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Streszczenie 

Stale rosnące ceny ropy naftowej oraz zwiększenie wymagań prawnych dotyczących emisji gazów 

cieplarnianych zmusiły największe potęgi gospodarcze świata do poszukiwania nowego, taniego  

i przyjaznego środowisku nośnika energii. Specjaliści są zgodni, że w najbliższych kilkudziesięciu latach 

nośnikiem tym będzie wodór. Obecnie wysiłki naukowców na całym świecie skupiają się na opracowy-

waniu zintegrowanych technologii produkcji wodoru i energii elektrycznej, a w szczególności technologii 

produkcji wodoru z gazu syntezowego, otrzymanego w procesie zgazowania węgla, połączonej  

z separacją powstającego w procesie dwutlenku węgla. Prace te w Stanach Zjednoczonych są realizowane 

między innymi w ramach Hydrogen from Coal Program Departamentu Energii USA oraz w ramach 

projektu FutureGen, w Europie – w ramach Szóstego Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicz-

nego (Priorytet 6.1 Zrównoważone Systemy Energetyczne) oraz w ramach Europejskiej Platformy Wodoru 

i Ogniw Paliwowych (HFP), natomiast w Japonii w ramach Clean Coal Cycle (C3) Initiative Japońskiego 

Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) oraz w ramach działań badawczo-rozwojowych 

New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). Wśród głównych celów 

stawianych współczesnej energetyce należy wymienić: poprawę sprawności działania elektrowni oraz 

poszukiwanie efektywnych metod wychwytywania CO2. Ważnym aspektem produkcji energii 

elektrycznej i wodoru z paliw stałych są metody separacji wodoru i dwutlenku węgla z mieszaniny 

gazowej. Wśród stosowanych obecnie metod separacyjnych wymienia się: absorpcję chemiczną  

i fizyczną, frakcjonowanie kriogeniczne, metody adsorpcyjne: adsorpcję zmiennociśnieniową (PSA)  

i zmiennotemperaturową (TSA) oraz separację membranową. W pracy przedstawiono japońską koncepcję 

metody produkcji wodoru z separacją CO2 gotowego do sekwestracji – HyPr-RING, w której jako sorbent 

dwutlenku węgla oraz katalizator procesu zgazowania zastosowano tlenek wapnia. 

Production of hydrogen, with emission of carbon dioxide prepared to 

sequestration as a prospective technological solution 

Abstract 

The continuously increasing oil prices as well as stronger environmental regulations regarding green-

house emissions made the greatest economic powers search a new, price competitive and environment 

friendly energy carrier. According to the specialists in the short and medium term hydrogen is likely to 

become this desired energy carrier. The world research activities in this scope focus on the development of 

integrated hydrogen and power producing technologies, in particularly technologies of hydrogen production 

from coal gasification product – synthesis gas, combined with carbon dioxide capture. In the United States 

this works are carried out in the frame of Hydrogen from Coal Program of the Department of Energy, 

President’s Hydrogen Fuel Initiative and the FutureGen Project, in Europe in the frame of The Sixth EU 

Framework Programme for Research and Technological Development, Priority: Sustainable development, 

global change and ecosystems and The European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform (HFP),  

in Japan – in the frame of Clean Coal Cycle (C3) Initiative of The Ministry of Economy, Trade and Industry 
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(METI) and research and development activities of The New Energy and Industrial Technology Develop-

ment Organization (NEDO). The most important targets of the present-day power industry are: the efficiency 

improvement and effective CO2 capture and separation methods. The important aspect of combined power 

and hydrogen production based on fossil fuels are CO2 and H2 separation methods. Separation methods used 

in industrial applications are chemical and physical absorption, cryogenic separation, pressure (PSA) and 

temperature (TSA) swing adsorptions and membrane separation. In the paper, the Japanese novel concept  

of Hydrogen Production by Reaction Integrated Novel Gasification Process (Hypr-RING) is presented, 

which applies CaO sorbent for CO2 capture. 

1. ROLA WODORU W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ 

Wśród technologii produkcji wodoru są wymieniane: termochemiczny reforming 
węglowodorów parą wodną w wysokiej temperaturze, częściowe utlenianie pozostało-
ści ropy, reakcje koksu z parą wodną, piroliza węgla, zgazowanie węgla w złożu 
fluidalnym z sekwestracją dwutlenku węgla z użyciem sorbentu wapniowego (CO2 

Acceptor Process), elektroliza wody oraz inne metody, takie jak: reakcja między 
metalami (na przykład sodem) i wodą, tlenkami (na przykład V2O3) i wodą oraz 
wodorkami (na przykład CaH2) i wodą. Obecnie wodór jest wykorzystywany głównie 
do produkcji metanolu, amoniaku, mocznika, produktów procesu Fischer-Tropsch, 
syntetycznego gazu ziemnego (SNG), w przemyśle petrochemicznym i spożywczym 
(Stiegel, Ramezan 2006; Rosen, Scott 1998; Winter 2003; Collot 2005). W ciągu 
najbliższych kilkudziesięciu lat jest spodziewany jednak wzrost znaczenia wodoru 
również jako jednego z głównych nośników energii. Obecnie wobec niewystarczającej 
konkurencyjności technologii energii odnawialnych w perspektywie krótko- i średnio-
terminowej duże znaczenie będą mieć metody produkcji wodoru z wykorzystaniem 
technologii konwencjonalnych i na bazie paliw kopalnych, w tym zgazowanie węgla 
połączone z separacją i sekwestracją dwutlenku węgla (Gambini, Vellini 2005). 
Badania nad technologiami produkcji wodoru oraz zintegrowanej produkcji wodoru  
i energii elektrycznej z węgla w procesie zgazowania z sekwestracją dwutlenku węgla,  
z wykorzystaniem ogólnie dostępnego surowca (dostępne zasoby węgla przy obecnym 
zużyciu są szacowane na 200–250 lat) (BP 2005) z jednoczesną redukcją emisji gazów 
cieplarnianych, stanowią dziś przedmiot intensywnych prac naukowców z całego 
świata. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej badania te są realizowane  
w ramach (US DOE 2005): 
 Hydrogen from Coal Program Departamentu Energii USA (US DOE, Office of 

Fossil Energy), wspierającego inicjatywę prezydenta USA Hydrogen Fuel Ini-
tiative (dotyczącą uniezależnienia USA od importu ropy naftowej), 

 Hydrogen Posture Plan DOE USA (określającego działania i cele dla integracji  
i wdrożenia rozwiązań technologicznych dla efektywnych ekonomicznie rozwiązań 
produkcji, magazynowania i dystrybucji wodoru do zasilania ogniw paliwowych 
pojazdów samochodowych i produkcji energii), 

 projektu FutureGen 2003–2013 (zakładającego zaprojektowanie, budowę i uru-
chomienie do 2012 roku pierwszej na świecie instalacji do produkcji wodoru i energii 
elektrycznej z sekwestracją dwutlenku węgla na skalę przemysłową: 275 MW). 

Połączona produkcja wodoru i energii elektrycznej oraz ogniwa paliwowe, jako 
najbardziej efektywne urządzenia do konwersji wodoru w energię elektryczną, 
stanowią również podstawę tworzenia tzw. zrównoważonych systemów energetycz-
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nych w Europie. Tworzenie europejskiej gospodarki wodorowej stanowi przedmiot 
inicjatyw badawczych, realizowanych w ramach Szóstego Programu Ramowego 
Badań i Rozwoju Technicznego (głównie Priorytet 6.1 Zrównoważone Systemy 
Energetyczne) oraz Europejskiej Platformy Wodoru i Ogniw Paliwowych (HFP), 
wspierającej i koordynującej programy rozwoju i wdrażania kluczowych technologii 
na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym (Komisja Europejska 2004). 

Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii (METI)  
Clean Coal Cycle (C3) Initiative oraz w ramach działań badawczo-rozwojowych New 
Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) są realizowane 
między innymi: projekt wdrożeniowy technologii zgazowania węgla do produkcji gazu 
do zasilania ogniw paliwowych IGFC (Projekt EAGLE 1998–2006) oraz projekt 
dotyczący opracowania narzędzi modelujących i symulacyjnych dla technologii 
zgazowania węgla w złożach fluidalnych – Development of Basic Technology for 
Advanced Coal Utilization Technology. W ramach projektu badawczego Hypr-RING 
(2000–2010) jest opracowywana natomiast technologia produkcji wodoru z węgla  
z usuwaniem gotowego do sekwestracji dwutlenku węgla (Hydrogen Production by 
Reaction Integrated Novel Gasification Process). Projekt ten jest testowany  
w instalacji półtechnicznej o wydajności 0,5–1 t węgla/dobę (METI 2004; NEDO 2004). 

2. TECHNOLOGIE PRODUKCJI WODORU Z WĘGLA 

W najprostszym układzie wodór z węgla jest produkowany obecnie przez zgazo-
wanie węgla parą wodną i tlenem do gazu syntezowego, o typowym procentowym 
składzie objętościowym: 25–30% wodoru, 30–60% tlenku węgla, 5–15% dwutlenku 
węgla, 2–30% pary wodnej i 0–5% metanu (US DOE 2005) w reakcjach podanych  
w tablicy 1 (do obliczeń ∆H wykorzystano program HSC Chemistry wersja 3.0). 

Tablica 1. Ciepła reakcji zgazowania węgla ∆H, kJ/mol 

Reakcja ∆H673 ∆H873 ∆H1073 ∆H1273 ∆H1473 

C+H2O(g) = CO(g)+H2(g) 135,030 135,663 135,742 135,404 134,790 

CO(g)+H2O(g) = CO2(g)+H2(g) –37,868 –35,734 –33,707 –31,829 –30,083 

2CO(g) = CO2(g)+C –172,898 –171,397 –169,449 –167,233 –164,872 

CH4(g)+H2O(g) = CO(g)+3H2(g) 219,814 223,967 226,355 227,338 227,298 

CH4(g)+CO2(g) = 2CO(g)+2H2(g) 257,682 259,701 260,062 259,167 257,380 

C+2H2(g) = CH4(g) –84,784 –88,304 –90,613 –91,934 –92,508 

 

Podczas zgazowania zachodzą też reakcje uboczne, prowadzące do powstania 

zanieczyszczeń, których zawartość w gazie syntezowym wynosi: 0,2–1% siarkowodo-

ru, 0–0,1% siarczku karbonylu, 0,5–4% azotu, 0,2–1% argonu oraz 0–0,3% amoniaku 

z cyjanowodorem (US DOE 2005). 

Części mineralne zawarte w surowcu są odprowadzane z reaktora jako popioły  

o potencjalnej wartości rynkowej oraz usuwane z gazu syntezowego w urządzeniach 

filtracyjnych lub skruberach wodnych. Produktami reakcji mogą być też smoły, 

substancje olejowe i fenole. Pierwiastki śladowe, takie jak rtęć i arsen uwalniane  
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w procesie zgazowania z części organicznych i nieorganicznych węgla odkładają się  

w różnych frakcjach stałych oraz gazowych produktów procesu, w postaci związków 

chemicznych, których rodzaj zależy od rodzaju i warunków eksploatacyjnych reaktora. 

W konwencjonalnej metodzie gaz syntezowy o temperaturze na wylocie z reakto-

ra około 1000ºC podlega schładzaniu z możliwą jednoczesną generacją pary wodnej,  

a następnie oczyszczaniu w skruberach (usuwanie HCN, NH3, HCl, H2S i zanieczysz-

czeń stałych). H2S i COS są usuwane z zastosowaniem rozpuszczalnika organicznego, 

z 99,8% odzyskiem siarki w postaci siarki elementarnej lub kwasu siarkowego. 

Spalanie gazu resztkowego z układu separacji może być wykorzystywane jako  

źródło ciepła do procesu. Czysty gaz syntezowy o temperaturze około 20ºC, opuszcza-

jący skrubery, jest następnie podgrzewany do 300–370ºC przed wprowadzeniem do 

pierwszego reaktora WGS (Water Gas Shift), w którym jest prowadzony katalityczny 

proces konwersji gazu parą wodną według egzotermicznej reakcji: 

CO + H2Oà CO2 + H2. W wyniku tej reakcji temperatura gazu wzrasta do około 

420ºC, w związku z czym gaz musi być ponownie schładzany do temperatury 

wymaganej w drugim reaktorze WGS: 120–350ºC. 
Gaz opuszczający drugi reaktor WGS podlega procesom separacji w celu wydzie-

lenia wodoru z mieszaniny z dwutlenkiem i tlenkiem węgla. Wydzielony wodór jest 
następnie doczyszczany do standardów wymaganych w jego różnych zastosowaniach. 
Rozwiązaniem alternatywnym do konwersji gazu syntezowego do wodoru gazowego 
może być jego konwersja do cieczy (produkty procesu Fischer-Tropsch, metanol), 
wykorzystywanych jako paliwa płynne lub surowce do produkcji wodoru  
w procesie reformingu do zastosowań w ogniwach paliwowych. 

Obecnie do najczęściej stosowanych na świecie metod zgazowania węgla (Gasifi-
cation Technology Council) zalicza się: technologie Shell (20 instalacji), Texaco  
(16 instalacji), Lurgi (7 instalacji), E-gas (3 instalacje), przy czym wśród najwię- 
kszych gazogeneratorów instalacje z wykorzystaniem węgla jako surowca pracują 
według technologii Lurgi (Rakowski 2003), a jako metody zgazowania wykorzysty-
wane w technologiach przyszłościowych produkcji wodoru z węgla wymienia się 
Texaco i E-gas (US DOE 2005) (tabl. 2). 

Tablica 2. Wybrane dane techniczne procesu i skład gazu (Szuba, Michalik 1983; Stańczyk 2005) 

Wyszczególnienie 
Metoda 

Texaco E-Gas Shell Lurgi 

Czynnik zgazowujący  Mieszanina tlenu i pary wodnej  

Temperatura procesu 1100–1500ºC 1370–1040ºC 200ºC w strefie płomienia;  
1300–1500ºC na wylocie 

ze strefy zgazowania 

760–900ºC 

Ciśnienie procesu, MPa 2,5–8,5 2,8 3,5 2,38–3,00 

Stopień konwersji węgla, % 90–98 98 99 77,7–99,6 

Główne składniki gazu, %: 
- H2 
- CO 
- CO2 

 
38,7 
46,6 
11,5 

 
42,2 
15,2 
30,9 

 
25,6 
65,1 
0,8 

 
9,0*) 
23,0 
27,0 

*) skład gazu dla węgla płomiennego i zgazowania tlenowo-parowego. 
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Metoda Shell 

W metodzie Shell proces zgazowania węgla wstępnie rozdrobnionego (90% zia-
ren o średnicy poniżej 0,09 mm) i wysuszonego (do 1–2% zawartości wilgoci) jest 
prowadzony w wysokociśnieniowym reaktorze strumieniowym (ciśnienie robocze  
3,5 MPa) w mieszaninie powietrza lub tlenu z parą wodną. Węgiel jest podawany  
w strumieniu czynnika zgazowującego przez usytuowane naprzeciw siebie palniki. 
Temperatura w strefie palnika wynosi do 2000ºC, a temperatura gazu na wylocie ze 
strefy reakcji: 1300–1500ºC. Płynny żużel ścieka do dolnej, wypełnionej wodą, części 
reaktora. Nad strefą reakcji znajduje się strefa chłodzenia mieszaniną gazu surowego 
z zimnym gazem recyrkulowanym, w której następuje zestalanie unoszonych z gazem 
cząstek stopionego popiołu. Gaz surowy jest następnie oczyszczany z zanieczyszczeń 
stałych (popiół, nieprzereagowany węgiel) w cyklonach i skruberach. 
 

Metoda Texaco 

Metoda Texaco polega na ciśnieniowym, parowo-tlenowym zgazowaniu w reak-
torze strumieniowym zawiesiny wodnej węgla (wstępnie rozdrobnionego poniżej 
0,074 mm). Sprężona (2,8 MPa) zawiesina węglowa zostaje podgrzana do temperatury 
540ºC, w wyniku czego następuje odparowanie wody i przegrzanie pary. Wytworzony 
strumień parowo-węglowy z tlenem jest podawany do reaktora o temperaturze 
eksploatacyjnej 1100–1500ºC i ciśnieniu 2,5–8,5 MPa. Stopiony popiół jest odbierany 
w postaci żużla, a gaz jest schładzany i oczyszczany w skruberze wodnym. 
 

Metoda Lurgi 
W metodzie tej węgiel o uziarnieniu 3–30 mm i zawartości frakcji pyłowej (ziarna 

o średnicy poniżej 1 mm) do 7% wag. jest poddawany zgazowaniu w reaktorze quasi-
stacjonarnym w warunkach ciśnienia do 3 MPa, w mieszaninie tlenu i pary wodnej. 
Zgazowanie zachodzi przy przeciwprądowym ruchu substratów: węgiel jest podawany 
do górnej części reaktora dystrybutorem obrotowym, zapewniającym równomierne 
usypywanie złoża, a czynnik zgazowujący – przez ruszt obrotowy w dolnej części 
reaktora. Gaz surowy o temperaturze 300–600ºC jest oczyszczany (usuwanie smoły  
i pyłów) przez schłodzenie w urządzeniu zraszającym, generatorze pary i chłodnicach. 
 

Metoda E-gas 
W metodzie E-gas zawiesina wodno-węglowa jest poddawana zgazowaniu ci-

śnieniowemu w strumieniu tlenu (o czystości 95%) w dwustopniowym reaktorze 
strumieniowym o ciśnieniu eksploatacyjnym 2,8 MPa i temperaturze: 1370 i 1040ºC 
odpowiednio dla pierwszego i drugiego stopnia reaktora. W drugim stopniu reaktora 
następuje piroliza i częściowe zgazowanie substratu węglowego w atmosferze 
gorącego gazu surowego, pochodzącego ze zgazowania węgla w stopniu pierwszym. 
 

2.1. Technologia konwencjonalna produkcji wodoru z węgla,  
a technologie zaawansowane 

Obecnie nie ma instalacji przemysłowych do zintegrowanej produkcji wodoru  
i energii elektrycznej z węgla, z połączoną sekwestracją dwutlenku węgla. Przeprowa-
dzane są jednak techniczno-ekonomiczne symulacje komputerowe (tabl. 3) takich 
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układów na podstawie zarówno technologii dostępnych, jak i zaawansowanych, 
niebędących w powszechnym użyciu (Yamashita, Barreto 2005; Rosen, Scott 1998; 
Kreutz i in. 2005, Gambini, Vellini 2005; Stiegel, Ramezan 2006). Wśród nich 
wymienia się (US DEO 2005; Gray, Tomlinson 2002): 

Tablica 3. Porównanie szacowanych wartości parametrów techniczno-ekonomicznych Układów 1–3 (US DOE 2005) 

Wyszczególnienie Układ 1 Układ 2 Układ 3 

Oczekiwany termin opracowania technologii dostępna 2015 r. 2015 r. 

Sekwestracja CO2, % 87 100 100 

Wodór*) (MMscfd) 119 158 153 

Węgiel, t/d 3000 3000 6000 

Sprawność HHV**), % 59 75,5 59 

Nadwyżka mocy, MW 26,9 25 417 

Cena energii elektrycznej, USD/MWh 53,6 53,6 53,6 

Koszt inwestycyjny, mln USD 417 425 950 

Wymagana cena sprzedaży wodoru, USD/kg 1,10 0,79 0,54 

* MMscfd – mln stóp sześciennych/dobę. 
** HHV – higher heating value, %. 

 

Układ 1: Technologia produkcji wodoru z węgla z zastosowaniem konwencjonalnych 

technologii, połączona z sekwestracją dwutlenku węgla (rys. 1): proces zgazowania 

według technologii Texaco, konwencjonalny system oczyszczania gazów, separacja 

wodoru. Dwutlenek węgla jest usuwany przed separacją wodoru, sprężany do 200 bar 

i sekwestrowany (87%). Dodatkowy koszt związany z sekwestracją CO2 szacowany 

jest na 10 USD/t węgla). 
 

6. Zgazowanie

14. Powietrze

17. Powietrze

20. Energia elektryczna na

potrzeby własne zakładu

12. Adsorpcja

zmiennociśnieniowa

8. Oczyszczanie

gazu

4. Jednostka roz-

działu powietrza

2. Powietrze

1. Węgiel

3000 t/d
13. Wodór

3,37 mln Nm3/d

9. Odzysk

siarki

10. Usuwanie

dwutlenku węgla

11. Dwutlenek

węgla

18. Turbina

parowa

16. Przegrzewacz

pary

15. Gaz resztkowy

21. Nadwyżka

mocy: 27 MW

19. Powietrze

5. Tlen

7. Konwersja ga-

zu parą wodną

3. Woda

12. Pressure Swing Adsorption

13. Hydrogen 119 MMscfd
14. Air
15. Tail gas
16. Steam turbine super heater

17. Air
18. Steam turbine
19. Air
20. Excess power 27 MW

21. Power plant

1. Coal 3000t/d

2. Air
3. Water
4. Air Separation Unit (ASU)
5. Oxygen

6. Gasification
7. Water Gas Shift (WGS)
8. Gas cleaning
9. Sulfur recovery

10. CO2 removal
11. Carbon dioxide  

Rys. 1. Schemat ideowy układu do produkcji wodoru z sekwestracją dwutlenku węgla z wykorzystaniem istniejących technologii 

Fig. 1. Schematic of hydrogen production from coal with carbon sequestration based on current technology 
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Układ 2: Technologia produkcji wodoru z węgla z sekwestracją dwutlenku węgla  

z zastosowaniem zaawansowanej technologii zgazowania węgla E-gas z układem 

gorącego oczyszczania gazu, zaawansowanych technologii membranowych (cera-

micznych, pracujących w temperaturze 600ºC) do separacji wodoru z gazu 

syntezowego (90% molowych) z separacją i sekwestracją dwutlenku węgla (rys. 2). 

Gaz resztkowy z systemu separacji wodoru jest wykorzystywany do produkcji energii 

elektrycznej na potrzeby własne zakładu, w procesie spalania z tlenem w turbinie 

gazowej, w wyniku którego powstaje również skoncentrowany strumień dwutlenku 

węgla gotowego do sekwestracji. Ciepło gazu wylotowego z turbiny oraz ciepło 

strumienia wodoru są odzyskiwane w generatorach pary wodnej i wykorzystywane do 

produkcji energii elektrycznej w turbinach parowych. 
 

4. Zgazowanie

5. Oczysz-
czanie gazu

7. Filtr z wkładem
świecowym

11. Komora
spalania

2. Powietrze

1. Węgiel
3000 t/d

6. System
Claus/Scot

8. Para
wodna

10. Woda

15. Wodór
4.47 mln Nm3/d

14. Turbina
parowa

74 MW

69 MW

13. Dwutlenek węgla
do sekwestracji

3. Jednostka roz-
działu powietrza

12. Separacja

9. Tlen

1. Coal 3000t/d

2. Air
3. Air Separation Unit (ASU)
4. Gasification
5. Gas cleaning

6. Claus/Scot Unit
7. Candle filter

8. Steam

9. Oxygen
10. Water

11. Combustor
12. Separation device
13. Carbon dioxide to sequestration
14. Steam turbine

15. Hydrogen 158 MMscfd
 

Rys. 2. Schemat ideowy układu do produkcji wodoru z sekwestracją dwutlenku węgla  
z zastosowaniem zaawansowanych technologii 

Fig. 2. Schematic of hydrogen production from coal with carbon sequestration based on advanced technology 

Układ 3: Technologia zintegrowanej produkcji wodoru i energii elektrycznej z za-

stosowaniem zaawansowanych technologii podobnych do opisanych w Układzie 2: 

zaawansowana technologia zgazowania E-gas z oddzielnym stopniem zgazowania do 

produkcji energii elektrycznej, systemy spalania i turbin, separacja membranowa, 

systemy usuwania i sekwestracji dwutlenku węgla (rys. 3). Technologia ta jest 

porównywana z prototypowym rozwiązaniem będącym w fazie badań w ramach 

programu FutureGen. 
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2. Powietrze  

6. Tlen 

11. Wodór 209 MW 

21. Generator 
pary 

1. Coal 6000t/d 
2., 18. Air 
3. Air Separation Unit (ASU) 
4., 6. Oxygen 
5. Gasification 
7. Gas cleaning 
8. Membrane separation 

9., 20. Gas turbine 

10. Hydrogen 153 MMscfd 
11.,19. Hydrogen 
12., 21. Heat Recovery Steam Generator 

(HRSG) 
13., 15. Steam 
14. Steam turbine 
16. Water 
17. Carbon dioxide to sequestration 

 

Rys. 3. Schemat ideowy układu do produkcji wodoru i energii elektrycznej z sekwestracją dwutlenku węgla  
z zastosowaniem zaawansowanych technologii 

Fig. 3. Schematic of advanced co-production concept with carbon sequestration based on advanced technology 

3. METODY SEPARACJI DWUTLENKU WĘGLA W PROCESACH 

PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I WODORU Z PALIW 

STAŁYCH 

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania metodami sepa-

racji i wychwytywania dwutlenku węgla, z uwagi na zwiększenie wymagań prawnych 

w zakresie kontroli jego emisji. Zgodnie z protokołem z Kyoto kraje zostały zobowią-

zane do redukcji emisji gazów cieplarnianych w latach 2008–2012 o 6–8% w stosunku 

do 1990 roku (Kyoto Protocol 1997). Problem ten jest szczególnie istotny w przypad-

ku elektrowni, w których jest wykorzystywane paliwo kopalne do produkcji energii 

(Rao 1999; Herzog, Drake, Adams 1997; Ruether 1999; Dave i in. 1999; Yong, Mata, 

Rodrigues 2001), odpowiedzialnych za 30% globalnej emisji CO2, w procesach 

oczyszczania węglowodorów (Mckernan, Holder 1993) oraz w przemyśle lotniczym  

i kosmonautycznym (Lila, Finn 1998). Wśród głównych wymagań stawianych 

współczesnej energetyce znajdują się: poprawa sprawności elektrowni oraz poszuki-

wanie efektywnych metod wychwytywania CO2, z uwzględnieniem aspektów 

ekonomicznych, technicznych i społecznych. Obecnie metody separacji dwutlenku 

węgla są stosowane na skalę przemysłową między innymi w branży chemicznej, 

petrochemicznej i przetwórstwie spożywczym. Możliwość zastosowania metody 

separacji zależy od składu, temperatury i ciśnienia mieszaniny gazowej oraz wejścio-

wego i wymaganego stężenia dwutlenku węgla. Powszechnie stosowanymi metodami 

są metody fizycznej i chemicznej absorpcji, z których te ostatnie, o efektywności 

ponad 90%, umożliwiają usuwanie CO2 przy niskich ciśnieniach i mogą znajdować 
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zastosowanie w separacji CO2 z gazów spalinowych w elektrowniach gazowo-

parowych kondensacyjnych (gas turbine combined cycle – GTCC) (Tzimas, Peteves 

2005). Możliwe jest również stosowanie innych metod, takich jak: frakcjonowanie 

kriogeniczne, separacja membranowa oraz procesy adsorpcyjne: adsorpcja zmiennoci-

śnieniowa (PSA) i zmiennotemperaturowa (TSA). PSA jako metoda umożliwiająca 

usuwanie CO2 w wysokiej temperaturze, bez konieczności wstępnego schładzania 

gazów, znalazła również zastosowanie w technologii produkcji wodoru z gazu 

syntezowego, otrzymanego ze zgazowania węgla (Gaffney i in. 1999). Istotne 

znaczenie ma dobór właściwego adsorbentu: o wysokiej selektywności adsorpcyjnej 

oraz wysokiej i stabilnej pojemności adsorpcyjnej, odpowiedniej kinetyce adsorp-

cji/desorpcji w warunkach prowadzenia procesu oraz odporności mechanicznej. 

Wśród potencjalnie możliwych do zastosowania w procesie PSA adsorbentów 

wymienia się: adsorbenty węglowe, aluminium, tlenki metali alkalicznych (Na2O, 

K2O), tlenki metali ziem alkalicznych (CaO, MgO) oraz zeolity (Yong, Mata, 

Rodrigues 2001). Metody absorpcji fizycznej połączone z PSA mogą być stosowane 

przy wysokim ciśnieniu parcjalnym CO2 w mieszaninie gazowej, na przykład:  

w blokach gazowo-parowych ze zintegrowanym zgazowaniem paliwa (integrated 

gasification combined cycle – IGCC) oraz w zakładach produkcji wodoru. Jako 

rozwiązania przyszłościowe separacji dwutlenku węgla podawane są układy membra-

nowe (Tzimas, Peteves 2005; Göttlicher, Pruschek 1997). Obecnie dostępne są 

membrany porowate nieorganiczne, palladowe, polimerowe i zeolitowe, stosowane  

w układach wielostopniowych, ze względu na niską sprawność separacji, które 

podzielić można na systemy membran separujących gaz (ceramicznych, polimero-

wych) i absorbujących gaz (Uliasz-Boheńczyk i in. 2004). 

4. ZGAZOWANIE WĘGLA W ZŁOŻU FLUIDALNYM Z UŻYCIEM 
SORBENTU WAPNIOWEGO 

Wśród priorytetowych prac badawczo-rozwojowych, do 2015 roku, z zakresu 

technologii produkcji wodoru z węgla są wymieniane (US DOE 2005; Gray, Tomlin-

son 2002) dotyczące: 

 zaawansowanych systemów konwersji gazów parą wodną, 

 zawansowanych systemów separacji membranowej wodoru (w tym z zastosowa-

niem membran mikroporowatych, metalicznych, stopowych, metaloceramicznych), 

 zaawansowanych systemów separacji CO2, 

 systemów doczyszczania wodoru, 

 zaawansowanych systemów z zastosowaniem adsorbentów i rozpuszczalników, 

 zaawansowanych koncepcji, w tym: 

- wysoko wydajnych procesów oczyszczania gazu, konwersji parą wodną, separa-

cji wodoru, 

- chemical looping. 

W świetle powyższego na uwagę zasługuje rozwiązanie, którego podstawy odna-

leźć można między innymi w pracach badaczy amerykańskich z lat 70. XX wieku 
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(Szuba, Michalik 1983), rozwijane obecnie między innymi przez naukowców 

japońskich i europejskich, a polegające na prowadzeniu procesu zgazowania węgla  

w złożu fluidalnym w obecności tlenku wapnia jako absorbentu dwutlenku węgla,  

o potwierdzonych własnościach katalitycznych w rozpatrywanym procesie. Metoda 

CO2 + akceptor opracowana w CONOCO Coal Development Corporation, USA, 

polegała na zgazowaniu wstępnie wysuszonego i podgrzanego do temperatury 260ºC 

węgla o uziarnieniu poniżej 0,149 mm, wprowadzanego pod warstwę fluidalną 

koksiku. Ponad warstwę fluidalną był wprowadzany rozdrobniony (1,41–3,36 mm) 

tlenek wapnia. Proces odgazowania i zgazowania był prowadzony pod ciśnieniem  

1 MPa, parą wodną wprowadzaną w dolnej części reaktora i spełniającą jednocześnie 

rolę czynnika fluidyzacyjnego, w temperaturze 800–850ºC, z wykorzystaniem ciepła 

wydzielanego podczas reakcji karbonizacji tlenku wapnia. W oddzielnym reaktorze, 

zasilanym koksikiem z reaktora zgazowania, w temperaturze około 1000ºC, był 

prowadzony proces kalcynacji węglanu wapnia, odbieranego z dolnej części reaktora 

głównego. Odzyskiwany w procesie regeneracji tlenek wapnia był zawracany do 

procesu. Gaz surowy z reaktora zgazowania był odpylany, schładzany i oczyszczany. 

Metoda charakteryzowała się stopniem przemiany węgla rzędu 94% i składem gazu: 

H2 – 56%, CO – 15,5%, CO2 – 11%, CH4 – 14%, N2 – 3%, NH3 – 0,12, H2S – 0,43% 

(Szuba, Michalik 1983). 

W opracowywanej przez Japończyków innowacyjnej metodzie produkcji wodoru 

HyPr-RING (ang. Hydrogen Production by Reaction Integrated Novel Gasification) 

proces zgazowania węgla jest prowadzony w obecności sorbentu wapniowego CaO, 

co pozwala na otrzymywanie strumienia wodoru o dużej czystości, przy znacznym 

obniżeniu kosztów jego produkcji w porównaniu z innymi, konwencjonalnymi 

metodami (Lin i in. 2002; Lin i in. 2005b; Kuramoto i in. 2003). 

Reakcja zgazowania jest reakcją silnie endotermiczną, prowadzoną w układach kon-

wencjonalnych w odpowiednio wysokiej temperaturze, uzyskiwanej dzięki częściowemu 

spalaniu węgla, według reakcji: 2C + O2 + H2O = CO2 + CO + H2. W takim układzie  

z 2 moli węgla uzyskuje się 1 mol wodoru. Separacja CO od H2 w gazie syntezowym jest 

osiągana dzięki utlenieniu CO do CO2, głównie w silnie egzotermicznej reakcji konwersji 

gazu parą wodną: WGS (Water Gas Shift). W większości konwencjonalnych technologii 

procesy zgazowania oraz WGS są prowadzone w dwóch oddzielnych reaktorach. Proces 

zgazowania jest przeprowadzany w temperaturze co najmniej 1273 K, natomiast 

powstający w wyniku zgazowania gaz syntezowy jest wprowadzany do kolejnego 

reaktora pracującego w temperaturach poniżej 673 K, w którym zachodzi reakcja 

konwersji gazu parą wodną (Bisio, Boots 1995). Główne komponenty procesu HyPr-

RING są przestawione na rysunku 4 (Lin i in. 2005a). 

Proces HyPr-RING jest realizowany w dwóch reaktorach: zgazowania węgla  

i regeneracji sorbentu. Mieszanina węgla i sorbentu wapniowego jest wprowadzana do 

reaktora, w którym zachodzi jego zgazowanie parą wodną, w przedziale temperatury 

873–973 K i pod ciśnieniem 3 MPa (Lin in. 2005b). W procesie HyPr-RING można 

wyróżnić cztery główne reakcje: 

1) reakcję tworzenia wodorotlenku wapnia (egzotermiczna) 

22 Ca(OH)OHCaO CaH  kJ/mol 96,083 ΔH973 96  
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Rys. 4. Schemat procesu HyPr-RING 

Fig. 4. Schematic diagram of HyPr-RING process 

2) zgazowanie węgla parą wodną (reakcję endotermiczną) 

22 HCOOHC HCOH  kJ/mol 135,753ΔH973 13  

3) konwersję gazu parą wodną – reakcję WGS (reakcję egzotermiczną) 

222 HCOOHCO HCOH  kJ/mol 34,704ΔH973 34  

4) sorpcję CO2 przez CaO/Ca(OH)2 (reakcję egzotermiczną) 
OHCaCOCOCa(OH) 2322 HCaCO  kJ/mol ΔH973 385,7474  

sumarycznie: 

C + 2H2O + CaO = CaCO3 + 2H2 kJ/mol ΔH973 420,6969  

Produkcja wodoru jest bardziej wydajna niż w przypadku zgazowania w układzie 
konwencjonalnym: z jednego mola węgla powstają dwa mole wodoru. Produkty 

gazowe reakcji są kierowane do separatora i wymiennika ciepła. Chlor i siarka 
uwalniane z węgla w procesie zgazowania reagują z Ca(OH)2 lub NaOH, tworząc 
sole: 

OHCaCl2HClCaO 22 HCa2H  

OHNaClHClNaOH 2HNaHC  

OHSNaSH2NaOH 222 22NaH  

Z azotu występującego w węglu w warunkach redukcyjnych powstaje NH3: 

323 NHH2N 2 23 . 
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Amoniak oraz sole Na2S, NaCl, CaCl2 pozostają w fazie ciekłej po separacji. 

Pozostały po procesie karbonizacji CaCO3 oraz nieprzereagowany węgiel są kierowa-

ne do drugiego reaktora (pracującego w temperaturze 1373 K i pod ciśnieniem 

0,1 MPa), w którym następuje regeneracja CaO i wydzielanie gotowego do sekwestra-

cji strumienia CO2. Ciepło potrzebne do regeneracji CaO pochodzi z egzotermicznej 

reakcji spalania nieprzereagowanego węgla w tlenie.  

Główną zaletą metody HyPr-RING jest możliwość prowadzenia reakcji zgazowa-

nia węgla, konwersji gazu parą wodną oraz separacji dwutlenku węgla w tych samych 

warunkach temperatury (niższych niż w układach konwencjonalnych) i ciśnienia  

w jednym reaktorze, bez konieczności doprowadzania ciepła z zewnątrz. W metodzie 

tej substratami są węgiel, woda i tlen, natomiast głównym produktem jest wodór oraz 

czysty, gotowy do sekwestracji dwutlenek węgla. Sorbent podlega regeneracji  

w oddzielnym reaktorze, zachowując 50–80% energii cieplnej dostarczanej do procesu 

kalcynacji w postaci energii chemicznej CaO, zawracanego do reaktora zgazowania. 

Schematycznie koncepcję HyPr-RING przedstawiono na rysunku 5 (Lin i in. 2002a). 
 

Ca(OH)2

CaO Ca(CO)3

H2O H2 Ogniwa paliwowe
(Fuel Cells)

CO2

Q
Q

CO2

C

O2

 

Rys. 5. Schemat ideowy koncepcji procesu HyPr-RING 

Fig. 5. Schematic diagram of HyPr-RING process concept 

W procesie HyPr-RING wyróżnić można dwa cykle (tzw. chemical loops).  

W pierwszym z nich, tzw. cyklu wodnym woda reaguje z węglem, tworząc CO, które 

jest utleniane do CO2 w reakcji konwersji gazów parą wodną. W „cyklu wodnym” jest 

wykorzystywane ciepło Q, niezbędne do zajścia silnie endotermicznej reakcji 

zgazowania węgla parą wodną, pochodzące z egzotermicznych reakcji zachodzących 

w reaktorze. W drugim cyklu, „cyklu tlenku wapnia”, w pierwszym etapie zachodzi 

egzotermiczna reakcja gaszenia wapna, a następnie egzotermiczna reakcja absorpcji 

CO2 przez Ca(OH)2, w wyniku czego powstaje CaCO3, a równowaga reakcji konwer-

sji parą wodną przesuwa się w kierunku tworzenia wodoru. Podczas procesu 

kalcynacji CaCO3 powstaje czysty CO2, gotowy do sekwestracji. 

Rozwiązanie jest więc bardzo interesujące z uwagi na korzyści synergistyczne 

wynikające z jego stosowania: realizacja procesów katalitycznego zgazowania  
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i separacji dwutlenku węgla z gazu syntezowego w jednym reaktorze – przesunięcie 

równowagi reakcji chemicznej w kierunku tworzenia wodoru 70–80% (Lin i in. 

2005a) lub nawet 91% (Lin i in. 2005b) i metanu, usuwanie zanieczyszczeń typu: 

chlor, siarka, azot w postaci związków rozpuszczalnych w fazie ciekłej oraz generację 

strumienia dwutlenku węgla gotowego do sekwestracji. 

Równocześnie są prowadzone badania nad opracowaniem modelu reakcji karbo-

nizacji i kalcynacji tlenku wapnia, określeniem procesów limitujących oraz wpływu 

ciśnienia cząstkowego dwutlenku węgla i ciśnienia prowadzenia procesu na szybkość 

reakcji (Garcia-Labiano i in. 2002), jak również nad metodami poprawy własności 

mechanicznych i sorpcyjnych regenerowanych sorbentów, między innymi przez 

stosowanie Na2CO3, NaCl oraz 100% atmosfery CO2 do ich regeneracji (Salvador i in. 

2003; Abanades 2002). Mimo bowiem stwierdzanego spadku reaktywności sorbentu 

w cyklach, metoda ta jest prostą i ekonomiczną w porównaniu z konwencjonalnymi 

oraz innowacyjnymi metodami separacji dwutlenku węgla i wodoru (Granite, O’Brien 

2005). 
 

Efektywność separacji CO2 z użyciem różnych sorbentów w technologiach 

zgazowania węgla 

Prowadzone są również badania nad możliwością zastosowania innych sorbentów 

w procesie HyPr-RING. Wykonano między innymi systematyczne testy z CaOSiO2, 

MgO, SnO oraz Fe2O3 w układzie laboratoryjnym przedstawionym na rysunku 6 (Lin  

 

 

Rys. 6. Schemat układu laboratoryjnego do badań sorbentów dwutlenku węgla w procesie zgazowania: 1 – gaz,  
2 – zawór, 3 – termopara, 4 – ciśnieniomierz, 5 – pokrywa uszczelniająca, 6 – reaktor, 7 – piec, 8 – próba 

Fig. 6. Diagram of a laboratory installation for carbon dioxide sorbents testing in the gasification process 
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6. Reactor, Temp.  ~ 960 K, Pressure ~ 60 MPa 
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8. Sample 
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i in. 2005a). Zawiesinę wodną zmielonego węgla (0,1 mm) i badanego sorbentu 

umieszczono w autoklawie, ogrzewanym do temperatury 960 K, pod ciśnieniem około 

60 MPa. Po 10 minutach cały układ schłodzono do temperatury pokojowej,  

a następnie wykonano analizę składu gazu znajdującego się w autoklawie przy użyciu 

chromatografu gazowego. 

Otrzymane wyniki jednoznacznie wykazały, że tylko Ca(OH)2 oraz CaOSiO2  

w całości pochłaniały dwutlenek węgla, efektem czego było otrzymanie gazu  

o składzie: H2 – 75% i CH4 – 24% dla Ca(OH)2 oraz H2 – 72% i CH4 – 27% dla 

CaOSiO2. Ponadto, w przypadku zastosowania sorbentu Ca(OH)2 ilość produkowane-

go gazu była ponad dwukrotnie większa niż w przypadku zastosowania CaOSiO2,  

co tłumaczy się dobrymi właściwościami katalitycznymi Ca(OH)2 w procesie 

zgazowania. Pozostałe sorbenty: MgO, SnO oraz Fe2O3 były nieefektywne w procesie 

separacji dwutlenku węgla w wysokich temperaturach. W przypadku użycia MgO 

skład otrzymanego gazu przedstawiał się następująco: H2 – 60%, CH4 – 26% i CO2 – 

13%, w przypadku użycia SnO: H2 – 52%, CH4 – 22% i CO2 – 22%, a przy użyciu 

Fe2O3: H2 – 50%, CH4 – 21% i CO2 – 28%. 

PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono krótką charakterystykę stosowanych na świecie metod 

zgazowania węgla, takich jak technologie: Shell, Texaco, Lurgi oraz E-gas. Jednocze-

śnie wskazano na brak instalacji przemysłowych do zintegrowanej produkcji wodoru  

i energii elektrycznej z węgla, z połączoną sekwestracją dwutlenku węgla. Obecnie są 

dostępne jedynie komputerowe symulacje techniczno-ekonomiczne tego typu układów 

konstruowane zarówno na podstawie technologii dostępnych, jak i zaawansowanych, 

niebędących w powszechnym użyciu. Z uwagi na wymagania dotyczące czystości 

wodoru do zastosowań w ogniwach paliwowych, jak i wymagania w zakresie redukcji 

emisji dwutlenku węgla, ważnym aspektem produkcji energii elektrycznej i wodoru  

z paliw stałych są metody separacji wodoru i dwutlenku węgla z wysokotemperaturo-

wych mieszanin gazowych. Wśród stosowanych metod separacyjnych wymienia się: 

absorpcję chemiczną i fizyczną, frakcjonowanie kriogeniczne, metody adsorpcyjne 

oraz separację membranową. W opisanej, w artykule, japońskiej koncepcji metody 

produkcji wodoru z separacją CO2 gotowego do sekwestracji – HyPr-RING jako 

sorbent dwutlenku węgla oraz katalizator procesu zgazowania jest stosowany tlenek 

wapnia. Niewątpliwą zaletą metody jest możliwość prowadzenia procesów zgazowa-

nia węgla, konwersji gazu parą wodną oraz separacji CO2 w tych samych warunkach 

temperatury i ciśnienia, w jednym reaktorze. W oddzielnym reaktorze jest prowadzo-

ny proces regeneracji sorbentu, w wyniku którego odzyskuje się CaO zawracany do 

procesu oraz strumień CO2 gotowego do sekwestracji. Obecnie trwają intensywne 

badania nad metodami poprawy własności mechanicznych i sorpcyjnych regenerowa-

nych sorbentów. 
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