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5. CENTRALE ELECTRICE CU GAZEIFICARE  

INTEGRATĂ A CĂRBUNELUI (IGCC) 
5.1 Prezentarea soluţiei 

O centrală cu ciclu combinat cu gazeificare integrată a cărbunelui (IGCC) este 

o unitate energetică care în locul folosirii gazului natural ca energie primară, 

utilizează un gaz de sinteză (CO + H2). Acesta este obţinut în urma gazeificării 

carbonului într-o atmosferă de oxigen sau aer, şi în prezenţa vaporilor de apă ca 

agent. IGCC permite astfel trecerea de la utilizarea gazului natural la cea a 

cărbunelui. Pentru gazeificarea combustibilului solid este necesară ataşarea la  

centrala cu ciclu combinat a unei “uzine chimice” care să dispună pe lângă 

tehnologia de gazeificare şi de mijloace de curăţare a gazului de sinteză de 

particulele solide, precum şi de alţi poluanţi. Este necesară totodată răcirea gazului 

de sinteză în funcţie de temperatura cu care iese din proces, căldura recuperată 

astfel servind la producerea de abur (saturat sau supraîncălzit) ce poate fi utilizat 

într-un ciclu Rankine-Hirn. Principalele componente ale instalaţiei de ciclu combinat 

gaze-abur cu gazeificarea integrată a cărbunelui, IGCC, sunt arătate în Figurile 5.1 

şi 5.2.  

La limită, IGCC poate fi considerat un ciclu combinat fără postcombustie 

căruia i s-a ataşat o instalaţie de gazeificare a cărbunelui în care este preparat 

combustibilul "curat" necesar funcţionării ITG. 

 La realizarea IGCC se urmăreşte integrarea cât mai strânsă a sistemului de 

gazeificare a cărbunelui în cadrul ciclului combinat gaze-abur. În acest sens, se 

remarcă: 

• Utilizarea aerului comprimat provenit din ITG ca agent oxidant în gazogen; 

• Recuperarea căldurii provenite din răcirea gazului de gazogen în scopul 

producerii de abur; 

• Recuperarea în ITG a azotului provenit de la uzina de preparare a 

oxigenului. Azotul este folosit la creşterea debitului masic prin turbina cu 
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gaze, în speţă a puterii la borne, precum şi ca masă inertă în camera de 

ardere, la reglarea emisiilor de NOx [17]. 

 
Fig. 5.1 Schema de principiu a instalaţiei IGCC 

1 - preparare cărbune; 2 - gazogen; 3 - răcire gaz de gazogen; 4 - filtrare gaz de gazogen;  
5 - ciclu combinat gaze-abur fără postcombustie; 6 - instalaţie de preparare a oxigenului; 

a - cărbune; b - gaz de gazogen; c - aer; d - oxidant; e - azot; f - abur 
 

 
 

Fig. 5.2 Schema termică simplificată a IGCC (sursă Siemens) 
1 - compresor de aer; 2 - compresor de azot; 3 - fabrică de oxigen; 5 - zgură; 6 - gazogen; 7 - flux de 
cărbune; 8 - abur; 9 - răcitor gaz de gazogen; 10 - filtrare gaz de gazogen; 11 - sulf; 12 - cenuşă; 13 - 

saturare cu apă; 14 - gaz natural; 15 - cameră de ardere ITG; 16 - turbină cu gaze;  
17 - cazan recuperator; 18 - turbină cu abur 
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La ieşirea din gazogen, gazul combustibil conţine impurităţi mecanice (cenuşă 

antrenată) şi chimice (compuşi de sulf, fluor, clor, metale alcaline ş.a.) Acestea 

trebuiesc îndepărtate în vederea protejării turbinei cu gaze şi în scopul reducerii 

emisiilor de substanţe poluante în atmosferă. Curăţarea gazului de gazogen înainte 

de intrarea în ITG se poate face în instalaţii funcţionând la temperatură coborâtă - 

tehnologie uzuală - sau la temperatură înaltă - tehnologie nouă, avansată. Un aspect 

extrem de avantajos al IGCC este acela că operaţia de curăţare se face asupra 

gazului de gazogen aflat sub presiune şi care are un debit volumetric de aproximativ 

2 % din cel al gazelor de ardere eşapate la presiune atmosferică. Astfel scade 

gabaritul instalaţiei de curăţare, reducându-se investiţia specifică [17]. 

După curăţare, gazul combustibil poate trece printr-o instalaţie de saturare cu 

apă sau abur, în scopul reducerii emisiilor de NOX. Apoi, gazul intră în camera de 

combustie a ITG împreună cu aerul de ardere eşapat de compresor şi cu azotul 

rezultat de la uzina de preparare a oxigenului. 

 Gazele de ardere rezultate se destind în turbina cu gaze. Căldura lor 

reziduală este recuperată într-un cazan de abur. La rândul lui, aburul se destinde 

într-o turbină cu abur. 

 Căldura recuperată în instalaţia de răcire a gazului combustibil - în cazul 

curăţării acestuia prin metode de joasă temperatură - este utilizată tot la producerea 

de abur. 

 Întrucât ciclurile combinate fără postcombustie au depăşit randamentul global 

de 55 %, iar sistemele de gazeificare au randamente de ordinul 80 – 85 %, rezultă o 

valoare scontată a randamentului global al IGCC de 44 – 46 %, pentru temperaturi 

ale gazelor de ardere la intrarea în turbina cu gaze de 1100 - 1300 °C. Prin 

creşterea gradului de integrare a sistemului de gazeificare şi a celui de răcire a 

gazului combustibil în cadrul instalaţiei de ciclu combinat, randamentul global al 

IGCC se poate majora cu 2 %. 

 

5.2 Procesul de gazeificare 

 Gazeificarea reprezintă procesul prin care un combustibil solid sau lichid este 

transformat într-un gaz combustibil. Procesul are loc printr-o oxidare parţială, cu 

formare de monoxid de carbon şi hidrogen. 
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 Ca agenţi de gazeificare (sau agenţi oxidanţi) se utilizează: oxigenul, aerul, 

vaporii de apă, dioxidul de carbon, hidrogenul. 

 Instalaţia în care are loc procesul de gazeificare se numeşte gazogen, iar 

combustibilul gazos obţinut este denumit gaz de sinteză sau gaz de gazogen. În 

Tabelul 5.1 este dată compoziţia volumică standard şi puterea calorifică a gazului de 

gazogen obţinut prin oxidarea cărbunelui cu oxigen, respectiv aer, curăţat de 

impurităţi şi saturat cu vapori de apă. 

 

Tabelul 5.1 Compoziţia volumică standard şi puterea calorifică inferioară a  
gazului de gazogen 

Agent de gazeificare Componenţa/puterea 
calorifică inferioară oxigen aer 

CO [%] 41,20 8,37 
H2 [%] 31,24 25,35 

CO2 [%] 11,00 15,45 
N2 [%] 1,51 34,15 

CH4 [%] 0,05 1,68 
H2O [%] 15,00 15,00 

Hi
i  [kJ/m3N] 8147 4167 

 

 Gazeificarea se poate face: 

• exoterm - prin oxidare parţială (deci agent de gazeificare 

oxigenul); 

- prin hidrogazeificare (agent de gazeificare hidrogenul); 

• endoterm - prin reacţie cu vapori de apă sau CO2 

 

 Din multitudinea de reacţii paralele şi/sau consecutive, cele mai importante 

sunt următoarele: 

• reacţiile carbonului: 

  C + 1/2 O2 = CO       (5.1) 

  C + H2O = CO + H2       (5.2) 

  C + CO2 = 2CO       (5.3) 

• reacţiile monoxidului de carbon: 

  CO + 2H2  = CH4        (5.4) 

  CO + 1/2 O2 = CO2        (5.5) 
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  CO + H2O = CO2 + H2       (5.6) 

  CO + 3H2 = CH4 + H2O       (5.7) 

 

 Monoxidul de carbon, hidrogenul şi metanul obţinuţi din reacţiile de mai sus 

constituie elementele combustibile ale gazului de gazogen. 

 Randamentul termic al instalaţiei de gazeificare este dat de relaţia: 
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iar randamentul chimic al gazeificării este dat de: 

  i
ic

g
i
ig

ch H
VH ⋅

=η        (5.9) 

În relaţiile 5.8 şi 5.9 s-au utilizat următoarele notaţii: 

Hig
i , Hic

i  - puterea calorifică inferioară a gazului de gazogen şi a    

                     cărbunelui, kJ/m3N, respectiv kJ/kg; 

gh   - entalpia sensibilă a gazului de gazogen, kJ/m3N; 

agh    - entalpia sensibilă a agentului de gazeificare, kJ/m3N; 

ch    - entalpia sensibilă a cărbunelui, kJ/kg; 

gV    - volumul specific de gaz de gazogen, m3N/kg; 

agV    - volumul specific de agent de gazeificare, m3N/kg. 

 

Observaţii: 

a) Randamentul global al unui proces de gazeificare depinde de modul de 

recuperare a căldurii sensibile a gazului de sinteză, întrucât aceasta 

reprezintă mai mult de 10% din puterea calorifică a cărbunelui. 

b) Gazeificarea este eficientă atunci când are loc la temperaturi ridicate. 

Majoritatea instalaţiilor de gazeificare lucrează în domeniul de temperaturi 

cuprinse între 1300 şi 1600 °C. 

 

 Există trei tipuri de procese de gazeificare care se află astăzi în stadiul 

comercial: cu pat fix, cu pat fluidizat şi prin antrenare [18], [19]. Schemele de 

principiu ale acestora sunt prezentate în figura 5.3. 
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 Gazeificarea cu pat fix 

Brichetele de cărbune (6÷50 mm) sunt introduse pe la partea superioară a 

gazogenului. Zgura/cenuşa este evacuată pe la partea inferioară, iar gazul de 

sinteză rezultat străbate în contracurent patul de cărbune, fiind evacuat pe la 

partea superioară. În acest mod gazul se răceşte, iar cărbunele se încălzeşte. 

Agentul de gazeificare poate fi abur, aer sau oxigen şi este introdus prin 

partea de jos a gazogenului. Gazul obţinut are o temperatură coborâtă, de 

circa 500 °C. 

 

Fig. 5.3 Schemele de principiu ale principalelor procedee de gazeificare 
a) cu pat fix; b) cu pat fluidizat; c) prin antrenare. 

 

 Gazeificarea cu pat fluidizat 

Cărbunele trebuie să aibă o granulaţie mai mică decât cea necesară la 

procedeul cu pat fix (6 ÷ 10 mm). Agentul oxidant - abur, aer sau oxigen, este 

introdus prin partea inferioară a gazogenului. Gazul rezultat are o 

temperatură relativ ridicată, de ordinul 900 - 1100 °C şi este evacuat pe la 

partea superioară a reactorului. Temperatura în patul fluidizat este menţinută 

la valori inferioare celei de topire a cenuşei.  

 Gazeificarea prin antrenare 

Această metodă este printre cele mai utilizate, cărbunele fiind introdus sub 

formă pulverizată împreună cu oxigenul în reactorul de gazeificare printr-un 

„arzător”. Cărbunele utilizat are o granulaţie extrem de fină (90 µ m) şi este 

gazeificat rapid la temperatură înaltă. Timpul de rezidenţă al particulelor de 

Zgurã 
Abur/aer/oxigen 

Gaz 
500°C 

Cărbune (6÷50mm) 

a) 

Cărbune 
(6÷10mm) 

Cenuşă 

Abur/aer/oxigen 

Gaz   900÷1100°C 

Zgură 

Gaz 1300÷1600°C 

Cărbune 
(90µm) 
Abur/ 
oxigen 

b) c) 
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cărbune în gazogen este de  ordinul a câteva  secunde. Presiunea de lucru 

are valori între 20 şi 50 bar. 

Datorită temperaturii ridicate, consumul de oxigen este în general mai ridicat 

decât la alte sisteme de gazeificare, iar o mare parte din reziduul solid este 

evacuat sub formă de zgură topită, răcită ulterior cu apă şi solidificată, o mică 

parte fiind antrenată odată cu gazul. Gazul de sinteză produs părăseşte 

gazogenul cu o temperatură înaltă, de aproximativ 1300 ÷ 1600 °C. 

 

 În tabelul 5.2 sunt date principalele caracteristici ale celor mai reprezentative 

sisteme de gazeificare din lume. 

 

Tabelul 5.2 Sisteme de gazeificare 

Procedeu Agent 
oxidant 

Tip 
gazeificare 

Tip răcire  
gaz de gazogen 

Tip curăţare  
gaz de gazogen 

TEXACO O2 antrenare radiaţie/convecţie umedă/joasă 
temperatură 

DOW O2 antrenare radiaţie/convecţie umedă/joasă 
temperatură 

SHELL O2 antrenare recirculare şi 
convecţie 

umedă/joasă 
temperatură 

BGL O2 pat fix convecţie de joasă 
temperatură 

umedă/joasă 
temperatură 

PRENFLO O2 antrenare radiaţie/convecţie umedă/joasă 
temperatură 

BABCOCK O2 antrenare radiaţie/convecţie umedă/joasă 
temperatură 

Combustion 
Engineering aer antrenare convecţie uscată/înaltă 

temperatură 
RHEINBRAUN 

/ HTW aer pat fluidizat convecţie uscată/înaltă 
temperatură 

LURGI aer pat fluidizat - 
introducere calcar în 
patul fluidizat / înaltă 

temperatură 

TAMPELLA aer pat fluidizat convecţie uscată/înaltă 
temperatură 

MHI aer antrenare convecţie uscată/înaltă 
temperatură 

KRW aer pat fluidizat convecţie uscată/înaltă 
temperatură 

AHLSTROM aer pat fluidizat convecţie uscată/înaltă 
temperatură 

 

 Se constată că, gazul de gazogen este curăţat prin procedee de înaltă 

temperatură în cazul gazeificării cu pat fluidizat şi prin procedee umede, de joasă 

temperatură, la gazeificarea prin antrenare. 
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 Gazogenul integrat într-un ciclu combinat gaze-abur lucrează la o presiune 

ridicată, de circa 20 bar. În aceste condiţii, un element cheie al fiabilităţii IGCC este 

reprezentat de instalaţia de alimentare cu cărbune, care poate fi realizată prin: 

• Amestecarea cărbunelui cu apă; 

• Antrenarea cărbunelui cu agent provenit de la uzina de separare a aerului; 

• Un sistem de tip ecluză. 

 La utilizarea aerului ca agent oxidant se produce un gaz de sinteză cu o 

putere calorifică scăzută (aproximativ o optime din puterea calorifică inferioară a 

gazului natural). Dacă drept agent oxidant se foloseşte oxigenul, atunci gazul obţinut 

are o putere calorifică mai ridicată (aproximativ o treime din puterea calorifică 

inferioară a gazului natural). 

 Aşadar, pentru o putere dată a IGCC, instalaţiile de gazeificare şi curăţare a 

gazului de gazogen sunt mai voluminoase în cazul utilizării aerului. În schimb, la 

gazeificarea cu ajutorul oxigenului este necesară prevederea unei uzine de separare 

a acestuia din aer. Decizia privind adoptarea soluţiei optime (aer sau oxigen ca 

agent oxidant) se ia în urma efectuării unui calcul tehnico-economic. 

 

5.3 Instalaţii de răcire şi curăţare a gazului de gazogen 
Gazul brut rezultat din reactorul de gazeificare are în compoziţie o serie de 

poluanţi care trebuie eliminaţi înainte de admisia în turbina cu gaze. 

Compuşii poluanţi sau periculoşi pentru instalaţia de turbină cu gaze sunt 

eliminaţi succesiv printr-una dintre cele două metode existente: La rece (Cold Gas 

Cleaning) sau la cald (Hot Gas Cleaning). 

 

5.3.1 Procedee de joasă temperatură 

 Procedeele de curăţare a gazului de gazogen la temperatură coborâtă sunt 

cele mai răspândite în prezent, dar se caracterizează prin pierderi exergetice 

importante. Figura 5.4 prezintă schema de principiu a unei instalaţii de curăţare. 
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Fig. 5.3 Schema de principiu a curăţării la rece a gazului de sinteză 

  

Înainte de a fi introdus în instalaţia de curăţare, gazul trebuie să fie răcit până 

la o temperatură de circa 50 °C. Căldura cedată de gaz este recuperată: 

a) în instalaţia de gazeificare, fiind utilizată la preîncălzirea combustibilului; 

b) în instalaţia de ciclu combinat gaze-abur, fiind folosită la producerea de 

abur care ulterior se destinde în turbina cu abur. 

 

 Instalaţia de curăţare propriu-zisă este compusă dintr-o: 

• Instalaţie de eliminare a particulelor solide cu ajutorul unuor procedee 

uscate - trecerea gazului printr-un ciclon separator, prevăzut cu 

recircularea în gazogen a cărbunelui nears, sau procedee umede - 

trecerea gazului printr-un scrubber. 

• Unitate de spălare acidă ce are ca scop diluarea compuşilor solubili în apă 

(alcali, halogenuri, amoniac etc.) şi precipitarea metalelor grele; 

• Unitate de hidroliză pentru transformarea sulfurii de carbonil (COS) în acid 

sulfuros (H2S) şi pentru solubilizarea acidului cianhidric (HCN); 

• Instalaţie de absorbţie la rece a compuşilor de sulf (H2S, CS2 ş.a.) cu 

ajutorul unei amine selective, solventul îmbogăţit cu H2S fiind regenerat la 

cald într-o coloană de desorbţie. Până la 99,5 % din sulful conţinut în 

combustibil se poate recupera ca sulf elementar vandabil industriei chimice 

[20]. 

Cenuşă 
Alcali, NH3, 
HCl, HF 
COS, HCN 
H2S 

Racitor Gazogen Filtrare Spălare Hidroliză Desulfurare Saturare 

Gaz curat 
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Unitatea de gazeificare mai trebuie prevăzută cu: 

• Instalaţie de conversie a H2S în sulf solid elementar cu ajutorul 

procedeului Claus, urmat de o tratare a gazelor reziduale (tail gas unit). 

• Un sistem de tratare a efluenţilor lichizi. 

 

Toate aceste echipamente sunt disponibile fiind deja folosite în rafinării. 

Ca particularitate, la gazeificarea prin antrenare - unde gazul obţinut are o 

temperatură ridicată - în scopul recuperării cât mai eficiente a căldurii gazului se 

utilizează mai întâi un schimbător de căldură prin radiaţie; acesta răceşte gazul până 

la o temperatură de aproximativ 800 °C, fiind urmat de un schimbător convectiv. 

Răcitorul de radiaţie are tendinţa de murdărie cu particulele vâscoase prezente în 

gazul de gazogen. În plus, acest schimbător are şi un gabarit mare. El poate fi 

înlocuit printr-o răcire prin recirculare a gazului rece, cu dezavantajul existenţei unor 

pierderi exergetice ridicate şi al unui consum mare de energie pentru recirculare. 

  

5.3.2 Procedee de înaltă temperatură 

 Utilizarea procedeelor de curăţare a gazului de sinteză la temperatură ridicată 

elimină din schema IGCC răcitoarele de gaz care sunt destul de costisitoare şi 

conduce la realizarea unui spor de randament global de până la 3 % prin reducerea 

pierderilor exergetice aferente răcirii. Căldura sensibilă, ridicată, a gazului este 

cedată direct turbinei energetice. Se limitează totodată costurile cu investiţia şi 

exploatarea recuperatoarelor de căldură ce lucrează în condiţii avansate de uzură 

(atmosferă reducătoare, eroziune – coroziune...). Această modalitate de tratare este 

încă în stadiul de dezvoltare, instalaţiile aflâdu-se încă în stadiul demonstrativ. Spre 

exemplu, centrala IGCC aparţinând Tampa Electric în Florida, dispune de un pilot ce 

poate trata 10 % din gazul brut.   

În general procesul de curăţare are loc la temperaturi de 400 ÷ 650 °C şi 

presiuni cuprinse între 10 şi 20 bar. Valorile relativ ridicate ale presiunii de lucru fac 

ca volumul specific al gazului supus curăţării să fie mai redus, ceea ce conduce  la 

micşorarea gabaritului instalaţiei. 

Filtrele de desprăfuire la temperatură înaltă prin care este trecut gazul de 

sinteză la ieşirea din gazogen sunt de următoarele tipuri: 
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• filtre - sac; 

• ceramice (cu pat de granule, tip "lumânare"); 

• ciclon. 

 

Pentru eliminarea compuşilor de sulf din gazul de sinteză se utilizează 

procedee de desulfurare de înaltă temperatură care se împart în două categorii: 

• desulfurarea în timpul procesului de gazeificare (în gazogen); 

• desulfurarea gazului obţinut în urma procesului de gazeificare a cărbunelui. 

 Prima categorie de procedee constă în adăugarea de calcar, dolomită sau 

oxid de calciu în gazogen. Pentru mărirea eficienţei desulfurării, gazului de sinteză 

este curăţat şi el, întrucât hidrogenul sulfurat H2S remanent în acesta poate atinge o 

concentraţie de 500 ÷ 1200 ppm, în funcţie de combustibil şi de procedeul de 

gazeificare. Drept absorbant se utilizează de obicei un amestec de oxizi de zinc şi 

de titan care, după ce acţionează cu H2S, necesită o treaptă de oxidare în scopul 

regenerării lor. Oxidantul poate fi aerul, iar căldura obţinută prin oxidarea exotermă a 

absorbanţilor este transmisă unui amestec de abur şi aer. 

 Combinarea celor două categorii de procedee de desulfurare de înaltă 

temperatură conduce la obţinerea unei eficienţe de 99 %. 

 

Observaţii: 

a) Controlul emisiilor de NOX se realizează în camera de ardere a ITG din 

ciclul combinat prin reducerea temperaturii, utilizând injecţia de apă/abur 

sau adăugarea de azot provenit de la uzina de preparare a oxigenului. In 

acelaşi scop, gazul de sinteză poate fi saturat cu apă sau cu abur înainte 

de a intra în camera de ardere a ITG. De asemenea, arderea în trepte 

poate conduce la reducerea emisiilor de NOX sub 20 ppm. 

b) La temperaturi sub 550 - 650 °C, vaporii de compuşi ai metalelor grele şi 

alcaline (NaCl, KCl, NaOH, KOH) condensează în cea mai mare parte şi 

sunt evacuaţi odată cu particulele solide. 

c) Reducerea emisiei de CO2 se realizează prin creşterea randamentului 

global al instalaţiei IGCC. 
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5.4 Instalaţia de separare a aerului 
În cazul adoptării tehnologiei de gazeificare cu oxigen, acesta este furnizat de 

o instalaţie de separare a aerului. Pincipiul de funcţionare este cel al separării prin 

distilare fracţionată criogenică. Este un procedeu curent folosit în rafinării şi 

siderurgie. 

Aerul este comprimat fie utilizând un compresor separat, fie prelevând aer 

deja comprimat din compresorul ITG. Dacă întreaga cantitate de aer este prelevată 

din ITG, atunci instalaţia de separare a aerului este total integrată în centrala IGCC 

(ex. Buggenum, Puertollano). Avantajul este dat de reducerea investitiţiei şi de 

compactitate. Experienţa a arătat însă, că integrarea totală limitează flexibilitatea în 

funcţionare şi complică manevra de pornire (compresorul de azot fiind utilizat pentru 

aer). Pentru a micşora timpul de demarare trebuie găsite diverse strategii (rezervă 

de oxigen, menţinerea în funcţiune a instalaţiei de separare a aerului la minim 

tehnic, surplusul de gaz de sinteză folosindu-se pentru producerea de metanol). 

În general oxigenul produs este comprimat la presiunea din reactorul de 

gazeificare. Puritatea sa este de 85 ÷ 95 %. 

O cotă din azotul separat (şi el cu o puritate ridicată) este folosită pentru 

presurizarea şi transportul căbunelui. Restul este comprimat pentru a fi reinjectat la 

intrarea camerei de ardere a ITG pe post de moderator a temperaturii flăcării şi ca 

măsură de limitare a formării NOx.  

O tendinţă a producătorilor de IGCC se îndreaptă către o integrare parţială, 

aerul provenind atât de la o priză a compresorului ITG cât şi de la un compresor 

adiţional, această formulă conducând la un randament optim împreună cu o 

flexibilitate mai mare a centralei. 

 

5.5  Exemple de centrale echipate cu IGCC 
5.5.1 IGCC Buggenum 

În 1993 s-a dat în funcţiune o centrală electrică IGCC la Buggenum (Olanda) 

cu o putere electrică de 252 MW şi un randament global de 46,2 %. Întrucât 60 % 

din puterea electrică este produsă în ITG, necesarul de apă de răcire se reduce la 

mai puţin de jumătate din cel al unei centrale convenţionale cu abur. Eficienţa 

desulfurării este de 99,8 %, emisiile de NOX sunt foarte scăzute (0,3 - 0,5 g/kWh), 
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iar cantitatea de CO2 per kWh este cu 15 % mai mică decât cea rezultată într-o 

centrală convenţională pe cărbune, datorită creşterii randamentului global. Emisia 

de praf este cu un ordin de mărime mai mică decât cea corespunzătoare unei 

centrale convenţionale. În figura 5.4 se prezintă schema de conversie a cărbunelui 

în energia electrică în centrala Buggenum urmată de schema tehnică de principiu 

din Figura 5.5. 

Cărbunele pulverizat este introdus în gazogen prin 4 injectoare şi gazeificat în 

prezenţa oxigenului şi a vaporilor de apă. Parametrii de lucru sunt 1500 °C / 28 bar. 

Rata de conversie este de peste 99 %. Cenuşa se deplasează în stare topită spre 

partea inferioară a reactorului unde este răcită într-o baie de apă şi evacuată în 

stare solidă printr-un sas de depresurizare. 

Gazul de sinteză brut este amestecat cu o fracţie de gaz de sinteză desprăfuit 

şi răcit pentru a-i diminua temperatura şi solidifica astfel cenuşa zburătoare. Trece 

apoi de la 900 °C la 230 °C prin răcitorul de gaz (generator de abur pe două niveluri 

de presiune), după care este filtrat, spălat şi desulfurat. Este diluat cu azot, saturat 

cu vapori de apă şi reîncălzit înainte de admisia în camera de ardere a ITG 

(Siemens V94.2). Se reduce astfel NOx termic şi se măreşte puterea turbinei prin 

creşterea debitului masic de gaz fără a comprima vaporii de apă (economie de lucru 

mecanic de compresie). Temperatura gazelor arse la intrarea în turbina cu gaze este 

de 1050 °C. 

Fig. 5.4 Conversia cărbunelui în energie electrică  - IGCC Buggenum 
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 Puterea calorifică inferioară a gazului curat, înainte de diluţie, este de 

aproximativ 11 500 kJ/kg ajungând la turbina cu gaze cu 4 300 kJ/kg. Compoziţia sa 

este: 

- 25 % CO: 

- 12 % H2;  

- 42 % N2;  

- 19 % H2O; 

- 2 % alţi compuşi. 

 Principalele modificări ale turbinei cu gaze sunt: 

• priză aer la ieşirea din compresorul ITG, 

• mărirea diametrelor conductelor de combustibil, 

• adaptarea arzătoarelor la un combustibil cu putere calorifică mai redusă 

decât cea a gazului natural. 
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Fig. 5.5. Schema termo-mecanică a centralei IGCC Buggenum 
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Instalaţia de separare a aerului este alimentată cu aer comprimat de la 

compresorul ITG. Un compresor de oxigen asigură necesarul gazogenului, în timp 

ce altul asigură injecţia cu azot de diluţie. Astfel, centrala de la Buggenum este total 

integrată pe parte de aer. 

În ceea ce priveşte parte de ciclu cu abur, acesta este cu recuperare (2 

recuperatoare în paralel) şi două presiuni de producere a aburului: 120 bar / 510 °C, 

respectiv 29 bar / 510 °C. 

Emisiile poluante pentru o concentraţie a oxigenului de 6 % sunt: 

• NOx – 105 mg/Nm3, 320 mg/kWhe. Prin injecţie de azot şi de vapori de apă 

înainte de camera de ardere a TG se limitează temperatura şi astfel este 

inhibată formarea compuşilor de azot, vezi şi figura 6.11. 

• SO2 – 39 mg/Nm3, 39 mg/kWhe. La folosirea unui cărbune cu 1 % sulf. 

• Praf – 2 mg/Nm3, 5 mg/kWhe. Prin filtre umede şi spălare a gazului chiar 

înainte de combustie. 

• CO2 – 800 g/ kWhe pentru un randament net de 42÷43 %. 

 

Până în prezent au fost gazeificate 5 tipuri de cărbune iar emisiile poluante au 

fost mult sub limitele admisibile. S-a observat disponibilitatea insuficientă datorată în 

principal turbinei cu gaz (adaptarea la gazul de sinteză) şi sasului de evacuare a 

reziduurilor, probleme depăşite la momentul actual. Gradul mare de integrare pe 

parte de aer limitează flexibilitatea în exploatare (pornirea). Variaţia încărcării este 

similară celei unui ciclu combinat clasic. Oprirea în perioada de gol de sarcină nu 

este economică din cauza necesităţii menţinerii în funcţiune a instalaţiei de separare 

a aerului. 

Cea mai mare parte a acestor inconveniente sunt inerente caracterului de 

prototip al centralei şi îşi au originea într-o concepţie sau dimensionare eronată, dar 

uşor de depăşit. În ceea ce priveşte staţia de separare a aerului, soluţia va fi dată de 

conceptul de integrare parţială. 

 

5.5.2 Centrala electrică Polk, Florida (SUA) [17], [21]. 

 Constă într-o instalaţie IGCC alcătuită dintr-un gazogen Texaco care 

utilizează oxigen drept agent oxidant, două ITG tip MS - 7001E General Electric, o 
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ITA General Electric şi o instalaţie de separare a aerului. Cărbunele utilizat are o 

cotă mare de sulf, provenind din bazinele Pittsburgh, Illinois şi Kentucky. Puterea 

electrică totală este de 250 MW. Curăţarea gazului de sinteză se face la 

temperatură înaltă (desulfurare la 540 °C). În 1995 s-a dat în exploatare instalaţia de 

turbină cu gaze care a funcţionat în regim de vârf pe combustibil lichid, iar un an mai 

târziu au fost puse în funcţiune instalaţia de gazeificare şi ciclul combinat. 

  

5.5.3 Centrala electrică Puertollano (Spania) 

5.5.3.1 Descrire generală 

 În cazul sistemului energetic European ca exemplu de centrala IGCC poate fi 

menţionată cea de pe amplasamentul Puertolano din Spania. Sistemul de 

gazeificare aplicat este cel Prenflo modificat pentru a procesa un amestec de 50/50 

% cărbune local şi cocs de rafinărie. Puterea instalată neta este de 300 MWe cu un 

randament de aproximativ 45 %. Centrala este de concepţie total integrată şi şi-a 

început funcţionarea în 1996 pe gaz natural, trecând pe cărbune în martie 1997. 

Principalele sale echipamente provin din Germania (Prenflo, Steinmüller, Siemens). 

 Această centrală prezintă aceleaşi avantaje comparativ cu o centrala clasică 

pe cărbune: 

• Posibilitatea utilizării unei game variate de combustibili fosili.  

• Randament crescut.  

• Costuri de producţie mai scăzute.  

• Emisii reduse de substanţe poluante.  

• Deseuri finale mai puţine şi reciclabile.  

• Poate funcţiona şi pe gaz natural natural în totalitate sau doar parţial.  

 Centrala este compusă dintre 3 unităţi principale (Figura 5.6): Unitatea 

energetică, cea de gazeificare şi cea de producere a oxigenului (separare a aerului). 

Gradul mare de integrare şi optimizare a acestor 3 unităţi este cheia creşterii 

eficienţei centralei. 

• Întreaga cantitate de aer necesară este extrasă de la evacuarea 

compresorului ITG, la o presiune de 16 bar (aceasta fiind şi presiunea de 

la intrarea în turbina cu gaze).  
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• Azotul separat este amestecat, ca în cazul unităţii de la Buggenum, cu 

gazul curat de sinteză la intrarea în camera de ardere a turbinei cu gaze. 

Scopul este scăderea temperaturii flăcării pentru limitarea formării NOx.  

• Aburul obţinut în gazogen, pe două niveluri de temperatură, este 

supraîncălzit şi destins în turbine cu abur a ciclului combinat. 

 

Pentru centrala de la Puertollano, avantajul integrării avansate se 

concretizează într-o creştere de randament de 1 % faţă de alte centrale IGCC cu un 

grad mai scăzut de integrare. Performanţele IGCC Puertolano sunt sintetizate în 

Tabelul 5.3.  

 

 
Fig. 5.6 Schema simplificată a centralei IGCC Puertollano 

 
Tabelul 5.3 Performanţele ICGG Puertolano 

Putere electrică brută, MWe ITG ITA Total 
În condiţii de amplasament 182,3 135,4 317,7 
în condiţii ISO  200,0 135,0 335,0 

 
Randamentul electric brut, %   
Raportat la puterea calorifică inferioară 47,1 
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 Raportat la puterea calorifică superioară 46,3 
 

 

 

 

5.5.3.2 Ciclul combinat 

Din punct de vedere al echipării energetice centrala dispune de:  

• O turbină cu gaze Siemens V94.3 de 200 MWe (ISO).  

• Un generator de abur cu trei nivele de producere (Babcock), cu 

supraîncălzire intermediară capabilă sa ridice parametrii aburului obţinut 

în prealabil în gazogen. 

• O turbină cu abur în două corpuri Siemens de 135 MWe.  

 Compresorul de aer al ITG alimentează camera de ardere a TG şi instalaţia 

de separare a aerului. În afară de refolosirea azotului obţinut prin separare, gazul de 

sinteză este saturat cu abur pentru diminuarea emisiei de NOx.  

 Compresorul este în 17 trepte cu un raport de compresie de 16:1. Ultimele 

trepte au admisii reglabile pentru funcţionarea la sarcină parţială de până la 75% din 

încărcarea nominală. Aceasta conduce la o temperatură constantă a gazelor la 

eşaparea din TG pe o plajă largă de variaţie a încărcării, începând cu 60 % din cea 

nominală. Controlul debitului de aer permite obţinerea unor randamente globale 

ridicate ale ciclului combinat chiar la sarcini parţiale. Primele 4 trepte de presiune 

ale turbinei cu gaze sunt răcite cu aer, spre deosebire de Buggenum unde răcirea se 

făcea cu azot, mai puţin paletele celei de-a patra trepte. Aerul de răcire pentru 

admisia şi paletele primei trepte ale turbinei cu gaze este extras din compresor şi 

răcit în prealabil.  

Turbina cu abur este cu condensaţie în două corpuri. Primul corp conţine de 

fapt şi partea de medie presiune iar cel de-al doilea, de joasă presiune, este în dublu 

flux. Aburul de la eşaparea CIP este supraîncălzit intermediar şi trimis în CMP, iar 

aburul de pe cel de-al treilea nivel de presiune de la generator este amestecat cu cel 

de la eşaparea CMP şi introdus în CJP. Evacuarea căldurii de la condensator se 

realizează cu turn de răcire. 

 

5.5.3.3 Unitatea de gazeificare 
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Unitatea de gazeificare se bazează pe sistemul Prenflo (PRessurized 

ENtrained-FLOw – antrenare sub presiune). Unitatea poate procesa 2 600 t/zi de 

combustibil, care este, după cum aminteam mai sus, un amestec în părţi egale de 

lignit cu o participaţie mare de anorganice, şi păcură grea cu un conţinut ridicat de 

sulf. Unitatea poate procesa o gamă largă de produşi gazeifiabili (Tabelul 5.4).  

 

Tabelul 5.4 Plaja de variaţie a combustibilului admis spre gazeificare 

  Minim Nominal Maxim 
Putere calorifică inferioară, (Kcal/Kg) 4 500 5 522 7 000 
Cenuşă, % -- 20,86 25 
Azot, % -- 1,36 3 
Sulf, % -- 3,21 4 
Materii volatile, % 13 15,92 35 
Chlorine, % -- 0,02 0,5 

 

Combustibilul este iniţial descărcat apoi aditivat cu piatră de var (CaO) pentru 

a mări vâscozitatea namolului format în urma procesului de gazeificare. Amestecul 

este apoi adus la presiunea de 30 bar (cu 5 bar superioară presiunii de lucru a 

reactorului). Urmează apoi procesul propriu-zis în prezenţa oxigenului (85 % 

puritate), cu o participaţie funcţie de condiţiile stoechiometrice şi termice ale 

sistemului. Au loc o serie de reacţii exo şi endoterme ce aduc gazogenul la 

aproximativ 1500 ºC, suficient pentru a asigura topirea cenuşii. Această temperatură 

ridicată asigură absenţa hidrocarburilor complexe cum ar fi fenolii. Se obţine o rată 

de conversie a carbonului de circa 90 %. Zgura curge spre partea inferioară a 

gazogenului, pe pereţi, şi este succesiv răcită şi granulată înainte de evacuare. 

Gazul de sinteză brut (cu o compoziţie 59 % CO, 22 % H2 şi o putere 

calorifică inferioară de 10 600 kJ/kg) părăseşte gazogenul prin partea superioară a 

acestuia după ce este adus la 240 ºC cu ajutorul unei cote de gaz de sinteză care a 

fost deja filtrat şi răcit în schimbătoare de căldură. 

Desprăfuirea gazului obţinut se face în două filtre ceramice de tip lumânare la 

aproximativ 240 ºC. Gazul este apoi „spălat” într-un scrubber pentru a înlătura alcalii 

şi halogenurile (NH3, HCl, HF), care vor fi apoi tratate într-o unitate de tip Claus.  

Parcursul gazului de sinteză continuă în instalaţia de desulfurare – 

recuperare ce foloseşte methyldiethanolamină (MDEA). Deoarece COS reprezintă o 

cotă importantă a gazului, hidroliza sa pentru a obţine H2S are loc înainte de 
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instalaţia de desulfurare. Desulfurarea are loc într-o coloană cu transfer de masă 

unde H2S şi o parte din CO2 sunt absorbite de soluţia de MDEA, rezultând un gaz 

curat.  

Urmează apoi saturarea cu abur şi diluţia cu azot înainte de camera de ardere 

a turbinei cu gaze. Puterea calorifică inferioară a gazului la intrarea în camera de 

ardere este de aproximativ 4 240 kJ/kg, având următoarea compoziţie de bază: 29% 

CO, 10,5% H2 şi 52.5% N2. 

 

5.5.3.4 Emisiile poluante ale IGCC Puertolano 

Emisiile de NOx sunt controlate, aflându-se la un nivel foarte scăzut datorită 

saturării cu abur şi diluţiei cu azot înainte de combustie. 

În ceea ce priveşte SO2, mai mult de 99 % din sulful conţinut în cărbune este 

îndepărtat în procesul de gazeificare şi izolat în stare pură pentru a fi vândut.  

Zgura este evacuată prin partea inferioară a gazogenului la aproximativ 

1200ºC şi este vitrificată, înglobând astfel metalele grele. Mai puţin de 1 % din 

carbon este eliminat pe această cale. Cenuşa zburătoare antrenată cu gazul de 

sinteză este recirculată în gazogen. 

Deşi CO2 nu este un poluant clasic, datorită problemelor de încălzire globală 

a atmosferei devine importantă cunoaşterea şi creşterea eficienţei de conversie a 

ciclurilor termodinamice. În orice caz IGCC produce o cantitate mai scăzută de CO2, 

raportat la kWe produs, decât oricare dintre centralele clasice pe cărbune.  

Emisiile principalilor poluanţi sunt prezentate în Tabelul 5.5. În ciuda folosirii 

unor combustibili cu o mare cantitate de sulf şi anorganice, emisiile se situează sub 

limitele admisibile.  

 

Tabelul 5.5 Emisiile poluante (6% oxigen) pentru IGCC Puertollano 

Poluant t/an g/kWhe mg/Nm3 
SO2 138 0,07 25 
NOx 826 0,40 150 
Particule 41 0,02 7,5 

 

 


