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Raport ştiinţific nr. 1 la contractul nr.51/2017 

 

 

 

Titlu proiect: Optimizarea şi validarea instalaţiei pilot demonstrative de captare CO2 utilizând 

tehnologia prin absorbţie chimică 

 

 

Etapa nr. 1: Studiu experimental şi numeric de evaluare a procesului de captare CO2 prin absorbţie 

chimică în condiţiile parametrilor optimi stabiliţi anterior pentru ASFC. Bilanţul materie-energie al instalaţiei 

pilot ASFC în vederea determinării principalelor consumuri de materiale (de exemplu, solvenţi utilizaţi în 

procesul de captare CO2, substanţe chimice precum NaOH utilizat în procesul de desulfurare, apă rece utilizată) 

şi de energie (de exemplu: abur, electricitate, gaz natural, lignit)  

 

Activităţi în cadrul etapei: 

 

A.1.1. Analiza termodinamică şi cinetică pentru modelarea matematică a procesului de captare CO2 prin 

absorbţie-desorbţie. Corelarea transferului de masă şi căldură în gaz-lichid într-un ciclu de absorbţie-desorbţie 

CO2, aspecte privind intensificarea procesului; 

A.1.2. Stabilitatea şi dinamica transferului de masă în gaz-lichid pentru diferiţi solvenţi chimici respectiv 

umpluturi structurate diferite;  

A.1.3. Testarea experimentală în coloanele de absorbţie-desorbţie a diferitelor umpluturi structurate la 

modificarea tipului de solvent; 

A.1.4. Optimizarea parametrilor de proces ai instalaţiei demonstrator pilot ASFC cu captare CO2 prin absorbţie 

chimică: consum de energie, debite necesare de solvenţi chimici, etc.; 

A.1.5. Validarea experimentală a modelului matematic; 

A.1.6. Studiu numeric şi experimental pentru realizarea bilanţului materie-energie pe instalaţia pilot ASFC 

luând în considerare unităţile de desulfurare, de desprăfuire, pompe, ventilatoare gaze etc.; 

A. 1.7. Studiu experimental pentru măsurarea emisiilor (CO2, CO, NOx, SO2, PM, O2) în diferite puncte ale 

traseului de evacuare (inainte/după procesul de desulfurare; înainte şi după procesul de absorbţie CO2); 

A. 1.8. Studiu experimental şi numeric pentru realizarea bilanţului de materiale şi fluxuri energetice în cadrul 

procesului de captare CO2 prin absorbţie chimică (evidenţierea fiecărui echipament: coloana de 

absorbţie/desorbţie, schimbătoare de căldură, pompe, compresor); 

A.1.9. Diseminarea informaţiei prin publicări în reviste internaţionale, participări la congrese internaţionale; 

workshop, stagii de ceretare 

 

Întocmit: 

 

Director de proiect: Conf.dr.ing. Cristian DINCĂ   

Responsabil Partener 1: Prof.dr.ing. Călin CORMOŞ 
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1. Analiza termodinamică şi cinetică pentru modelarea matematică a procesului de captare CO2 prin 

absorbţie-desorbţie. Corelarea transferului de masă şi căldură în gaz-lichid într-un ciclu de absorbţie-

desorbţie CO2, aspecte privind intensificarea procesului 

 

Modelul matematic ce descrie procesul de absorție a dioxidului de carbon în soluție de alcanolamină 

este construit pe următoarele ipoteze simplificatoare (Gaspar and Cormos, 2012, Cormos and Gaspar, 2012): 

 curgerea fluidelor este de tip piston (parametri constanți pe secțiunea radială);  

 ambele faze (lichid şi gaz) sunt considerate amestecuri ideale; 

 coloana de absorbţie este operată adiabatic; 

 vitezele de circulație ale celor două faze sunt constante; 

 reacția chimică are loc doar în faza lichidă; 

 căderea de presiune de-a lungul absorberului este neglijabilă; 

 solubilitatea dioxidului de carbon în faza lichidă respectă legea lui Henry. 

 

Ecuația vitezei de reacție pentru soluții apoase de amine este: rCO2=k[CO2] [Amina] (kmol/m3s). 

Constantele de reacție, pentru sistemul CO2-amină, utilizate în acest studiu sunt prezentate în Tabelul 1. 

Tabel 1. Constanta de viteză pentru sistemul CO2-Amină 

Amina Expresia constantei de reacție 

(m3/mol·s) 

Sursa bibliografică 

MEA k = 4.4 ∙ 108 ∙ exp(−5400/T) Versteeg et.al.(1996) 

MDEA k = 3.1 ∙ 105 ∙ exp(−5080/T) Saha et al. (1995) 

AMP k = 1.943 ∙ 107 ∙ exp(−5174.49/T) Versteed et al.(1996) 

 

Estimarea proprietăţilor fizico-chimice ale sistemului CO2-amină s-a efectuat cu ajutorul relaților 

prezentate în Tabelul 2 (Vesrsteeg et al., 1996; Gualito et al., 1997; Maceiras et al, 2008; Razi et al 2013).  

Tabel 2. Proprietățile fizico-chimice ale componenților 

 Densitatea componenților( kg/m3):  

CO2 (la 0 C si 1 atm) ρCO2=1.963 

Amestecul gazos gas =(yiρi) 

Soluție apoasă de MEA 
 

Soluție apoasă de AMP  

Soluție apoasă de MDEA 
ρ=1055.3+0.7663*(TL-273) 

 

Punctul de fierbere (K):  

H2O 31.269ln(p)  371.741FT    

MEA 
2

2

F H O

S F b

V H O

RT M
T T m

H
  


 

MDEA 520.25 

AMP 438.15 

Căldura specifică (J/kgK) 

Cp,i= bT + cT-2+a 
a b C 

24.23

2.45 919.13 LT
BOC e    

24.23

2.45 919.13 LT
BOC e    
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MEA 1411.264 4.7151 0 

AMP 927.002 5.793 0 

MDEA 18.239 0.042 1.544 10-5 

H2O 4185.000 0 0 

CO2 983.240 0.2605 -1.8610-7 

Abur 1.965 0.0011 310-6 

Căldura de vaportizare (kJ/kg):  

       MEA DVHMEA=-1.447TL + 1077.6 

       MDEA DVHMDEA=9.7381107(1-TL / Tcr)0.46391(Tcr=741.9K) 

AMP DVHAMP=68.1488(1- TL/571.82)0.380103 

       H2O DVHH2O=6.5737p2-73.173p+2322.1 

Solubilitatea CO2 conform legii lui 

Henry (atmm3/kmol): 

 

Vâscozitatea componenților(Pas):  

Soluție apoasă de MEA  

298.3

ln 0.16 19.1 LT
MEA MEAC e



     

 Soluție apoasăde AMP     OHOHAMPAMPsol xx 22 loglogexp    

Soluție apoasă de MDEA 𝜇𝑠𝑜𝑙 = exp(𝑣𝑏1 +
𝑣𝑏2
𝑇𝐿

+ 𝑣𝑏3 ∙ 𝑇𝐿) ∙ 10
−3 

        CO2 
8 6

2 5 10 10CO GT      

        Abur 
8 64 10 2 10steam GT       

Coeficientul de difuzie a CO2 în apa 

(m2/s): 












  LT

wCO eD

2119

6

, 1035.2
2

 

Coeficientul de difuzie a CO2 în soluție 

de MEA/MDEA/AMP (m2/s): 






















solutie

OH

wCOsolAmCO DD 2

22 ,.,
 

Coeficientul de difuzie a CO2 în 

amestecul gazos (m2/s): 2

3/2

51.38 10 o
CO

o

p T
D

p T

  
    

 

 

Coeficientul de difuzie a H2O în gaz 

(m2/s): 2

10 2 8 61.656 10 4.479 10 2.775 10H O L LD T T         

Conductivitatea termică (W/mK):  

       CO2 CO2=810-5TG-0.0071 

       Aer air=710-5TG+0.005 

Căldura de reacție (KJ/Kmol):  

       MEA ΔHr=-82000 

       MDEA ΔHr=-166076.4 

AMP ΔHr=-73000 

 

 În urma implementării în Matlab a modelelor de corelație s-a determinat influența temperaturii 

procesului de absorbție asupra transferului de masă prin interfața gas-lichid, exprimat prin coeficientii parțiali 

0

2

1140
(5.3 0.035 )

10
B

L

C
T

COH
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de transfer kg și respectiv kl. Conform Figurii 2 se constată o ușoară creștere a valorii coeficienților parțiali de 

transfer de masă cu creșterea temperaturii, mai semnificativă în cazul modelului Brunazzi și Paglianti, în cazul 

coeficientului kg. Valorile kg variind în intervalul 0.01 -2.2·10-4 (m/s), iar cele a lui kl în intervalul 0.01 -2.2·10-

4(m/s). Totodată, se constată o creștere semnificativă a coeficientului kl în cazul modelului Xu e al., de la 

0.42·10-4 (pentru T = 298K) la valoarea de 1.15·10-4 (pentru T = 353K). 

 

Tabel 3. Modele de corelație pentru coeficienții de transfer de masă 

 

  a)                                                                                    b) 

Figura 2. Variația coeficienților pațiali de transfer cu temperatura 

 

1. Testarea experimentală în coloanele de absorbţie-desorbţie a diferitelor umpluturi structurate 

la modificarea tipului de solvent 

 

Model 𝒌𝒍 𝒌𝒈 

 

Billet & Schultes, 1999 

 

𝐶𝑙 ∙ (
𝑔

𝜇𝑙𝜌𝑙
)
1 6⁄

∙ (
𝐷𝑙

𝑆
)

1/2

∙ (
𝑈𝑙
𝑎
)
1 3⁄

 

 

𝐶𝑔 ∙ (
𝑎

(𝜀 − ℎ𝑙) ∙ 𝑆
)
1/2

∙ 𝐷𝑔 ∙ (
𝑈𝑔

𝑎 ∙ 𝜇𝑔
)

3/4

∙ (
𝜈𝑔

𝐷𝑔
)

1/3

 

 

Bravo et al., 1996 

 

2 ∙ √
𝐷𝑙 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝑈𝑙

𝑆 ∙ 𝜋
 

 

0.054 ∙
𝐷𝑔

𝑆
∙
(𝑈𝑙 + 𝑈𝑔) ∙ 𝑆

0.8

𝜈𝑔
∙
𝜈𝑔

𝐷𝑔

0.33

 

Brunazzi et al., 1995 2 ∙ √
𝐷𝑙 ∙ 𝑈𝑙𝑒
0.9 ∙ 𝑆 ∙ 𝜋

 𝑆ℎ𝑔 ∙ 
𝐷𝑔

𝑆
 

Xu et al., 2002 √
𝐷𝑙 ∙ 4

𝜏𝑙 ∙ 𝜋
 

√
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Hanley and Chen, 2002 12 ∙ 𝑅𝑒𝑙∙ 𝑆𝑐𝑙
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𝑆
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Influența tipului de umplutură asupra procesului de absorbție a dioxidului de carbon, în cele trei soluții 

de alcanol-amine (MEA, MDEA și AMP), a fost studiată pentru o coloană de absorbție cu înățimea umpluturii 

de 2 m și un diametru de 0.02 m. În acest studiu s-a luat în considerare 3 tipuri de umplutură: o umplutură 

nestructurată de tip inele Rasching (aria specifică 90 m2/m3) și două tipuri de umplutură structurată: Mellapack 

250Y (aria specifică 250 m2/m3) și Sultzer BX (aria specifică 492 m2/m3). În urma simulării procesului s-a 

observat creșterea valorii coeficiențiilor de transfer (kg și kl) cu creșterea suprafaței specifice a umpluturii, cele 

mai scăzute valori fiind observate în cazul umpluturii nestructurate. Totodată s-au găsit cele mai mari valori 

ale coeficienților de transfer pentru AMP și cele mai mari scăzute pentru MDEA (vezi Tabelul 4).   

 

Tabel 4. Coeficienții pațiali de trasfer de masă calculați 

 

2. Validarea experimentală a modelului matematic 

 

Modelul matematic dezvoltat a fost implementat în Matlab – Simulink. Validarea modelului matematic 

propus pentru absorbția dioxidului de carbon în soluție de alcanol-amină a fost realizată pe baza datelor 

experimentale publicate în literatura de specialitate în cazul unei coloane de 4.35 m utilizând ca și absorbant 

soluție apoasă de MEA și AMP și o coloană de 2 m utilizând ca și absorbant soluție apoasă de MEA și MDEA. 

Caracteristicile instalațiilor pilot și a condițiilor de operare sunt prezentate în Tabelul 5. 

    kL [m/s] CL[-] a[m2/m3] Cb[kmol/m3] FL[m3/s] TL[K] DC[m] 

MEA 

Rasching 50mm 9.83834E-05 1.416 95 3 5.167E-07 298 0.02 

Mellapak250Y 0.000100773 1.334 250 3 5.167E-07 298 0.02 

SulzerBX 0.000140499 1.6 492 3 5.167E-07 298 0.02 

                  

MDEA 

Rasching 50mm 8.95851E-05 1.416 95 2.25 8.611E-07 310 0.02 

Mellapak250Y 9.17609E-05 1.334 250 2.25 8.611E-07 310 0.02 

SulzerBX 0.000127935 1.6 492 2.25 8.611E-07 310 0.02 

                  

AMP 

Rasching 50mm 0.000463744 1.416 95 2.4225 0.00005 315 0.02 

Mellapak250Y 0.000475007 1.334 250 2.4225 0.00005 315 0.02 

SulzerBX 0.000662264 1.6 492 2.4225 0.00005 315 0.02 

         

           

  kG [m/s] CG[-] a[m2/m3] ε[-] FG[m3/s] TG[K] DC[m] 

MEA 

Rasching50mm 0.002151699 0.21 95 0.83 0.00016 298 0.02 

Mellapak250Y 0.004350357 0.385 250 0.97 0.00016 298 0.02 

SulzerBX 0.007077185 0.48 492 0.9 0.00016 298 0.02 

                  

MDEA 

Rasching 50mm 0.002149059 0.21 95 0.83 0.00015 310 0.02 

Mellapak250Y 0.004366628 0.385 250 0.97 0.00015 310 0.02 

SulzerBX 0.00717247 0.48 492 0.9 0.00015 310 0.02 

                  

AMP 

Rasching 50mm 0,004821117 0.21 95 0.83 0.000406 315 0.02 

Mellapak250Y 0,010307103 0.385 250 0.97 0.000406 315 0.02 

SulzerBX 0,019061984 0.48 492 0.9 0.000406 315 0.02 
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Tabel 5.Caracteristicile instalaților pilot și a condiților de operare 

Parameter 
Tipul de umplutură 

Sulzer DXa Mellapackb 

 MEA/ 

MDEA 

MEA/ AMP 

Înălțimea coloanei (m) 2  4.35 

Diametrul coloanei (m) 0.02 0.15 

Suprafața specific a  umpluturii (m2/m3) 900 250 

Debitul de de lichid (m3/m2h) 10 13.6 

Debitul de gaz (m3/h) 0.37 150 

Încărcarea cu CO2a aminei regenerate  0.00, 0.25 0.21 

Concentrația de CO2în fluxul de gaz la intrarea 

în coloană (%vol) 

10 1.5 

a Aroonwilas et al. (2004)  
b Tobiesen et al. (2007) 
b Gabrielsen et al. (2007) 

 

 

a) MEA     b) MDEA 

Figura 3. Variația concentației dioxidului de carbon pe înălțimea coloanei 
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a) MEA     b) AMP 

Figura 4. Variația temperaturii pe înălțimea coloanei 

Pentru validarea rezultatelor simulării, s-au comparat  valoriile obținute experimental și prin simulare 

a concentrației dioxidului de carbon/temperatura pe lungimea coloanei (Figura 3 și 4), obținându-se o bună 

corelare între acestea, coeficientul de corelație multipla R având valori  > 0.98  în toate cele patru cazuri 

analizate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Optimizarea parametrilor de proces ai instalaţiei demonstrator pilot ASFC cu captare CO2 prin 

absorbţie chimică: consum de energie, debite necesare de solvenţi chimici 

 

 

 

MEA -  4.35 m  
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Figura 5  Variația fluxului de CO2 prin interfața gas-lichid  

la scăderea cu 20% a concentrației de CO2 în fluxul de gaz 

 

 

 

a) Fluxul de CO2 transferat prin interfață            b) Concentrația CO2 la iesire din sistem  

Figura 6. Răspunsul sistemului la o creștere cu 20% a debitului de MEA 

 

 

MEA - 2 m  

 

a) Fluxul de CO2 transferat prin interfață            b) Concentrația CO2 la iesire din sistem  

Figura 7. Răspunsul sistemului la o creștere cu 20% a concetrației de CO2 

 

AMP - 4.35 m  
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Figura 8.  Variația fluxului de CO2 prin interfața gas-lichid  

la modificarea cu ± 20% a debitului de lichid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Fluxul de CO2 transferat prin interfață            b) Concentrația CO2 la iesire din sistem 

Figura 9. Răspunsul sistemului la scădere cu 20% a debitului de gaz 

 

MDEA -  2 m  
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Figura 10.  Variația fluxului de CO2 prin interfața gas-lichid  

la modificarea cu ± 20% a debitului de gaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Variația fluxului de CO2   Figura 12.Variația concentrației de CO2 

prin interfața gaz- lichid  la creștere cu           la ieșire pentru o creștere cu 

20% a concentrației de CO2         20% a debitului de gaz 

 

4. Studiu numeric şi experimental pentru realizarea bilanţului materie-energie pe instalaţia pilot 

ASFC luând în considerare unităţile de desulfurare, de desprăfuire, pompe, ventilatoare gaze 

 

4.1. Studiu experimental pentru măsurarea emisiilor (CO2, CO, NOx, SO2, PM, O2) în diferite 

puncte ale traseului de evacuare (inainte/după procesul de desulfurare; înainte şi după 

procesul de absorbţie CO2) 

Studiul experimental a fost realizat pe instalaţia experimentală de ardere în strat fluidizat circulant, cu 

scopul determinării: 

 variaţia în timp a componentelor gazoase din gazele de ardere;  

 fluxurilor intrate şi ieşite pe conturul instalaţiei experimentale; 

 determinarea gradului de incărcare pentru soluţiile bogate şi sărace în CO2; 

 gradul de captare CO2 pentru solventul chimic testat; precum şi comportamentul acestuia în 

timp; 
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 necesarul termic pentru regenerarea solventului chimic. 

 
Figura 13. Variaţia în timp a componentelor gazoase rezultate din arderea lignitului  

 Trebuie menţionat că emisiile de particule solide au fost reţinute în scruberul umed în proporţie de 98 

%, în timp ce emisiile de SO2 au fost reţinute în coloana de desulfurare în proporţie de 99.2 %. Se observă din 

analiza studiului experimental că valoarea concentraţiei de dioxid de carbon a variat în jurul valorii de 13.9 % 

volumic.  În Figura 14 se observă valorile concentraţiei de CO2 înainte şi după coloana de absorbţie pentru 137 

de probe, acestea variind în jurul mediei 3.19 %. Eficienţa medie de captare CO2 a variat în jurul mediei de 77 

%.  
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Figura 14. Variaţia în timp a concentraţiei de CO2 înainte şi după coloana de absorbţie  

 

4.2. Studiu experimental şi numeric pentru realizarea bilanţului de materiale şi fluxuri 

energetice în cadrul procesului de captare CO2 prin absorbţie chimică (evidenţierea 

fiecărui echipament: coloana de absorbţie/desorbţie, schimbătoare de căldură, pompe, 

compresor) 

 

S-au analizat următoarele studii de caz: 

- Cazul 1: Termocentrală în strat fluidizat în regim super-critic fără captare CO2; 

- Cazul 2: Termocentrală în strat fluidizat în regim super-critic cu captare CO2 (configurația 

convențională - Figura 15.a); 

- Cazul 3: Termocentrală în strat fluidizat în regim super-critic cu captare CO2 (configurația cu 

răcire intermediară a solventului în coloana de absorbție - Figura 15.b);  

- Cazul 4: Termocentrală în strat fluidizat în regim super-critic cu captare CO2 (configurația cu 

recomprimarea vaporilor de la coloana de desorbție- Figura 15.c); 

- Cazul 5: Termocentrală în strat fluidizat în regim super-critic cu captare CO2 (configurația cu 

răcire intermediară a solventului în coloana de absorbție și recomprimarea vaporilor de la coloana 

de desorbție).  

 Tabelul de mai jos prezintă principalii indicatori tehnici ai cazurilor analizate. 

Tabel 6.Indicatori tehnici 

Indicator UM Cazul 1 Cazul 2 Cazul 3 Cazul 4 Cazul 5 

Debit cărbune utilizat t/h 172,65 

Puterea calorică inferioară MJ/kg 25,17 

Energia termică a cărbunelui (A) MWth 1207,14 

       

Putere turbină de abur MWe 528,43 441,64 453,33 456,56 463,13 
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Puterea brută generată (B) MWe 528,43 441,64 453,33 456,56 463,13 

       

Consum instalație de captare CO2 MWe - 25.93 26.07 28.02 28.25 

Consum bloc energetic MWe 28,43 27.60 27.75 27.91 28.02 

Consum total (C) MWe 28,43 53.53 53.82 55.93 56.27 

       

Puterea netă (D = B - C) MWe 500,00 388,11 399,51 400,63 406,86 

Eficiența brută (B/A * 100) % 43,77 36,58 37,55 37,82 38,36 

Eficiența netă (D/A * 100) % 41,42 32,15 33,09 33,18 33,70 

Rată de captare CO2 % 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Emisii specifice CO2 kg/MWh 849,12 107,02 104,41 103,67 102,08 

Consum termic regenerare solvent MJ/kg CO2 - 2,97 2,58 2,47 2,24 

  

Informarea şi diseminarea rezultatelor în publicaţii ISI, conferinţe internaţionale, worksop-uri 

 În cadrul acestei etape, membrii consorţiului au participat la 7 conferinţe internaţionale: 

Jurnale  

1. Ana-Maria Cormos, Calin-Cristian Cormos, Techno-economic evaluations of post-combustion CO2 capture 

from sub- and super-critical circulated fluidised bed combustion (CFBC) power plants, Applied Thermal 

Engineering 127 (2017) 106-115  

2. Ana-Maria Cormos, Calin-Cristian Cormos, Reducing the carbon footprint of cement industry by post-

combustion CO2 capture: Techno-economic and environmental assessment of a CCS project in Romania, 

Chemical Engineering Research and Design, 123 (2017) 230-239 

3. Ana-Maria Cormos, Cristian Dinca, Letitia Petrescu, Dora Andreea Chisalita, Szabolcs Szima, Calin-

Cristian Cormos, Carbon capture and utilisation technologies applied to energy conversion systems and other 

energy-intensive industrial applications, Fuel, 2017, accepted, in press (doi.org/10.1016/j.fuel.2017.09.104) 

4. Ana-Maria Cormos, Cristian Dinca, Calin-Cristian Cormos, Energy efficiency improvements of post-

combustion CO2 capture based on reactive gas-liquid absorption applied for super-critical Circulated 

Fluidised Bed Combustion (CFBC) power plants, Chemical Engineering Research and Design, 2017, 

submitted, under evaluation  

5. Cristian Dincă, Nela Slavu, Adrian Badea, Benchmarking of the pre/post-combustion chemical absorption 

for the CO2 capture. Journal of the Energy Institute, 2017, accepted, in press, 

(doi.org/10.1016/j.joei.2017.01.008). 

Conferințe 

1. Calin-Cristian Cormos, Cristian Dinca, Letitia Petrescu, Ana-Maria Cormos, Carbon capture and utilisation 

technologies applied to energy conversion systems and other energy-intensive applications, 8th International 

Conference on Clean Coal Technologies (CCT2017), Cagliari, Italy, 8 - 12 May 2017 

2. Calin-Cristian Cormos, Ana-Maria Cormos, Letitia Petrescu, Assessing the CO2 emissions reduction from 

cement industry by carbon capture technologies: Conceptual design, process integration and techno-economic 

and environmental analysis, 27th European Symposium on Computer Aided Process Engineering 

(ESCAPE27), Barcelona, Spain, 1 - 5 October 2017   

3. Cristian Dincă, Catinca Secuianu, Environomic optimisation of the coal and natural gas fired power plants 

with carbon dioxide capture process. 29th European Symposium on Applied Thermodynamics (ESAT), 

Bucharest, România, 18-21 May, 2017 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743967116305992
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743967116305992
https://doi.org/10.1016/j.joei.2017.01.008
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4. Cristian Dincă, Nela Slavu, Calin-Cristian Cormos, Adrian Badea, CO2 capture from syngas generated by 

a biomass gasification power plant with chemical absorption process. 10th International Conference on 

Sustainable Energy & Environmental Protection, Bled, Slovenia, 27-30 June 2017 

5. Cristian Dincă, Nela Slavu, Adrian Badea, CO2 Adsorption Process Simulation in ASPEN Hysys. 8th 

International Conference on Energy and Environment, Bucharest, Romania, 19-20 October 2017 

6. Nela Slavu, Cristian Dincă, Pătraşcu Roxana, Environomic consequences of CCS technology integration in 

the cement process chain. 8th International Conference of Management and Industrial and Engineering, 

Bucharest, Romania, 12-14 October 2017 

7. Nela Slavu, Pătraşcu Roxana, Cristian Dincă, Management of the CO2 capture process integration in the 

glass technology industry. 8th International Conference of Management and Industrial and Engineering, 

Bucharest, Romania, 12-14 October 2017 

8. Nela Slavu, Cristian Dincă, Economical aspects of the CCS technology integration in the conventional 

power plant. The 11th International Conference on Business Excellence, Bucharest, Romania, 30-31 March 

2017 

CONCLUZII 

 Obiectivul principal al acestei faze a constat în evaluarea critică a instalaţiei demonstrative de absorbţie 

chimică a dioxidului de carbon cu scopul de a dezvolta coloanele de absorbţie şi desorbţie (activităţi prevăzute 

în cadrul celei de-a doua etape. În vederea atingerii obiectivului avut în vedere, analiza propusă a conţinut 

analiza termodinamică şi cinetică a procesului de captare CO2 şi corelarea transferului de masă şi căldură în 

coloana de absorbţie-desorbţie evidenţiind interfaţa gaz-lichid. Scopul analizei termodinamice şi cinetice a 

avut rolul determinării stabilităţii transferului de masa la interfaţa gaz-lichid. De asemenea, în cadrul studiului 

experimental au fost analizate diferite structuri ale umpluturii în coloana de absorbţie-desorbţie în scopul 

determinării experimentale a gradului de încărcare a solvenţilor chimici. Utilizarea de umpluturi cu suprfeţe 

specifice mari raportate la volumul umpluturii conduce la intensificarea transferului de masăla interfaţa lichid 

– gaz. Optimizarea consumului de energie termică necesară pentru regenerarea solventului chimic s-a realizat 

considerând relativ constant gradul de încărcare a solventului sărac în CO2.   

 Prin integrarea modelului dezvoltat în cadrul unei centrale termoelectrice s-au obţinut următoarele 

rezultate: în urma studiului realizat, retehnologizarea unei centrale termoelectrice a condus la scăderea 

eficienţei nete a acesteia cu aproximativ 12 puncte procentuale în cazul lipsei recuperării gazelor de ardere şi 

cu aproape 10 puncte procentuale în cazul recuperării căldurii gazelor de ardere. Din analiza economică a 

rezultat un cost al tonei de CO2 de aproximativ 50 €. Acest cost este mult peste ceea ce se poate recupera din 

vânzarea certificatelor verzi, caz în care preţul unei tone de CO2 este de 4,57 €. Eficienţa de desulfurare a fost 

de 99.2 % utilizând ca solvent chimic NaOH într-o concentraţie masică de 1 %. Consumul de solvent chimic 

a fost de 5 kg solvent la fiecare 10 tone de SO2 separat ceea ce reprezintă un consum mai scăzut decât în cazul 

consumului de MEA care este de 3.2 kg la fiecare tonă de CO2 separat. 
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