανάκτηση του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου 

(Enhanced Oil Recovery (EOR), Enhanced Gas Recovery (EGR)) 

• Υδροφόροι ορίζοντες σε αλατούχο νερό (Deep unused saline 

water- saturated reservoir rocks) 

• Μεγάλου βάθους μη εκμεταλλεύσιμα στρώματα γαιάνθρακα (Deep unminable coal 

seams) 

• Χρήση του CO2 για την Επαύξηση της Απόληψης Μεθανίου (Enhanced coal bed 

methane recovery, ECBM)) 

• Άλλες δυνατότητες (βασάλτες, κοιλότητες, βιτουμενιούχοι σχιστόλιθοι) [25] 
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Εικόνα 11: Πιθανά μέρη αποθήκευσης του CO2 [25] 

 

4.3. Χωρητικότητα ταμιευτήρων αποθήκευσης 

Οι ταμιευτήρες αποθήκευσης CO2 θα πρέπει να διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα ενώ παράλληλα 

θα πρέπει να εξασφαλίζουν και την ασφάλεια της αποθήκευσης. Ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος 

χώρος αποθήκευσης του άνθρακα αποτελεί εκείνος της απόληψης πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μεγάλη χωρητικότητα που τις χαρακτηρίζει καθώς και στο 

γεγονός ότι η διαμόρφωση τους είναι τέτοια που απαγορεύει την μετακίνηση του αερίου μέσα στον 

ταμιευτήρα και ως εκ τούτου στην καλύτερη ασφάλεια του. Χαρακτηριστικά, η χωρητικότητα για 

τους υδροφόρους ορίζοντες φτάνει περίπου στους 400 - 10000 Gt CO2, για τους ταμιευτήρες 

πετρελαίου και φυσικού αερίου περίπου στους 473 -1152 Gt CO2, ενώ για τα στρώματα 

κοιτασμάτων μη εξορυγμένου γαιάνθρακα περίπου στους 5 - 267 Gt CO2. Παράλληλα οι εκπομπές 

του CO2 στην ατμόσφαιρα παγκοσμίως υπολογίζονται, γύρω στους 24 Gt τον χρόνο ενώ έχουν 

αυξανόμενη τάση [24] 
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Πίνακας 9: Χωρητικότητα γεωλογικών ταμιευτήρων για αποθήκευση του CO2 
παγκοσμίως [24] 

 

 

 

4.4. Εξαντλημένα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου 

Τα εξαντλημένα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου αποτελούν υποψήφιους για 

αποθήκευση του CO2 για πολλαπλής λόγους. Αρχικά, το πετρέλαιο και το αέριο που αποθηκεύεται 

μένει για πολλά χρόνια μέσα στον ταμιευτήρα χωρίς να μετακινείται, γεγονός που τονίζει την 

ασφάλεια του. Δεύτερον, το κόστος εξερεύνησης τους είναι αρκετά χαμηλό, ενώ η γεωλογική δομή 

και οι φυσικές ιδιότητες των περισσοτέρων κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου. Τρίτον, υπάρχει 

αρκετή γνώση της συγκεκριμένης αποθήκευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου σχετικά με την 

κίνηση των ρευστών και τους μηχανισμούς παγίδευσης τους. Τέλος μερικές υποδομές και των 

γεωτρήσεων υπάρχουν ήδη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις διεργασίες αποθήκευσης του 

CO2.  

Οι εξαντλημένες πηγές αερίων αποτελούν αξιόλογη επιλογή αποθήκευσης καθώς υπάρχει η 

δυνατότητα ανάκτησης έως και 95% φυσικού αερίου. Ωστόσο σχετικά με τους ταμιευτήρες 

πετρελαίου δεν έχουν τα ίδια αποτελέσματα με εκείνους του φυσικού αερίου Χαρακτηριστικά οι 

συγκεκριμένοι χώροι αποθήκευσης μπορούν να φτάσουν μέχρι και 75% ανάκτησης πετρελαίου 

γεγονός που τους καθιστά λιγότερο επιθυμητούς .  

Τέλος υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψιν, τα οποία αφορούν κυρίως το 

περιβάλλον καθώς και την ασφάλεια τέτοιων έργων. Το διοξείδιο του άνθρακα όταν βρίσκεται σε 

υψηλές συγκεντρώσεις είναι βαρύτερο του αέρα, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να αποθηκεύεται 

σε κοιλότητες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στο σχεδιασμό τέτοιων 

αποθηκευτικών έργων. Επιπλέον επιβάλλεται να γίνεται διαρκής παρακολούθηση, προκειμένου 
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να αποφευχθούν τυχόν διαρροές οι οποίες θα προκαλέσουν προβλήματα στις υπόγεια αποθήκευση 

CO2. 

 

4.5. Αποθήκευση σε ενεργούς ταμιευτήρες πετρελαίου (EOR) 

Η ανάκτηση πετρελαίου (EOR) μέσω της εισπίεσης CO2 προσφέρει οικονομικά κέρδη λόγω της 

αύξησης της παραγωγής πετρελαίου. Από το αρχικό πετρέλαιο που βρίσκετε παγιδευμένο στους 

ταμιευτήρες, το 5-40% συνήθως ανακτάται πρωτογενώς. Ένα επιπρόσθετο 10-20% της αρχικής 

ποσότητας πετρελαίου μπορεί να ανακτηθεί δευτερογενώς με εισπίεση H2O. Τέλος με χρήση 

τριτογενών μεθόδων παραγωγής υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης 7-23% του αρχικού 

πετρελαίου. 

Έχουν προταθεί πολλά συστήματα εισπίεσης CO2, μεταξύ της οποίας παρουσιάζεται η συνεχής 

εισπίεση CO2 ή εναλλαγής εισπίεσης νερού και εισπίεσης αερίου CO2. Η μετατόπιση του 

πετρελαίου από το εισπιεζόμενο CO2 βασίζεται στην κατάσταση του ρεύματος CO2 και του 

πετρελαίου τα οποία εξαρτώνται ιδιαιτέρως από τη θερμοκρασία, την πίεση του αποθηκευτικού 

χώρου καθώς και τη σύσταση του αργού πετρελαίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει η 

δυνατότητα ανάκτησης ενός ποσοστού της τάξης 50% και έως 67% του CO2 το οποίο ξανά 

εισάγεται μέσα στον ταμιευτήρα [25]. 
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Εικόνα 12: Διαδικασία ανάκτησης πετρελαίου με εισαγωγή CO2 [25] 

 

Οι αποθήκες πετρελαίου χρειάζεται να ικανοποιούν περισσότερες προϋποθέσεις για την 

αποτελεσματικότερη αποθήκευση του CO2 για διεργασίες EOR . Γενικά, ο χώρος αποθήκευσης 

θα πρέπει να φτάνει το ελάχιστο τα 800 μέτρα. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πίεση του 

ταμιευτήρα, καθώς αποτελεί κύριο παράγοντα στη διαλυτότητα του διοξειδίου του άνθρακα στο 

πετρέλαιο και κατ επέκταση στην ανάκτηση του. Επίσης για την ανάμιξη του διοξειδίου του 

άνθρακα με το πετρέλαιο σημαντικό παράγοντα αποτελεί και η βαρύτητα του πετρελαίου. 

Χαρακτηριστικά για πετρέλαια βαρύτητας 15-25 API, η ανάμιξη είναι μέτρια ενώ για βαρύτητα 

25-48 API η ανάμιξη χαρακτηρίζεται ως πλήρης.  

Επιπλέον προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτυχώς η ανάκτηση πετρελαίου παίζει ρόλο και το 

πάχος του εν λόγω αποθηκευτικού χώρου. Ενδεικτικά, είναι απαραίτητο ο ταμιευτήρας να είναι 

λεπτού πάχους (μικρότερο από 20m) , να είναι με κλίση και ομογενής. Στην περίπτωση που ο 

ταμιευτήρας είναι ετερογένης επηρεάζεται δυσχερώς η αποδοτικότητα της αποθήκευσης. Η 

διαφορά πυκνότητας μεταξύ του CO2 και του πετρελαίου προκαλεί την κίνηση του αερίου μέσα 

στο ταμιευτήρα. Αυτή η αρνητική εξέλιξη γίνεται εντονότερη όταν ο ταμιευτήρας είναι ομοιογενής 

και έχει υψηλή διαπερατότητα. Συνεπώς, η ετερογένεια του ταμιευτήρα μπορεί να είναι και θετική, 
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περιορίζοντας την ανοδική πορεία του CO2 στην κορυφή και αναγκάζοντάς το να εξαπλωθεί 

πλευρικά, δίνοντας έτσι πιο πλήρη εισβολή στο σχηματισμό και μεγαλύτερο δυναμικό 

αποθήκευσης [25]. 

 

4.6. Αποθήκευση σε αλατούχους υδροφόρους ορίζοντες 

Η αποθήκευση του CO2 σε βαθείς υδροφόρους ορίζοντες, αποτελεί μία εναλλακτική μέθοδο 

αποθήκευσης του άνθρακα. Αυτοί οι ταμιευτήρες προτιμούνται εξαιτίας της τεράστιας ποσότητας 

νερού που τους χαρακτηρίζει γεγονός το οποίο ενισχύει τις δυνατότητες αποθήκευσης λόγω της 

διαλυτότητας του άνθρακα στο νερό. Οι συγκεκριμένοι χώροι καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο νερού 

υψηλής αλατότητας και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας. 

Ωστόσο, εξαιτίας της αύξησης της συγκεκριμένης ενέργειας οι τοποθεσίες που χαρακτηρίζονται 

από έντονη γεωλογική ενέργεια δεν είναι οι πλέον κατάλληλες.. Χαρακτηριστικά, περιοχές που 

παρουσιάζουν καλές δυνατότητες γεωθερμικής ενέργειας είναι ακατάλληλες λόγω εμφάνισης 

υψηλών ρωγμών και απότομη αύξηση της θερμοκρασίας ανάλογα με το βάθος. Άρα όπως φαίνεται 

η πίεση, η θερμοκρασία και η ακεραιότητα της δομής παγίδευσης αποτελούν καθοριστικούς 

παράγοντες. Συνεπώς σε βάθη μεγαλύτερα των 800 μέτρων η θερμοκρασία και η πίεση του 

διοξειδίου του άνθρακα θα είναι πάνω από την υπερκρίσιμη πίεση, η οποία είναι επιθυμητή από 

άποψη αποθήκευσης. 

Το έργο εφαρμογής στη Βόρεια Θάλασσα αποτελεί το πιο ενδεικτικό παράδειγμα αποθήκευσης 

CO2 στου εν λόγω αποθηκευτικούς χώρους. Επίσης είναι από τους ταμιευτήρες εκείνους οι οποίοι 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Περίπου 1 Mt CO2 

αποφεύγεται ετησίως από το παραγόμενο φυσικό αέριο και εκχύεται σε ένα βαθύ υδροφόρο στο 

Νορβηγικό τμήμα της Βόρειας θάλασσας σε απόσταση 200km από το κοίτασμα Sleipner Vest. Το 

συγκεκριμένο έργο αποτελεί το πρώτο έργο αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και αργότερα 

δημιουργήθηκαν και άλλα παρόμοια έργα όπως φαίνεται στον πίνακα . Τέλος, Το εκχυλισμένο 

CO2 εγχέεται απευθείας σε έναν υδροφόρο ορίζοντα βάθους 1.000 μέτρα. Χαρακτηριστικά, κάθε 

χρόνο αποθηκεύονται ένα εκατομμύριο τόνοι CO2. [26]. 
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Εικόνα 13: Διάγραμμα διαδικασίας διαχωρισμού και επανεισπίεσης CO2 σε υπερκείμενο 
υδροφόρο [26] 

 

4.7. Μη εμπορικά κοιτάσματα άνθρακα 

Οι γαιάνθρακες περιέχουν ρωγματώσεις που τους προσδίδουν αυξημένη διαπερατότητα στο 

σύστημα. Μεταξύ των ρωγματώσεων, ο στερεός άνθρακας είναι ικανός να απορροφά διάφορα 

μόρια αερίου, εξαιτίας ενός μεγάλου αριθμού μικροπόρων που διαθέτει. Στους γαιάνθρακες έτσι 

προσδίδονται αέρια με την ικανότητα τεράστιων ποσοτήτων μεθανίου ανά τόνο γαιάνθρακα σε 

συνθήκες πίεσης που επικρατούν σε συνθήκες γαιάνθρακα. Επιπλέον μπορούν να απορροφούν 

περισσότερες ποσότητες CO2 παρά μεθανίου. Χαρακτηριστικά όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

Σχήμα το αέριο που αποθηκεύεται στον πίνακα άνθρακα αντιστοιχεί περίπου στο 95-98 % του 

αερίου στα κοιτάσματα άνθρακα. Επιπλέον, ο ογκομετρικός λόγος CO2/CH4 κυμαίνεται ενδέχεται 

να κυμανθεί από ένα μέχρι και 10 ανάλογα με την κατάσταση του γαιάνθρακα Το αέριο CO2 το 

οποίο εισάγεται μέσω των γεωτρήσεων εντός των ρωγμών του άνθρακα, διαχέεται και προσροφάτε 

στην επιφάνεια των μικροπόρων, εκλύοντας συνεπώς διάφορα μόρια άνθρακα. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα την ανάκτηση του μεθανίου [27]. 
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Σχήμα 5: Περιπτώσεις απορρόφησης διάφορων αερίων με χρήση άνθρακα [27] 

 

 

Το CO2 έχει εισπιεστεί επιτυχώς σε διάφορα παγκόσμια έργα εφαρμογής, σε αρκετά μεγάλα μέτα 

κάτω από τον έδαφος. Συγκεκριμένα αποθηκεύονται περισσότεροι από 100.000 τόνοι CO2 ανά 

τρία χρόνια. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες σχετικά με την παραγωγή μεθανίου από κοιτάσματα 

άνθρακα μέσω της εισαγωγής διοξειδίου του άνθρακα. Η συγκεκριμένη μελέτη θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα ανάκτησης μεθανίου και δέσμευσης άνθρακα. 

Χαρακτηριστικά, η εισπίεση CO2 σαν μέθοδο μεθανίου παρουσιάζει την ικανότητα 90% 

ανάκτησης του μεθανίου συγκριτικά με το 50% ανάκτησης με χρήση συμβατικών μεθόδων [24]. 
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Εικόνα 14: Τεχνολογία ECBMR χρησιμοποιώντας CO2 [24] 

 

4.8. Βασάλτες 

Οι βασάλτες αν και αποτελούν δευτερεύοντα σχηματισμό αποθήκευσης άνθρακα, 

αντιπροσωπεύουν έναν εξαιρετικά μεγάλο όγκο για αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, η οποία 

γίνεται με την παρουσία διάφορων χημικών αντιδράσεων με τα μέταλλα των πετρωμάτων. 

Συνήθως χαρακτηρίζονται από μικρές αποδόσεις διαπερατότητας γεγονός το οποίο καθιστά το 

διοξείδιο του άνθρακα ικανό να φύγει εκτός του αποθηκευτικού χώρου. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 

διάφορες δυνατότητες παγίδευσης, καθώς το CO2 είναι πιθανόν να αντιδράσει με πυριτικά ορυκτά 

του βασάλτη σχηματίζοντας έτσι ανθρακικά ορυκτά [26] 

 

4.9. Αποθήκευση στους ωκεανούς 

Όσον αφορά την αποθήκευση του αερίου εντός του πυθμένα του ωκεανού, εναποτίθενται ένα αέριο 

υψηλότερης πυκνότητας του νερού γεγονός το οποίο συμβάλει στην αποθήκευση του εντός του 

πυθμένα. Αρχικά το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να εισαχθεί μέσω μίας συσκευής σε βάθη 1.000 

έως 2.000 μέτρα. Από τα συγκεκριμένα βάθη το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να διαλυθεί στο 

νερό σε βάθη των 500 μέτρων. Πειράματα σε εργοστάσια, έχουν δείξει ότι μία ταινία ένυδρων 



54 
 

ουσιών μπορεί να σχηματιστεί γύρω από το υδάτινο CO2, με αποτέλεσμα να γίνεται βαρύτερο από 

το νερό του ωκεανού και να ωθείται στον πυθμένα. Χαρακτηριστικά, το διοξείδιο του άνθρακα 

εισπίεται σε βάθη μεγαλύτερα των 3.000 μέτρων το οποίο οδηγεί στην δημιουργία είτε 

υποθαλάσσιων είτε στάσιμων λιμνών οδηγώντας έτσι στην μόνιμη παραμονή του στον ωκεάνιο 

πυθμένα μέχρι και 1.000 χρόνια. Τέλος με την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα στον 

ωκεανό υπάρχει η δυνατότητα μόνιμης παγίδευσης του, εκτός και αν υπάρξει πρόβλημα κατά την 

διάρκεια εισαγωγής του[24]. 

 

 

 
Εικόνα 15: Αποθήκευση στον ωκεανό [24] 

 

4.10.  Η επίδραση των προσμίξεων στην αποθήκευση CO2 

Η παρουσία προσμίξεων εκτός από την δέσμευση και την μεταφορά που αναφέρθηκαν σε 

προηγούμενες παραγράφους, επηρεάζει και τη διαδικασία της γεωλογικής αποθήκευσης. Οι 

προσμίξεις αερίων στο ρεύμα CO2 επηρεάζει τον όγκο της αποθήκευσης μίας ποσότητας, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται η ικανότητα αποθήκευσης, λόγω της έκτασης που καταλαμβάνουν τα 

συγκεκριμένα αέρια. Επιπλέον, ανάλογα με το που αποθηκεύεται, η ύπαρξη των προσίξεων μπορεί 

να δημιουργήσει διάφορα αρνητικά αντίκτυπα. 
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Στην μέθοδο ανάκτησης πετρελαίου οι ακαθαρσίες προκαλούν προβλήματα στην δυνατότητα 

ανάκτησης του πετρελαίου εξαιτίας της χαμηλής ικανότητας ανάμιξης με το πετρέλαιο. 

Χαρακτηριστικά, το μεθάνιο και το άζωτο είναι υπεύθυνα για την ύπαρξη τέτοιων αποτελεσμάτων 

σε αντίθεση με τα οξείδια του θείου τα οποί συμβάλλουν θετικά στη διαδικασία ανάκτησης.  

Όσον αφορά την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα σε βαθείς υδροφόρους ορίζοντες, η 

ύπαρξη προσμίξεων στο αέριο προκαλεί προβλήματα στην δυνατότητα αποθήκευσης καθώς 

δυσχεραίνει την ταχύτητα αποθήκευσης. Επίσης , στη συγκεκριμένη περίπτωση αποθήκευσης 

ενισχύεται η αποβολή δυσμενών αερίων όπως οξειδίων του θείου. Τα συγκεκριμένα αέρια είναι 

υπεύθυνα για την παρουσία δυσμενών καταστάσεων τόσο στην υλοποίηση των χημικών 

αντιδράσεων όσο και στο περιβάλλον. 

Τέλος στην αποθήκευση CO2 σε σχισμές γαιάνθρακα, οι προσμίξεις επιφέρουν εξίσου και 

αρνητικά και θετικά αποτελέσματα. Για ένα ρεύμα αερίου που περιέχει H2S ή SO2 και 

αποθηκεύεται στους συγκεκριμένους ταμιευτήρες, η ύπαρξη των αερίων μειώνει τη δυνατότητα 

της αποθήκευσης [29]. 
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5. Εκτιμώμενος αποθηκευτικός χώρος 

Ως αποθηκευτικός χώρος ορίζεται ο όγκος των πόρων που βρίσκονται στους γεωλογικούς 

αποθηκευτικούς χώρους. Οι εκτιμήσεις του αποθηκευτικού χώρου, σε αντίθεση με την εκτίμηση 

της αποθηκευτικής χωρητικότητας, δεν επηρεάζονται από οικονομικές αλλαγές και εξαρτώνται 

μόνο φυσικούς περιορισμούς με σκοπό τον καθορισμό του προσιτού τμήματος του υπεδάφους. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα των φυσικών περιορισμών περιλαμβάνουν την ανάμιξη του CO2 

με το νερό, το διαχωρισμό λόγω βαρύτητας, τις πιέσεις των ρωγματώσεων και τη ικανότητα 

παγίδευσης. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο κάθετο πάχος του σχηματισμού, στο πορώδες 

που διατίθεται για αποθήκευση και στο ποσοστό του συνολικού χώρου που καταλαμβάνει το 

εισερχόμενο CO2. 

 

5.1. Εκτίμηση του αποθηκευτικού χώρου σε κοιτάσματα πετρελαίου και 
φυσικού αερίου 

Τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν πολλές αποθηκευτικές ικανότητες γεγονός 

που τους καθιστά εξαιρετικούς χώρους. Οι κύριοι μηχανισμοί παγίδευσης περιλαμβάνει την 

παγίδευση λόγω δομής και η παγίδευση λόγω διαλυτοποίησης . Η εκτίμηση του αποθηκευτικού 

χώρου στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι πιο εύκολα εφικτή για μελέτη εξαιτίας της ευρείας 

γνώσης που υπάρχει σχετικά με την παραγωγή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου [28]. 

Η εκτίμηση του ταμιευτήρα πετρελαίου βασίζεται σε διάφορα δεδομένα τα οποία φαίνονται στην 

εξίσωση 1:  

 

 GCO2 = A · hn·φe· (1-Sw) · B ·ρ · E (1) 

 

όπου, 

GCO2 (μάζα): Εκτίμηση της αποθηκευτικής ικανότητας CO2 του πεδίου πετρελαίου και φυσικού 

αερίου. 

Α (επιφάνεια): επιφάνεια αποθήκευσης του CO2. 

hn (μήκος): Καθαρό ύψος της στήλης του πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσα στον ταμιευτήρα. 
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φe (αδιάστατο μέγεθος): Πορώδες, επί του όγκου που ορίζεται από το καθαρό πάχος . 

Sw (αδιάστατο μέγεθος): Μέση τιμή κορεσμού σε νερό εντός της συνολικής έκτασης (Α) επί το 

καθαρό πάχος (hn). 

Β (αδιάστατο μέγεθος): Συντελεστής όγκου ταμιευτήρα (μετατρέπει τον όγκο του πετρελαίου ή 

αερίου στον αντίστοιχο όγκο που καταλαμβάνει σε συνθήκες ταμιευτήρα . 

ρ (μάζα/ μήκος στον κύβο): Πυκνότητα του CO2 σε πίεση και θερμοκρασία στις συνθήκες 

αποθήκευσης . 

Ε (αδιάστατο μέγεθος): Συντελεστής απόδοσης που αντιπροσωπεύει το κλάσμα του συνολικού 

όγκου πόρων από τον οποίο έχει παραχθεί πετρέλαιο και / ή φυσικό αέριο αλλά δεν μπορεί να 

καταληφθεί από CO2  

 

5.2. Εκτίμηση του αποθηκευτικού χώρου σε αλατούχους υδροφόρους 
σχηματισμούς 

Ένας αλατούχος υδροφόρος ορίζοντας χαρακτηρίζεται ως ένα διαπερατό πέτρωμα το οποίο 

αποτελεί μία ελπιδοφόρα λύση για την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα. Οι μηχανισμοί 

παγίδευσης στη συγκεκριμένη περίπτωση εστιάζονται κατά κύριο λόγο στην παγίδευση λόγω 

δομής και την υδροδυναμική [28]. 

Η εκτίμηση του ταμιευτήρα βασίζεται στην εξίσωση 2:  

 GCO2 = At · hg· φtot · ρ · E (2) 

Όπου, 

GCO2 (Μάζα): Εκτίμηση της αποθηκευτικής ικανότητας CO2 του αλατούχου σχηματισμού 

At (επιφάνεια): Γεωγραφική ζώνη που καθορίζει τη λεκάνη ή την περιοχή που αξιολογείται για 

την εκτίμηση της αποθηκευτικής ικανότητας 

hg (Μήκος): Μικτό πάχος του σχηματισμού για την οποία αξιολογείται η αποθηκευτική ικανότητα 

εντός της λεκάνης ή της περιοχής που ορίζεται από την At 

φtot (αδιάστατο μέγεθος): Πορώδες, επί του όγκου που ορίζεται από το καθαρό πάχος 
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ρ (μάζα/ μήκος στον κύβο): Πυκνότητα του CO2 σε πίεση και θερμοκρασία στις συνθήκες 

αποθήκευσης στον συγκεκριμένο σχηματισμό κατά μέσο όρο σύμφωνα με hg και Αt 

Ε (Ποσοστό): Συντελεστής απόδοσης αποθήκευσης του CO2 που αντιπροσωπεύει το κλάσμα του 

συνολικού όγκου πόρων που καταλαμβάνεται από το CO2. 

 

5.3. Εκτίμηση του αποθηκευτικού χώρου σε κοιτάσματα γαιάνθρακα 

Η αποθήκευση του CO2 σε ταμιευτήρες άνθρακα μπορεί να συμβάλλει τόσο στην αποτελεσματική 

αποθήκευση του άνθρακα όσο και στην ανάκτηση του παραγόμενου μεθανίου.. H ανάκτηση του 

μεθανίου είναι υποχρεωτική δεδομένου ότι πρόκειται για ένα πολύ πιο ισχυρό αέριο θερμοκηπίου 

από το CO2 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου για την παραγωγή άλλων προϊόντων [28]. 

Η εκτίμηση αποθήκευσης αναπαριστάται στην εξίσωση (3):  

 GCO2 = A · hg· Cs· ρs, max· E 

Όπου, 

GCO2 (Μάζα): Εκτίμηση της αποθηκευτικής ικανότητας CO2 του για ένα ή περισσότερα 

στρώματα άνθρακα 

A (επιφάνεια): Γεωγραφική περιοχή της λεκάνης του άνθρακα όπου εκτιμάται η αποθηκευτική 

ικανότητα. 

hg (Μήκος): Πάχος των στρωμάτων γαιάνθρακα ,για τα οποία γίνεται η εκτίμηση της 

αποθηκευτικής ικανότητας, εντός της γεωγραφικής περιοχής (Α) της λεκάνης. 

Cs (Ποσοστό): Κλάσμα του προσροφημένου CO2 ανά μονάδα του άνθρακα υπό συνθήκες 

δεξαμενής 

ρs,max (μάζα/ μήκος στον κύβο): Μέση πυκνότητα προσροφημένου CO2 (η οποία ορίζεται ως η 

μάζα του CO2 που προσροφήθηκε, προς τον όγκο του γαιάνθρακα που την προσρόφησε, εξαρτάται 

από τα χαρακτηριστικά του γαιάνθρακα και την θερμοκρασία, αλλά εδώ χρησιμοποιείται η μέγιστη 

(max) τιμή που μπορεί να λάβει για έναν δεδομένο σχηματισμό) 

E (Ποσοστό): Συντελεστής απόδοσης αποθήκευσης CO2 που αντιπροσωπεύει το κλάσμα του 

ολικού όγκου άνθρακα, που έρχεται σε επαφή με το CO2. 
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6. Μηχανισμοί παγίδευσης CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς 

Μετά την εναπόθεση του διοξειδίου του άνθρακα μέσα στον αποθηκευτικό χώρο, απαιτείται η 

ύπαρξη ορισμένων μηχανισμών παγίδευσης, εξασφαλίζοντας έτσι την μόνιμη αποθήκευση του. Οι 

συγκεκριμένοι μηχανισμοί αποτελούνται από μια σειρά τόσο φυσικών όσο και γεωχημικών 

διαδικασιών όπως φαίνεται και στο Σχήμα 6. Οι περισσότερο επιθυμητές τοποθεσίες είναι εκείνες 

στις οποίες το διοξείδιο του άνθρακα διατηρείτε για πολλά χρόνια μέσα στον αποθηκευτικό χώρο. 

Σε αυτό συμβάλλουν τα εξής:  

 Το CO2 παγιδεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από πέτρωμα μεγάλου πάχους 

 Το CO2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ορυκτό καύσιμο 

 Το CO2 απορροφάται στις επιφάνειες των κοιτασμάτων γαιάνθρακα 

 Συνδυασμός φυσικών και γεωχημικών μηχανισμών παγίδευσης [30] 

 

 

Σχήμα 6: Φυσικές και γεωχημικές μεθόδους παγίδευσης [30] 
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6.1. Φυσική παγίδευση: στρωματογραφική και δομική 

Η φυσική παγίδευση αποτελεί τον βασικό μηχανισμό παγίδευσης, καθώς βασικό κριτήριο για την 

γεωλογική αποθήκευση θεωρείτε η ύπαρξη ενός χαμηλής διαπερατότητας πετρώματος-

καλύμματος όπως σχιστόλιθος ή κάποιο άλας, το οποίο θα εμποδίζει την μετακίνηση του υγρού. 

Χαρακτηριστικά, οι λεκάνες παγίδευσης αποτελούνται από παγίδες μέσα στις οποίες υπάρχει νερό 

προκειμένου να παγιδευτεί το αέριο.  

Τα συγκεκριμένα εμπόδια μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: aquicludes 

(υδροαδιαπέρατα), τα οποία είναι πετρώματα τα οποία δεν εγκλωβίζουν το αέριο και aquitards 

(ημιυδρoπερατά) τα οποία είναι πετρώματα που έχουν πολύ χαμηλή διαπερατότητα. 

Ειδικότερα αν το υπέδαφος δεν περιλαμβάνει ρωγματώσεις πρόκειται για στρωματιγραφική 

παγίδα. Οι στρωματογραφικές παγίδες δημιουργούνται από διαφοροποιήσεις των πετρωμάτων. 

Αντίθετα, οι δομικές παγίδες μπορούν να δημιουργηθούν από πτυχωμένα ή ρωγματωμένα 

πετρώματα [31]. 

 

6.2. Φυσική παγίδευση: υδροδυναμική 

Αρχικά, το CO2 μπορεί να παγιδευτεί σαν αέριο ή ρευστό κάτω από ένα χαμηλής διαπερατότητας 

κάλυμμα, σαν το φυσικό αέριο το οποίο είναι παγιδευμένο σε αποθηκευτικούς χώρους πετρελαίου 

και υδροφόρους ορίζοντες. Ο μηχανισμός αυτός καλείται υδροδυναμική παγίδευση και πρόκειται 

στο μέλλον να αποτελέσει την κύρια πηγή παγίδευσης. Ουσιαστικά, η υδροδυναμική παγίδευση 

λαμβάνει χώρα σε σχηματισμούς κορεσμένους σε αλατούχο νερό στους οποίους τα ρευστά 

μετακινούνται σε αργό ρυθμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επειδή το CO2 είναι λιγότερο πυκνό 

σε σχέση με το νερό όταν εισέρχεται, αναγκάζει το αλμυρό νερό να κινηθεί ανοδικά. Όταν φτάσει 

στο τέρμα του ταμιευτήρα, συνεχίζει πάλι να κινείται έως ότου παγιδευτεί από πετρώματα-

καλύμματα δομικών ή στρωματογραφικών παγίδων[31]. 

 

6.3. Γεωχημική παγίδευση 

Αρχικά, το διοξείδιο του άνθρακα, καθώς εισέρχεται στο υπέδαφος, αντιδρά με το πέτρωμα του 

σχηματισμού το οποίο αποτελείται από νερό με αποτέλεσμα να αυξάνεται η χωρητικότητα της 

αποθήκευσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, το διοξείδιο του άνθρακα παύει να υφίσταται πλέον ως 
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ξεχωριστή φάση και να έχει ανοδικές τάσεις λόγω άνωσης που μπορεί να οδηγήσουν σε αρνητικά 

αποτελέσματα στην αποθήκευση. Συγκεκριμένα, η εν λόγω διαδικασία είναι γνωστή σαν 

παγίδευση διαλυτότητας. Η αποτελεσματική παγίδευση διαλυτότητας επιτρέπει τη μόνιμη διαμονή 

του διοξειδίου του άνθρακα στον ταμιευτήρα. 

Στο τέλος ένα τμήμα του CO2 διαλύεται στο νερό, παράγοντας ένα ασθενές ανθρακικό οξύ το 

οποίο αντιδρά με τα ορυκτά του περιβάλλοντος πετρώματος και σχηματίζει σταθερά ανθρακικά 

ορυκτά (ορυκτή παγίδευση), που αποτελεί και την πιο κατάλληλη επιλογή αποθήκευσης. Η ορυκτή 

παγίδευση θεωρείται σχετικά αργή, αφού θεωρητικά μπορεί διαρκέσει χίλια χρόνια ή και 

περισσότερο. Παρόλα αυτά, η μονιμότητα της ορυκτής αποθήκευσης, σε συνδυασμό με τη 

δυνητικά μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης που έχουν κάποιοι γεωλογικοί σχηματισμοί, 

καθιστά τη δυνατότητα αυτή επιθυμητή διαδικασία μακροπρόθεσμης αποθήκευσης. Η χημική 

αντίδραση η οποία αντιπροσωπεύει τη διάλυση του CO2 σε νερά σχηματισμού είναι η ακόλουθη 

[31] :   CO2 (g) + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO3
- + H+ ↔ CO3

2- + 2H+ 

 

6.4. Κόστος αποθήκευσης του CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς 

Τα κόστη αποθήκευσης επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τον γεωλογικό σχηματισμό, από το 

είδος του σχηματισμού στον οποίον θα αποθηκευτεί καθώς και από την ύπαρξη ή μη των 

γεωτρήσεων. Ειδικότερα, έχει δειχθεί ότι το κόστος αποθήκευσης αποτελεί το μικρότερο ποσοστό 

του συνολικού κόστους της συνολικής εφαρμογής και σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις μπορεί να 

αυξηθεί αρκετά. 

Γενικά, η αποθήκευση στην θάλασσα σε σύγκριση με την χερσαία αποθήκευση μπορεί να 

διπλασιάσει ή και να τριπλασιάσει το κόστος. Χαρακτηριστικά, σε ένα εφικτό σενάριο 

αποθήκευσης σε εξαντλημένα κοιτάσματα υδρογονανθράκων το κόστος κυμαίνεται στα 4ευρώ/tn, 

ενώ η αποθήκευση σε βαθείς αλατούχους υδροφόρους ορίζοντες φτάνει τα 5ευρώ/tn. Αντίθετα, το 

κόστος αποθήκευσης σε υπεράκτιους (offshore) σχηματισμούς υπολογίζεται σε 10ευρώ/tn. Στο 

παρακάτω πίνακα φαίνονται διάφορες άλλες ενδεικτικές τιμές σε συγκεκριμένα είδη αποθήκευσης 

και σε ελαστικά καθώς και ακραία σενάρια [17]. 
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Πίνακας 10: Κόστη αποθήκευσης άνθρακα σε διαφορετικούς ταμιευτήρες και για διαφορετικά 
σενάρια[17] 
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7. Τεχνολογίες παρακολούθησης της κατανομής του CO2 στον ταμιευτήρα 

Υπάρχουν πολλές τεχνικές οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην παρακολούθηση εντός 

του ταμιευτήρα. Είναι δεδομένο ότι για να φτάσει η παρακολούθηση στο καλύτερο αποτέλεσμα 

απαιτείται η χρήση περισσότερων από μία τεχνικών. Στον πίνακα 11 παρουσιάζονται όλες οι 

δυνατές τεχνικές οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το πιο αποδοτικό αποτέλεσμα. 

[33]. 

 

Πίνακας 11: Tεχνικές παρακολούθησης [33] 
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7.1. Κατηγοριοποίηση των τεχνικών παρακολούθησης 

Η επιλογή των κατάλληλων τεχνικών παρακολούθησης εξαρτάται από τα τεχνικά και γεωλογικά 

χαρακτηριστικά της θέσης καθώς και του στόχους της παρακολούθησης. Υπάρχει ήδη ένα ευρύ 



65 
 

φάσμα τεχνικών παρακολούθησης όπως φαίνεται και στο Σχήμα , πολλές από τις οποίες 

χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου.  

Οι συγκεκριμένες τεχνικές παρακολούθησης κατηγοριοποιούνται σε τρεις κατηγορίες που 

βασίζονται στο επίπεδο ωριμότητας και χρήσης τους σε ανάλογα έργα:  

a) οι κύριες (primary) ή άμεσες τεχνικές, οι οποίες αποτελούν εμπορικές τεχνολογίες και 

περιλαμβάνουν την εκτίμηση του διοξειδίου του άνθρακα εντός του αποθηκευτικού χώρου. 

Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων τα οποία θα 

εισέρχονται στο κάθε ταμιευτήρα και θα δείχνουν εάν το ρευστό παραμένει αδρανές και 

εάν υπάρχουν τυχόν ρωγματώσεις. 

b) οι δευτερεύουσες (secondary) ή έμμεσες τεχνικές είναι έχουν μικρότερο κόστος από τις 

πρωτογενείς και αποτελούνται από μία σειρά σεισμικών και μη σεισμικών γεωγραφικών 

τεχνικών. Οι σεισμικές τεχνικές εστιάζουν κατά κύριο λόγο στην ταχύτητα των κυμάτων. 

Όσον αφορά την χρήση μη σεισμικών γεωφυσικών μεθόδων σε αυτές εστιάζονται κυρίως 

ηλεκτικές τεχνικές. 

c) Οι πιθανές (potential) τεχνολογίες είναι εκείνες οι τεχνολογίες οι οποίες εστιάζονται κατά 

κύριο λόγο στην μελέτη και την γνώση των μεθόδων παρακολούθησης σχετικά με την 

μόνιμη διαμονή του άνθρακα στο ταμιευτήρα και με την ακεραιότητα του. [33]. 

 

 

7.2. Αναγκαιότητα της παρακολούθησης 

Η εφαρμογή της παρακολούθησης αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για να διασφαλιστεί η επίτευξη του 

κύριου στόχου της γεωλογικής αποθήκευσης του CO2, δηλαδή της μακροχρόνιας απομόνωσης από 

την ατμόσφαιρα του ανθρωπογενούς CO2. Οι λόγοι για την παρακολούθηση είναι πάρα πολλοί και 

μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  

 Ο έλεγχος και βελτιστοποίηση της διαδικασίας έγχυσης 

 Η ομαλή λειτουργία της δημόσιας υγείας και καλές συνθήκες του οικοσυστήματος 

 Η αποτελεσματική παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα 

 Η γρήγορη πληροφόρηση τυχών διαρροών 

 Οικοδόμηση της εμπιστοσύνης της αγοράς στην τεχνολογία CCS [33] 
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7.3. Κόστος παρακολούθησης 

Οι τεχνικές παρακολούθησης καταλαμβάνουν το μικρότερο ποσοστό κόστους της συνολικής 

οικονομικής αξίας της εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το κόστος των σεισμικών 

διαδικασιών κυμαίνεται στα $10.000 ανά km2. Το κόστος των βαρυτικών και ηλεκτρομαγνητικών 

ερευνών είναι περίπου $1.000 ανά σταθμό. Η παρακολούθηση των επιφανειακών ροών κοστίζει 

περίπου $70.000 για την εγκατάσταση ανά σταθμό και $10.000 ανά σταθμό για την έρευνα των 

αποτελεσμάτων. Οι τεχνικές εκείνες οι οποίες ελέγχουν τη σταθερότητα των γεωτρήσεων 

κοστίζουν $20.000 ανά γεώτρηση. 

Σε γενικές γραμμές, οι σεισμικές έρευνες παίζουν τον κυριότερο παράγοντα του κόστους της 

παρακολούθησης διότι είναι από πιο διαδεδομένες τεχνικές. Χαρακτηριστικά, χρησιμοποιείται στα 

περισσότερα παγκόσμια έργα εφαρμογής του άνθρακα [33]. 
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8. Σημερινά και μελλοντικά αποθηκευτικά έργα 

Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός πιλοτικών και εμπορικά χρησιμοποιούμενων έργων 

αποθήκευσης άνθρακα όπως φαίνεται και στον πίνακα. Τα περισσότερα από αυτά σχετίζονται με 

εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αφορούν το το έργο 

στη Νορβηγία και στην Αλγερία. Στο Sleipner Project της Νορβηγίας, έχουν αποθηκευτεί 

περισσότεροι από 7 MtCO2 σε έναν υδροφόρο ορίζοντα. Όσον αφορά στο Snohvit, το οποίο 

βρίσκετε ακόμα σε πιλοτικό στάδιο αφορά διαχωρισμό του άνθρακα από το αέριο και την εισπίεση 

του σε ένα ταμιευτήρα μεγάλου βάθους. Όσον αφορά τα projects εισπίεσης όξινου αερίου 

υπάρχουν 44 έργα στο Δυτικό Καναδά, τα οποία λειτουργούν από το 1990. Αυτά τα έργα είναι 

αρκετά αποτελεσματικά στη διαδικασία αποθήκευσης του CO2 και στην καταπολέμηση 

επικίνδυνων ουσιών όπως είναι το H2S. Τέλος στην Αμερική 73 έργα είναι σε λειτουργία 

αποθηκεύοντας έως και 30 Mt CO2/έτος, από τα οποία μόνο τα 3 Mt προέρχονται από 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες [32]. 
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Πίνακας 12: Υφιστάμενα και μελλοντικά projects γεωλογικής αποθήκευσης CO2 [32] 
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8.1. Το Sleipner Project,Βόρεια Θάλασσα 

 

Εικόνα 16: Έργο αποθήκευσης CO2 Sleipner.  

 

To Sleipner Project, το οποίο διαχειρίζεται η Statoil βρίσκεται στις ακτές της Νορβηγίας και είναι 

ένα από τα πιο διάσημα έργα αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε βαθείς υδροφόρους 

σχηματισμούς. To CO2 (περίπου 9%) το οποίο προέρχεται από τα κοιτάσματα αερίου Sleipner 

West διαχωρίζεται και στη συνέχεια εγχέεται σε ένα βαθύ αλατούχο σχηματισμό γύρω στα 800m 

κάτω από τον πυθμένα της Βόρειας Θάλασσας. Μάλιστα το συγκεκριμένο έργο τεράστιες 

προοπτικές παρακολούθησης του ταμιευτήρα. Χαρακτηριστικά περίπου 1Mt CO2/έτος δεσμεύεται 

από το φυσικό αέριο και οδηγείται για αποθήκευση. Η διαδικασία αποθήκευσης άρχισε τον 

Οκτώβριο του 1996 και μέχρι τις αρχές του 2005, είχαν εγχυθεί πάνω από 7Mt διοξειδίου του 

άνθρακα με ρυθμό εισπίεσης 2700 τόνοι την ημέρα. Ενδεικτικό είναι ότι μέχρι την ολοκλήρωση 

του έργου θα έχουν αποθηκευτεί συνολικά 20Mt CO2. Στην εικόνα 16 παρουσιάζεται η λειτουργία 

εισπίεσης και αποθήκευσης στο συγκεκριμένο έργο. 

Η διαμόρφωση αλατούχου υδροφορέα στον οποίο εγχύεται το διοξείδιο του άνθρακα πρόκειται 

για έναν κορεσμένο σε άλμη μη στερεοποιημένο ψαμμίτη που βρίσκεται 800 έως 1000 μέτρα 
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βαθύτερα από τον πυθμένα. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος σχηματισμός περιλαμβάνει ορισμένες 

λεπτές στρώσεις αργίλλου, οι οποίες λειτουργούν ως μηχανισμός παγίδευσης και δεν αφήνουν το 

CO2 να κινηθεί ελεύθερα μέσα στον εν λόγω αποθηκευτικό χώρο. Αυτός ο σχηματισμός 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη χωρητικότητα, της τάξης των 1 έως 10 Gt CO2. Η κορυφή του 

ταμιευτήρα είναι αρκετά επίπεδη και το προστατευτικό της κάλυμμα έχει μεγάλο πάχος. 

Τέλος όσον αφορά την διαδικασία παρακολούθησης του διοξειδίου του άνθρακα μέσα στον 

ταμιευτήρα χρησιμοποιείται με αρκετή επιτυχία η τεχνολογία των σεισμικών δονήσεων. Η 

συγκεκριμένη τεχνική δείχνει ότι το κάλυμμα συμβάλλει στην μόνιμη διαμονή του άνθρακα στον 

αποθηκευτικό χώρο.  
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8.2. In Salah,στην Αλγερία 

 

 

Εικόνα 17: Έργο In Salah Gas στην Αλγερία [34]. 

 

Το συγκεκριμένο έργο, βρίσκεται στην επιμέλεια των εταιριών Sonatrach, BP και Statoil, στην 

Αλγερία και είναι το μεγαλύτερο έργο αποθήκευσης. Ουσιαστικά,παράγει φυσικό αέριο από 

αρκετές γεωλογικές δεξαμενές με υψηλή περιεκτικότητα σε CO2. Αφού το παραγόμενο αέριο 

καθαριστεί και από το CO2 συμπιέζεται και οδηγείται για πώληση. Το δεσμευμένο CO2 εγχύεται 

εκ νέου σε ένα ψαμμιτικό ταμιευτήρα σε βάθος 1800m και αποθήκευσης έως και 1.2 Mt ανά έτος. 

Η διαδικασία της αποθήκευσης ξεκίνησε το 2004 και το έργο εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 17 Mt 

αποθήκευσης ανά έτος. Το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από 4 παραγωγικές γεωτρήσεις και από 

3 γεωτρήσεις εισαγωγής του διοξειδίου του άνθρακα όπως φαίνεται και στην εικόνα 17 . 

Χαρακτηριστικά για την ειπίεση του CO2 χρησιμοποιούνται αγωγοί μεγάλου οριζόντιου μήκους 

που φτάνουν έως και 1.5km.  

Επιπλέον το συγκεκριμένο έργο χαρακτηρίζεται για την τεράστια τεχνογνωσία που διαθέτει σε 

θέματα παρακολούθησης σχετικά με την μεταφορά του αερίου μέσα στο ταμιευτήρα και τη τυχόν 
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δημιουργία ρωγματώσεων στο υπέδαφος. Η παρακολούθηση επιτυγχάνεται μέσω ανιχνευτών και 

σεισμικών συστημάτων [34] 

 

8.3. Γεωλογική αποθήκευση CO2 στην Ελλάδα 

Υπάρχουν αρκετά προγράμματα τα οποία αναπαριστούν τις δυνατότητες αποθήκευσης του 

διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα. Ένα από αυτά είναι και το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

GESTCO, το οποίο αναπαριστά τη δυνατότητα τεσσάρων βασικών μεθόδων αποθήκευσης σε 

συγκεκριμένες χώρες (Δανία, Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Βέλγιο, Νορβηγία και 

Ηνωμένο Βασίλειο):  

 σε χερσαία / παράκτια αλατούχα υδροφόρα στρώματα 

 σε γεωθερμικούς αποθηκευτικούς χώρους 

 σε κοιτάσματα άνθρακα μεγάλου βάθους που σκοπεύουν στην ανάκτηση μεθανίου  

 σε εξαντλημένους γεωλογικούς σχηματισμούς υδρογονανθράκων 

Όσον αφορά την Ελλάδα στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι πιθανές περιοχές στις οποίες θα 

μπορούσε να λάβει χώρα η γεωλογική αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα [36,37]. 

 

 

Πίνακας 13: Δυναμικό αποθήκευσης του CO2 σε αλατούχους υδροφόρους σχηματισμούς 
μεγάλου βάθους [37] 
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Εικόνα 18: Πιθανές θέσεις αποθήκευσης άνθρακα [37] 
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9. Πρόταση εφαρμογής τεχνολογίας δέσμευσης άνθρακα σε Ελληνική 
τσιμεντοβιομηχανία 

 

Η τσιμεντοβιομηχανία αποτελεί μία από τις βασικότερες βιομηχανίες στην Ελλάδα με σημαντικές 

δυνατότητες στην οικονομική ανάπτυξη. Αποτελεί την αρχαιότερη βιομηχανία στην Ελλάδα με τα 

πρώτα βήματα της να παρατηρούνται στην Ελευσίνα το 1902 (TITAN). Το μεγάλο της 

πλεονέκτημα είναι η μεγάλη ποσότητα ασβεστόλιθου που υπάρχει στην Ελλάδα η οποία αποτελεί 

και την πρώτη ύλη για την παραγωγή του κλίνκερ. Έχει άμεση σχέση με την παραγωγή 

σκυροδέματος που είναι το κυριότερο δομικό υλικό στην Ελλάδα, χώρα η οποία εμφανίζει μεγάλη 

σεισμικότητα και έχει ανάγκη από ανθεκτικές κατασκευές σε κατοικίες και σε έργα κοινής 

ωφέλειας (δημόσια κτίρια, έργα υποδομής κλπ.).  

Μέχρι την έναρξη της οικονομικής κρίσης, οι τσιμεντοβιομηχανίες άνθιζαν διαρκώς 

απασχολώντας τεράστιο αριθμό εργαζομένων. Παρόλα αυτά, είναι από τις λίγες βιομηχανίες που 

ακόμα και στις μέρες διατηρούν τη δυναμική τους. 

 

9.1. Περιγραφή βιομηχανίας παραγωγής τσιμέντου αναφοράς 

Ως τσιμεντοβιομηχανία αναφοράς επιλέχθηκε το εργοστάσιο της ΤΙΤΑΝ στη Θεσσαλονίκη, 

ημερήσιας παραγωγής 4000 τόνων τσιμέντου (3845 τόνων κλίνγκερ). Τα περισσότερα βασικά 

λειτουργικά δεδομένα δόθηκαν από την ΤΙΤΑΝ. Ο λόγος για την επιλογή του συγκεκριμένου 

εργοστασίου, είναι ότι αποτελεί το state of the art για τα Ελληνικά δεδομένα και είναι φτιαγμένο 

σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων και την εξοικονόμηση 

ενέργειας. Λόγω της νέας κατασκευής του εργοστασίου αυτού έχει αρκετά διαθέσιμα χρόνια 

ακόμη για λειτουργία, γεγονός που κάνει την ενσωμάτωση τεχνολογιών δέσμευσης CO2 

οικονομικά βιώσιμη. 

Το εργοστάσιο χρησιμοποιεί ως καύσιμο pet-coke. Η κατανάλωση καυσίμου είναι 5 t/h για την 

καύση στον κλίβανο και 9 t/h για την καύση στον προασβεστοποιητή. Το παραγόμενο από τον 

κλίβανο κλίνγκερ ψύχεται σε έναν ψύκτη με χρήση ατμοσφαιρικού αέρα, μέρος του οποίου 

χρησιμοποιείται ως αέρας για την καύση. Το ένα θερμό ρεύμα (δευτερεύον αέρας καύσης) στους 

900 °C αναμειγνύεται με ατμοσφαιρικό αέρα και το τελικό ρεύμα θερμοκρασίας 122 °C εισέρχεται 

στον κλίβανο και χρησιμοποιείται για την καύση. Ένα άλλο θερμό ρεύμα στους 1100 °C οδηγείται 
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στον προασβεστοποιητή όπου και χρησιμοποιείται ως αέρας για την καύση σε αυτόν (τριτεύον 

αέρας καύσης). Η υπόλοιπη θερμότητα του ψύκτη απελευθερώνεται στο περιβάλλον. 

Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή του κλίνγκερ είναι CaCO3 και πηλός που αρχικά αλέθονται και 

αναμιγνύονται κοντά στο εργοστάσιο. Στη συνέχεια οδηγούνται στο σύστημα ξήρανσης όπου και 

αφαιρείται το μεγαλύτερο μέρος της υγρασίας τους. Η θερμική ενεργειακή κατανάλωση για τη 

ξήρανση είναι μικρή (λιγότερο από 5%), ωστόσο η διαδικασία της προετοιμασίας των στερεών 

υλικών καταναλώνει τη μεγαλύτερη ηλεκτρική ενέργεια σε όλη τη διεργασία της παραγωγής του 

τσιμέντου. Οι ξηρές πρώτες ύλες έχουν συνολική παροχή 268.2 t/h και στη συνέχεια οδηγούνται 

στους κυκλώνες όπου λαμβάνει χώρα αφενός η προθέρμανσή τους από το καυσαέριο που 

εγκαταλείπει τον ασβεστοποιητή και αφετέρου ο διαχωρισμός των στερεών σωματιδίων που 

περιέχονται στο καυσαέριο. Επιπρόσθετα στους κυκλώνες πραγματοποιείται μέρος της 

αντίδρασης της ασβεστοποίησης. 

Το επόμενο στάδιο είναι η προ-ασβεστοποίηση, όπου το CaCO3 μετατρέπεται σε CaO με 

πρόσδωση θερμότητας, σύμφωνα με την ενδόθερμη αντίδραση που λαμβάνει χώρα στους 900-950 

°C  

Στον προ-ασβεστοποιητή θεωρείται ότι πραγματοποιείται το 97% της μετατροπής του CaCO3 σε 

CaO. Το παραγόμενο μείγμα παροχής 69.95 t/h εγκαταλείπει τον ασβεστοποιητή σε θερμοκρασία 

περίπου 850 °C και εισέρχεται στον κλίβανο όπου και γίνεται η διαδικασία της παραγωγής του 

κλίνγκερ, που είναι η περισσότερο ενεργοβόρα διαδικασία αφού καταναλώνει περίπου το 80% της 

θερμικής ενέργειας του καυσίμου. Η κλινγκεροποίηση λαμβάνει χώρα σε έναν περιστρεφόμενο 

κλίβανο διαμέτρου περίπου 4.5 m με κλίση 35°, ο οποίος περιστρέφεται με ταχύτητα 4 rpm. Στη 

θερμοκρασιακή ζώνη των 900 °C σχηματίζονται τα βασικά συστατικά του κλίνγκερ (2CaO∙SiO2), 

ενώ τα 3CaO∙Al2O3 και 4CaO∙Al2O3∙Fe2O3 σχηματίζονται γύρω στους 1250 °C. Τα υπόλοιπα 

συστατικά του κλίνγκερ (3CaO∙SiO2) σχηματίζονται στην τελευταία ζώνη, κοντά στους καυστήρες 

όπου η θερμοκρασία είναι της τάξεως των 1300 1450 °C. Το τελικό στάδιο της παραγωγής του 

κλίνγκερ είναι η απότομη ψύξη του από τους 1450 °C στους 245 °C, που πραγματοποιείται όπως 

αναφέρθηκε με ρεύμα ατμοσφαιρικού αέρα. 

Για την παραγωγή του τελικού προϊόντος του τσιμέντου το κλίνγκερ αναμειγνύεται με κατάλληλα 

πρόσθετα. 5% γύψου ή/και ανυδρίτης προστίθενται για να ελέγξουν το δέσιμο του τσιμέντου. Το 
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τελικό προϊόν οδηγείται σε σφαιρόμυλους όπου πραγματοποιείται η τελική άλεση του και 

οδηγείται είτε σε σιλό αποθήκευσης είτε στα συσκευαστήρια.  

Επιπρόσθετα, υπάρχει εγκατεστημένος ένας ξηρός πύργος ψύξης, όπου με χρήση νερού ψύχεται 

το καυσαέριο που εγκαταλείπει τους κυκλώνες προτού εισέλθει στον ξηραντή των στερεών 

ρευμάτων ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία του. Η τελική θερμοκρασία του καυσαερίου στο 

περιβάλλον, μετά τον ξηραντή στερεών ρευμάτων, είναι 110 °C.  

Η ηλεκτρική κατανάλωση της τσιμεντοβιομηχανίας κυμαίνεται μεταξύ 90 και 150 kWhe ανά τόνο 

παραγόμενου τσιμέντου. 

 

9.2. Παρούσα κατάσταση μονάδας 
Όπως φαίνεται και στον πίνακα 14 το βασικό πρόβλημα που δημιουργούν οι τσιμεντοβιομηχανίες 

έχει να κάνουν με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που οφείλονται κατά κύριο λόγο στην 

αντίδραση ασβεστοποίησης. Επιπλέον λόγω της καύσης στον κλίβανο για την παραγωγή κλίνκερ, 

εκπέμπονται σκόνη, οξείδια του αζώτου και οξείδια του θείου. Χαρακτηριστικά, οι τιμές που 

εκπέμπονται από την συγκεκριμένη μονάδα είναι οι εξής:  

 ΣΚΟΝΗ: 30-50 mg/Nm3 

 NOx: 500-800 mg/Nm3 

 SO2: 200 mg/Nm3 

Επιπλέον, πέρα από τα περιβαλλοντικά ζητήματα ένα πρόβλημα που δημιουργείται από τη 

τσιμεντοβιομηχανία έχει να κάνει με το θόρυβο εξαιτίας των διατάξεων θραύσης. 

Χαρακτηριστικά, κατά τη λειτουργία ενός συγκροτήματος θραύσης παράγεται θόρυβος (100-110 

db(A)) και δονήσεις.  
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Πίνακας 14: Στοιχεία ΤΙΤΑΝ Θεσσαλονίκης 

 

 

9.3. Συγκριτική αξιολόγηση τεχνολογιών δέσμευσης άνθρακα 
Σε αυτήν την παράγραφο θα γίνει μία συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των τεχνολογιών δέσμευσης 

με χρήση αμινών, με καύση με καθαρό οξυγόνο, με τη χρήση μεμβρανών , με τη χρήση με υγρή 

αμμωνία και με τη χρήση κύκλων ενανθράκωσης/ ασβεστοποίησης προκειμένου να προταθεί η 

βέλτιστη για την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ. Αρχικά, η δέσμευση μετά την καύση με τη χρήση 

αμινών απαιτεί περισσότερη κατανάλωση ατμού προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναγέννηση 

του διαλύτη. Αυτή η αύξηση κατανάλωσης της θερμότητας οδηγεί στην ολική αύξηση απαίτησης 

της ενέργειας και κατά συνέπεια σε υψηλότερο κόστος. Όσον αφορά την χρήση της δέσμευσης 

του άνθρακα με καύση με καθαρό οξυγόνο δεν χρειάζεται περισσότερη απαίτηση για ατμό ωστόσο 

είναι η μέθοδος με τις μεγαλύτερες ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη 

της μονάδας καθαρισμού του καυσαερίου και της μονάδας διαχωρισμού του διοξειδίου του 

άνθρακα. Ωστόσο είναι από τις τεχνολογίες οι οποίες παρουσιάζουν την δυνατότητα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση της στις διαδικασίες καθαρισμού και 

διαχωρισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και την μείωση της ολικής ενέργειας και κατ΄ επέκταση 

και του ολικού οικονομικού κόστους. Επιπρόσθετα, η επόμενη τεχνολογία δέσμευσης αφορά την 

δέσμευση μετά την καύση με τη χρήση της υγρής αμμωνίας. Αυτή η τεχνολογία, αν και είναι 

παρόμοια με τη χρήση αμινών, εμφανίζει περισσότερα πλεονεκτήματα, καθώς η απαίτηση για 
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κατανάλωση ατμού είναι μικρότερη αφού η θερμότητα που απαιτείται για αναγέννηση είναι 

μικρότερη. Επίσης μία άλλη τεχνολογία είναι εκείνη της χρήσης μεμβρανών οι οποίες αν και 

χαρακτηρίζονται από μικρό κόστος εφαρμογής χρειάζονται μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας γεγονός που τις καθιστά λιγότερο αποδοτικές. Τέλος η δέσμευση μέσω των κύκλων 

ενανθράκωσης/ασβεστοποίησης είναι από τις τεχνολογίες που κατέχουν τη δυνατότητα της 

μεγαλύτερης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γεγονός που την κάνει να είναι η πιο αποδοτική 

από άποψη ενέργειας και κόστους. 

 

9.4. Προτεινόμενη μέθοδος δέσμευσης άνθρακα για την ΤΙΤΑΝ 

Η προτιμότερη μέθοδος για την δέσμευση του άνθρακα κρίνεται πως είναι η τεχνολογία 

ανθρακοποίησης-ασβεστοποίησης για την συγκεκριμένη βιομηχανία. Πρώτα από όλα, το ανενεργό 

για την δέσμευση του CO2 CaO το οποίο εξέρχεται από τον ασβεστοποιητή του συστήματος 

δέσμευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τσιμεντοβιομηχανία χωρίς να απαιτείται η τοποθέτηση 

περισσότερου καυσίμου σε αυτήν. Το γεγονός αυτό μειώνει σημαντικά τις απαιτήσεις του 

καυσίμου γεγονός το οποίο επιδρά θετικά στην απαίτηση ενέργειας και κατ' επέκταση στον 

συντελεστή SPECCA. Επιπρόσθετα, όπως επισημάνθηκε, η θερμοκρασία μέσα στο κλίνκερ 

βρίσκεται στους 1450 °C και εισέρχεται μέσα στο ψύκτη όπου φτάνει στους 245 °C. Αυτή η 

σημαντική μείωση της θερμοκρασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση της χαμένης 

θερμότητας με σκοπό την παραγωγή ακόμα περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλοντας 

έτσι στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση της διαδικασίας. Επίσης, η παραγόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου για την διαδικασία δέσμευσης του άνθρακα, 

μειώνοντας έτσι τις απαιτήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Όσον αφορά την ανάκτηση 

της χαμένης θερμότητας, η συγκεκριμένη μονάδα έχει εγκατεστημένη την σύγχρονη τεχνολογία 

παραγωγής τσιμέντου ώστε να γίνεται βέλτιστη αξιοποίηση της. Επίσης, για την χρησιμοποίηση 

της συγκεκριμένης τεχνολογίας απαιτείται λιγότερος εξοπλισμός σε σύγκριση με τις άλλες 

τεχνολογίες καθώς η εν λόγω τεχνολογία είναι ενσωματωμένη στο ίδιο σύστημα του κλιβάνου 

γεγονός το οποίο την κάνει να είναι η πιο αποτελεσματική διαδικασία από άποψη αποφυγής του 

διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μονάδα εκλύονται στο 

περιβάλλον και άλλες ρυπογόνες ουσίες όπως σκόνη, οξείδια του αζώτου και του θείου. Η 

συγκεκριμένη λοιπόν διαδικασία σύμφωνα με την βιβλιογραφία είναι ο σημαντικότερος 
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παράγοντας απομάκρυνσης τέτοιων επιβλαβών ουσιών σε σύγκριση με τις άλλες. Επίσης η 

απομάκρυνση των περισσότερων εκπομπών CO2 από την τεχνολογία που μελετάται οφείλεται στο 

γεγονός ότι ο συνολικός θερμικός βαθμός απόδοσης της συγκεκριμένης βιομηχανίας είναι αρκετά 

υψηλός. Αυτό οδηγεί στη χρησιμοποίηση του παραγόμενου CaO που προέρχεται από το make-up 

CaCO3 στον ασβεστοποιητή του συστήματος δέσμευσης στην τσιμεντοβιομηχανία με αποτέλεσμα 

την αποφυγή του εκπεμπόμενου CO2 που παράγεται από τον ασβεστοποιητή αυτής.  

Όσον αφορά το οικονομικό κόστος, οι έρευνες εστιάζονται κατά κύριο λόγο στο κόστος της 

παραγωγής του κλίνκερ και της αποφυγής του δεσμευμένου άνθρακα. Ενδεικτικά προκύπτει ότι 

για την παραγωγή του κλίνκερ στην συγκεκριμένη τσιμεντοβιομηχανία απαιτούνται περίπου 

62.9€/tclk. Χαρακτηριστικά η επιλογή της δέσμευσης με χρήση αμινών αυξάνει αρκετά τα κόστη 

της παραγωγής λόγω της τεράστιας απαίτησης σε ατμό, με τις τιμές να κυμαίνονται περίπου από 

105-110€/tclk, ενώ αντίστοιχα με την χρήση υγρής αμμωνίας φτάνει στα 100-105€/tclk.Οι 

τεχνολογίες ασβεστοποίησης/ενανθράκωσης αγγίζουν το εύρος τιμών μεταξύ 100-104€/tclk. 

Ωστόσο όσον αφορά το κόστος αποφυγής του δεσμευμένου άνθρακα τα κόστη είναι φανερώς πιο 

αποδεκτά στην τεχνολογία των κύκλων ασβεστοποίησης φτάνοντας τις τιμές των 50-55€/tclk σε 

σύγκριση με τα κόστη των τεχνολογιών με αμίνη και αμμωνία τα οποία αγγίζουν τις τιμές των 80-

85€/tclk και 65-70€/tclk.  
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10. Συμπεράσματα 

Είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι η οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα CO2 είναι στενά συνδεδεμένες 

με την αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας Από τα τέλη του 18ου αιώνα οι συγκεντρώσεις 

των αέριων θερμοκηπίου και ιδιαίτερα του διοξειδίου του άνθρακα έχουν αυξηθεί κατά 40%. Ως 

εκ΄ τούτου, ο άμεσος περιορισμός αυτών των εκπομπών και η δραστική τους μεσοπρόθεσμη 

μείωση είναι ζωτικής σημασίας. Από την ανάλυση πληροφοριών στην παρούσα διπλωματική 

εργασία προκύπτει ότι:  

Η κύρια πρόταση για μείωση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα είναι η δέσμευση και η 

αποθήκευση του συγκεκριμένου ρύπου υπεδάφια. Η μέθοδος δέσμευσης μπορεί να γίνει σε 

μεγάλης σημειακές πηγές όπως ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, χαλυβουργίες, 

τσιμεντοβιομηχανίες, διυλιστήρια. Η μέθοδος δέσμευσης με την ευρύτερη εφαρμογή είναι η 

μέθοδος πριν την καύση, αλλά αναπτύσσεται και έχει εφαρμογές και η μέθοδος με καύση οξυγόνου 

(oxy-fuel) καθώς το παραγόμενο ρεύμα CO2 είναι καθαρότερο και τα ποσοστά δέσμευσης μπορεί 

να προσεγγίσουν το 100%. Το κόστος της δέσμευσης κυμαίνεται σε μεγάλο εύρος. Ενδεικτικά σε 

ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες κυμαίνεται από US$ 15-75/t CO2, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

φυσικού αερίου και αμμωνίας US$ 5-55/t CO2, και σε άλλες βιομηχανικές διεργασίες US$ 25-

115/t CO2. 

Όσον αφορά την μεταφορά του δεσμευμένου άνθρακα μπορεί να γίνει με κυρίως με αγωγούς και 

πλοία. Η επιλογή γίνεται με εκτίμηση του κόστους σε σχέση με την ποσότητα που πρέπει να 

μεταφερθεί και την απόσταση. Σημαντικές παράμετροι είναι οι προδιαγραφές του ρεύματος CO2 

και οι συνθήκες μεταφοράς του, οι οποίες το διατηρούν σε υπερκρίσιμη κατάσταση (υγρή φάση). 

Σχετικά με την αποθήκευση καλύτεροι σχηματισμοί για την εναπόθεση και μόνιμη αποθήκευση 

του CO2 αναδεικνύονται οι εξαντλημένοι ταμιευτήρες πετρελαίου και φυσικού αερίου (όπου 

μπορεί συνδυαστικά να εφαρμοστεί και επαύξηση της απόληψης υδρογονανθράκων - EOR) καθώς 

και οι βαθείς αλατούχοι υδροφόροι σχηματισμοί. Οι μεν πρώτοι έχουν το πλεονέκτημα ότι 

αποτελούν γεωλογικούς χώρους με μεγάλο αριθμό διαθέσιμων δεδομένων και με αποδεδειγμένη 

δυνατότητα συγκράτησης της μάζας του CO2 εντός της ζώνης εναπόθεσης. Ωστόσο εκτιμούνται 

και πάλι ότι παρέχουν περιορισμένη χωρητικότητα. Οι δε αλατούχοι υδροφόροι ορίζοντες έχουν 

το πλεονέκτημα της μεγάλης χωρητικότητας και μεγάλης διαθεσιμότητας ως υποψήφιες θέσεις 

(ευρεία γεωγραφική κατανομή), παρέχοντας δυνατότητα για μεγάλης κλίμακας εμπορικά έργα 
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CCS. Έργα «οδηγοί», όπως το Sleipner (αποθήκευση σε αλατούχο υδροφόρο σχηματισμό) και το 

Weyburn (εφαρμογή EOR με ταυτόχρονη αποθήκευση CO2) πιστοποιούν την εφαρμοσιμότητα 

των σχετικών τεχνολογιών. Όσον αφορά το κόστος της αποθήκευσης αποτελεί το μικρότερο 

ποσοστό του συνολικού κόστους της τάξεως του 5-10%, 

Βασικές παράμετροι για το χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση ενός δυνητικού χώρου 

αποθήκευσης είναι η ωφέλιμη χωρητικότητα, η εναποθεσημότητα και η δυνατότητα της ασφαλούς 

μακροπρόθεσμης συγκράτησης του CO2. Για την αποτίμηση των παραμέτρων αυτών, απαιτείται 

συστηματική παρακολούθηση των υπεδαφικών γεωλογικών και γεωμηχανικών χαρακτηριστικών 

του εκάστοτε χώρου καθώς και των γεωχημικών και βιολογικών διεργασιών που δύνανται να 

λαμβάνουν χώρα κατά την εισπίεση αλλά και σε βάθος χρόνου προς τον τελικό στόχο της 

«μόνιμης» συγκράτηση του CO2. 

Τέλος, από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ένα Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στη 

Θεσσαλονίκη βγήκε το συμπέρασμα ότι από όλες τις τεχνολογίες δέσμευσης η πιο ικανοποιητική 

από άποψη ενεργειακής, αποφυγής ρύπων και οικονομικής κρίνεται η διαδικασία ενανθράκωσης-

ασβεστοποίησης. Ωστόσο πρέπει να γίνουν αρκετές μελλοντικές έρευνες μείωσης του κόστους 

δέσμευσης όλων των τεχνολογιών. 
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