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Wstęp
Redukcja emisji dwutlenku węgla z energetyki użytkowej jest jed-

nym z celów, do realizacji których zobowiązuje nas przyjęty przez 
Parlament Europejski w grudniu 2008 r. pakiet energetyczno-klima-
tyczny [1, 2]. Jedną z najbardziej obiecujących metod ograniczania 
emisji jest usuwanie dwutlenku węgla metodą absorpcji w wodnych 
roztworach amin [3]. Trudności przy opracowaniu technologii procesu 
wychwytu CO2 ze spalin kotłów energetycznych wynikają z wielkości 
strumienia gazu, zawierającego dwutlenek węgla o niskim ciśnieniu 
cząstkowym i bardzo dużej ilości azotu. Aby sprostać wymaganiom, 
roztwór absorbujący dwutlenek węgla musi charakteryzować się 
wysoką szybkością absorpcji, dużą pojemnością sorpcyjną dla CO2.  
Dodatkowo powinien posiadać jak najmniejsze ciepło regeneracji  
– dla zminimalizowania zapotrzebowania na energię wymaganą 
do prowadzenia procesu.

Najczęściej stosowane roztwory w procesie chemicznej absorpcji 
dwutlenku węgla zawierają monoetanoloaminę (MEA), dietanoloami-
nę (DEA), N-metylodietanoloaminę (MDEA). W ostatnich latach bada-
ne są mieszaniny różnych amin (np. rozwory N-metylodietanoloaminy 
z piperazyną), w których obserwowany jest mechanizm aktywacji, 
poprawiający własności absorpcyjne roztworu [3].

Wiedzieć jak najwięcej
Wspólny cel rozwoju, zdobywania wiedzy i doświadczenia w dzie-

dzinie ograniczenia emisji CO2 na największą skalę w Polsce, realizowa-
ny jest obecnie przez Grupę TAURON oraz Instytut Chemicznej Prze-
róbki Węgla. Działanie to prowadzone jest w ramach Strategicznego 
Programu Badawczego – Zaawansowane technologie pozyskiwania 
energii: „Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zeroemisyj-
nych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spa-
lin”, którego koordynatorem jest Politechnika Śląska. [4].

Rys. 1. Skalowanie procesu usuwania CO2. Instalacje wykorzystane 
do badań: laboratoryjna – 5 m3

n/h (lewa górna), półtechniczna – 
20–100 m3

n /h (prawa górna), pilotowa – 200 m3
n /h (dolna)

Ważnym krokiem dla energetyki w rozwoju niskoemisyjnych blo-
ków węglowych było uruchomienie, 25 kwietnia 2013 r. pierwszej 
w kraju Instalacji Pilotowej aminowego usuwania CO2 ze spalin z ko-
mercyjnego bloku węglowego na Elektrowni Łaziska–TAURON Wy-
twarzanie SA. Wydarzenie to zostało poprzedzone licznymi przygoto-
waniami, których istotnym etapem były rozpoczęte w 2010 r. badania 
nad poszukiwaniem nowych sorbentów oraz testy procesu usuwania 
CO2 w skali laboratoryjnej. Rok później zakończono prace projektowe 
nad stacjonarną instalacją usuwania CO2 z mieszanin gazowych w ska-
li półtechnicznej (20–100 m3/h) (Rys. 1), która powstała w Instytucie 
Chemicznej Przeróbki Węgla w ramach projektu Centrum Czystych 
Technologii Węglowych [5]. Zaowocowało to przeprowadzeniem 
pierwszych testów usuwania CO2 ze spalin w grudniu 2012 r. [6].

Zdobyte w trakcie trwania zadania badawczego doświadczenia 
projektowe i eksploatacyjne w różnej skali, pozwoliły wybudować, 
uruchomić i oddać do badań w czerwcu br. przewoźną Instalację 
Pilotową.

Opis Instalacji Pilotowej
Kontenerowa Instalacja Pilotowa aminowego usuwania CO2 

ze spalin (Rys. 2), zaprojektowana została do pracy badawczej w trybie 
ciągłym, z możliwością instalowania na różnych obiektach technolo-
gicznych. Instalacja składa się z trzech kontenerów: technologiczne-
go, magazynowego i nadzoru, o gabarytach typowych kontenerów, 
co znacząco ułatwia jej transport i podłączenie.

Rys. 2. Instalacja Pilotowa podczas nocnej kampanii badawczej 
na Elektrowni Łaziska

W kontenerze technologicznym zabudowano wszystkie urządze-
nia i aparaty technologiczne konieczne do prowadzenia procesu głę-
bokiego odsiarczania i usuwania CO2 ze spalin. Głównymi aparatami 
są dwie kolumny absorpcyjne i kolumna regeneracji roztworu, których 
wysokość sięga 15 m. Dzięki modułowej budowie, są w łatwy sposób 
demontowane na czas transportu. Pozostałe urządzenia nie wymagają 
demontażu i są trwale zabudowane w kontenerze technologicznym.

Stanowiska obsługowe operatorów oraz podręczne laboratorium 
analityczne znajdują się kontenerze nadzoru.
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Wysoki stopień automatyzacji, w tym możliwość zdalnego ste-
rowania i analizowania wyników, bogate opomiarowanie i łatwość 
zestawiania różnych wariantów technologicznych procesu, czyni z In-
stalacji Pilotowej doskonałe narzędzie do badań procesu usuwania 
CO2 w reżimie przemysłowym. Instalację projektowano w celu wy-
korzystania w elektrowniach węglowych, jednak jej modułowa kon-
strukcja, elastyczna struktura technologiczna i łatwość transportu, 
daje możliwość zastosowania w innych lokalizacjach, gdzie zaistnieje 
potrzeba usuwania CO2 ze spalin.

Opis procesu
Instalacja Pilotowa składa się z dwóch modułów: odsiarczania 

i usuwania CO2, które zlokalizowane są w kontenerze technolo-
gicznym instalacji.

Rys. 3. Schemat przewoźnej Instalacji Pilotowej [7]

W module odsiarczania spaliny są głęboko odsiarczane do za-
wartości SO2, na poziomie 10 mg/m3

n, dla ograniczenia tworzenia się 
trwałych, nieregenerowalnych soli amin w module usuwania CO2. 
Głównymi urządzeniami sekcji odsiarczania są skruber Venturiego  
– służący do schłodzenia i odpylenia spalin; dmuchawa sprężająca 
spaliny do ciśnienia ok. 35–40 kPa oraz kolumna absorpcyjna – do usu-
wania dwutlenku siarki. Istnieje także możliwość obniżenia zawarto-
ści dwutlenku siarki w adsorberze zawierającym złoże aktywne, jeśli 
proces głębokiego odsiarczania nie byłby dostatecznie skuteczny, lub 
w przypadku jego awarii. Cały układ odsiarczania jest powiązany z ist-
niejącą Instalacją Odsiarczania Spalin elektrowni.

Strumień odsiarczonych spalin o natężeniu ok. 208 m3
n/h trafia 

do sekcji usuwania CO2 (Rys. 3). Proces usuwania CO2 zachodzi 
w kolumnie absorpcyjnej z wypełnieniem strukturalnym, pracującej 
na ciśnieniu do 149 kPaabs i w temp. 35–60°C. Spaliny kontaktują się 
ze spływającym przeciwprądowo roztworem amin, i dzięki zacho-
dzącym reakcjom chemicznym, CO2 obecne w spalinach zostaje 
związane w roztworze.

Kolumna absorpcyjna zasilana jest dwoma strumieniami roztworu: 
częściowo zregenerowanym (stopień karbonizacji α = ok. 0,35 mol 
CO2/mol MEA), służącym do wstępnego oczyszczenia spalin z CO2 i głę-
boko zregenerowanym (stopień karbonizacji α = ok. 0,2 mol CO2/mol 
MEA), mającym na celu usunięcie pozostałego CO2. Roztwór częściowo 
zregenerowany trafia do środkowej części kolumny absorpcyjnej, nato-
miast głęboko zregenerowany podawany jest na szczyt.

Nasycony CO2 roztwór aminy (stopień karbonizacji α = ok. 0,50 mol  
CO2/mol MEA) jest również rozdzielany i trzema drogami trafia do ko-
lumny desorpcyjnej. Rozdzielenie strumienia roztworu nasyconego 
pozwala na zoptymalizowanie obiegów cieplnych instalacji i odzysku 
ciepła z gorącego strumienia roztworu zregenerowanego.

Kolumna desorpcyjnia, również posiada wypełnienie strukturalne. 
W kubie kolumny desorpcyjnej zabudowana jest grzałka elektryczna 
(moc maks. 63 kW), umożliwiająca podgrzanie roztworu [8].

Roztwór nasycony, trafiając do kolumny desorpcyjnej, kontak-
tuje się z parami wrzącego w dolnej części kolumny roztworu zre-
generowanego, w efekcie czego dochodzi do desorpcji CO2 i rege-
neracji roztworu.

W celu poprawienia bilansu energetycznego i usprawnienia wy-
miany ciepła w regeneratorze, zastosowano prototypowy układ re-
kuperacji ciepła.

Na szczyt kolumny absorpcyjnej i desorpcyjnej podawane są nie-
wielkie ilości kondensatu służące do schłodzenia gazu opuszczającego 
kolumny, dzięki czemu ograniczone są straty wody i aminy z roztworu.

Zaproponowane rozwiązanie technologiczne instalacji o rozdzie-
lonych strumieniach charakteryzuje się wysoką sprawnością usuwania 
CO2, przy obniżonym zużyciu energii, jednak kosztem zwiększenia 
przepływu roztworu w stosunku do układu klasycznego [9].

Badania procesu usuwania CO2 ze spalin na Elektrowni 
Łaziska

Podczas rozpoczętego w połowie 2013 r. w Elektrowni Łaziska 
cyklu badań na Instalacji Pilotowej do usuwania CO2 ze spalin bloku 
pyłowego, wykorzystywany jest roztwór monoetanoloaminy, najpo-
pularniejszy chyba roztwór stosowany w tej technologii. Docelowo, 
w trakcie kolejnych kampanii badawczych, dotychczasowy roztwór 
zostanie zastąpiony roztworami opartymi na aminach z zawadą ste-
ryczną i aminach heterocyklicznych, opracowanymi w trakcie badań 
prowadzonych w Instytucie.

Roztwory te charakteryzują się wysoką szybkością reakcji absorpcji 
CO2 i niskim ciepłem wymaganym do regeneracji roztworu, i stanową 
atrakcyjną alternatywę dla dotychczas stosowanych amin.

Tablica 1
Zestawienie skuteczności działania Instalacji Pilotowej w trakcie 

wybranych kampanii badawczych na roztworze 20% MEA

Opis kampanii badawczej
Sprawność usuwania CO2,

%

Energia do desorpcji,

MJ/kgCO2

Układ z rozdzielonymi stru-
mieniami i rekuperacją ciepła 
w kolumnie desorpcyjnej

90,3 5,23

Układ z rozdzielonymi stru-
mieniami bez rekuperacji ciepła 
w kolumnie desorpcyjnej

82,1 5,35

Układ z rozdzielonymi stru-
mieniami i rekuperacją ciepła, 

zwiększone do 40 kPa ciśnienie 
regeneracji

96,8 4,61

Pozostałe parametry prowadzonych badań

Przepływ gazu 200 m3
n/h

Przepływ roztworu 1600 l/ h

Badany gaz Spaliny

Zawartość CO2 ok. 10 %obj.

Moc grzania przy desorpcji do 57,6 kW

Absorbent wodny roztwór MEA

Wyniki uzyskane w trakcie testów Instalacji Pilotowej dowiodły 
skuteczności zastosowanej metody i rozwiązań konstrukcyjnych insta-
lacji. Dzięki możliwości rekonfiguracji strumieni roztworu przetesto-
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mu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie bardzo wysokich sprawności 
usuwania dwutlenku węgla znacznie przekraczające 90%. Wstępne 
podsumowanie przeprowadzonych testów z zastosowaniem roztwo-
ru MEA przedstawiono w Tablicy 1.

Podsumowanie
Aktualny program badań obejmuje optymalizację procesu 

technologicznego oraz przygotowanie do testów z zastosowa-
niem modyfikowanych roztworów opracowanych przez Instytut 
Chemicznej Przeróbki Węgla. Zaangażowanie partnerów przemy-
słowych TAURON Polska Energia i TAURON Wytwarzanie w za-
danie badawcze w postaci sfinansowania Instalacji Pilotowej oraz 
udostępnienie obiektów energetycznych do prowadzenia testów 
w realnych warunkach pracy komercyjnych bloków węglowych 
pozwoli na uzyskanie wiedzy i doświadczeń w obszarze usuwania 
CO2 ze spalin kotłów węglowych metodą absorpcji chemicznej. Za-
gadnienia te nabiorą szczególnego znaczenia, gdy procesy usuwania 
CO2 ze spalin staną się koniecznością, a energetyka stanie przed 
wyborem technologii redukcji emisji CO2.

Przedstawione w artykule wyniki zostały uzyskane w badaniach współfinan-
sowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy 

SP/E/1/67484/10 – Strategiczny Program Badawczy – Zaawansowane technolo-
gie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-
emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin.
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