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Ograniczenie emisji CO2 było jednym z głównych tematów 20. 
Kongresu Energetycznego w Rzymie. Niniejszy artykuł zawiera 
szereg danych potrzebnych dla analizy możliwości stworzenia 
programu redukcji tej emisji w Polsce.

Przy dzisiejszym stanie techniki znaczące ograniczanie emisji 
CO2 z eksploatowanych elektrowni węglowych jest technicznie 
możliwe tylko poprzez chemiczną absorpcję CO2 zawartego 
w spalinach emitowanych z kotłów lub poprzez zgazowanie 
węgla.

Stwierdzić jednak trzeba, że stan zaawansowania prac 
dotyczących spalania w atmosferze o zwiększonej zawartości 
tlenu (Oxy-Combustion) stwarza nadzieje na przyszłościowe 
wykorzystywanie tego procesu do ograniczania emisji CO2  
z kotłów pyłowych nowo budowanych jak też z kotłów już eks-
ploatowanych [3–5, 9]. W przeciwieństwie jednak do procesów 
chemicznej absorpcji CO2, które są już od dawna wykorzystywane 
w instalacjach przemysłowych małej i średniej wielkości oraz do 
układów zgazowania, rozpowszechnionych w przemyśle chemicz-
nym, budowa pierwszych instalacji pilotowych Oxy – combustion 
rozpoczęła się niedawno. 

Na pierwszym miejscu wymienić trzeba instalację o mocy 
cieplnej 30 MW, budowaną obecnie na terenie elektrowni 
Schwarze Pumpe w Niemczech [4]. Pierwszy etap budowy ma 
być ukończony jeszcze w roku 2008. W następnej kolejności 
budowana ma być instalacja demonstracyjna. Ma to być obiekt 
umożliwiający badania w skali przemysłowej począwszy od roku 
2015. Cały program realizowany jest przez konsorcjum, na którego 
czele stoi Vattenfall.

Następna ważna instalacja do badania technologii Oxy-Com-
bustion jest budowana w Australii, ale przy dominującym udziale 
japońskiego Instytutu IHI [5]. Do tego celu w elektrowni Callide-A 
dostosowywany jest blok No. 4 o mocy elektrycznej 30 MW.  
W pierwszej kolejności przeprowadzone mają zostać badania 
porównawcze czterech rodzajów węgli australijskich.

Problematyka związana z Oxy-Combustion jest obecnie 
przedmiotem bardzo wielu programów badawczych na świecie, w 
tym również w Polsce. Przewidywać można, że konkretne projekty 

wykorzystania tej technologii do ograniczania emisji CO2 będą 
pojawiać się niebawem.

Jeśli chodzi o pilotowe instalacje badawcze mające ograniczać 
emisję CO2 wspomnieć trzeba o bloku 180 MW budowanym w 
USA w ramach programu FutureGen [11]. Ma to być pierwszy tej 
wielkości węglowy blok Zeroemisyjny. Wykorzystywane w nim 
będzie tlenowe zgazowanie węgla. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu 
tej budowy świadczy o przeświadczeniu wielu fachowców, że 
zgazowanie węgla może być drogą do ograniczania emisji CO2. 

Jest rzeczą oczywistą, że zgazowanie węgla nie może być opcją 
modernizacji starych elektrowni węglowych - może ono być wdra-
żane tylko poprzez budowę nowych obiektów [1, 7–8, 10].

Obecne możliwości ograniczania 
emisji CO2 z bloków węglowych

 
Spośród wielu publikacji w tej dziedzinie zwracają uwagę trzy 

duże opracowania studialne koordynowane i częściowo współ-
-wykonywane przez National Energy Technology Laboratory NETL 
(USA) [8–10]. Dwa pierwsze zostały wykonane przez amerykańską 
firmę Parsons Corporation przy udziale firm: Babcock & Wilcom, 
Air Liquide oraz Research and Development Solutions LLC. 
Opracowania te zawierają m.in. analizę porównawczą ośmiu  
rozwiązań wariantowych bloków węglowych kocioł-turbina bez 
oraz z ograniczaniem emisji CO2 (tab. 1). Trzecie opracowanie, wy-
konane przez NETL, dotyczy przede wszystkim bloków IGCC.

Moc elektryczna netto każdego z analizowanych bloków 
wynosi około 550 MW natomiast ich moce brutto wahają się od 
∼580 MW do ∼ 680 MW.

 
Wyniki obliczeń przedstawione przykładowo dla wariantu 

K2A/B [8, 10]

Przedstawiono wyniki obliczeń wykonanych dla wariantu 
K2A (patrz tab. 1), tzn. dla bloku kocioł-turbina na nadkrytyczne 
parametry pary (24.1MPa/593oC/593oC) [8]. Blok ten składa 
się z kotła pyłowego, wyposażonego w: palniki niskoemisyjne, 
dysze powietrza OFA, instalację SCR, filtry workowe, instalację
ograniczającą emisję rtęci oraz mokrą wapienna instalację od-
siarczania spalin.

Janusz Rakowski
Instytut Energetyki, Zakład Procesów Cieplnych

Obecne możliwości technologiczne 
ograniczania emisji CO2 z elektrowni węglowych

W Energetyce 2008, nr 2 opublikowaliśmy trzy artykuły dotyczące 20. Świa-
towego Kongresu Energetycznego, obradującego w Rzymie w dniach 11–15 
listopada 2007 r. Obecnie prezentujemy dwa ostatnie nadesłane przez uczest-
ników polskiej delegacji na ten Kongres.
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Dla przezwyciężenia oporu, który ta instalacja stwarza dla 
strumienia spalin, wymagane jest zainstalowanie dodatkowej 
dmuchawy. 

Instalacja chemicznej absorpcji CO2 FLUOR ECONAMINE 
składa się z: ujęcia spalin doprowadzanych z instalacji odsiar-
czania; układu „polerującego” wraz z układem schładzania 
spalin; absorbera CO2 oraz regeneratora, którego rola polega na 
oddzieleniu CO2 oraz oczyszczeniu sorbentu. 

Spaliny doprowadzane do instalacji FLUOR ECONAMINE 
muszą być uprzednio głęboko oczyszczone, w tym zwłaszcza  
z SO2 (do 10 g/GJ) oraz NOx (do 30 g/GJ). W odniesieniu do SO2 
zmusza to do zainstalowania dodatkowego układu „polerującego”. 
Jego zadanie polega na tym, aby spaliny o zasiarczeniu ∼40 g/GJ 
(zakładając, że takie są doprowadzane z przemysłowej instalacji 
odsiarczania) odsiarczyć do 10 g/GJ. Resztkowa zawartość SO2 
(<10 g/GJ) w spalinach opuszczających układ „polerujący” jest 
w dużej mierze absorbowana w instalacji FLUOR ECONAMINE (wraz 
z CO2). 

Takie głębokie odsiarczenie zapobiega odkładaniu się soli 
aminowych, które doprowadzałyby do degradacji sorbentu. 
Działanie układu „polerującego” opiera się skruberze z 20-pro-
centowym roztworem wodorotlenku sodu (NaOH). Układ ten jest 
jednocześnie wykorzystywany do schładzania spalin do tempera-
tury 32oC. Wymaga to dużej ilości wody chłodzącej, cyrkulującej  
w obrębie elektrowni.

W wersji dostosowanej do redukcji emisji CO2 (rys. 1) oma-
wiany blok jest wyposażony w instalację Fluor Econamine FG 
Plus™, umożliwiającą chemiczną absorpcję CO2 przez roztwór 
monoetanolaminy (MEA). 

Wariant Parametry pary Separacja CO2

K1

A 170 bar /566°C /566°C 
(podkrytyczne)     brak

B 170 bar /566°C/ 566°C  
(podkrytyczne)          

Econamine FG 
Plus

K2

A 245 bar / 593°C/593°C  
(nadkrytyczne)    brak

B 245 bar /593°C/593°C
(nadkrytyczne)    

Econamine FG 
Plus

K3

A 245 bar/600°C/620°C 
(nadkrytyczne) brak

B 245 bar/600°C/620°C 
(nadkrytyczne)

Econamine FG 
Plus

K4

A 280 bar/730°C/760°C 
(ultra-nadkrytyczne) brak

B 280 bar/730°C/760°C 
(ultranadkrytyczne)

Econamine FG 
Plus

Tabela 1
Wykaz analizowanych wariantów przy spalaniu powietrznym

Rys. 1. Schemat bloku kocioł-turbina w wersji dostosowanej do redukcji emisji CO2 [10]

Oznaczenia do rys 2-2: Econamine FG - instalacja separacji (wychwytywania) CO2 SCR – instalacja Selektywnej Katalitycznej Redukcji tlenków azotu 
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Zgodnie z projektem odseparowane CO2 powinno być su-
szone, sprężane do ∼15 MPa, a następnie transportowane na 
przykład do wyeksploatowanej formacji wodonośnej. Poniżej 
przedstawione są szacunkowe koszty transportu rurowego CO2 
na odległość 80 km (50 mil).

Zastosowanie palników niskoemisyjnych (LNB) oraz powietrza 
OFA pozwala na ograniczenie emisji NOx do około 215 g/GJ. 
Dodatkowe zainstalowanie SCR powoduje zmniejszenie tej emisji 
do 30 g/GJ.

Tabela charakteryzowano moce brutto oraz netto bloku oraz 
zużycie węgla i sprawności bloku w obu wariantach tzn. bez 
oraz z redukcją emisji CO2. Natomiast w tabeli 3, przedstawiono 
szczegółowe zestawienie mocy pobieranej przez najważniejsze 
urządzenia dla obu tych wariantów. Dla wariantu z redukcją emisji 
CO2 moc ta jest blisko 4 razy większa.

Jak wykazano w tabeli 4 przy całkowitej emisji CO2 zredu-
kowanej w wariancie K2B do ∼15%, emisja jednostkowa NOx  
i PM mierzona w g/GJ nie ulega zmianie a emisja SO2 praktycznie 
biorąc zanika.

Jak wynika z tabeli 5 wprowadzenie redukcji emisji CO2 po-
woduje, że łączne koszty wszystkich węzłów technologicznych 
(tzn. koszt inwestycyjny bloku) wzrasta ∼1,8 krotnie.

W tabeli 6 podano najważniejszą wielkość, tzn. wzrost kosztu 
energii elektrycznej spowodowany redukcją emisji CO2. Jak widać 
w wariacie K2B wzrost ten wynosi około 45%

Wyszczególnienie
Wariant K2A
(bez redukcji 
emisji CO2)

 Wariant K2B 
    (z redukcją
     emisji CO2)

Turbina parowa (moc brutto), MW 580 663

Potrzeby własne bloku, MW 30 117

Moc bloku (netto), MW 550 546

Zużycie węgla (Illinois No. 6), t/h 186,6 266,1

Sprawność bloku netto [HHV], % 39,1 27,2

Tabela 2
Wielkości charakteryzujące moc elektryczną analizowanego 

bloku kocioł-turbina

Warianty → K2A K2B 

Całkowita moc prądnicy (brutto), kW 580 260 663 445

Wszystkie potrzeby własne, kW1)

nawęglanie 410 490

przygotowanie odczynników w tym wapnia 890 1 270

młyny węglowe 2 800 3 990

odpopielanie 530 760

wentylatory powietrza pierwotnego 1 310 1 870

wentylatory podmuchu (powietrza wtórnego) 1 660 2 380

wentylatory ciągu 7 130 10 120

SCR 50 70

filtry workowe 100 100

instalacja odsiarczania spalin (pompy, mieszalniki) 2 980 4 250

system wychwytywania CO2 i regeneracji amin – 21 320

kompresory CO2 – 46 900

pompy kondensatu 790 630

urządzenia pomocnicze turbiny parowej 400   400

pompy cyrkulacyjne 4 770 12 260

wentylatory w obiegu chłodni  kominowych 2 460 6 340

straty transformatorów 1 830 2 300

wszystkie inne 2 000 2 000

Łącznie potrzeby własne bloku, kW 30 110 117 450

Moc prądnicy (Netto), kW 550 150 545 995 

Tabela 3
Szczegółowe zestawienie mocy elektrycznej najważniejszych 

urządzeń 

1) pompy wody zasilającej są napędzane turbinami parowymi

Emisja 
zanieczyszczeń

Wariant K2A
(bez redukcji 
emisji CO2)

Wariant K2B
(z redukcją 
emisji CO2)

CO2

t/rok 3 296 951 486 540

g/GJ 87,3·103 8,73·103

USD/t1) – 68

SO2

t/rok 1 366 pomijalna

g/GJ 36,55 pomijalna

NOx

t/rok 1 134 1 618

g/GJ 30.1 30,1

PM 
(pyły)

t/rok 210,.5 300,3

g/GJ 5,6 5.6

Hg
t/rok 0,018 0,026

g/GJ 0,490·10-3 0,490·10-3

Oznaczenia:
1) koszt 1 tony unikniętej emisji CO2

Tabela 4
Charakterystyka emisji analizowanego bloku 

kocioł-turbina
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Uznając za referencyjny wariant K1A (stosowane od wielu  
lat spalanie powietrzne w kotle na podkrytyczne parametry pary, 
bez separacji CO2) stwierdzić trzeba, że sprawność wariantu 
K2A jest o 2,3 punktu procentowego wyższa. Nieco wyższa jest 
sprawność wariantu K3A (2,7 p.p.) Znacznie wyższa (7,8 p.p.) jest 
natomiast sprawność wariantu K4A. 
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Węzły technologiczne
K2A K2B

USD/kW

Nawęglanie 66 83

Przetwarzanie węgla i chemikaliów 31 39

Doprowadzanie wody zasilającej 136 187

Kocioł 510 660

Oczyszczanie spalin 229 302

Wychwyt + sprężanie CO2 – 837

Odprowadzanie spalin 65 70

Turbina i generator 204 232

Obieg chłodzenia 68 120

Odpopielanie, odżużlanie 22 27

Urządzenia elektryczne 86 134

AKPiA 37 44

Adaptacja terenu 24 28

Budynki i budowle 96 107

Koszty łączne, USD/kW 1,575 2,870

Tabela 5
Koszty najważniejszych węzłów technologicznych, USD/kW

Porównanie techniczno-ekonomiczne wariantów 
przedstawionych w tabeli 1 [8,10]

W tabeli 8 przedstawiono wyniki obliczeń umożliwiających 
porównanie omawianych wariantów w zakresie mocy bloków,  
ich sprawności, kosztów inwestycyjnych oraz kosztów produko-
wanej energii elektrycznej.

Koszty 

Bloki kocioł-turbina

wariant K2A
(bez reduk-

cji emisji 
CO2)

 wariant 
K2B

(z redukcją 
emisji CO2)

Koszty inwestycyjne, USD/kW 1 575 2 870

Koszty kapitałowe, mills/kWh 34,7 67,5

Koszty eksploatacyjne stałe, mills/kWh 3,9 5,8

Koszty eksploatacyjne zmienne, mills/kWh 5,7 10,4

Koszty paliwowe, mills/kWh 19,0 27,2

Koszty CO2, mills/kWh – 3,9

Razem, mills/kWh 63,3 114,8

Tabela 6
Zdyskontowane koszty produkcji energii elektrycznej, USD, 2007

Wariant K1A K1B K2A K2B K3A K3B K4A K4B

Moc brutto 583,315 679,923 580,260 663,445 583,812 666,626 582,651 650,030

Potrzeby własne 32,87 130,31 30,11 117,45 30,01 117,88 26,77 104,98

Moc netto 550,445 549,613 550,15 545,995 553,802 555,881 548,746 545,051

Tabela 7
Moce brutto, potrzeby własne i moce netto bloków, MW

Rys. 2. Moce netto i potrzeby własne bloków, MW

Rys. 3. Porównanie sprawności netto analizowanych wariantów, MW
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Zaznaczyć jednak trzeba, że założone w tym wariancie 
parametry pary (280 bar/730oC/760oC) nie mogą być obecnie 
zrealizowane w praktyce. Materiały hutnicze dostosowane do 
tak wysokich temperatur i ciśnień pojawią się zapewne dopiero  
w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Wariant ten przyjęto dla obli-
czeń perspektywicznych. W wariantach K1B, K2B, K3B i K4B za-
stosowano aminową technologię Econamine CO2. Spowodowało 
to spadek sprawności każdego z tych wariantów, przekraczający 
12 punktów procentowych.

Całkowite koszty budowy bloku (rys. 4) obejmują urządzenia, 
materiały, robociznę, administrację oraz koszty nieprzewidziane. 
Koszty te określono dla parametrów podkrytycznych 170 bar/ 
566oC/566oC, dla parametrów nadkrytycznych 245 bar/593oC/ 
593oC (i niezależnie od tego dla parametrów 245/600oC/620oC) 
oraz dla obecnie jeszcze komercyjnie nieosiągalnych parame-
trów ultra-nadkrytycznych 280 bar/730oC/760oC. Dla każdego  
z analizowanych wariantów określono koszty z oraz bez instalacji 
separacji CO2.

Analiza wskaźników zamieszczonych w tabelach wskazuje, 
że zauważalna zależność kosztów inwestycyjnych od parametrów 
pary występuje w węzłach technologicznych: doprowadzanie 
wody zasilającej, kocioł parowy, oczyszczanie spalin; separacja 
CO2 oraz turbina parowa i prądnica. Jednostkowe koszty inwe-
stycyjne USD/kW poszczególnych węzłów w poszczególnych 
wariantach przedstawiono w tabeli 8.

Można zauważyć, że koszty jednostkowe węzłów: „woda 
zasilająca”, „kocioł parowy” oraz „turbina i prądnica” rosną wraz 
ze wzrostem parametrów pary, natomiast koszty węzłów: „oczysz-
czanie spalin” oraz „separacja CO2” maleją. Praktycznie biorąc nie 
widać wpływu parametrów pary na koszty pozostałych węzłów. 

Tabela 9 zawiera konkretne wartości zmian kosztów inwesty-
cyjnych USD/kW wybranych węzłów technologicznych występu-
jących przy podnoszeniu parametrów pary: podkrytycznych → 
nadkrytyczne oraz nadkrytycznych → ultra-nadkrytyczne.   

Oddzielnie omówiony został wpływ zmian parametrów pary 
na koszty energii elektrycznej oraz na koszty ograniczania emi- 
sji CO2.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że koszt wariantu K4A (ultra- 
nadkrytyczne parametry pary bez wychwytu CO2) jest o 78 USD/ 
/kW wyższy od kosztu wariantu K3A (parametry nadkrytyczne 
bez wychwytu CO2). 

Zdyskontowane koszty energii elektrycznej, 
mills/kWh [10]

Zdyskontowany koszt energii elektrycznej (Levelized Cost of 
Electricity – LCOE) obliczany jest na ogół dla okresu P = 20 lat. 
Służy do tego wzór:
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Rys. 4. Porównanie kosztów inwestycyjnych, USD/kW

Węzeł 
technolo-
giczny →

↓ Wariant ↓

Woda 
zasila- 
jąca

Kocioł
Oczysz- 
czanie 
spalin

Wy- 
chwy-

tywanie 
CO2

Turbina 
i gene- 
rator

Obieg 
chło- 

dzenia

Łączny 
koszt 
bloku

K1A 128 461 246 − 197 68 1549

K1B 183 606 323 881 228 119 2895

K2A 136 510 229 − 204 68 1575

K2B 187 660 302 837 232 120 2870

K3A 135 507 228 − 203 66 1563

K3B 186 659 300 833 231 58 2857

K4A 158 581 204 − 226 117 1641

K4B 211 736 273 749 255 103 2867

Tabela 8 
Porównanie kosztu wybranych węzłów technologicznych, USD/kW 

Oznaczenia:
Czcionka czerwona – koszt węzła w wariancie z redukcją CO2 [USD/kW]
Czcionka czarna – koszt węzła w wariancie bez redukcji CO2 [USD/kW]

Węzeł 
technologiczny

Zmiana kosztu inwestycyjnego węzła, USD/kW 
przy zmianie parametrów pary 

podkrytyczne ⇒ 
nadkrytyczne

nadkrytyczne ⇒ 
ultranadkrytyczne

bez sepa- 
racji CO2

z sepa- 
racją CO2

bez sepa- 
racji CO2

z sepa- 
racją CO2

Woda zasilająca wzrost 7,5 wzrost 3,5 wzrost 22,5 wzrost 24,5

Kocioł wzrost 47,5 wzrost 53,5 wzrost 72,5 wzrost 76,5

Oczyszczanie 
spalin

spadek 
17,5

spadek 
21,5

spadek 
24,5

spadek 
28,5

Separacja CO2 − spadek 
46,0 − spadek 

86,0

Turbina i prądnica wzrost 
6,5

wzrost 
3,5

wzrost 
22,5

wzrost 
23,5

 Tabela 9
Zmiana kosztu inwestycyjnego węzła przy zmianie 

parametrów pary, USD/kW  
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Tabela 10 zawiera koszty energii elektrycznej oddzielnie dla 
każdego z ośmiu analizowanych wariantów, podanych w tabeli 1 
oraz na rysunku 5. Podane w tabeli 10 koszty transportu, składo-
wania i monitoringu składowisk CO2 (TSM) zostały określone przy 
założeniu, że CO2 sprężone do 150 bar będzie transportowane 
rurociągiem na odległość 50 mil (80 km) i zatłaczane do wyrobisk 
posolankowych na głębokości 1200 m. Monitorowanie złoża 
będzie trwało 80 lat.

Zwraca uwagę fakt, że koszt energii elektrycznej w wariancie 
K4A jest nieco wyższy niż w wariancie K3A, mimo, że koszty 
paliwa i częściowo koszty eksploatacyjne są w wariancie K4A 
niższe. Przeważa jednak wyższy koszt kapitału.

Analiza możliwości redukcji emisji CO2 z bloków 
IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle)

Omawiane bloki IGCC oferowane są do dostawy w roku 
2010. Zamieszczone dane technologiczne oraz wyniki obliczeń 
określono dla:
 węgla kamiennego Illinois No.6 o cieple spalania (HHV) 27,1 

MJ/kg, 
 współczynnika wykorzystania mocy zainstalowanej rzędu 

80%. 
Każdy blok składa się z dwóch równoległych ciągów techno-

logicznych zawierających: gazogenerator, turbinę gazową i kocioł 
odzysknicowy. Gaz z węgla jest oczyszczany i doprowadzany do 
komory spalania turbiny gazowej. Spaliny z tej turbiny doprowa-
dzane są do kotła odzyskinicowego, a wytworzona w nim para 
doprowadzana jest do jednej turbiny parowej, wspólnej dla obu 
ciągów technologicznych.

We wszystkich przypadkach dostosowanie bloku IGCC do 
wychwytywania (separacji) CO2 powoduje: zwiększenie poboru 
mocy na potrzeby własne, co jest jednoznaczne ze zmniejszeniem 
mocy netto bloku, zwiększenie zużycia paliwa oraz zmniejszenie 
sprawności bloku, wzrost kosztu inwestycyjnego bloku oraz kosztu 
produkcji energii elektrycznej

Możliwości i konsekwencje dostosowania 
wybranych bloków IGCC do redukcji emisji CO2 [10]

Blok IGCC firmy General Electric (GE)

Blok IGCC oferowany przez General Electric opiera się na  
dostarczanym w przeszłości przez Texaco gazogeneratorze  
z dwoma schładzaczami gazu: radiacyjnym oraz najczęściej 
wtryskowym (Quench). Węgiel w postaci emulsji wodnej (wagowy 
udział węgla wynosi 63%), doprowadzany jest do gazogeneratora 
pod ciśnieniem wytwarzanym przez pompy mułowe. Wartość tego 
ciśnienia przekraczać musi ciśnienie w gazogeneratorze wynoszą-
ce ∼5,6 MPa. Węgiel zgazowywany jest w temperaturze ∼1300oC. 

LCOE p – zdyskontowany koszt energii elektrycznej, mills/kWh
P – okres dyskonta (np.20 lat)
CCFp – współczynnik kosztu kapitału
TPC – całkowity koszt obiektu
LFFn – współczynnik dyskonta dla n-tej kategorii stałych kosz- 
  tów eksploatacyjnych
OCFn – n-ta kategoria stałych kosztów eksploatacyjnych odnie- 
  siona do pierwszego roku budowy
CF – współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej obiek- 
  tu (najczęściej 80–85%)
LFVn – współczynnik dyskonta dla n-tej kategorii zmiennych  
  kosztów eksploatacyjnych
OCVn – n-ta kategoria zmiennych kosztów eksploatacyjnych 
  odniesiona do pierwszego roku budowy
kWh – energia elektryczna wyprodukowana w ciągu roku w od- 
  niesieniu do 100% mocy zainstalowanej
1000 mills = 1 USD

Koszty K1A K1B K2A K2B K3A K3B K4A K4B

Kapitałowe 33 66 33 64,6 34,4 67 38,6 67,2

Eksploatac.
 stałe 4 7 4 7 3,8 5,6 3,8 5,6

Eksploatac.
 zmienne 6 10,8 6 10,8 5,8 10,6 5,5 10,0

Paliwowe 21 31 20,3 28,4 18,9 27,2 16,6 23,2

TSM – 4  – 4  – 4 – 3,8

Razem 64,0 118,8 63,3 114,8 62,9 114,4 64,5 109,8

Tabela 10
Koszty energii elektrycznej w poszczególnych wariantach, 

mills/kWh

Rys. 5. Zdyskontowane koszty energii elektrycznej
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Gaz surowy wraz ze stopionymi cząstkami stałymi w tej samej 
temperaturze, przepływają do schładzacza radiacyjnego, gdzie 
gaz zostaje schłodzony do ∼590oC, a cząstki płynnego żużla ze-
stalają się. Następnym etapem jest gaszenie gazu poprzez wtrysk 
H2O (quench), hydroliza tlenosiarczku węgla COS, oddzielanie 
cząstek stałych w skruberze, usuwanie rtęci oraz usuwanie SO2 
w instalacji wykorzystującej rozpuszczalnik Selexol.

Budowa bloku IGCC

 Dwie turbiny gazowe klasy F o mocy netto 185 MW; stosunek 
ciśnień 18,5 i temperaturze spalania >1 370oC (te dane są 
ustalone dla gazu ziemnego – nie zostały jednak potwierdzo-
ne dla gazu ze zgazowania węgla); w omawianym przypadku 
założono, że przy gazie z węgla moc brutto obu turbin gazo-
wych wyniwsie 464,3 MW; do komory spalania turbiny gazo-
wej doprowadzany będzie azot (produkt uboczny z tlenowni). 
Uzyskane w ten sposób rozcieńczenie gazu z węgla wpłynie 
na zmniejszenie emisji NOx.

 Dwa kotły odzysknicowe, produkujące parę z ciepła pozyski-
wanego ze spalin wylotowych z turbin gazowych. Dodatkowa 
ilość pary pochodzi z radiacyjnych schładzaczy gazu, umiesz-
czonych bezpośrednio za gazogeneratorami. Konstrukcja 
schładzaczy radiacyjnych ogranicza jednak ciśnienie tej pary 
do 12,4 MPa.  

 Turbina parowa o mocy 298,9 MW i parametrach pary: 12,4 
MPa/566oC/566oC.

 Turbina rozprężna o mocy 7,1 MW, redukującej ciśnienie gazu 
z gazogeneratorów (5,6 MPa) do wymaganej wartości ciśnienia 
na wlocie do turbiny gazowej GE-F.

Rys. 6. Schemat blokowy układu IGCC GE (dawniej Texaco) dostosowanego do redukcji emisji CO2 [10]

W oferowanym przez firmę General Electric bloku IGCC do- 
stosowanym do redukcji emisji CO2 (rys. 6), występują następujące 
różnice w stosunku do omawianego bloku:
 w miejsce 1-stopniowej wprowadzono 2-stopniową instalację 

odsiarczania gazu, opartą na Selexolu; umożliwia ona osobne 
wydzielanie H2S oraz CO2,

 wprowadzono 2-stopniową instalację konwersji tlenku węgla 
(CO+H2O → H2+CO2) 

 wprowadzono kompresor CO2.

Wyszczególnienie
Bez redukcji 

emisji 
CO2

Z redukcją
emisji 
CO2

2 turbiny gazowe GE – F, MW 464,3 464,0

1 turbina parowa, MW 298,9 274,7

1 turbina rozprężna, MW 7,1 6,3

Razem moc brutto, MW 770,3 745,0

Potrzeby własne bloku, MW 130,1 189,3

Moc bloku netto, MW 640,2 555,7

Zużycie węgla (Illinois No. 6),  t/h 222,1 227,0

Sprawność netto (HHV), % 38,2 32,5

Tabela 11
Wielkości charakteryzujące moc analizowanego bloku IGCC 

firmy General Electric
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Tabela 12
Charakterystyka emisji analizowanego bloku IGCC 

firmy General Electric

Zanieczyszczenie
Blok IGCC (GE) 

640 MW (netto) bez 
redukcji emisji CO2

Blok IGCC (GE) 
555 MW (netto) 

z redukcją emisji CO2

CO2

t/rok 3 572 306 363 900

g/GJ 84,7·103 8,43·103

g/MWh 662·103 70·103

USD/t1) – 32

SO2

t/rok 230 177,8

g/GJ 5,46 4,13

g/MWh 43 34

NOx

t/rok 994 866,4

g/GJ 23,65 20,2

g/MWh 184 166

PM 
(pyły)

t/rok 129 131,5

g/GJ 3,05 3,05

g/MWh 24 25

Hg

t/rok 0,011 0,012

g/GJ 0,245·10-3 0,245·10-3

g/MWH 1,92·10-3 2,03·10-3

Oznaczenia:
1) koszt 1 tony unikniętej emisji 

Koszty 

Blok 640 
MW (netto) 
bez redukcji 
emisji CO2

Blok 555 
MW (netto)
z redukcją 
emisji CO2

Koszty inwestycyjne, USD/kW 1813 2390

Koszty kapitałowe, mills/kWh 45,3 59,7

Koszty eksploatacyjne stałe, mills/kWh 5,8 7,2

Koszty eksploatacyjne zmienne, mills/kWh 7,5 9,4

Koszty paliwowe, mills/kWh 19,4 22,8

Koszty CO2, mills/kWh – 3,9

Razem, mills/kWh 78,0 102,9

Tabela 13
Zdyskontowane koszty produkcji energii elektrycznej 

IGCC firmy General Electric, USD, 2007

Wyszczególnienie Bez redukcji 
emisji CO2

    Z redukcją
     emisji CO2

2 turbiny gazowe GE – F, MW 464,0 464,0

1 turbina parowa, MW 278,5 229,8

Razem moc brutto, MW 742,5 745,0

Potrzeby własne bloku, MW 119,1 175,6

Moc bloku netto, MW 623,4 518,2

Zużycie węgla (Illinois No. 6), t/h 210,4 216,8

Sprawność netto [HHV], % 39,3 31,7

Tabela 14
Wielkości charakteryzujące moc analizowanego bloku IGCC

Conoco Philips

Blok IGCC Conoco Philips E-Gas™

Omawiany tu blok IGCC Conoco Philips E-Gas™ stanowi 
udoskonaloną wersję bloku CoP o mocy 265 MW, pracującego 
od przeszło 10 lat w elektrowni Wabash River, zlokalizowanej  
w West Terre Saute, IN (USA).

Emisja 
zanieczyszczeń

Blok IGCC (CoP) 
623 MW (netto) bez 
redukcji emisji CO2

Blok IGCC (CoP) 
518 MW (netto)

z redukcją emisji CO2

CO2

t/rok 3 426 494 417 470

g/GJ 85,57·103 10,15·103

g/MWh 659·103 85,7·103

USD/t1) – 41

SO2

t/rok 215 151.5

g/GJ 5,37 3,65

g/MWh 41 31

NOx

t/rok 1 021 881,8

g/GJ 25,37 21,5

g/MWh 196 181

PM 
(pyły)

t/rok 122,5 126

g/GJ 3,05 3,05

g/MWh 24 26

Hg

t/rok 0,011 0,011

g/GJ 0,245·10-3 0,245·10-3

g/MWh 1,9·10-3 2,08·10-3

Tabela 15
Charakterystyka emisji bloku IGCC oferowanego przez 

Conoco Philips

Oznaczenia: 1) koszt 1 tony unikniętej emisji CO2
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Węgiel w postaci emulsji wodnej (wagowy udział węgla ∼63%), 
doprowadzany jest do gazogeneratorów 2-stopniowych pod 
ciśnieniem wytwarzanym przez pompy mułowe. 

Charakterystyka wymienionych urządzeń

 Do pierwszego stopnia gazogeneratora doprowadzane jest 
∼78% węgla. Ulega on zgazowaniu w temperaturze ∼1370oC 
przy ciśnieniu 4,2 MPa. Pozostała część emulsji wodno-wę-
glowej jest wtryskiwana do 2. stopnia, gdzie w wyniku endoter-

Rys. 7.  Schemat blokowy układu IGCC CoP E-Gas™ dostosowanego do redukcji emisji CO2

micznej reakcji zgazowania powoduje obniżenie temperatury 
całej ilości wytwarzanego gazu. 
Gaz surowy z gazogeneratora doprowadzany jest do schła-
dzacza wodno-rurowego, w którym ciepło gorącego gazu jest 
wykorzystywane do produkcji pary wodnej, doprowadzanej 
głównie do turbiny parowej (poprzez kocioł odzysknicowy). 
Następnymi etapami są: odpylanie gazu w cyklonie oraz w filtrze
ceramicznym, hydroliza tlenosiarczku węgla COS, usuwanie 
rtęci, usuwanie H2S w instalacji wykorzystującej rozpuszczalnik 
Selexol i wreszcie pozyskiwanie siarki elementarnej w instalacji 
Clausa.

 Oczyszczony gaz jest doprowadzany do turbiny gazowej kla-
sy F formalnie o mocy elektrycznej netto 185 MW; stosunku 
ciśnień 18,5 i temperaturze spalania >1370oC. Te dane są 
oficjalnie ustalone dla gazu ziemnego – nie zostały jednak
potwierdzone dla gazu ze zgazowania węgla. W omawianym 
przypadku założono, że przy gazie z węgla moc brutto obu 
turbin gazowych będzie wynosiła 464 MW. Do komory spala-
nia turbiny gazowej doprowadzany jest azot (produkt uboczny  
 tlenowni). Uzyskane w ten sposób rozcieńczenie gazu z węgla 
wpłynie na zmniejszenie emisji NOx.

 Kocioł odzysknicowy produkuje parę z ciepła odbieranego ze 
spalin wylotowych z turbiny gazowej. Dodatkowa ilość pary 
pochodzi z wodno-rurowego schładzacz gazu, umieszczonego 
bezpośrednio za gazogeneratorem. 

 Turbina parowa o mocy elektrycznej 229,8 MW i parametrach 
pary: 12,4 MPa/538oC/538oC jest zasilana z obu kotłów odzy-
skinicowych.

Koszty 

Blok 623 
MW (netto) 
bez redukcji 
emisji CO2

Blok 518 
MW (netto)
z redukcją 
emisji CO2

Koszty inwestycyjne, USD/kW 1733 2431

Koszty kapitałowe, mills/kWh 43,3 60,7

Koszty eksploatacyjne stałe, mills/kWh 5,8 7,6

Koszty eksploatacyjne zmienne, mills/kWh 7,3 9,9

Koszty paliwowe, mills/kWh 18,8 23,3

Koszty CO2, mills/kWh – 4,1

Razem, mills/kWh 75,3 105,7

Tabela 16
Zdyskontowane koszty produkcji energii elektrycznej

analizowanego bloku IGCC Conoco Philips, USD, 2007
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W oferowanym przez firmę Conoco Philips bloku IGCC dosto-
sowanym do redukcji emisji CO2 (rys. 7), występują następujące 
różnice w stosunku do bloku bez redukcji emisji CO2:
 w miejsce 1-stopniowej wprowadzono 2-stopniową instalację 

opartą na Selexolu; umożliwia ona osobne wydzielanie i od-
prowadzanie H2S oraz CO2,

 wprowadzono 3-stopniową instalację konwersji wodnej tlenku 
węgla 

 wprowadzono kompresor CO2.

Blok IGCC firmy Shell

Omawiany blok IGCC firmy Shell oferowany jest do dostawy  
w roku 2010. Zamieszczone wyniki obliczeń określono dla:
 węgla kamiennego Illinois No. 6 o cieple spalania (HHV) 27,1 

MJ/kg, 
 współczynnika wykorzystania mocy zainstalowanej rzędu 

80%. 

Blok składa się z dwóch równoległych ciągów technolo-
gicznych zawierających: gazogenerator, turbinę gazową oraz 
kocioł odzysknicowy. Węgiel surowy jest wstępnie suszony (do 
5% wilgoci całkowitej), a następnie mielony i doprowadzany do 

20. Światowy Kongres Energetyczny

Bez redukcji 
emisji CO2

    Z redukcją
     emisji CO2

2 turbiny gazowe GE – F, MW 464,0 464,0

1 turbina parowa, MW 284,0 229,8

Razem moc bloku (brutto), MW 748,0 693,5

Potrzeby własne bloku, MW 112,2 176,4

Moc bloku (netto), MW 635,9 517,1

Zużycie węgla (Illinois No. 6), t/h 205,3 214,6

Sprawność bloku netto [HHV], % 41,1 32,0

Tabela 17
Wielkości charakteryzujące moc elektryczną bloków IGCC 

firmy Shell

gazogeneratora poprzez śluzę ciśnieniową. Ciśnienie robocze w 
gazogeneratorze jest rzędu 45 bar, a temperatura 1400–1450oC. 
Gaz z węgla jest oczyszczany i doprowadzany do turbiny gazowej. 
Spaliny z tej turbiny doprowadzane są do kotła odzyskinicowego, 
a para wytworzona w obu kotłach doprowadzana jest do jednej 
wspólnej turbiny parowej. 

Rys. 8.  Schemat blokowy układu IGCC Shell dostosowanego do redukcji emisji CO2
Oznaczenia: 1 – suszenie (do poziomu <5% wilgoci) i mielenie węgla, 2 – przygotowanie czynnika suszącego, 3 – główny kompresor powietrza
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Charakterystyka urządzeń w obecnie dostarczanej wersji 
bloku bez redukcji emisji CO2 

 Gorący gaz surowy z gazogeneratora, po schłodzeniu do 
∼900oC wtryskiem chłodniejszego gazu („quench”), przepływa 
do schładzacza konwekcyjnego, gdzie ulega dalszemu schło-
dzeniu do ∼200oC. Następnymi etapami są: 
– odpylanie gazu w cyklonie oraz w filtrze ceramicznym,
– hydroliza tlenosiarczku węgla COS, 
– usuwanie rtęci, 
– usuwanie H2S w instalacji opartej na rozpuszczalniku Sul-

finol
– oddzielanie siarki elementarnej w instalacji Clausa.

 Oczyszczony gaz jest doprowadzany do turbiny gazowej kla- 
sy F formalnie o mocy netto 185 MW; stosunku ciśnień 18,5  
i temperaturze spalania >1370oC. Te dane są oficjalnie usta- 
lone dla gazu ziemnego – nie zostały jednak potwierdzone dla 
gazu ze zgazowania węgla. W omawianym przypadku zało-
żono, że przy gazie z węgla moc brutto obu turbin gazowych 
będzie wynosiła 464 MW. Do komory spalania turbiny gazo-
wej doprowadzany będzie azot (produkt uboczny z tlenowni). 
Uzyskane w ten sposób rozcieńczenie gazu z węgla wpłynie 
na zmniejszenie emisji NOx.

 Kocioł odzysknicowy produkuje parę z ciepła odbieranego ze 
spalin wylotowych z turbiny gazowej. 

 Turbina parowa zasilana z obu kotłów odzysknicowych osiąga 
moc 284 MW przy parametrach pary 12,4 MPa/566oC/566oC.
 
W oferowanym przez firmę Shell bloku IGCC dostosowa- 

nym do redukcji emisji CO2 (rys. 8), występują następujące 
różnice w stosunku do bloku bez redukcji emisji CO2:

 gorący gaz surowy z gazogeneratora schładzany jest do ∼400oC 

wtryskiem wody, a nie wtryskiem chłodniejszego gazu; gaz ten 
przepływa do schładzacza konwekcyjnego, obniżającego jego 
temperaturę do 260oC a następnie do skrubera wodnego; za 
jego wylotem doprowadzana jest para wodna, podnosząca 
temperaturę gazu do ∼300oC bezpośrednio przed jego wlo-
tem do 2-stopniowej instalacji konwersji wodnej tlenku węgla 
(CO + H2O → H2 + CO2) połączonej z hydrolizą tlenosiarczku 
węgla COS;

 w miejsce instalacji odsiarczania opartej na rozpuszczalniku 
Sulfinol wprowadzono 2-stopniową instalację opartą na Se-
lexolu; umożliwia ona osobne wydzielanie i odprowadzanie 
H2S oraz CO2;

 wprowadzono kompresor CO2;
 turbina parowa zasilana z obu kotłów odzysknicowych, osią- 

ga moc 229,9 MW przy nieco niższych parametrach pary:  
12,4 MPa/538oC/538oC.

Bilans mocy bloku IGCC

Bez 
redukcji 
emisji
 CO2

Z 
redukcją 

emisji CO2

Turbiny gazowe 464 030 463 630

Turbina parowa 283 990 229 925

Moc bloku (brutto), kWe 748 020 693 555

Potrzeby własne bloku:

przygotowanie i transport węgla surowego 430 440

przemiał węgla 2 110 2 210

przeróbka i transport żużla 540 570

urządzenia pomocnicze tlenowni 1 000 1 000

główny kompresor powietrza do tlenowni 41 630 62 970

kompresor tlenu 10 080 10 540

kompresor azotu 37 010 38 670

kompresor recyrkulacji gazu 1 650 –

wentylator powietrza do spopielania 160 160

kompresor CO2 – 28 050

pompy wody zasilającej 4 670 3 290

pompa kondensatu 230 310

pompa nagłego spłukiwania 200 200

pompy cyrkulacyjne 3 150 3 440

wentylatory chłodni kominowej 1 630 1 780

pompy skruberów 120 3902

dwu-stopniowa instalacja SELEXOL 6601) 15 500

urządzenia pomocnicze turbin gazowych 1 000 1 000

urządzenia pomocnicze turbiny parowej 100 100

instalacja Clausa 250 250

różne inne 3 000 3 000

straty transformatorów 2 550 2 550

Potrzeby własne łącznie, kW 112 117 176 420

Moc bloku (netto), kW 635 850 517 135

1) Instalacja Sulfinol w przypadku bloku niedostosowanego do redukcji emisji 
CO2

Tabela 18
Szczegółowe zestawienie mocy najważniejszych urządzeń bloku 

IGCC firmy Shell
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Węzeł technologiczny Bez redukcji 
emisji CO2

Z redukcją 
emisji CO2

Dostarczanie surowego węgla
 i sorbentu 52 66

Przetworzenie + podanie węgla
 i sorbentu1) 260 330

Doprowadzenie wody zasilającej 57 64

Gazogenerator; schładzanie gazu 427 401

Urządzenia pomocnicze do g-g 74 130

Tlenownia + kompresor 256 336

Oczyszczanie gazu 199 445

Separacja, usuwanie i sprężanie CO2 – 70

Turbiny gazowe z prądnicami 176 241

Kocioł odzysknicowy + odprowadza 
 nie spalin + komin 90 107

Turbina parowa + prądnica 101 107

Układ wody chłodzącej 42 54

Usuwanie żużla i zużytego sorbentu 52 66

Urządzenia elektryczne 97 135

AKPiA 37 49

Adaptacja terenu 29 36

Budynki i budowle 27 32

Koszty łączne całego bloku IGCC
 Shell, USD/kW 1 976 2 669

Tabela 21
Koszty najważniejszych węzłów technologicznych 

bloku IGCC Shell, USD/kW

1) Rozdrobnienie, przemiał, doprowadzenie do g-g przez podajniki i śluzę 
ciśnieniową

Koszty 

Blok 636 
MW (netto)  
bez redukcji 
emisji CO2

Blok 517 
MW (netto) 
z redukcją 
emisji CO2

Koszty inwestycyjne, USD/kW 1 977 2 668

Koszty kapitałowe, mills/kWh 49,4 66,6

Koszty eksploatacyjne stałe, mills/kWh 5,8 7,2

Koszty eksploatacyjne zmienne, mills/kWh 7,3 9,3

Koszty paliwowe, mills/kWh 18,0 23,2

Koszty CO2, mills/kWh – 4,1

Razem, mills/kWh 80,5 110,4

Tabela 20
Zdyskontowane koszty produkcji energii elektrycznej 

IGCC firmy Shell, USD, 2007
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Porównanie najważniejszych wskaźników

Zgodnie ze sformułowaną na wstępie tezą powtórzyć trzeba, 
że obecnie tylko dwie technologie redukcji emisji CO2 z elektrowni 
węglowych zbliżają się do stopnia zaawansowania uzasadnia-
jącego celowość analizowania warunków ich wdrożenia. Taka 
sytuacja wymaga wytypowania wskaźników, które mogą być 
podstawą porównania wytypowanych systemów, reprezentują-
cych te technologie. 

Uznano, że najbardziej charakterystyczne dla technologii 
IGCC, a jednocześnie spełniające wymagania elektrowni węglo-
wych, są systemy aktualnie oferowane przez General Electic (GE), 
Conoco Philips (CoP) oraz Shell. 

Emisja 
zanieczyszczeń

Blok IGCC 
636 MW (netto)  

bez redukcji emisji 
CO2

Blok IGCC 
517 MW (netto) 
z redukcją emisji 

CO2

CO2

t/rok 3 351 188 327 550

g/GJ 86,0·103 8,04·103

g/MWh 639·103 67,8·103

USD/t1) – 42

SO2

t/rok 208 185

g/GJ 5,3 4,51

g/MWh 40 48

NOx

t/rok 981,6 856,4

g/GJ 24,9 21,1

g/MWh 187 176

PM 
(pyły)

t/rok 118,8 124,3

g/GJ 3,05 3,05

g/MWh 23 26

Hg

t/rok 0,011 0,011

g/GJ 0,245·10-3 0,245·10-3

g/MWh 1,83·10-3 2,06·10-3

Tabela 19
Charakterystyka emisji bloków IGCC oferowanych 

przez firmę Shell

Oznaczenia:
1) koszt 1 tony unikniętej emisji CO2
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Rys. 10. Porównanie sprawności netto analizowanych wariantów

Rys. 9.  Jednostkowe koszty inwestycyjne, USD/kW

Rys. 11. Zdyskontowane koszty energii elektrycznej, mills/kWh

Za najbardziej charakterystyczne dla konwencjonalnych 
bloków kocioł-turbina na parametry podkrytyczne (P kr) uznano 
blok 550 MW/170bar/566oC/566oC (warianty K1A oraz K1B 
– patrz tab. 2-1) natomiast na parametry nadkrytyczne (N kr) 
blok 550MW/245bar/600oC/620oC (warianty K3A oraz K3B). 
 Dla tych pięciu systemów (w wersji bez oraz z redukcją emisji 
CO2) zestawiono wykresy słupkowe obrazujące: jednostkowe 
koszt inwestycyjne, sprawności netto oraz jednostkowe koszty 
produkcji energii elektrycznej. 

Wykresy te opierają się na danych przedstawionych w niniej-
szym artykule.

Z rysunku 9 wynika, że konwencjonalne bloki kocioł-turbina 
w wersji nie dostosowanej do redukcji emisji CO2 są inwesty-
cyjnie tańsze od systemów IGCC. Sytuacja ta zmienia się jednak 
wyraźnie w wersji z redukcją CO2. W tym przypadku bloki IGCC 
mogą być inwestycyjnie tańsze nawet do 500 USD/kW. Oczywiście 
wniosek ten odnosi się tylko do bloków nowo budowanych, bo 
zastosowanie IGCC do rekonstrukcji bloków konwencjonalnych 
nie wchodzi w rachubę.

Z rysunku 10 wynika, że w wersji nie dostosowanej do reduk-
cji CO2 sprawność netto bloków kocioł-turbina na nadkrytyczne 
parametry pary jest porównywalna ze sprawnością bloków IGCC. 
W wersji z redukcją CO2 sprawność bloków IGCC jest wyraźnie 
większa. 

Wniosek ten nie odnosi się do bloków kocioł-turbina na 
ultranadkrytyczne parametry pary, dla których sprawność netto 
z redukcją CO2 wynosić może 32,1% (patrz rys. 2–9). Materiały 
hutnicze umożliwiające trwałą pracę bloku przy temperaturach 
730oC/760oC są jednak na razie nieosiągalne.

Przedstawione na rysunku 11 koszty produkcji energii elek-
trycznej są w zasadzie zgodne z dwoma poprzednimi wykresami. 
W wersji bez redukcji emisji CO2 najtańszą energię produkują bloki 
konwencjonalne. W wersji z redukcją emisji CO2 okazałoby się 
zapewne, że najtańsze są bloki IGCC. 

Oddzielnym zagadnieniem byłoby wówczas ustalenie, który 
z bloków IGCC byłby najwłaściwszy dla określonych warunków.

Z rysunku 11 można określić przyrosty kosztów energii spowo-
dowane wprowadzeniem redukcji emisji CO2. Dla poszczególnych 
wariantów wygląda to następująco:
GE : 102,9/78,0 = 1,319, tzn. ∆ = 31,9%
CoP : 105,7/75,3 = 1,404, tzn. ∆ = 40,4%
Shell : 110,4/80,5 = 1,371, tzn. ∆ = 37,1%
P kr : 118,8/64,0 = 1,856, tzn. ∆ = 85,6%
N kr : 114,4/62,9 = 1,819, tzn. ∆ = 81,9%

 Wnioski

 W przypadku konwencjonalnych bloków kocioł-turbina przyrost 
kosztów produkcji energii elektrycznej, spowodowany wprowa-
dzeniem redukcji emisji CO2 , przekracza 80%. Wzrost parame-
trów pary powoduje niewielkie zmniejszenie tego przyrostu. 

 Prowadzone obecnie prace badawczo-rozwojowe w zakresie 
nowych sorbentów jak też wysokotemperaturowej regeneracji 
sorbentów doprowadzić mogą do poprawy tych wskaźników.

 W przypadku bloków IGCC wprowadzenie redukcji emisji CO2, 
powoduje wzrost kosztu energii elektrycznej o 30–40%. 
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W dniach 11–15 listopada 2007 r. w Rzymie odbył się dwu-
dziesty Światowy Kongres Energetyczny pod hasłem „Przyszłość 
energetyczna we współzależnym świecie” (The Energy Future in 
an Interdependent World).

Gospodarzem Kongresu był włoski komitet Światowej Rady 
Energetycznej, a jego otwarcia dokonał ówczesny premier Włoch 
Romano Prodi oraz burmistrz Rzymu Walter Veltroni. Uczestnikami 
kongresu byli liderzy światowego przemysłu energetycznego, 
przedstawiciele rządów, międzynarodowych organizacji, słowem 
wszyscy zainteresowani rozwojem energetyki w nadchodzących 
latach. Wśród tak znamienitych gości znalazło się również miejsce 
dla 220 młodych energetyków z 50 krajów, dla których został 
zorganizowany specjalny program – Youth Programme. 

Główna część Kongresu

Główna część Kongresu poświęcona była problematyce re-
form rynku energii oraz działaniom w światowym sektorze energii 

zmierzającym do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju zgodnie  
z trzema zasadami wpisanymi w wizję ŚRE – Accessibility, Ava-
ilabilty, Acceptability. Postępowanie zgodnie z tymi hasłami ma 
zapewnić dostępność niedrogich oraz społecznie i ekologicznie 
akceptowalnych nośników energii w stopniu umożliwiającym 
utrzymanie lub osiągniecie poziomu gospodarczego pozwala-
jącego każdemu obywatelowi na poprawę standardu życia bez 
uszczerbku dla przyszłych pokoleń. 

Dyskusje, seminaria, wykłady i panele kongresowe, skupiały 
się głównie wokół kwestii rosnącego zapotrzebowania na energię 
na świecie, troski o ograniczanie emisji gazów szkodliwych dla 
środowiska naturalnego oraz zapewnienia dostępu do nośników 
energii w krajach trzeciego świata.

Obecni na Kongresie liderzy i przedstawiciele świata energii 
byli zgodni co do tego, że uniknięcie kryzysu energetycznego 
oraz wejście na ścieżkę zrównoważonego rozwoju nie jest moż-
liwe bez ścisłej współpracy państw, przemysłu energetycznego 
oraz obywateli. Zgodzili się również z tym, że kwestia wzajemnej 
współpracy nabiera szczególnego znaczenia w obliczu rosnącego 

Maja Czarzasty, Paweł Czerpak, Sławomir Skwierz, Mariusz Turek

Program Młodych – ważny element 
20. Światowego Kongresu Energetycznego

 Przyczyną tej różnicy jest fakt, że dostosowanie bloku IGCC 
do redukcji emisji CO2 jest znacznie prostsze niż konieczna 
 w tym celu głęboka rekonstrukcja bloku kocioł-turbina.

 W energetyce przeważa opinia, że bloki IGCC są drogie  
i niepewne ruchowo. Jednakże całkowita moc cieplna bloków 
IGCC zainstalowanych w światowym przemyśle chemicznym 
(w tym petrochemicznym) przekracza 45 000 MW, a techno-
logia konwersji tlenku węgla na CO2 i wodór jest od dawna 
opanowana. 

 Najwięcej bloków IGCC instalowanych jest obecnie w Chi-
nach.

 Możliwości wdrażania Oxy-Combustion do redukcji emisji CO2 
wygląda obiecująco. Miarodajne opinie pojawia się zapewne 
za parę lat.
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