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1.

WSTÊP

Dwutlenek wêgla wydobywany jest w Polsce na skalê przemys³ow¹ wraz z wodami
mineralnymi w uzdrowiskach Duszniki Zdrój i Krynica. Eksploatowany CO2 w Dusznikach Zdroju nie jest zanieczyszczony, natomiast gaz krynicki, wydobywany z odwiertów
Zuber, posiada zanieczyszczenia w postaci CH4, N2 i H2S. Bliskie s¹siedztwo z³ó¿ wêglowodanów mo¿e stanowiæ zagro¿enie wystêpowania w gazie ladowych iloci wêglowodorów ciê¿kich, natomiast pozyskanie dwutlenku wêgla na drodze separacji z wód mineralnych powoduje 100-procentowe nasycenie tego gazu par¹ wodn¹.
Warunkiem zastosowania naturalnego CO2 do celów spo¿ywczych jest jego wysoka
czystoæ. Zatem istotn¹ rolê w ujêciu i zagospodarowaniu tego gazu odgrywa problem jego
uzdatnienia.
W niniejszym artykule zagadnienie to zostanie przedstawione na przyk³adzie CO2 separowanego z wód mineralnych w Uzdrowisku Krynica, gdzie wydobywane jest oko³o
300 tys. mn3 dwutlenku wêgla w ci¹gu roku, g³ównie z odwiertów Zuber. Analiza jakociowa tego gazu wykaza³a redni¹ zawartoæ CO2 w iloci oko³o 96%. Resztê stanowi¹ zanieczyszczenia gazowe w postaci CH4, N2 i H2S (od kilku do kilkudziesiêciu mg H2S/mn3 gazu
w poszczególnych odwiertach) [2]. Pozyskiwany dwutlenek wêgla w Krynicy wykorzystywany jest nie tylko do saturacji wody mineralnej, ale tak¿e przeznaczony jest do suchych k¹pieli leczniczych i w formie skroplonej czêciowo sprzedawany odbiorcom indywidualnym. W zwi¹zku z powy¿szym w procesie uzdatniania CO2 nale¿y uwzglêdniæ równie¿ g³êbokie osuszenie tego gazu w celu zabezpieczenia przed tworzeniem siê hydratów
w przewodach transportowych.
* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
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2.

SEPARACJA DWUTLENKU WÊGLA Z WODY

W zale¿noci od potrzeb i wymagañ technologicznych do oczyszczana gazu z kropel
cieczy stosuje siê takie techniki, jak destylacja, adsorpcja, filtracja, odwirowanie, sedymentacja czy koalescencja. Z uwagi na ró¿ne w³asnoci cieczy zdyspergowanych, jak i wielkoci kropel aerozolu, nale¿y stosowaæ wysokosprawne separatory ciecz-gaz, które mo¿na
podzieliæ na:






grawitacyjne,
odrodkowe (cyklony),
odkraplacze inercyjne,
odmglacze (demistery),
koalescencyjne.

Efektywne dzia³anie (tj. oddzielanie kropel cieczy od strumienia gazu) dla separatorów grawitacyjnych i odrodkowych jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy si³a grawitacji lub si³y
odrodkowe dzia³aj¹ce na krople cieczy s¹ wiêksze od si³y unoszenia wywo³anej ruchem
gazu. Zatem z gazu mog¹ byæ oddzielone tylko krople o stosunkowo du¿ych rozmiarach,
a stosowane urz¹dzenia charakteryzuj¹ siê du¿ymi gabarytami.
Mechanizm dzia³ania odkraplaczy inercyjnych i demisterów polega na wielokrotnie
wymuszonej zmianie kierunku przep³ywu gazu wokó³ odpowiednio uformowanych przeszkód (cianek lub w³ókien) wewn¹trz zbiornika. Krople cieczy jako ciê¿sze poruszaj¹ siê
po linii prostej i zderzaj¹ siê z przeszkod¹ wytracaj¹c swoj¹ prêdkoæ. Odkraplacze inercyjne wymagaj¹ stosowania du¿ych zbiorników i mog¹ pracowaæ przy du¿ych prêdkociach
przep³ywu gazu, natomiast demistery dzia³aj¹ dobrze tylko przy okrelonym w¹skim zakresie prêdkoci przep³ywu gazu.
Najlepsze rezultaty pozwalaj¹ osi¹gn¹æ separatory koalescencyjne (sprawnoæ
99,98%), dzia³aj¹ce na zasadzie stopniowego ³¹czenia w coraz wiêksze krople, w miarê
przechodzenia przez element separacyjny zdyspergowanej w gazie fazy ciek³ej. Element
koalescencyjny ma postaæ wiecy, których iloæ i sposób rozmieszczenia w obudowie zale¿y od:
 prêdkoci krytycznej gazu, powy¿ej której nie nastêpuje ju¿ ³¹czenie kropel pod wp³ywem si³ grawitacji; wartoæ jej zale¿y tylko od w³asnoci gazu i separowanego aerozolu;
 prêdkoci gazu w strukturze elementu, przy której nie nastêpuje rozbijanie powsta³ych
w strukturze elementu kropel;
 prêdkoci gazu w przestrzeni swobodnej (pomiêdzy elementami koalescencyjnymi),
która musi byæ zawsze mniejsza od wartoci prêdkoci krytycznej w punkcie, gdzie
krople opuszczaj¹ zewnêtrzn¹ warstwê koalescera.
Zakres stosowania danego separatora z punktu widzenia wielkoci kropel usuwanych
ze strumienia gazu przedstawiono w tabeli 1 [4].
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Tabela 1
Wielkoæ kropel aerozolu ciek³ego usuwanego przez ró¿ne typy separatorów

3.

Typ separatora

Granica wielkoci usuwanych kropel

Separator grawitacyjny

do 300 μm

Separator odrodkowy

do 8–10 μm

Odkraplacz inercyjny

do 10 μm

Demister

do 1–5 μm

OCZYSZCZANIE CO2

Oczyszczanie dwutlenku wêgla z zanieczyszczeñ wystêpuj¹cych w fazie gazowej
mo¿e byæ prowadzone ró¿nymi metodami z wykorzystaniem zjawiska absorpcji, adsorpcji
i niskotemperaturowej separacji. Z uwagi na g³ówne zastosowanie naturalnego CO2 w przemyle spo¿ywczym i lecznictwie, po analizie poszczególnych technologii uzdatniania gazów, wytypowano metody adsorpcyjne. Metody te s¹ przydatne do tzw. g³êbokiego oczyszczania gazu, w których eliminacja zanieczyszczeñ prowadzona jest do wartoci ladowych
(kilku ppm). W omawianym przypadku uzdatniania dwutlenku wêgla wykorzystane zostan¹ takie sorbenty sta³e, jak: sita molekularne do osuszania gazu, wêgiel aktywny do eliminacji wêglowodorów, wêgiel aktywny impregnowany do odsiarczania oraz alternatywnie
silika¿el do równoczesnego osuszania i eliminacji wêglowodorów.
3.1. Charakterystyka sorbentów sta³ych
Adsorbent powinien charakteryzowaæ siê du¿¹ selektywnoci¹ w stosunku do adsorbowanej substancji, ³atw¹ i ekonomiczn¹ regeneracj¹, przy czym czas regeneracji powinien
byæ zbli¿ony do czasu adsorpcji. Mikrostruktura adsorbentu, tj. liczba porów i przeciêtny
ich rozmiar, powinna byæ skorelowana z rozmiarem cz¹steczek usuwanych zanieczyszczeñ.
Z uwagi na ograniczon¹ temperaturê pracy adsorbentu w niektórych przypadkach konieczne jest jego ch³odzenie.
Regeneracja adsorbentu zale¿y od wielkoci si³ adsorpcji zanieczyszczeñ i powinna
przebiegaæ przy minimalnych naprê¿eniach mechanicznych warstwy i ziaren w mo¿liwie
najkrótszym czasie. Suszenie i ch³odzenie regenerowanego adsorbentu zasadniczo prowadzi siê w przeciwpr¹dzie w stosunku do adsorpcji gor¹cym lub zimnym gazem inertnym.
Przy bardzo ma³ych stê¿eniach zanieczyszczeñ (< 2 ppm) adsorpcjê prowadzi siê zwykle
w warstwach nieregenerowanych, co wp³ywa na zmniejszenie kosztów prowadzenia procesu technologicznego.
Wêgiel aktywny – jest to produkt otrzymywany sztucznie, o rozwiniêtej mikrokapilarnej porowatoci, charakteryzuj¹cy siê silnymi w³asnociami adsorpcyjnymi par i gazów.
Aktywnoæ uzyskana przez ogrzewanie zale¿y od sk³adu i w³asnoci surowca. Ponadto wêgiel taki musi wykazywaæ dostateczn¹ wytrzyma³oæ na cieranie, powinien byæ zgranulowany, aby tworzy³ z³o¿e stawiaj¹ce ma³e opory hydrauliczne oraz powinien mieæ mo¿liwie
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jak najwiêksz¹ powierzchniê w³aciw¹, aby sprowadziæ do minimum wielkoæ przestrzeni
zajmowanej przez adsorbent.
Do oczyszczania gazów stosuje siê z regu³y formowany wêgiel aktywny o rednicy
ziaren 14 mm. Charakteryzuje siê on mas¹ nasypow¹ 400500 g/dm3, powierzchni¹ w³aciw¹ 650900 m2/g, sumaryczn¹ objêtoci¹ porów 0,81,3 cm3/g i wytrzyma³oci¹ mechaniczn¹ 9098%. Produkowany jest w postaci cylindrycznych granul lub nieregularnych ziaren, w szeregu odmianach asortymentowych [9].
Wêgiel aktywny impregnowany  powstaje w wyniku naniesienia na powierzchniê
wêgla aktywnego pewnych substancji chemicznych, w iloci oko³o 10% wagowych, przez
co aktywne sorbenty uzyskuj¹ w³asnoci chemisorpcyjne i katalityczne.
Sorbenty wêglowe, impregnowane substancj¹ alkaliczn¹, np. wêglanem potasu ( typ
KC 10) lub jodkiem potasu (typ J 42), charakteryzuj¹ siê prawie 10-krotnie wiêksz¹ ch³onnoci¹ dynamiczn¹ w porównaniu z wêglem aktywnym nieimpregnowanym i zwykle nie
podlegaj¹ regeneracji. Obci¹¿one sorbenty sk³adowane s¹ na wysypisku odpadów przemys³owych. Alternatyw¹ jest kosztowna regeneracja gor¹ca na drodze desorpcji par¹ wodn¹
lub ekstrakcji, a nastêpnie reaktywacji wêgla w temperaturze 600oC [7].
Sita molekularne  s¹ to naturalne lub syntetyczne glinokrzemiany (zeolity), które
w swej strukturze posiadaj¹ kana³y o okrelonych, niedu¿ych wymiarach. Wewnêtrzna powierzchnia komór wynosi zwykle od 900 do 1000 m2/g. Do komór tych mog¹ przenikaæ
przez okna w sieci krystalicznej zeolitu cz¹steczki ró¿nych zwi¹zków. Rozmiar okien jest
charakterystyczny dla ka¿dego rodzaju zeolitu, co sprawia, ¿e sita molekularne odznaczaj¹
siê selektywnoci¹ dzia³ania adsorpcyjnego.
O mo¿liwoci przenikania cz¹steczki w g³¹b sieci krystalicznej decyduje przede
wszystkim jej rozmiar krytyczny, który nie powinien przekraczaæ wielkoci okien sorbentu.
Rozmiar krytyczny cz¹steczki jest to rednica okrêgu opisanego na najmniejszym przekroju
cz¹steczki. Dla cz¹steczek sferycznych jest to rednica odpowiedniej kuli, za dla cz¹steczek dwuatomowych i wszystkich ³añcuchów normalnych jest to rednica okrêgu opisuj¹cego maksymalny poprzeczny przekrój cz¹steczki prostopad³y do jej d³u¿szej osi.
Poprzez odpowiedni dobór typu zeolitu mo¿na prowadziæ b¹d selektywne osuszanie
mieszanin gazowych, b¹d te¿ jednoczenie z wod¹ usuwaæ niektóre niepo¿¹dane domieszki zwi¹zków polarnych, jak np. RSH, H2S i CO2 w wymienionej kolejnoci adsorpcji. Cz¹steczki wody, dziêki ma³emu rozmiarowi krytycznemu i polarnoci, s¹ szczególnie ³atwo
adsorbowane przez zeolity syntetyczne, które nale¿¹ do najlepszych rodków osuszaj¹cych,
szeroko stosowanych dziêki swoim w³aciwociom strukturalnym oraz trwa³oci termicznej i chemicznej [3, 6].
Sita molekularne posiadaj¹ równie¿ wiêksz¹ od innych sorbentów zdolnoæ poch³aniania zwi¹zków siarki, zarówno przy niskich cinieniach cz¹steczkowych par, jak i przy podwy¿szonej temperaturze (rys. 1). Poza du¿¹ zdolnoci¹ adsorpcyjn¹ wzglêdem H2S zeolity
charakteryzuj¹ siê równie¿ jego selektywn¹ eliminacj¹ z dwutlenku wêgla. W procesie
oczyszczania CO2 z siarkowodoru w pierwszym etapie nastêpuje adsorpcja CO2, a nastêpnie gaz ten jest wypierany przez H2S, który ulega poch³anianiu a¿ do momentu przebicia,
okrelanego jako aktywnoæ dynamiczna danego adsorbentu. Na uwagê zas³uguj¹ sita 5A,
które adsorbuj¹ cz¹steczki o wymiarze krytycznym mniejszym ni¿ 0,45 μm.
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Rys. 1. Izotermy adsorbcji H2S w ró¿nych temperaturach

¯el krzemionkowy (silika¿el) – jest to dwutlenek krzemu o ró¿nym stopniu uwodnienia SiO2 nH2O. Charakteryzuje siê du¿¹ porowatoci¹ (do 700 m2/g) oraz du¿¹ hydrofilowoci¹. Dynamiczna aktywnoæ adsorpcyjna ¿eli krzemionkowych zale¿y od rednicy ziaren, szybkoci przep³ywu gazu osuszanego, pocz¹tkowej zawartoci pary wodnej w tym
gazie oraz od zawartoci wody w ¿elu po jego zregenerowaniu, zale¿nej wprost od temperatury regeneracji. Regeneracja ¿elu krzemionkowego przebiega ³atwo w temperaturze
200oC, jednak z czasem powoduje obni¿enie zdolnoci adsorpcyjnych wody (nawet 3-krotnie szybciej ni¿ spada aktywnoæ sit molekularnych).
W przypadku gazów o du¿ej wilgotnoci wzglêdnej, siêgaj¹cej nawet 100%, zdolnoæ
poch³aniania wody przez ¿el krzemionkowy jest szczególnie du¿a. Odwrotnie jest przy niskim cinieniu cz¹stkowym pary wodnej, przy którym znacznie wiêksz¹ równowagow¹
zdolnoæ jej adsorbowania wykazuj¹ sita molekularne (rys. 2). Aktywnoæ adsorpcyjna silika¿eli maleje szybko wskutek dezaktywacji siarkowodorem, dlatego nie s¹ one przydatne
do osuszania gazów zasiarczonych przed ich oczyszczeniem. Uwzglêdniaj¹c ich du¿¹ powierzchniê aktywn¹ oraz wysok¹ zdolnoæ adsorpcyjn¹ pary wodnej mo¿na uzyskaæ temperaturê punktu rosy 70oC.
Zalet¹ silika¿eli jest obni¿enie kosztów procesu oczyszczania gazu poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energiê do regeneracji, powolne starzenie siê i bardzo d³ugi czas
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u¿ytkowania (oko³o 10 lat), niezawodnoæ pracy oraz niewielki spadek cinienia. Wymienione wy¿ej zalety silika¿eli zapewniaj¹ równie¿ uzyskanie niskich kosztów inwestycyjnych ze wzglêdu na niewielkie gabaryty adsorbera [5, 8].

Rys. 2. Równowagowa adsorbcja pary wodnej na ró¿nych absorbentach:
1  sita molekularne, 2  drobnoporowaty ¿el krzemionkowy, 3  aktywowany tlenek glinu,
4  ¿el krzemionkowy o du¿ej rednicy porów

3.2. Odsiarczanie dwutlenku wêgla
Pierwsz¹ instalacjê oczyszczania CO2 z siarkowodoru uruchomiono w 1990 roku, po
sygna³ach zarówno od producentów, jak i konsumentów wód gazowanych, o nienajlepszej
jakoci pewnych partii wód nasyconych dwutlenkiem wêgla z Krynicy. Instalacja pracowa³a w oparciu o metodê absorpcyjno-utleniaj¹c¹ przy u¿yciu zbuforowanego wodnego roztworu nadmanganianu potasu [1]. Roztwór zawieraj¹cy 4% KMnO4 i 1% Na2CO3 wykorzy-stuje siê do momentu, w którym oko³o 75% nadmanganianu uleg³o przemianie, zgodnie
z reakcj¹:
2KMnO4 + 3H2S = 2MnO2 + 2KOH + 2H2O + 3S
Zu¿yty roztwór odprowadza siê z uk³adu bez jego regeneracji. Dla kontroli procesu
zainstalowano za reaktorem p³uczkê z octanem kadmu jako wskanikiem.
Zwiêkszone wymogi odnonie czystoci dwutlenku wêgla przeznaczonego do celów
spo¿ywczych podyktowa³y potrzebê zastosowania metody oczyszczania zapewniaj¹cej wysoki stopieñ odsiarczenia gazu. Po analizie ró¿nych technologii do usuwania H2S z dwutlenku wêgla wytypowano metodê adsorpcyjn¹ z zastosowaniem wêgla aktywnego [6].
W procesie tym wykorzystuje siê katalityczne oddzia³ywanie wêgla na reakcjê utleniania
H2S do siarki elementarnej:
H2S + ½O2 = H2O + S + Q
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Do strumienia gazu zasiarczonego dozuje siê odpowiedni¹ iloæ tlenu lub powietrza,
wynikaj¹c¹ z obliczeñ stechiometrycznych reakcji oraz pewien jego nadmiar wynosz¹cy
0,3 g tlenu na 1 m3n oczyszczanego gazu. Rolê katalizatora pe³ni amoniak podawany do
strumienia gazu w iloci 0,1 g/m3n. Z uwagi na bardzo ma³e iloci otrzymywanej siarki (oko³o 8 kg/rok) nie prowadzi siê regeneracji sorbentu, aby nie podra¿aæ kosztów procesu.
Dla uzyskania wiêkszej sprawnoci procesu oczyszczenia dwutlenku wêgla z siarkowodoru w roku 2003 w Krynicy zastosowano wêgiel aktywny impregnowany wêglanem
potasu (producent GRYFSKAN Sp.z o.o. w Hajnówce). Kombinacja wêgla aktywnego
i rodka impregnuj¹cego, w iloci oko³o 10% wag., modyfikuje w³asnoci adsorpcyjne sorbentu i przyspiesza reakcjê utlenienia H2S (chemisorpcja) wg równania:
H2S + K2CO3 + 2O2 = K2SO4 + CO2 + H2O

4.

MODERNIZACJA UK£ADU TECHNOLOGICZNEGO
ZAGOSPODAROWANIA CO2
SEPAROWANEGO Z WÓD MINERALNYCH W UZDROWISKU KRYNICA

Dwutlenek wêgla separowany z wód mineralnych lub wydobywany z odwiertów czysto gazowych mo¿e byæ sprê¿any do wymaganego cinienia albo skraplany, w zale¿noci
od jego przeznaczenia. Z uwagi na g³ówne zastosowanie CO2 do celów spo¿ywczych i medycznych sprê¿anie nale¿y prowadziæ przy u¿yciu bezsmarowych sprê¿arek t³okowych
z uszczelnieniem piercieniami teflonowymi.
Dobór sprê¿arki oraz kontrolê przebiegu sprê¿ania i skraplania gazu okrela g³ównie
temperatura gazu po kolejnych stopniach sprê¿ania. Znaczne obci¹¿enie w kosztach procesu stanowi zapotrzebowanie na wodê ch³odz¹c¹, zarówno do ch³odzenia cylindrów zastosowanej sprê¿arki 3-stopniowej, jak i do ch³odnic miêdzystopniowych oraz wody do sch³odzenia dwutlenku wêgla w skraplaczu. W zwi¹zku z powy¿szym celowym by³oby zastosowanie wody ch³odz¹cej w obiegu zamkniêtym. Uk³ad dla izobarycznego sch³adzania gazu
w poszczególnych elementach instalacji polega³by na wykorzystaniu ch³odz¹cej wody
obiegowej sch³adzanej w ch³odni wentylatorowej (producent  Wytwórnia Urz¹dzeñ
Ch³odniczych w Dêbicy) przedstawionej na rysunku 3. Dla zaprojektowania uk³adu ch³odniczego, wyra¿onego poprzez moc ch³odnicz¹ w kW, niezbêdna jest informacja o temperaturze sch³odzenia, przepustowoci instalacji ch³odniczej oraz o maksymalnej temperaturze
gazu wejciowego.
Propozycjê zmodernizowanej instalacji uzdatniania i skraplania CO2 w Krynicy przedstawiono schematycznie na rysunku 4. Dwutlenek wêgla z punktu zbiorczego (1) dop³ywa
do niskocinieniowego zbiornika magazynowego (2), sk¹d poprzez odwadniacz (3) zasysany jest przez trójstopniow¹ sprê¿arkê (4). Poniewa¿ dwutlenek wêgla wydobywany wraz
z wodami mineralnymi jest w 100% zawilgocony i mo¿e posiadaæ tak¿e wodê niesion¹ przez
strumieñ gazu, w zestawie instalacji uwzglêdniono adsorber z sitami molekularnymi (6).
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Dotychczas osuszanie CO2 realizowano poprzez ma³o sprawny barbota¿ w p³uczce absorpcyjnej z chlorkiem wapnia. Szeregowo do adsorbera z sitami w³¹czono adsorber z wêglem
aktywnym (7) dla eliminacji wêglowodorów oraz jako ostatni adsorber z wêglem aktywnym
impregnowanym wêglanem potasu (8) do usuwania siarkowodoru. Poniewa¿ proces adsorpcji przebiega korzystniej przy wy¿szych cinieniach, wymienione wy¿ej adsorbery winny
byæ zainstalowane po pierwszym stopniu sprê¿ania.

Rys. 3. Wentylatorowa ch³odnia wody

Maj¹c na uwadze koszty, wynikaj¹ce z zapotrzebowania na energiê do sprê¿ania
i skraplania ca³oci wydobywanego CO2, nale¿y przewidzieæ sprê¿anie tylko czêci tego
gazu do cinienia wymaganego w lokalnym zagospodarowaniu (suche k¹piele, rozlewnia
wód), natomiast pozosta³¹ iloæ skraplaæ jak w przedniej wersji.
Istnieje mo¿liwoæ prowadzenia równoczesnego procesu osuszania CO2 i eliminacji
zawartych w nim wêglowodorów na jednym sorbencie i w jednym adsorberze. Szczególnie
przydatny w oczyszczaniu gazu o bardzo du¿ej wilgotnoci jest silika¿el, który w tych warunkach wykazuje du¿¹ aktywnoæ. Nale¿y jednak pamiêtaæ o obecnoci siarkowodoru
w gazie, który dezaktywuje ten sorbent. Zatem, przyjmuj¹c alternatywne rozwi¹zanie zastosowania do uzdatniania CO2 tylko dwóch adsorberów, w pierwszym z nich musi byæ
prowadzony proces eliminacji H2S z gazu.
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Rys. 4. Schemat instalacji oczyszczania i skraplania dwutlenku wêgla: 1  wêze³ zbiorczy gazu,
2  zbiornik magazynowy gazu, 3  odwadniacz, 4  sprê¿arka, 5, 9  ruroci¹gi gazowe,
6  adsorber z sitami molekularnymi, 7  adsorber z wêglem aktywnym, 8  adsorber
z wêglem aktywnym impregnowanym, 10  stanowisko nape³niania buli, 11  skraplacz,
12  ch³odnica, 13  zbiornik ciek³ego CO2, 14, 18  ruroci¹gi ciek³ego CO2,
15, 17  ruroci¹gi gazowego CO2, 16  degazator

5.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1) Wykorzystanie zasiarczonego CO2 do celów spo¿ywczych, separowanego z wód mineralnych, wymaga zastosowania g³êbokiego oczyszczenia z H2S i ewentualnych zanieczyszczeñ wêglowodorowych.
2) Z uwagi na bardzo du¿e nasycenie dwutlenku wêgla par¹ wodn¹, która powoduje
znaczne obni¿enie ch³onnoci H2S na sitach molekularnych (1520%), do odsiarczania CO2 proponuje siê stosowanie wêgla aktywnego impregnowanego wêglanem potasu. Sorbent ten charakteryzuje siê 10-krotnie wiêksz¹ ch³onnoci¹ dynamiczn¹ ni¿
zwyk³y wêgiel aktywny i nie jest regenerowany, co obni¿a koszty ruchowe procesu.
3) Selektywna adsorpcja pary wodnej zawartej w CO2, zanieczyszczonej równie¿ siarkowodorem, winna byæ prowadzona na sitach molekularnych, w adsorberze poprzedzaj¹cym usuwanie H2S i wêglowodorów.
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4) Zastosowanie silika¿eli do równoczesnego usuwania pary wodnej i wêglowodorów
zawartych w dwutlenku wêgla pozwoli na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych i ruchowych. Du¿a wilgotnoæ gazu zwiêksza aktywnoæ silika¿eli, natomiast obecnoæ
siarkowodoru powoduje jego dezaktywacjê. W zwi¹zku z powy¿szym adsorber z silika¿elem winien byæ posadowiony po adsorberze z wêglem aktywnym impregnowanym dla odsiarczania dwutlenku wêgla.
5) W ramach modernizacji sposobu zagospodarowania CO2 w Krynicy, w celu obni¿enia
kosztów jednostkowych procesu sprê¿ania i skraplania CO2, nale¿y udoskonaliæ system ch³odzenia sprê¿arki poprzez zastosowanie ch³odnicy wentylatorowej dla sch³adzania wody ch³odz¹cej w obiegu zamkniêtym.
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