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Streszczenie: W pracy zaprezentowano możliwość modyfikacji 

bloku parowego o mocy 390 MW poprzez zastosowanie 

wysokotemperaturowych elektrolizerów stało-tlenkowych SOEC. 

Celem takiej modyfikacji jest poprawa elastyczności bloku 

cieplnego poprzez możliwość kształtowania wewnętrznej 

charakterystyki obciążenia bloku. W efekcie moc elektryczna netto 

bloku może być dostosowywana do zapotrzebowania systemu 

elektroenergetycznego bez konieczności szybkich zmian mocy 

cieplnej kotła, a nadwyżka energii służy do produkcji wodoru. 

W artykule przedstawiono zmiany jakie wprowadzają do Krajowego 

Systemu Elektroenergetycznego nowe obiekty OZE. Opisano 

technologie wysokotemperaturowej elektrolizy wody oraz 

przeprowadzono obliczenia termodynamiczne wykazujące, że moc 

elektryczna netto bloku może zostać zredukowana nawet  

o 60% bez zmiany obciążenia kotła przy wzroście sprawności 

obiektu o 1pp.  
 

Słowa kluczowe: SOEC, elektroliza, wodór, elastyczność pracy. 

 

1. WPROWADZENIE 

 

1.1. Problem elastyczności pracy bloków parowych 
Dane przedstawione w tym rozdziale zaczerpnięte 

zostały z Raportu KSE za rok 2015, który opublikowano na 

stronie internetowej PSE S.A [1]. 

Polska energetyka zawodowa oparta jest w głównej 

mierze na węglu kamiennym i brunatnym, a całkowita moc 

elektryczna zainstalowana w KSE wynosi 40 445 MW. Moc 

elektryczna zainstalowana w tych obiektach to odpowiednio 

47,84% (19 348 MW) i 22,97% (9 292 MW) mocy 

zainstalowanej w systemie na koniec roku 2015. Trzecim, pod 

względem wielkości źródłem energii w Polsce są elektrownie 

wiatrowe i pozostałe źródła odnawialne6  

(z wyłączeniem zawodowych elektrowni wodnych), które na 

koniec 2015 roku osiągnęły udział w mocy zainstalowanej 

systemu elektroenergetycznego na poziomie 14,06% (5 687 

MW). Z drugiej strony analiza ilości wyprodukowanej energii 

elektrycznej w tych obiektach wskazuje, że elektrownie 

wiatrowe posiadają tylko 6,25% udziału  

w strukturze wytwarzania energii elektrycznej (10 114 GWh 

ze 161 772 GWh). Jest to sytuacja powodująca szereg 

problemów przy bilansowaniu mocy systemu, ponieważ 

elektrownie tego typu są w pewnym stopniu 

                                                 
6 Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne jest określeniem 

zgodnym z przytoczonym raportem [1], jednak w dalszej części 

nieprzewidywalne i trudno prognozowalne, a nagłe ich 

załączenia lub wyłączenia, uwarunkowane występowaniem 

wiatru, muszą być kompensowane elektrowniami 

konwencjonalnymi, co zwiększa w znacznym stopniu koszty 

utrzymania bloków, obniża ich żywotność oraz sprawność 

wytwarzania energii elektrycznej gdyż bloki często pracują na 

swoich minimach technicznych określonych przez PSE. 

Dodatkowe nakłady inwestycyjne ponoszą również 

operatorzy systemu dystrybucyjnego i przesyłowego 

modernizując swoje sieci elektroenergetyczne dostosowując 

je pod potrzeby przyłączenia źródeł OZE.   

Na przestrzeni lat 2013 – 2015 moc zainstalowana 

w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 2 183 MW, co 

stanowiło ponad 62% przyrost. W tym czasie ilość 

wyprodukowanej rocznie energii w tych obiektach wzrosła 

o 4 219 GWh, co stanowiło blisko 72% przyrost.  

Niestety w energetyce zawodowej, w tym okresie, 

odnotowano 1,5-proc. spadek mocy zainstalowanej w KSE. 

Zagrożenia jakie to ze sobą niesie można przedstawić na 

przykładzie dnia największego i najmniejszego 

zapotrzebowania na moc w 2015 roku. Mianowicie w dniu 

26.12.2015, kiedy wystąpiło najmniejsze zapotrzebowanie na 

moc równe 11 242 MW, elektrownie wiatrowe były 

obciążone na poziomie 2 000 MW, co stanowiło 100% ich 

mocy dyspozycyjnej, ok.  35% mocy osiągalnej i blisko 18% 

obciążenia systemu. Natomiast dnia 10.07.2015, kiedy 

wystąpiło największe zapotrzebowanie systemu równe 25 101 

MW, obciążenie elektrowni wiatrowych wyniosło 1 484 MW, 

co stanowiło 100% ich mocy dyspozycyjnej, blisko 40% 

mocy osiągalnej i niespełna 6% zapotrzebowania systemu. 

Jak wynika z przytoczonego przykładu, elektrownie wiatrowe 

są obciążane niezależnie od zapotrzebowania systemu, a o ich 

dyspozycyjności decydują korzystne warunki pogodowe w 

danym okresie. Z tego powodu muszą być one zabezpieczone 

rezerwą mocy gwarantowaną przez elektrownie cieplne. 

 

1.2. Wysokotemperaturowa elektroliza wody i ogniwa 

paliwowe 

Technologia wodorowa jest obecnie intensywnie 

rozwijana w wielu krajach na świecie. Główne programy 

badawczo-rozwojowe w tym sektorze prowadzone są 

artykułu nazwa ta zostanie skrócona do elektrowni wiatrowych 

gdyż to one posiadają kluczowy udział w tej grupie. 
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we Francji, Niemczech, USA, Kanadzie, Japonii, Chinach, 

Indiach, Korei Płn., czego efektem są liczne publikacje 

naukowe, raporty, instalacje laboratoryjne i przemysłowe [2]. 

Główne zadania stawiane przed tą technologią to 

zastosowanie w transporcie „bezemisyjnej” energii 

generowanej przez elektrownie jądrowe i OZE7, a także, 

poprzez centralizację produkcji wodoru, przeniesienie 

rozproszonych źródeł emisji zanieczyszczeń do obiektów 

przemysłowych, gdzie zanieczyszczenia te mogą być 

odpowiednio neutralizowane [3].  

W niniejszej pracy autorzy proponują zastosowanie 

wysokotemperaturowych elektrolizerów stało-tlenkowych 

SOEC (z ang. Solid Oxide Electrolysis Cell) do produkcji 

wodoru z pary zaczerpniętej z obiegu turbiny parowej. Układ 

taki produkuje wodór w stanach niskiego zapotrzebowania 

systemu elektroenergetycznego, natomiast w stanach 

szczytowego zapotrzebowania może generować dodatkową 

ilość energii elektrycznej, ponieważ zasilenie elektrolizerów 

wodorem powoduje odwrócenie ich pracy. Spełniają wtedy 

funkcję ogniwa paliwowego SOFC (z ang. Solid Oxide Fuel 

Cell). Rozwiązanie takie ma szereg zalet. Pierwszą jest 

wydłużenie żywotności elektrod i elektrolitu poprzez 

cykliczną pracę ogniwa. Po drugie, wygrzane ogniwo może 

natychmiast przejść z jednego trybu pracy w drugi i może być 

dynamicznie obciążane [4].  

Podobnym, obecnie rozwijanym rozwiązaniem, jest 

budowa elektrolizerów niskotemperaturowych w najbliższej 

okolicy farm wiatrowych  i produkcja wodoru w okresach 

niskiego zapotrzebowania sieci i taniej energii elektrycznej 

[5]. Jednak efektywność procesu elektrolizy wody zależy od 

temperatury przeprowadzania reakcji. Ogólny bilans procesu 

elektrolizy wody opisuje równanie: 

 

GSTH                            (1) 

 

gdzie: ΔH – zmiana entalpia, TΔS – ciepło przemiany 

wyrażone iloczynem temperatury bezwzględnej i przyrost 

entropii, ΔG – zmiana energii swobodnej Gibssa.  

 

Zmiana energii swobodnej Gibssa reprezentuje udział energii 

elektrycznej, a zmiana entropii zapotrzebowanie na ciepło 

procesu. Zmiana entalpii określa zapotrzebowanie 

energetyczne przemiany. Na rysunku 1 przedstawiono 

zależność wyżej opisanych parametrów od temperatury.  

Jak wynika z wykresu przedstawionego na rysunku 1, bilans 

energetyczny produkcji wodoru jest bardziej korzystny dla 

pary niż dla wody. Bierze się to z bilansu energii swobodnej 

Gibssa, entropii substratów oraz produktów reakcji 

elektrolizy wody. Wraz ze wzrostem temperatury (dla 

temperatur powyżej 100°C) nieznacznie wzrasta 

energochłonność procesu. Wynikać by więc mogło z tego, że 

najbardziej opłacalne jest przeprowadzanie elektrolizy dla 

pary w granicach 100-150°C. Jednak biorąc pod uwagę duży 

udział energii elektrycznej w tym procesie i sprawność jej 

generacji w obiegach cieplnych, elektroenergetycznym jest 

przeprowadzanie elektrolizy przy wysokiej temperaturze. 

Wtedy udział energii termicznej odniesiony do sumy energii 

termicznej i elektrycznej napędzającej proces elektrolizy 

wzrasta od 0,08 dla 200°C do 0,40 dla 900°C.  

                                                 
7 Auta osobowe napędzane ogniwem paliwowym zasilanym 

wodorem są dostępne w Japonii, USA (Kalifornii) oraz 7 

państwach europejskich od 2015 roku [6].  

 
 

Rys. 1. Bilans entalpii, entropii i energii swobodnej Gibssa procesu 

elektrolizy wody w funkcji temperatury. 

 

Można więc wnioskować, że w stanach niskiego 

obciążenia systemu elektroenergetycznego, bardziej sprawne 

energetycznie jest produkowanie wodoru w elektrowniach 

cieplnych niż przy wykorzystaniu elektrowni wiatrowych.  

W takim rozwiązaniu  elektrownie wiatrowe mogą być  

w pełni obciążone na potrzeby systemu 

elektroenergetycznego, a obciążenie elektrowni cieplnych 

wynika z zapotrzebowania sieci i obciążenia produkcją 

wodoru. Przy czym w takim rozwiązaniu elektrownie cieplne 

pozostają w gorącej rezerwie mocy. 

W dalszej części artykułu przedstawiono analizę 

energetyczną proponowanego rozwiązania. 

 

2. BILANS ENERGETYCZNY 

 

2.1. Modelowanie obiegu cieplnego 

W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę 

możliwości modyfikacji bloku parowego o mocy 390 MW 

opalanego węglem kamiennym. Obieg bazowy wyposażony 

jest w trzykadłubową turbinę parową na parametry pary 

świeżej i wtórnej, odpowiednio: 17,65 MPa i 565 °C oraz 4,10 

MPa i 570°C. Ciśnienie w kondensatorze wynosi 5 kPa. 

Obieg wyposażony jest w regenerację wysoko- i niskoprężną. 

Założono, że wymienniki ciepła nie wymieniają ciepła 

z otoczeniem. Sprawność cieplna kotła wynosi 0,88, 

sprawność wewnętrzna części wysoko-, średnio- 

i niskoprężnej turbiny wynosi odpowiednio 0,90; 0,92 i 0,78, 

sprawność mechaniczna 0,99, sprawność generatora 

elektrycznego 0,99, co składa się na ogólną sprawność 

turbozespołu na poziomie 0,84. Sprawność wewnętrzna pomp 

wody wynosi 0,85, a sprawność transformatora blokowego, 

przetwornicy napięcia i elektrolizera zsumowano w ogólnej 

sprawności układu SOEC na poziomie 0,85. Pominięto 

układy pompowe kondensatora i wymienników ciepła oraz 

straty w maszynach napędowych głównie pomp kondensatu 

i pompy wody zasilającej.  

W proponowanym rozwiązaniu elektrolizery SOEC 

zasilane są parą z przegrzewu międzystopniowego, co 

przedstawiono na rysunku 2.  

Moc turbozespołu redukowana jest nieznacznie przez 

zmniejszenie strumienia pary przepływającej przez część SP 

i NP, natomiast znaczny pobór energii elektrycznej przez 

elektrolizery obniża moc elektryczną netto bloku. 
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Rys. 2. Analizowany obieg parowej z układem zasilania ogniwa SOEC, gdzie: K – kocioł, WP, SP, NP – odpowiednio część 

wysokoprężna, średnioprężna i niskoprężna turbiny, ODG – odgazowywacz, KON – kondensator pary, P1- główna pompa 

kondensatu, P2 – główna pompa zasilająca, G – generator elektryczny, TR – transformator blokowy, PN – przetwornica 

napięcia.  

 

W prezentowanym przykładzie redukcja mocy wynikająca  

z dodatkowego upustu pary wynosi maksymalnie do ok. 16 

MW, natomiast moc elektryczna elektrolizerów SOEC sięga 

190 MW. Przy takiej regulacji mocy elektrycznej oddawanej 

do sieci moc cieplna kotła pozostaje praktycznie bez zmian. 

Podejście takie jest pożądane przy szybkich zmianach mocy 

oraz w stanach niskiego obciążenia bloku. Interpretację 

obiegu na wykresie temperatura – entalpia właściwa 

przedstawiono na rysunku 3. 

 

 
 

Rys. 3. Interpretacja analizowanego obiegu parowego we 

współrzędnych temperatura – entropia właściwa. Kropkami 

oznaczono upusty pary na wymienniki regeneracyjne, pobór pary 

do elektrolizy oznaczono kwadratem. 
 

Para kierowana do elektrolizera jest dławiona od 4,01 MPa do 

0,50 MPa, w celu zapewnienia właściwych warunków pracy 

elektrolizera, natomiast jej temperatura spada do 550°C. 

Obliczenia termodynamiczne wykonano w autorskim 

kodzie obliczeniowym COM-GAS rozwijanym w Zakładzie 

Konwersji Energii Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. 

Jest to kod numeryczny bilansujący masę, energię i pęd 

w ujęciu „zero-wymiarowym” obiegów termodynamicznych 

[7].  

 

 

 

2.2. Wyniki obliczeń 

Celem niniejszej analizy jest poprawa elastyczności 

pracy bloku parowego, co oznacza: 

1. Możliwość szybkiej zmiany obciążenia bloku; 

2. Obniżenie minimalnej mocy elektrycznej 

oddawanej do sieci, bez konieczności odstawiania; 

3. Możliwość osiągania mocy maksymalnej, tj. mocy 

powyżej mocy znamionowej. 

Wszystkie te cele można osiągnąć dzięki zastosowaniu 

elektrolizerów SOEC, które w stanach niskiego 

zapotrzebowania systemu stanowią dodatkowy odbiór mocy 

generowanej przez blok, natomiast w szczycie obciążenia 

mogą generować energię elektryczną z wodoru (w trybie 

pracy ogniwa paliwowego). Daje to możliwość kształtowania 

wewnętrznej charakterystyki pracy bloku, w pewnym stopniu 

niezależnie od zapotrzebowania systemu 

elektroenergetycznego. Zmniejsza to również ingerencje 

w pracę kotła, która to narzuca największe ograniczenia przy 

regulacji mocy i szybkich uruchomieniach bloku. Z uwagi na 

brak zmian w rozkładzie temperatur w obiegu parowym jak  

i ogniwach SOEC, moc netto siłowni może być zmienia 

dynamicznie.  

Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci 

charakterystyki zmiany mocy i sprawności bloku w funkcji 

zmiany wielkości produkcji wodoru. Charakterystykę tą 

przedstawiono na rysunku 4. 

W punkcie nominalnej pracy turbozespół osiąga moc 

brutto 390 MW mierzoną na generatorze (N_TP), potrzeby 

własne bloku wynoszą 28 MW, co daje moc elektryczną netto 

obiegu równą 362 MW i sprawność netto na poziomie 39%. 

Zużycie pary świeżej wynosi nominalnie 1150 t/h, natomiast 

minimum techniczne kotła to 650 t/h, co pozwala na redukcję 

mocy brutto turbozespołu do ok. 200 MW. Zwiększając 

produkcję wodoru, zwiększa się zapotrzebowanie własne 

bloku na energię elektryczną i parę pobieraną przez ogniwo 

SOEC, zmniejszając tym samym moc elektryczną netto 

elektrowni (N_el,netto). Zwiększając strumień pary 

kierowanej do elektrolizera, zmniejsza się nieznacznie moc 

turbozespołu, obciążenie kotła pozostaje stałe, zmniejsza się 

moc netto bloku i sprawność generacji energii elektrycznej 

netto. 
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Rys. 4. Charakterystyka mocy elektrycznej netto bloku 

energetycznego N_el,netto, mocy turbozespołu parowego N_TP, 

mocy cieplnej kotła Q_kotła oraz sprawności elektrycznej netto 

η_el,netto i sprawności systemu uwzględniając ciepło spalania 

otrzymanego wodoru η_System w funkcji strumienia pary 

pobieranej za przegrzewem wtórnym do elektrolizera SOEC. 
 

Jednak z faktu, iż sprawność elektrolizera SOEC jest większa 

o 1 punkt procentowy od ogólnej sprawność turbozespołu to 

sprawność całego systemu wzrasta wraz ze wzrostem 

strumienia pary kierowanej do elektrolizy od wartości 39% 

dla wyłączonego układu SOEC do 40% dla strumienia pary 

kierowanej do elektrolizera równej 16 kg/s. 

W tabeli 1 przedstawiono wzrost mocy elektrycznej 

elektrolizera przy wzroście produkcji wodoru. 

 
Tablica 1. Wielkość produkcji wodoru w funkcji mocy elektrycznej 

i strumienia masy pary pobranej przez elektrolizery. 

 

Zapotrze-

bowanie 

Nel. MW 1.2 23.8 47.6 190.4 

mH2O kg/s 0.1 2.0 4.0 16.0 

Produkcja 

wodoru 

mH2 kg/s 0.01 0.22 0.44 1.78 

mO2 kg/s 0.09 1.78 3.56 14.22 

VH2 Nm3/h 488 9756 19512 78049 

VO2 Nm3/h 224 4479 17915 35830 

 

3. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Wodór jest bardzo perspektywicznym nośnikiem energii 

dzięki któremu można znacząco poprawić jakość powietrza  

w aglomeracjach miejskich. Pomimo negatywnego bilansu 

energetycznego technologii wodorowych względem 

systemów opartych na silnikach spalinowych, produkcja 

wodoru przy użyciu paliw kopalnych jest korzysta z punktu 

ochrony środowiska oraz  pomaga w bilansowaniu mocy w 

systemie elektroenergetycznym przy jednoczesnym, 

optymalnym wykorzystaniu elektrowni konwencjonalnych 

i OZE. 

 Jak wykazała przeprowadzona analiza, produkcja 

wodoru może być sposobem na poprawę elastyczności pracy 

i podnoszenie sprawności obecnych elektrowni cieplnych. 

Dzięki urządzeniom SOEC pracującym cyklicznie jako 

elektrolizery i ogniwa paliwowe możliwe jest obniżenie mocy 

netto bloku parowego klasy 390 MW o ponad 200 MW przy 

jednoczesnym podniesieniu sprawności energetycznej 

obiektu o 1 pp. (przy uwzględnieniu ciepła spalania 

otrzymanego wodoru). W okresie szczytu zapotrzebowania 

ogniwa SOEC mogą oddać do sieci  od ok. 120 MW do ponad 

170MW, w zależności od przyjętego obiegu 

termodynamicznego, w którym pracowałyby ogniwa SOEC 

w funkcji ogniw paliwowych (SOFC).  
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IMPROVING THE FLEXIBILITY OF THE 390 MW CLASS POWER UNIT USING HIGH-

TEMPERATURE ELECTROLYSIS SOEC 
 

The paper presents the possibility of improving the flexibility of the 390 MW class steam power unit using high-

temperature electrolysers SOEC. The aim of the modification is to improve the flexibility of the power unit by shaping the 

internal load characteristics of a power plant. As a result, the net electric power of the power unit can be adjusted to meet the 

system demand without the need of fast changes in boiler thermal power output. The surplus energy generated in the unit is 

used to produce hydrogen. 

In the article the changes which are brought to the power system with new RES objects are presented. The technology of 

high temperature electrolysis of water is also described. Performed thermodynamic calculations showed that the power plant 

net power can be reduced by up to 60% without changing the boiler load, with increase of the energy efficiency of the unit by 

1 percentage point. 

Keywords: SOEC, electrolysis, hydrogen, flexibility.  




