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Pakiet klimatyczno–energetyczny a dwupaliwowe  
układy gazowo–parowe

Climate and energy package vs dual fuel gas and steam systems

Polska, jako członek Unii Europejskiej, zobowiązana jest 
do 2020 roku do spełnienia pakietu klimatyczno-energetycznego 
określanego skrótowo mianem 3 × 20%. 

W marcu 2007 roku przywódcy państw członkowskich Unii 
Europejskiej w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym na-
kreślili program 3 razy 20 (program decyzją Parlamentu Europej-
skiego wszedł w życie 17 grudnia 2008 r.), który zakłada:
•	 konieczność	 ograniczenia	 emisji	 dwutlenku	węgla	CO2 do 

2020 roku o 20% w stosunku do emisji z 1990 r.,
•	 poprawę	 efektywności	 energetycznej	 wytwarzania	 energii	

elektrycznej w tym samym okresie o 20%,
•	 zwiększenie	udziału	energii	elektrycznej	ze	źródeł	odnawial-

nych w całkowitej produkcji energii również o 20% (w Polsce 
udział	ten	powinien	wynieść	15%).
Wzrost	 efektywności	 energetycznej,	 jak	 i	 zwiększenie	

udziału	 energii	 elektrycznej	 ze	 źródeł	 odnawialnych	 w	 sumie	
sprowadza	 się	 do	 ograniczenia	 emisji	 gazów	 cieplarnianych,	
a zatem to ono jest podstawowym celem wszystkich zapisanych 
w pakiecie 3 × 20% działań.

Zagadnieniom dostosowania krajowej energetyki do wyma-
gań	pakietu	poświęcono	wiele	prac,	m.in.	[1,	8-22],	żadna	z	nich	
jednak	nie	wskazuje	expressis	verbis	drogi	do	osiągnięcia	zało-
żonych w nim celów.

Autorzy	 niniejszego	 artykułu	 pragną	 zwrócić	 nim	 uwagę	
na fakt, że obecnie i w perspektywie najbliższych kilkunastu lat 
jedyną	 realną	 możliwością	 spełnienia	 tych	 wymagań,	 będącą	
przy	 tym	 jednocześnie	 korzystną	 zarówno	 ze	 względów	 ener-
getycznych jak i ekonomicznych, jest modernizacja istniejących 
krajowych	węglowych	elektrowni	do	układów	gazowo-parowych	
dwupaliwowych,	gazowo-węglowych	[2-7]	–	rysunki	1.	 i	2.	Mo-
dernizacja	taka	pozostawi	przy	tym	węgiel,	co	istotne,	jako	pod-
stawowe w nich paliwo. 

Zasoby	węgla	w	Polsce	są	bowiem	duże	i	będzie	zatem	on,	
i słusznie, jeszcze długo głównym paliwem w krajowej energe-
tyce zawodowej.

Rys.	1.	Ogólny	schemat	ideowy:	 
a)	elektrowni	węglowej,	b)	zmodernizowanej	elektrowni	węglowej	
do układu dwupaliwowego z turbiną gazową i kotłem odzysko-
wym	–	wariant	I,		c)	zmodernizowanej	elektrowni	węglowej	do	

układu dwupaliwowego z turbiną gazową i kotłem odzyskowym 
z powierzchniami do produkcji pary wysoko- i średniociśnieniowej 
oraz	z	powierzchnią	regeneracji	niskociśnieniowej	–	wariant	II	;	
PM,	URW,	URN	–	przegrzew	międzystopniowy,	układ	regeneracji	

wysoko-	i	niskociśnieniowej;	1÷9,	u,	k	–	punkty	układu
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Konieczność wprowadzenia  
do krajowej energetyki układów  

gazowo-parowych dwupaliwowych

Konieczność	 wprowadzenia	 do	 krajowej	 energetyki	 ukła-
dów gazowo-parowych dwupaliwowych wynika z poniżej przed-
stawionych przesłanek.

Wskaźnik	emisji	CO2	z	elektrowni,	wyrażający	ilość	kilogra-
mów	emisji	dwutlenku	węgla	na	megawatogodzinę	wyproduko-
wanej w niej energii elektrycznej Eel z ilości Ech energii chemicznej 
spalanego	paliwa,	powinien	co	najwyżej	wynosić

         (1)

gdzie ρCO2
oznacza	wyrażoną	w	 kilogramach	 emisję	CO2 z jed-

nostki energii chemicznej spalanego w elektrowni paliwa, a ηel 

sprawność	netto	wytwarzania	w	niej	energii	elektrycznej.

W	przypadku	elektrowni	 na	węgiel	 kamienny,	 dla	 którego	
emisja	 CO2 wynosi 	 (dla	 węgla	 brunatnego	

 oraz przy sprawności elektrowni ηel = 37%, 
wskaźnik	EFCO2

	przyjmuje	wartość:

(2)

Aby	 osiągnąć	 wskazaną	 przez	 Unię	 Europejską	 war-
tość	równą	co	najwyżej	EFCO2

= 750 kgCO2
/MWh 

 
(już	się	mówi	

o	wartościach	wskaźnika	emisji	na	poziomie	EFCO2
= 500 kgCO2

/
MWh i mniejszych, nawet o wartości EFCO2

= 100 kgCO2
/MWh), 

sprawność	 netto	 elektrowni	musiałaby	wynosić	ηel	 =	 45,6%.	
Sprawność	ηel	 =	 45,6%	 jest	 do	 osiągnięcia	w	 elektrowniach	
na	parametry	nadkrytyczne	na	poziomie	30	MPa,	600/620oC.	
Przy parametrach supernadkrytycznych (temperatura i ciśnie-
nie	pary	dochodzą	wówczas	do	700/720oC	 i	35	MPa),	gdzie	
sprawność	ηel	dochodzi	do	50%,	wskaźnik	emisji	EFCO2

= 684 
kgCO2

/MWh . 

Rys.	2.	Schemat	ideowy	istniejącego	węglowego	bloku	370	MW	nadbudowanego	turbozespołem	gazo-
wym	TG	oraz	kotłem	odzyskowym	KO	trójciśnieniowym
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Wybudowane ostatnio w Polsce nadkrytyczne bloki w Pątno-
wie	(25	MPa,	540/565oC),	Bełchatowie	(25	MPa,	555/580oC)	i	Ła-
giszy	(27,5	MPa,	560/580oC)	pozwalają	na	osiąganie	sprawności	
zaledwie na poziomie kolejno ηel = 41, 42 i 43% i odpowiednio 
EFCO2

= 888 kgCO2
/MWh, EFCO2

= 867 kgCO2
/MWh, EFCO2

= 795 
kgCO2

/MWh. Są już zatem technologicznie przestarzałe. W celu 
zmniejszenia	z	nich	emisji	CO2	musiałyby	być	w	nich	dobudowane	
instalacje	do	jego	wychwytywania	i	następnie	składowania	(insta-
lacje	CCS	−	Carbon Capture and Storage).	Należy	spodziewać	się	
jednak,	że	takie	instalacje	będą	technicznie	opanowane	i	komer-
cyjnie	dostępne	nie	wcześniej	niż	w	2020	r.		

Odpowiedź	na	pytanie	o	techniczne	możliwości	składowa-
nia	 dwutlenku	węgla	w	 górotworze	ma	 dać	 subwencjonowany	
przez	Unię	Europejską	pilotażowy	w	skali	Europy	projekt	 takiej	
instalacji realizowany w elektrowni Bełchatów. 

Instalacje	CCS	wymagają	znacznych	 ilości	energii	na	po-
trzeby	własne,	czego	skutkiem	będzie	zmniejszenie	sprawności	
wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni o ok. 10 punktów 
procentowych.	Czy	cofnięcie	się	zatem	w	czasie	o	ćwierć	wieku	
w	 postępie	 zwiększania	 sprawności	 wytwarzania	 energii	 elek-
trycznej w elektrowni ma sens? 

Co	 więcej,	 czy	 duże	 konieczne	 nakłady	 inwestycyjne	 na	
instalacje	CCS,	istotnie	zwiększające	cenę	energii	elektrycznej,	
pozwolą	na	akceptację	tej	ceny	przez	odbiorców?

	Kolejne	pytanie.	Czy	będzie	społeczne	przyzwolenie	na	
magazynowania	CO2 w pobliżu terenów zamieszkałych przez 
ludzi?	W	opinii	 społecznej	 skutki,	 choć	 nie	można	 ich	 z	 góry	
zakładać,	 zakwaszania	 gleby,	 wód	 podziemnych,	 przenikania	
CO2	 na	 powierzchnię	 (czego	 również	 nie	 można	 wykluczyć,	
a	co	czyniłoby	 składowanie	dwutlenku	węgla	pod	 ziemią	 cał-
kowicie	bezsensownym)	mogą	być	groźne.	Transport	CO2 na 
duże odległości i zatłaczanie go w przestrzenie po wydobytej 
ropie	naftowej	(realnie	może	to	być	obszar	morza	Północnego)	
będzie	bowiem	szalenie	kosztowne	i	będzie	jedynie	interesem	
dla	firm	wydobywających	ropę.	Źródła	pomysłu	o	wychwytywa-
niu	 i	składowaniu	CO2	można	zatem	doszukiwać	się	w	zarzą-
dach	 tych	 firm,	 które	musiałyby	wyłożyć	 „duże”	 pieniądze	na	
przywrócenie	środowisku	zgodnie	z	unijnymi	wymogami	w	„nie-
zakłóconym”	stanie	tych	przestrzeni,	a	tak	 jeszcze	dzięki	CO2 

dodatkowo na tym zarobią. Dla konsumentów energii wychwy-
tywanie	i	składowania	CO2	będzie	jedynie	technologią	istotnie	
podnoszącą	cenę	energii	elektrycznej.	Szacuje	się,	że	podwyż-
ka	taka	będzie	musiała	wynieść	nawet	100%.

Jakie jest zatem w warunkach krajowych, bazującej na 
węglu,	i	słusznie,	energetyce,	racjonalne	i	możliwe	do	realiza-
cji	rozwiązanie,	aby	dojść	w	Polsce	w	2020	roku	do	spełnienia	
warunków zawartych w pakiecie klimatyczno-energetycznym? 
Czasu	 pozostało	 bardzo	mało,	 zaledwie	 10	 lat.	 Takim	 jedy-
nym możliwym i, co bardzo ważne, racjonalnym rozwiązaniem 
jest	modernizacja	istniejących	bloków	węglowych	do	układów	
gazowo-parowych dwupaliwowych, a nie budowa nowych blo-
ków	węglowych	na	parametry	nadkrytyczne.	Dlaczego?	Jest	
co najmniej kilka bardzo istotnych powodów. Jednym z nich 
jest również czas. 

Modernizacja	bloków	przez	 ich	nadbudowę	turbozespołem	
gazowym	 to	 proces,	 który	 trwać	będzie	 zaledwie	 kilka,	 kilkana-
ście	miesięcy,	ale	co	najważniejsze,	taka	modernizacja	podniesie	
sprawność	wytwarzania	energii	elektrycznej	w	 istniejących	elek-
trowniach	 węglowych	 do	 poziomu	 ok.	 47−49%	 oraz	 zmniejszy	

wskaźnik	 emisyjności	 do	 wartości	 średnio	 ważonej	 wynikającej	
z	jednoczesnego	spalania	w	elektrowniach	gazu	ziemnego	 i	wę-
gla do wartości EFCO2

= 500÷600 kgCO2
/MWh,	a	więc	wartości	„lep-

szej”	niż	w	elektrowniach	na	parametry	nawet	supernadkrytyczne	
(wskaźnik	 emisji	 CO2  z klasycznej jednopaliwowej, szeregowej 
elektrowni gazowo-parowej o sprawności netto wytwarzania ener-
gii elektrycznej ok. ηel	=	55%	i	przy	spalaniu	gazu	ziemnego,	dla	
którego , wynosi EFCO2

= 360 kgCO2
/MWh ). 

Z dużym naddatkiem zatem spełni warunki pakietu klima-
tycznego.	 Co	 więcej,	 i	 co	 szalenie	 istotne,	 taka	 modernizacja	
jest	ok.	4	razy	inwestycyjnie	tańsza	na	jednostkę	zainstalowanej	
mocy niż budowa bloków na parametry nadkrytyczne, a środków 
finansowych generalnie przecież w kraju brakuje (energetyka ją-
drowa	 jest	ok.	8	 razy	droższa;	w	Polsce	pierwsze	moce	 jądro-
we	mają	się	pojawić	ponadto	dopiero	w	2030	roku).	Mało	tego,	
taka	modernizacja	zwiększy	niemalże	dwukrotnie	moc	krajowych	
elektrowni,	a	w	Polsce	zaczyna	brakować	już	mocy	wytwórczych	
energii elektrycznej, co stwarza zagrożenie dla pewności zasila-
nia w nią krajowych odbiorców. Niepotrzebna byłaby wówczas 
w	kraju	budowa	całkowicie	nowych	mocy	wytwórczych.	Odpa-
dłyby  zatem bardzo istotne problemy społeczne, ekologiczne, 
ekonomiczne, i technologiczne związane z ich lokalizacją. 

Taka modernizacja zdywersyfikuje ponadto, co jest ko-
nieczne, paliwo stosowane w krajowych elektrowniach z mo-
nokulturą	węglową.	 Zwiększy	 zatem	 bezpieczeństwo	 energe-
tyczne kraju. Struktura zużycia paliw pierwotnych Polski w po-
równaniu	z	Unią	jest	niestety	bardzo	zła,	w	której	udział	węgla	
wynosi	zaledwie	31%	(w	Polsce	ok.	95%),	gazu	20%,	energii	
jądrowej 30%, energii wodnej 10%, wiatru, biomasy i innych 
źródeł	 odnawialnych	 9%.	 Zatem	 aż	 49%	 energii	 elektrycznej	
w	Unii	 jest	produkowana	bez	emisji	CO2. Taka dywersyfikacja 
zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Unii, które byłoby 
jeszcze	większe,	gdyby	nie	znaczne	uzależnienie	„starej”	unij-
nej	 piętnastki	 od	 importu	paliw	pierwotnych.	Obecne	bowiem	
uzależnienie	 Unii	 od	 importu	 paliw	 pierwotnych	 wynosi	 53%	
i	może	jeszcze	wzrosnąć	przy	zachowaniu	obecnych	tendencji	
do 70% w roku 2030. 

Kilka słów wymaga jeszcze energetyka jądrowa. Jest ona, 
co bardzo istotne, chociaż energetyką bardzo inwestycyjnie 
drogą,	to	energetyką		„czystą”,	nie	emitującą	gazów	cieplarnia-
nych	w	ogóle.	Konieczna	 jest	 i	będzie	zatem	budowa	w	kraju	
elektrowni	 jądrowych	 (Europa	 je	 już	 od	 dawna	 buduje;	 ener-
getyka francuska już obecnie jest w 80% energetyką jądrową), 
tym	bardziej	że	źródła	paliw	kopalnych	na	przestrzeni	kilkudzie-
sięciu	lat	się	wyczerpią.	Energetyka	jądrowa	jest	zatem	zarów-
no	energetyką	teraźniejszości,	jak	i	perspektywiczną,	ale	ener-
getyką przyszłości jest energetyka termojądrowa. Techniczne 
opanowanie fuzji termojądrowej zapewni ludzkości niewyczer-
pane	 zasoby	 „czystej”	 energii.	 Bezpieczny	 proces	 konwersji	
energii bazujący na fuzji termojądrowej chociaż bardzo wolno, 
to	jednak	przybliża	się.

Podsumowanie

Podsumowując wszystkie przedstawione powyżej prze-
słanki (ważny jest też aspekt ewentualnej możliwości pozyski-
wania w niedalekiej przyszłości gazu łupkowego w kraju) należy 
stwierdzić,	że	nadbudowa	istniejących	źródeł	węglowych	turbiną	
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gazową jest najbardziej racjonalnym, zarówno od strony techno-
logicznej, jak i technicznej rozwiązaniem, które pozwoli krajowej 
energetyce	 zawodowej	 z	 bardzo	 dużym	 naddatkiem	 sprostać	
unijnym wymogom. Mało tego, i co szalenie ważne, pozwoli jed-
nocześnie	zmodernizować	krajową	energetykę	za	pomocą	naj-
niższych	możliwych	(i	będących,	co	istotne,	w	zasięgu	krajowych	
producentów	energii)	nakładów	finansowych,	czyniąc	tę	energe-
tykę	nowoczesną.

Konieczne	 jest	 podjęcie	 kompleksowej,	 termodynamicz-
nej i ekonomicznej analizy optymalizacyjnej istniejących obiek-
tów	elektrowni	węglowych	do	postaci	układów	dwupaliwowych	
z	wykorzystaniem	gazu	ziemnego.	Podjęcie	takiej	problematyki	
jest nie tylko ważnym i koniecznym do rozwiązania problemem 
studialnym, ale również zagadnieniem mającym duże utylitarne 
znaczenie.
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