
Πεηρακαηηθή κειέηε θαη παρακεηρηθή αλάισζε αληηδραζηήρα 

ζηερεάς θιίλες αζβεζηόιηζοσ γηα ηε δέζκεσζε ηοσ SO2 
 

Χ.Μ. Θεοδωραθόποσιος, Χ.Δ. Μποληδοιής θαη Δ.Ν. Σπαρηηλός 

Τκήκα Χεκηθώλ Μεραληθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 26500 - Πάηξα 

 

 

Η ρξεζηκνπνίεζε ξνθεηώλ, πνπ βαζίδνληαη ζην αζβέζηην γηα ηε κείωζε ηωλ 

εθπνκπώλ SO2 από κνλάδεο παξαγωγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη κειεηεζεί ηα 

ηειεπηαία 40 ρξόληα. Ο αζβεζηόιηζνο θαη ην νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε θαπζηήξεο ξεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο ή θνληνπνηεκέλνπ θάξβνπλνπ. 

Όκωο επεηδή ε εηζαγωγή ηεο ηερλνινγίαο ξεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο είλαη 

απαγνξεπηηθή ζηελ Ειιάδα ιόγω ηνπ ηεξάζηηνπ θόζηνπο αληηθαηάζηαζεο ηωλ 

ππαξρόληωλ θαπζηήξωλ θαη ε έγρπζε ηνπ αζβεζηόιηζνπ ζηνπο θαπζηήξεο 

θνληνπνηεκέλνπ ιηγλίηε δελ είλαη δπλαηή ιόγω ηεο πνιύ κηθξήο ζεξκνγόλνπ δύλακεο 

ηωλ ρξεζηκνπνηνύκελωλ ιηγληηώλ, πξνηείλεηαη ε μεξή δηεξγαζία γηα ηε κείωζε ηωλ 

εθπνκπώλ SO2. 

Η παξνύζα εξγαζία είλαη ηκήκα ελόο εξεπλεηηθνύ έξγνπ, πνπ απνζθνπεί ζηελ 

αλάπηπμε θίιηξνπ από αζβεζηόιηζν ηύπνπ ζηεξεάο ή θηλεηήο θιίλεο ην νπνίν 

ηνπνζεηείηαη κεηά ηελ θαύζε γηα λα δεζκεύζεη ην SO2 από ηα θαπλαέξηα ηωλ 

θαπζηήξωλ θνληνπνηεκέλνπ ιηγλίηε. Η θηλεηηθή ηεο ζείωζεο ηνπ αζβεζηόιηζνπ θαη 

ηνπ CaO έρεη κειεηεζεί [1]. Επίζεο, έρεη γίλεη πεηξακαηηθή κειέηε αληηδξαζηήξα 

ζηεξεάο θιίλεο αζβεζηόιηζνπ-ιηγλίηε [2]. 

Σηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη πεηξακαηηθή κειέηε ηεο δέζκεπζεο ηνπ SO2 (XSO2) ζε 

αληηδξαζηήξα ζηεξεάο θιίλεο αζβεζηόιηζνπ. Τα αέξηα αληηδξώληα (SO2, O2) 

ηξνθνδνηνύληαη ζηε ζηεξεά θιίλε, ε νπνία ζεξκαίλεηαη κέζω ζεξκαληηθήο 

αληίζηαζεο, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ζηαζεξή επηζπκεηή ζεξκνθξαζία. Τα ζωκαηίδηα 

CaCO3 έρνπλ κέζε δηάκεηξν 4mm, γηα λα απνθεύγεηαη ε κεγάιε πηώζε πίεζεο ζηνλ 

αληηδξαζηήξα. 

Επίζεο, γίλεηαη παξακεηξηθή αλάιπζε ζηα παξαθάηω κεγέζε:   

1) γξακκνκνξηαθό θιάζκα εηζόδνπ ηνπ SO2 (yin,SO2) 

2) γξακκνκνξηαθό θιάζκα εηζόδνπ ηνπ O2 (yin,Ο2) 

3) νγθνκεηξηθή παξνρή αεξίνπ κίγκαηνο (F) 

4) ζεξκνθξαζία (Τ) 

5) κήθνο ζηεξεάο θιίλεο (z0) 

Η παξακεηξηθή αλάιπζε έδεημε όηη ε XSO2 απμάλεηαη: κε κείωζε ηνπ yin,SO2, κε 

αύμεζε ηεο T, κε κείωζε ηεο F θαη κε αύμεζε ηνπ z0. Επίζεο ε XSO2 δελ εμαξηάηαη 

από ην yin,Ο2 γηα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη 100 min.Tα απνηειέζκαηα έδεημαλ ην 

ζεκαληηθό ηερλνινγηθό ελδηαθέξνλ ηεο εθαξκνγήο ηεο μεξήο δηεξγαζίαο γηα ηε 

δέζκεπζε ηνπ SO2 ζε αληηδξαζηήξα ζηεξεάο θιίλεο αζβεζηόιηζνπ. Σπγθεθξηκέλα, 

θάηω από νξηζκέλεο ζπλζήθεο επηηεύρζεθαλ ηηκέο ηεο  XSO2 κεγαιύηεξεο από 0.99  

ζηελ έμνδν ηωλ αεξίωλ από ηνλ αληηδξαζηήξα γηα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη 110 min. 
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