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Wprowadzenie 

 

Co to są czyste technologie węglowe? 

Klasyczna definicja CTW. 

 

Przez czyste technologie węglowe (CTW) należy rozumieć 

technologie zaprojektowane w celu poprawy skuteczności 

wydobycia, przeróbki, przetwarzania oraz utylizacji węgla i 

zwiększenia akceptowalności tych procesów z punktu widzenia 

wpływu na środowisko naturalne.  
 

(za: Międzynarodowa Organizacja Energetyczna: Clean Coal technologies. Options for future. OECD/IEA 1993. 

Word Coal Institute: Coal – Power for Progress – 4th edition. Word Coal Institute. March 2000.) 

 
źródło: www.gig.eu 
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Wprowadzenie 



Czyste technologie węglowe w praktyce : 
 

o Wzbogacanie paliwa – mechaniczna przeróbka węgla 

o Węglowe paliwa zawiesinowe – substytucja oleju opałowego 

o Niskoemisyjne paliwa węglowe dla gospodarki komunalnej 

o Niskoemisyjne spalanie / oksyspalanie 

o Piroliza / koksowanie węgla 

o Zgazowanie dla chemii i energetyki 

o Upłynnianie węgla – surowcowe bezpieczeństwo Europy ? 

 

Wprowadzenie 
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Uszlachetnione paliwo 

Węglowe paliwo 

zawiesinowe 
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Węglowo-wodne paliwo zawiesinowe CWS (Coal Water Slurry)  

Węglowo-wodne paliwo zawiesinowe jest paliwem kompozytowym w skład którego 

wchodzi: zmikronizowany węgiel kamienny (~60%), woda (~40%) 

oraz dodatki w postaci upłynniaczy i stabilizatorów (~1%). 

Płynny węgiel do kotła 

 

Koncentracja: 

• 60-70% (węgla) 

Wartość opałowa:  

• 16-18 MJ/kg 
Zawartość popiołu: 

• 4-8% 
Zawartość siarki: 

• 0,3-0,5% 
Stabilność statyczna: 

• min. 7 dni 
 

 

Przykładowe 

parametry CWS:  
 

• Właściwości reologiczne (wypływające na zdolność do łatwego 

magazynowania i transportu): lepkość, stabilność statyczna oraz tiksotropia. 

• Właściwości fizykochemiczne: wartość opałowa, zapopielenie, koncentracja. 

Jakość paliwa CWS 

Zamiennik lekkiego oleju 

opałowego lub ciężkiego typu 

MAZUT w sektorze dużej 

energetyki jako: 

• paliwo podstawowe, 

• paliwo podtrzymujące, 

• paliwo do zwiększania 

elastyczności pracy kotła. 

Zastosowanie  paliwa: 

• Obniżenie kosztów wytwarzania 

energii w stosunku do konwencjonalnych 

paliw ciekłych. 

• Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

gazowych z kotłów opalanych węglem. 

• Możliwość zagospodarowania silnie 

zawodnionych, drobnych frakcji 

węglowych. 

Zalety paliwa CWS: 



Zwiększenie efektywności bloków energetycznych w niskim zakresie obciążeń  

poprzez zastosowanie paliwa węglowego w formie zawiesiny wodnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Powietrze 

F1 

P2 

F2 

P1 

T1 
Pompa 

Zbiornik 

zawiesiny 

Wziernik 

Wziernik 

Dystrybutor 

powietrza 

Chłodnica      
zawiesiny 

Woda 

chłodząca 

Tablica sterująca 

Archiwizacja 

danych 

Separator impulsu 

pomiaru ciśnienia 

ZK1 

ZK3 

ZK4 

Z1-2 

Z3 

ZB 

ZK2 

F3 

ZR 

Falownik 

Instalacja do badania hydrodynamiki przepływu układów wielofazowych 

Młyn elektromagnetyczny Komora paleniskowa 



9 

Uszlachetnione paliwo 

„Błękitny węgiel” 

sposób na „niską emisję” 



Idea uszlachetniania paliwa   

węgiel 

energia użytkowa 
Wytwarzanie  

paliwa 



Produkt programu GEKON 
Błękitny węgiel = Bluecoal 

Cechy paliwa bezdymnego: 

- Łatwy zapłon 

- Dobre, stabilne spalanie 

- Bezproblemowy odbiór popiołu 

- Niska emisja CENA!!! 

Parametr Symb. Jedn. 
węgiel 

kamienny 
„Błękitny 
węgiel” 

analiza 
techniczna 

popiół Ar % 5 ÷ 15 <10% 

części 
lotne 

Vdaf % 31 ÷ 34 4 ÷ 8 

siarka całkowita Sr
t % 0,6 ÷ 1,2 <0,4 

wartość opałowa Qr
i MJ/kg 19 ÷ 25 28 

max. zawartość 
podziarna 
< 0,1mm 

- % 25 5 

zapach - - bezwonne bezwonne 

 

węgiel kamienny 

paliwo bezdymne 



JEDLINA-ZDRÓJ 

ZABRZE 
ROSZKÓW 

KRAKÓW 

Lokalizacje – testy pilotażowe 

Program pilotażowy  2015/16  

2000 ton paliwa ! 

ŻYWIEC 

Lokalizacja 

Ilość 

paliwa, 

Mg 

Uczestnicy 

Ankiety 
(ilość) 

Roszków 200 
80 

68 

Jedlina-Zdrój 600 
790 

714 

Kraków 400 
200 

120 

Zabrze 500 
327 

172 

Żywiec 300 
340 

254 



Roszków gmina Krzyżanowice 

Spalanie tradycyjnych paliw stałych 
głównie flotokoncentratu 

Spalanie „Błękitnego węgla” 
80 uczestników programu 

 pył - redukcja 20 razy 

 TOC - redukcja 20 razy 

 Σ16 WWA wg EPA - redukcja 50 razy 

 B(a)P  - redukcja 35 razy 

 SO2 - redukcja 2 razy 

Średnia krotność redukcji 

emitowanych zanieczyszczeń 
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Zgazowanie węgla 

Zgazowanie węgla  

jako  

substytucja gazu ziemnego 
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Zgazowanie węgla 

Kluczowe moduły napędowe dla rozwoju technologii 

zgazowania węgla : 
 

 Bezpieczeństwo energetyczne państwa – czyli 

dywersyfikacja dostaw gazu 

 

 Środowisko (ETS i 550gCO2/kWh) 

 

 Biznes (opłacalność bez dotacji ?) 



Zgazowanie węgla 

energia 

elektryczna 

i/lub ciepło 

spalanie  (IGCC) 

energia 

elektryczna 

i/lub ciepło 

CH4 konwersja CO + H2 

węgiel zgazowanie CO + H2 

synteza chemiczna 

metanol amoniak 

SNG 
benzyna/ 

diesel 
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Zgazowanie węgla 

1 mln ton węgla  

=  

0,4 mld m3 gazu ziemnego 

 

na świecie co roku zgazowuje się 300-400 mln t węgla  

w kilkuset reaktorach przemysłowych  
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Zgazowanie węgla 

Zgazowanie węgla  

dla energetyki 



Wysokosprawna energetyka węglowa 

Wymiana bloków na wysokosprawne jest najbardziej 

efektywnym sposobem redukcji emisji CO2 w energetyce 

węglowej 

 

Jednostkowa emisja CO2 ze starych i nowych węglowych bloków 

energetycznych 



Zgazowanie węgla dla energetyki 
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Zgazowanie węgla 

Zgazowanie węgla  

dla chemii 
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Metanol czy amoniak ?  

Zadecyduje rachunek ekonomiczny. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Substytucja paliw gazowych i ciekłych – synteza chemiczna 

 Poligeneracja w układach   chemiczno – energetycznych 

Zgazowanie

Energetyka

Chemia

Separacja

H2

Produkcja

MeOH

Produkcja 

paliw 

Inne 

H2

CO

H2O

CO2

H2

CO

H2O

CO2

Węgiel

Tlen

Para wodna Wodór

Metanol

Benzyna
Diesel

Zgodnie z ekonomią i potrzebami 
Gospodarki Narodowej

IGCC
Energia 

elektryczna

CHP

Energia 
elektryczna

Ciepło

Zgazowanie węgla dla chemii 



Wariantowe kierunki rozwoju technologii zgazowania węgla w Polsce 
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Zakup licencji 

Technologia dojrzała komercyjnie 

Partnerstwo technologiczne 

Wymagana faza badań w skali Demo 

Technologia wspólna  

Stan dojrzałości technologicznej: 6 

Wymagana faza badań w skali Demo. 

Technologia oryginalna, polska 

Technologia polska 

Stan dojrzałości technologicznej: 3-6 

Wymagana faza badań w skali Demo 

 

Wariant rozwoju 

Perspektywa wdrożenia  
(pierwszy obiekt komercyjny) Źródło technologii i stan 

rozwoju Skala pojedynczego układu /  
roczne zużycie węgla 

2020 -2022 
1 tyś ton/rok 

2030 
300 tyś ton/rok 

2025 
500 - 1000 tyś ton/rok 

2020 - 2022, 
1 000 tyś ton/rok 

2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032

Technologia zgazowania węgla
w układach rozproszonych

Oryginalna polska technologia
zgazowania

w złożu fluidalnym przy
wykorzystaniu CO2

Technologia zgazowania
dedykowana

dla węgli niskouwęglowych

Technologia komercyjna dla
produkcji

chemicznej i/lub energii
elektrycznej

2022 2025 2030
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Zgazowanie węgla 

Jaką technologię wybrać ? 
(kryterium wyboru) 
 

 Wybór bezpieczny – minimalne ryzyko inwestycyjne 

 

 Dobry biznes – niskie nakłady inwestycyjne 

 

 Najkorzystniejszy off-set oraz perspektywy 

współpracy 

 

 Technologia o największych perspektywach 
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Perspektywiczne procesy 

Perspektywiczne procesy  



Nowy projekt typu POWER to GAS – „CO2SNG” 

CO2 methanation system for electricity storage through SNG 

production 

 

Chemiczne magazynowanie energii 

Wykorzystanie wychwyconego CO2 celem produkcji gazu syntezowego 

Wykorzystanie wodoru wyprodukowanego z wykorzystaniem energii z OZE 
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Nowy projekt – POLYGEN  

Municipal polygeneration system fired with biomass and waste 

  

W ramach projektu 

POLYGEN planowane 

jest opracowanie 

technologii 

wytwarzania ciepła, 

elektryczności oraz 

syntetycznego gazu 

ziemnego (SNG) w 

oparciu o zgazowanie 

paliw alternatywnych 

takich jak m.in. odpady 

komunalne oraz 

biomasa. 

Projekt zakłada budowę 

pilotażowej instalacji 

poligeneracyjnej o mocy 

w paliwie ok. 0,5 MW. 



Rozwój technologii poprzez 

powiększanie skali (pilot – demo) jest 

koniecznością i praktyką stosowaną 

powszechnie w świecie  

Powiększanie skali (pilot – demo) jako droga do komercjalizacji technologii 
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Podsumowanie 

 Polska jest w pełni gotowa do budowy pierwszej komercyjnej 

instalacji zgazowania węgla dla chemii. 

 

 Współczesne (zweryfikowane przemysłowo) technologie 

zgazowania węgla nie pozwalają na obniżenie emisji CO2 

poniżej poziomu 550 g CO2/kWh.  

 

 Rozwój technologii zgazowania wymaga wieloletnich badań w 

skali pilotowej i demonstracyjnej. Badania te są bardzo 

kosztowne. Rozwój R&D w kraju i współpraca międzynarodowa 

muszą uzupełniać zakup technologii licencyjnej.  

 

 Czyste technologie węglowe to nie tylko slogan medialny. Z 

węgla nie trzeba rezygnować – trzeba tylko inaczej na niego 

patrzeć !! 


