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Bilans energetyczny-paliwa stałe, zużycie 

Blok o mocy 1000 MWe na parametry nadkrytyczne, czyli najnowsze osiągnięcie technologii 
węglowej osiąga sprawno ć brutto na poziomie 49%, a zatem zużycie energii chemicznej 
paliwa wyniesie 1000/0,49 = 2040,8 MWt. Przyjmując rednią warto ć opałową węgla 
kamiennego 20MJ/kg i brunatnego na poziomie 14 MJ/kg  otrzymujemy, w naszym przypadku 

zużycie węgla kamiennego na poziomie (2040,8 / 20)*3,6 = 367,35 t/h lub węgla brunatnego 
(2048,8/14 )*3.6= 526,8 t/h (Ilo ć emisji CO2 liczy się ze wskaźnika, który dla węgla 
kamiennego wynosi 95 kgCO2/GJpaliwa, za  dla węgla brunatnego wskaźnik ten kształtuje 
się na poziomie 109kg/CO2/GJpaliwa ).  

W ciągu jednej godziny pracy takiego bloku zużyjemy (2040,8*3600)/1000=7346,9 GJ paliwa, 
a zatem uwzględniając powyższy wskaźnik otrzymujemy (7346,9*95)/1000=697,9 tCO2/h. -dla 

węgla kamiennego lub (7346,9*109)/1000=800,8 tCO2/h dla węgla brunatnego 

W ciągu jednej godziny pracy takiego bloku produkcja energii elektrycznej wyniesie 1000 
MWh, a zatem wskaźnik zużycia energii chemicznej paliwa na 1 MWh wyniesie 7,347 
GJ/MWh (wskaźnik ten okre lany jest jako jednostkowe zużycie ciepła jednostki i jest on 
odwrotno cią sprawno ci),  
Wskaźniki  zużycia paliwa na 1 MWh wyniosą 0,3673 t/MWh lub 0,5268t/MWh, natomiast 
wskaźniki emisji CO2 na 1 MWh  wyniosą odpowiednio 0,6979t/MWh (węgiel kamienny)  
i 0,8001t/MWh (węgiel brunatny). 
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Zasoby węgla kamiennego na wiecie powinny wystarczyć na 130 – 160 lat, natomiast zasoby ropy naftowej wystarczą wiatu na 
45 lat, za  gazu ziemnego na 60 lat. Udokumentowane zasoby bilansowe węgla kamiennego w Polsce wynoszą 43 mld 082 mln 
ton. 75 proc. tych zasobów stanowią węgle energetyczne, za  reszta to węgle koksujące. Natomiast udokumentowane zasoby 
bilansowe węgla brunatnego stanowią 13 mld 629 mln (informacja z Gazety Wyborczej) 
ton-patrz tabela poniżej. Pomimo, że zasobów węgla brunatnego w Polsce jest do ć dużo ( nie planuje się budowy nowych 
elektrowni opalanych węglem brunatnym ).Maksymalny okres działalno ci czynnych kopalń, które dostarczają węgiel do 
istniejących elektrowni wynosi odpowiednioŚ 
- Adamów-okres eksploatacji do 2029 roku 

- Bełchatów-okres eksploatacji do 2050 roku 

- Konin-okres eksploatacji do 2037 roku 

- Turów-okres eksploatacji do 2035 roku 

Poniżej tabela z nazwami miejscowo ci gdzie występują najkorzystniejsze warunki do eksploatacji złóż węgla brunatnegoŚ 

  

Lp 

  

Nazwa założa Rejon Powierzchnia 
Zasoby 

bilansowe 

rednia 

mi ższo ć 

węgla 

Nadkład 

węgla 

      km2 mln Mg m   

1 Gubin Zachodni 73,00 1050,8 20 5,3 

2 Rogóźno Łódzki 18,79 772,8 35,6 6,5 

3 Radomierzyce Zachodni 22,32 503,7 18,0 4,3 

4 Gubin-Brody Zachodni 109,74 1 934,3 18,8 7,2 

5 Legnica Zachód Legnicki 37,33 863,6 21,0 6,6 

6 Złoczew Bełchatows
ki 

8,75 485,6 46,2 4,5 

7 Rzepin Zachodni 20,36 249,5 12,2 7,9 

8 Nakło Północno-

zachodni 

11,70 254,1 19,5 6,6 

9 Trzcianka Północno-

zachodni 

91,61 610,2 4,6 9,0 

10 Legnica 

Wschód 

Legnicki 38,14 839,3 18,1 7,6 

11 Piaski Koniński 22,57 103,6 6,1 7,3 

12 Szamotuły Wielkopolsk

i 

32,00 829,4 21,6 7,2 

13 Głowaczów Radomski 12,87 76,3 4,8 6,5 
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Zaso y węgla ka ie ego  
http://polski-wegiel.pl/rynek-wegla.html 

Kopalnia Zasoby operatywne Wydobycie węgla wystarczalno ć żywotno ć 

  mln ton mln ton/rok lata rok 

KWK Bobrek-Centrum 66,946 2,875 24,2 2030 

ZG Piekary 25,259 2,992 11,3 2017 

KWK Bolesław miały 28,612 1,634 19 2025 

KWK Knurów 79,443 2,110 24,4 2030 

KWK So nica-Makoszowy 123,270 5,045 24,9 2031 

KWK Szczygłowice 100,820 1,972 36 2042 

KWK Brzeszcze-Silesia 98,172 3,233 30,3 2036 

KWK Piast 157,643 5,462 35,5 2042 

KWK Ziemowit 97,703 4,236 22,6 2029 

KWK Halemba 213,926 2,797 73,8 2080 

KWK Pokój 29,288 1,523 17,6 2024 

KWK Polska-Wirek 11,618 1,522 7,6 2014 

KWK Bielszowice 154,507 2,065 63,9 2070 

KWK Chwałowice 25,485 2,589 8,9 2015 

KWK Jankowice 49,836 3.646 14,2 2020 

KWK Marcel 68,969 2,624 25,8 2034 

KWK Murcki 49,551 2,455 18,7 2025 

KWK Mysłowice 21,673 1,762 10,4 2016 

KWK Wesoła 210,248 3,387 59,5 2066 

KWK Wieczorek 26,181 1,769 17,9 2021 

KWK Wirek 83,596 2,961 23,4 2029 

KWK Staszic 129,985 3,676 32,6 2039 

KWK Kazimierz-Juliusz 17,548 0,815 27,4 2033 

KWK Krupiński 32,728 1,409 15,7 2022 

Lubelski Węgiel 207,763 5,292 21,4 2027 

KWK Budryk 90,925 2,754 27,4 2033 

PKW SA 37,993 4,123 13 2019 

SILTECH Sp .z o.o. 1,233 0,121 10,3 2016 

http://polski-wegiel.pl/rynek-wegla.html
http://polski-wegiel.pl/rynek-wegla.html
http://polski-wegiel.pl/rynek-wegla.html
http://polski-wegiel.pl/rynek-wegla.html
http://polski-wegiel.pl/rynek-wegla.html
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Pow ższ  w kres z pu lika ji D, Wil z ńskiego 
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Po iżej, ze źródeł Energoprojektu Katowice przedstawione jest zuż ie węgla kamiennego i brunatnego  

w okresie 2014 do 2030 przez elektrownie i elektro iepłow ie z uwzględ ie ie  bloków, które ędą 

sukcesywnie wycofywane z eksploatacji i zastąpio e zęś iowo blokami nowymi o wysokich 

spraw oś ia h, z reguł  o mocach 500MW i w żej 

Datetime Coal, TJ 

Lignite, 

TJ Coal, mln t 

Lignite, 

mln t rednie Wd 

2014 788650 599512 40,444 70,531 Coal Lignite 

http://polski-wegiel.pl/rynek-

wegla.html 

2015 719861 653512 36,916 76,884 19,5 8,5 

2016 719675 637286 36,906 74,975 

2017 755562 582917 38,747 68,579 

Zmiana redniej warto ci 
 opałowej  zmieni dane w tabeli 
i na wykresie 

2018 774236 563250 39,704 66,265 

2019 810928 534126 41,586 62,838 

2020 824682 505483 42,291 59,469 

2021 844836 497635 43,325 58,545 

2022 854197 504588 43,805 59,363 

2023 865152 510896 44,367 60,105 

2024 884183 509533 45,343 59,945 

2025 891812 521502 45,734 61,353 

2026 914464 518849 46,896 61,041 

2027 936542 519096 48,028 61,070 

2028 949323 530391 48,683 62,399 

2029 970352 532209 49,762 62,613 

2030 988755 519688 50,705 61,140 

http://polski-wegiel.pl/rynek-wegla.html
http://polski-wegiel.pl/rynek-wegla.html
http://polski-wegiel.pl/rynek-wegla.html
http://polski-wegiel.pl/rynek-wegla.html
http://polski-wegiel.pl/rynek-wegla.html


Instytut Elektroenergetyki 

i Sterowania Układów 

 

) pow ższ h w kresów i ta eli w ika, że udział węgla ru at ego w e erget e ędzie alał, ato iast 
węgla ka ie ego wzrastał. 
Częś iowo wiąże się to z ogra i ze ie  i west ji w elektrow ie opala e węgle  ru at  i kur zą i 
się zaso a i  
w Turowie i Koninie. 

Wzrost udziału węgla ka ie ego w ika też faktu rozpo zęt h i pla owa h, za a ową Rządu 
i west ji w duże loki e erget z e rzędu MW. Prz kłade  Opole, Jaworz o , Kozie i e . 
Po iżej w kres  dla loku rzędu MW o  w zależ oś i od z ia  te peratur  oto ze ia i spadku 
mocy 
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Krzywa charakterystyczna  

w daj oś i elektrow i 
(Temperatura otoczenia  

– Mo  w jś iowa etto elektrow i  
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Rysunek     

Krz wa harakter st z a w daj oś i elektrow i 
O iąże ie elektrow i – Spraw ość elektrow i  
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S e ariusze kształtowa ia się e  CO2. Przyrost nowych mocy i wycofywanie bloków 

3 scenariusze CO2  

 Tauron – założe ia GK Tauro  

 Niskie CO2 – poziom od aktualnego 5 EUR/t (2013) do 7 EUR 

(2020)  

 Wysokie CO2 – (WEO 2012 450 scenario)  
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3 scenariusze cen paliw 

 Tauron – założe ia GK Tauro  

 Niskie CO2 – e  węgla i gazu wg WEO  urre t poli ies s e ario  
 Wysokie CO2 – e  węgla i gazu wg WEO   s e ario  
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Scenariusz cen węgla 

Węgiel Tauron Węgiel niskie CO2 Węgiel wysokie CO2
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Materiały źródłowe:opracowanie Energoprojektu Katowice. 
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Materiały źródłowe:opracowanie Energoprojektu Katowice do analiz rynkowych. 

 

 



Instytut Elektroenergetyki 

i Sterowania Układów 
14 



Instytut Elektroenergetyki 

i Sterowania Układów 
15 

 

 

Sza u kowy koszt wytwarza ia e ergii elektry z ej przy uwzględ ie iu o e y h e  za CO
2 

Na koszt w twarza ia składa się ogól ie kilka podstawow h skład ików:  

•koszt paliwa - dla loku  MWe o spraw oś i % rutto a  --> 1000 / 0,49 = 2040 [MWt] energii 

he i z ej w paliwie, w iągu jed ej godzi  taki lok w ge eruje  [MWe]  [h] =  [MWh] 
oraz zuż je  [MWt]   [s]  /  =  [GJ]. Prz  e ie paliwa  [PLN/GJ] otrz uje  --> 

7344 [GJ] x 12 [PLN/GJ] / 1000 [MWh] = 88,1 [PLN / MWh],  

•koszt  i e z ie e  poza paliwowe, które w ikają z kosztów wod , sor e tów, usuwa ia popiołów i 
żużli itp. prz j uje się a pozio ie  [PLN/MWh],  

•koszt emisji CO2 kalkuluje się z w korz sta ie  wskaź ika określają ego e isję CO2 z 1GJ paliwa, który 

dla węgla ka ie ego w osi około  kg CO2/GJ, a zate  zgod ie z pow ższ  a   [GJ]   
[kgCO2/GJ]) / 1000 = 698 t CO2, prz  założe iu e   PLN/t, koszt w twarza ia ędzie sta owił jed ie 
su ę dwó h poprzed i h skład ików, z li ,  +  = ,  PLN/MWh, ato iast gd  e a za to ę 
emisji wyniesie 30 PLN/t, wówczas  

koszt wytwarzania takiego bloku wyniesie  88,1 + 12 + 20,94 ( 698x30/1000 ) = 121,04 PLN/MWh.  

A zate  wpł w kosztu CO2 jest dość z iko , o z wiś ie prz  taki h e a h. Jesz ze kilka lat te u 
ówio o, że dzisiaj CO2 iało kosztować -  EURO za to ę, wów zas róż i a ła  o wiele większa, 

ie iej dzisiaj h a ie prog ozuje się taki h e  rów ież a aj liższą prz szłość. 
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Ocena sprawno ci po zainstalowaniu instalacji CCS dla bloku 1000MW na 

podstawie Studium Wykonalno ci budowy bloku energetycznego na 

parametry nadkrytyczne pary wieżej w Elektrowni Łaziska. Studiu 

wykonane przez firmę Chugoku z Japoni. 

Dokonano oceny powyższych alternatyw pod względem najważniejszych parametrów  

i warto ci znamionowych dla procesu wytwarzania. Przede wszystkim, jest to moc wyj ciowa 

netto oraz związana z nią sprawno ć netto bloku. Te alternatywy zostały porównane ze sobą 

przy użyciu tych warto ci znamionowych, a skutki poszczególnych rodków można wywodzić 

bezpo rednio z tych wyników. Ponadto, ciepło odpadowe z separacji CO2 oraz wykorzystanie 

ciepła odpadowego w obiegu wodno-parowym bloku, przy zastosowaniu mocy wyj ciowej 

netto oraz odpowiednich sprawno ci netto podstawowych obliczeń oraz ocenianych 

alternatyw. Ponadto, pokazano różnicę między sprawno cią netto tych alternatyw z separacją 

CO2 a podstawowymi obliczeniami bez separacji CO2, w punktach procentowych. W dolnej 

czę ci tego rysunku, przedstawiono rozszerzoną informację o metodach ponownego 

schładzania w porównaniu z liczbami chłodni kominowych Dla podsumowania oceny. 
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Rysunek Porównanie alternatyw 
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Alternatywa 1: W porównaniu z podstawowymi obliczeniami bez separacji CO2, w tej  alternatywie występuje 
spadek sprawno ci netto o 10.9 punktów procentowych. Te straty w sprawno ci netto są skutkiem 
upustu pary do podgrzewania reboilera. Masowe natężenie przepływu pary, 217 kg/s, stanowi 
około trzydzie ci osiem procent nominalnego masowego natężenia przepływu pary do turbin LP. 
Ponadto, gorsza sprawno ć turbin parowych oraz zmniejszenie masowego natężenia przepływu 
pary przez turbiny LP, jak również dodatkowa moc dla płukania i sprężania CO2, powodują różnicę 
w ogólnej mocy wyj ciowej netto o około 243 MW. 

Alternatywa 2: Wykorzystując układ przeniesienia ciepła w układzie powietrze/gazy spalinowe, około 32 MW 
mogłoby zostać uwolnione do wstępnego podgrzewania wody zasilającej turbinę HP. Dzięki małej 
ilo ci upuszczanej pary dla regeneracyjnego podgrzewania wody zasilającej, sprawno ć netto 
wzrasta do 35.3%. To równa się wzrostowi sprawno ci w porównaniu z Alternatywą 1 o około 1.2 
punktów procentowych lub mocy wyj ciowej netto o 23.5 MW. Dzięki zastosowaniu układu 
przeniesienia ciepła, wykorzystanie ciepła odpadowego z separacji CO2 wzrasta do 18.7% mocy 
wyj ciowej brutto 

Alternatywa 3: Ta alternatywa jest połączeniem korzy ci Alternatywy 2 i korzy ci układu przeniesienia ciepła  
z modyfikacji układu parowego turbiny. Z sprawno ci netto Alternatywy 2 oraz wzrostu sprawno ci 
układu przeniesienia ciepła o około 1.2 punkty procentowe, uzyskuje się 36.5% sprawno ć netto, 
oraz moc wyj ciową netto 802.3 MW. Tak więc, różnica w stosunku do podstawowego wyliczenia 
bez separacji CO2 wynosi tylko 8.5 punktów procentowych i dlatego ma najmniejszy spadek 

sprawno ci ze wszystkich alternatyw rozważanych w tym studium. 

 

W wyniku rozważań tych trzech (3) alternatyw, najbardziej polecanym rozwiązaniem jest alternatywa 2, jak 
wspomniani powyżej. W przypadku przyjęcia alternatywy 2, główne parametry bloku pracującego z 
instalacją CCS pokazane są w poniższej tabeliŚ 
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Tabela podsumowująca dla Alternatywy 2 

  Jedn. Parametr 

Produkcja energii elektrycznej (netto)  MW 790.3 

Sprawno ć elektrowni (netto) % 35.9 

Stopień wychwytu CO2  
% 85 

Zużycie pary (instalacja CCS) kg/h 776,800 

Zużycie energii elektrycznej  
(instalacja CCS) 

MW 190 
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