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Streszczenie: W artykule przedstawiono stan obecny i perspektywy rozwoju zintegrowanych układów 
gazowo-parowych typu IGCC oraz PFBC wykorzystywanych w elektroenergetyce. Przeprowadzona 
analiza SWOT potwierdziła duży potencjał tych rozwiązań zarówno z punktu widzenia energetyki jak i 
ochrony klimatu. 
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Światowa polityka klimatyczno-energetyczna 

 
Dzisiaj, ale także w najbliższych kilkudziesięciu latach dominującym źródłem energii 

pierwotnej w elektroenergetyce jest i będzie węgiel, chociaż przewiduje się spadek jego 
udziału z 41% w 2008 r. do 32% w roku 2035 [1]. Jednocześnie międzynarodowa polityka 
przeciwdziałania zmianom klimatu sprawia, że ciągle poszukuje się technologii 
niskoemisyjnych, w jak najmniejszym stopniu przyczyniających się do wzrostu stężenia 
dwutlenku węgla w atmosferze. Mówiąc o polityce klimatycznej nie sposób nie wspomnieć o 
protokole z Kyoto, który zobowiązuje kraje uprzemysłowione do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych zgodnie z Konwencją Klimatyczną przyjętą w 1992 r. podczas tzw. „Szczytu 
Ziemi” w Rio de Janeiro (Konwencja weszła w życie 21.03.1994 r.). Protokół z Kyoto został 
przyjęty 11.12.1997 r. podczas konferencji w Kyoto i po długotrwałym procesie ratyfikacji 
wszedł w życie 16.02.2005 r. [2] W dniach 28.11.÷10.12.2011 r. w Durbanie/RPA odbyła się 
kolejna Konferencja Klimatyczna pod patronatem ONZ, podczas której osiągnięto 
porozumienie, że „tak szybko jak to możliwe”, jednak najpóźniej do roku 2015 powinna 
zostać przyjęta obowiązująca wszystkich partnerów umowa dotycząca ochrony klimatu, która 
miałaby wejść w życie w 2020 r. [3] Unia Europejska licząc na pociągnięcie za sobą innych 
krajów zobowiązała się dodatkowo do realizacji od 2013 r. drugiego etapu Protokołu z Kyoto, 
który miałby się kończyć w 2017 lub 2020 r. Niepokojące jest jednak to, że zaraz po 
zakończeniu konferencji w Durbanie wycofanie się ze swoich zobowiązań odnośnie redukcji 
emisji CO2 ogłosiła Kanada. Swoją decyzję uzasadniała tym, że Protokół z Kyoto i tak nie ma 
szans powodzenia, ponieważ nie obejmuje największych światowych emiterów dwutlenku 
węgla jakimi są USA i Chiny. Jednakże wg [4] rzeczywista przyczyna była taka, że Kanada 
miałaby problemy z realizacją swoich zobowiązań dotyczących ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych do 2012 r. z powodu zwiększonego wydobycia ropy naftowej z piasków 
roponośnych. Decyzja Kanady, a także stanowisko USA i Chin potwierdzają pojawiające się 
opinie, że przyjmowane w różnych dokumentach cele ilościowe są w znacznej mierze 
decyzjami koniunkturalnymi, politycznymi, co stawia pod znakiem zapytania możliwości ich 
realizacji [5]. Nie zmienia to jednak faktu, że w całym świecie istnieje zapotrzebowanie na 
technologie energetyczne korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska. Oczywiście od 



razu nasuwają się tutaj odnawialne źródła energii. Jednakże z reguły okresowa dostępność 
zasobów energii odnawialnej i ciągle jeszcze w niewystarczającym stopniu rozwinięte metody 
magazynowania energii elektrycznej sprawiają, że jeszcze długo potrzebne będą elektrownie 
wykorzystujące paliwa organiczne w celu zapewnienia stabilnego zaopatrzenia w energię w 
najbliższych dziesięcioleciach. Elektrownie takie poza wysoką sprawnością i niską emisją 
pyłu lotnego, tlenków azotu, dwutlenku siarki i dwutlenku węgla powinny się 
charakteryzować większą dynamiką i elastycznością pracy, umożliwiającymi ich optymalną 
eksploatację w dobie „miksu energii” ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych. Chodzi tutaj 
o elastyczne rozwiązania umożliwiające szybkie zmiany obciążenia oraz wyrównywanie jego 
wahań [6]. 

 
Największe nadzieje wiąże się z węglowymi elektrowniami gazowo-parowymi. Z 

bardzo wielu możliwych rozwiązań złożonych układów gazowo-parowych bazujących na 
paliwie stałym, praktyczne zastosowanie w energetyce znalazły dwa z nich, a mianowicie 
układ ze zintegrowanym zgazowaniem węgla (IGCC – Integrated Gasification Combined 
Cycle) oraz układ z kotłem fluidalnym (PFBC – Pressurised Fluidised Bed Combined-Cycle). 

W przypadku elektrowni typu PFBC wytwarzana w kotle fluidalnym para wodna 
podawana jest na wejście turbiny parowej, natomiast spaliny po ich odpyleniu na wejście 
turbiny gazowej. Stosunek mocy pochodzącej z turbiny parowej do mocy z turbiny gazowej 
wynosi ok. 80/20% [7]. Moc największej istniejącej tego typu elektrowni wynosi 360MW 
(Karita/Japonia), a osiągane sprawności 40÷45%. Z kolei w przypadku elektrowni typu IGCC 
turbina gazowa napędzana jest spalanym gazem syntezowym uzyskanym ze zgazowania 
węgla, natomiast turbina parowa – parą otrzymaną w wyniku odzysku ciepła z gazów 
odlotowych z turbiny gazowej. Większa część mocy pochodzi tutaj z turbiny gazowej, ok. 
60÷70% [8]. Moc największej eksploatowanej jednostki tego typu wynosi 330MW 
(Puertollano/Hiszpania), a osiągane sprawności podobnie jak w poprzednim przypadku 
40÷45%. Na wzrost zainteresowania tego typu układami w ostatnim czasie wpłynęła wg 
niektórych autorów [9,10,11] także katastrofa elektrowni w Fukushimie, która miała miejsce 
11.03.2011 r. i która spowodowała rezygnację szeregu krajów z realizacji programów 
jądrowych. Wiele państw, w tym Polska, nie rezygnuje jednak ze swoich planów rozwoju 
energetyki jądrowej, ale tak czy inaczej węglowe elektrownie gazowo-parowe mają 
przyszłość [12]. 
 
 
Węglowe elektrownie gazowo-parowe 
 

Wykorzystywane w elektrowniach gazowo-parowych technologie IGCC oraz PFBC są 
stosunkowo młode jeżeli chodzi o ich zastosowanie do produkcji energii elektrycznej. 
Intensyfikacja prac badawczych nastąpiła bowiem w latach 80-tych i 90-tych, wtedy też 
powstały pierwsze obiekty demonstracyjne, których eksploatacja przez 2-5 lat stanowiła 
poligon doświadczalny dla późniejszych obiektów komercyjnych. Przodowały tutaj USA i 
Japonia, w których to krajach pod koniec lat 70-tych powstały narodowe programy rozwoju 
czystych technologii węglowych. Dzisiaj elektrownie typu IGCC i PFBC pracują przede 
wszystkim właśnie w tych krajach, ale także w Hiszpanii, Holandii, Norwegii i Czechach. Są 
to jeszcze ciągle nieliczne obiekty, wg [13] w 2001 r. na świecie pracowało 12 elektrowni ze 
zintegrowanym zgazowaniem węgla oraz 6 elektrowni typu PFBC i liczba ta raczej zbytnio 
nie wzrosła, ponieważ część obiektów miała charakter demonstracyjny i została zastąpiona 
obiektami komercyjnymi. Budowa kolejnych jednostek przewidywana jest poza w/w krajami 
także w Niemczech, Australii, Kanadzie oraz innych krajach Unii Europejskiej, w tym w 
Polsce. W związku z polityką ochrony klimatu szczególnie duże nadzieje wiąże się z 



technologią IGCC. W tej technologii daje się bowiem stosunkowo łatwo usuwać CO2 i na 
względnie niskim poziomie utrzymywać wpływ tego procesu na sprawność obiektu. Okazuje 
się jednak, że duży problem i przeszkodę w stosowaniu technologii CCS (Carbon capture and 
storage) stanowi składowanie dwutlenku węgla. Z tego powodu zawieszono np. realizację 
projektu w Hürth/Niemcy [14]. Niewątpliwie jednak możliwość usuwania CO2 z uzyskanego 
gazu syntezowego jeszcze przed jego spaleniem jest dużą zaletą elektrowni IGCC. 
Interesująca jest także możliwość jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i paliw 
ciekłych otrzymywanych metodą pośrednią (np. Fischera-Tropscha) z gazu syntezowego w 
ramach tzw. poligeneracyjnego układu IGCC [15]. 

 
Mimo wielu lat doświadczeń ciągle trwają prace nad rozwojem technologii 

zgazowania węgla. Także w Polsce, której energetyka wykorzystuje jedne z największych na 
świecie zasoby węgla kamiennego i brunatnego prowadzone są prace nad tzw. technologiami 
czystego węgla, w tym nad konwersją węgla w gaz wykorzystywanego następnie do celów 
energetycznych.. Uchwałą Rady Ministrów z dn. 16.08.2011 r. ustanowiono Krajowy 
Program Badań (KPB), w którym określono siedem strategicznych, interdyscyplinarnych 
kierunków badań naukowych [16]. Jeden z nich to: „nowe technologie w zakresie 
energetyki”. Zgodnie z postanowieniami KPB w ramach tego kierunku Rada Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przygotowała strategiczny program badań i prac 
rozwojowych p.t. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” finansowany przez 
NCBR. Jednym z czterech zadań badawczych jest „Opracowanie technologii zgazowania 
węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”. Liderem powstałego 
Konsorcjum jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie [17]. Taka wysokoefektywna 
produkcja energii elektrycznej ma miejsce m.in. w elektrowniach gazowo-parowych. 

 
 
Analiza SWOT dla węglowych elektrowni gazowo-parowych 
 

Analiza SWOT stanowiąca pierwotnie narzędzie służące „do wewnętrznej analizy 
przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź 
zbudowania nowego planu strategicznego […] może być stosowana w najróżniejszych 
obszarach funkcjonowania człowieka” [18]. Określenie silnych (ang. Strengths) i słabych 
(ang. Weaknesses)) stron oraz szans (ang. Opportunities) i zagrożeń (ang. Threats) danej 
organizacji czy dziedziny, w tym przypadku elektrowni gazowo-parowych typu IGCC i PFBC 
służy ustaleniu ich aktualnej pozycji i perspektyw. Trzeba przy tym podkreślić, że mocne i 
słabe strony to czynniki wewnętrzne, pozytywnie wyróżniające lub hamujące rozwój 
analizowanej dziedziny, natomiast szanse i zagrożenia to czynniki zewnętrzne, które mogą 
wpływać pozytywnie na jej rozwój lub stanowić zagrożenie w przyszłości dla jej 
funkcjonowania. Analiza kilkunastu obiektów [19, 20] pozwoliła zidentyfikować cztery 
wymienione grupy czynników dla węglowych elektrowni gazowo-parowych, tak jak to 
pokazano na rys. 1. 

 
Z przeprowadzonej analizy SWOT wynika, że elektrownie gazowo-parowe na paliwo 

stałe mają dobre perspektywy rozwoju. Jak można zauważyć, w analizie nie uwzględniono 
energetyki jądrowej, bowiem w chwili obecnej trudno jest przewidzieć, czy rzeczywiście 
nastąpi zahamowanie jej rozwoju, czy wręcz przeciwnie - jej znaczenie będzie rosło, a więc 
czy przypisać ją w pierwszym przypadku do szans, czy w drugim - do zagrożeń dla rozwoju 
analizowanych węglowych elektrowni gazowo-parowych. Niewątpliwie jednak wielkość 
zasobów węgla w porównaniu z innymi paliwami będzie decydowała o dominującej roli w 
energetyce technologii węglowych, w tym elektrowni gazowo-parowych. Wydaje się, że w 



przyszłości mogą one stać się alternatywą dla elektrowni na parametry nadkrytyczne, bowiem 
sprawności obu tych rozwiązań są wprawdzie porównywalne, ale elektrownie gazowo-parowe 
są korzystniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska. Słabe strony układów IGCC oraz 
PFBC wynikają głównie z niedojrzałości technologicznej, ale prace prowadzone od lat na 
coraz większą skalę na pewno z czasem przyczynią się do ich wyeliminowania. 

 
 

Mocne strony Słabe strony 

� wysoka sprawność; 

� niski poziom emisji zanieczyszczeń; 

� możliwość integracji z instalacją CCS 
(Carbon Capture and Storage) – 
instalacją do wychwytu i składowania 
dwutlenku węgla; 

� możliwość stosowania szerokiej gamy 
paliw stałych, w tym węgli o dużej 
zawartości siarki i popiołu, 
nienadających się do wykorzystania  
w tradycyjnych elektrowniach na 
parametry pod- i nadkrytyczne, a także 
biomasy; 

� możliwość poligeneracji – w przypadku 
IGCC - energia elektryczna, paliwa 
ciekłe, czysta siarka z odsiarczania gazu 
syntezowego; 

� elastyczność w zakresie warunków 
pracy. 

� wysokie nakłady inwestycyjne, 
szczególnie w przypadku IGCC; 

� stosunkowo niewielkie moce jednostek 
wynikające głównie z rozmiarów 
generatorów gazu (układy IGCC)  
i wykorzystywanych kotłów fluidalnych 
(układy PFBC); 

� złożoność układów IGCC i problemy  
z ich niezawodnością; 

� PFBC: problemy z odpowiednim 
oczyszczeniem spalin przed ich 
skierowaniem na turbinę gazową; 

� IGCC: odsiarczanie gazu syntezowego 
wymaga jego schładzania. 

Szanse Zagrożenia 

� wielkość światowych rezerw i zasobów 
węgla kamiennego i brunatnego; 

� narodowe i ponadnarodowe (kraje UE) 
programy wspierania rozwoju czystych 
technologii węglowych; 

� nacisk na ograniczanie antropogenicznej 
emisji gazów cieplarnianych, przede 
wszystkim CO2. 

� budowa węglowych elektrowni na 
parametry nadkrytyczne i ultra-
nadkrytyczne o sprawności zbliżonej do 
sprawności węglowych elektrowni 
gazowo-parowych; 

� wzrost wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii; 

� problemy ze składowaniem CO2. 

 
Rys. 1. Analiza SWOT dla węglowych elektrowni gazowo-parowych. 
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