
Przełomowa technologia oczyszczania gazu z substancji smolistych 

Nowy rozdział w historii gazyfikacji: 

 

Małe jednostki do rozproszonej produkcji  

czystej energii z biomasy i węgla 
 

Dr Janusz Przeorek, SOLIDEA, Sp. z o.o. 

„Polska Liderem Czystych Technologii Węglowych  w Unii Europejskiej” 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

16 maja 2017 



WPROWADZENIE – REALIA… 
Każdy kraj ma swoją bazę energetyczną:  Rosja - ropa i gaz; Norwegia, Kanada – 

hydroenergia; Francja – energia nuklearna…  Polska to węgiel i biomasa 

 

Podaż – surowce niezagospodarowane:   

- Odpady powęglowe, np. muły: ok. 1 mln ton na 10 mln wydobycia 

- Biomasa – miliony ton odpadu leśnego, oprócz zrębków drzewnych; odpady „agro” 

Zapotrzebowanie – na czystą energię – nie wymaga komentarza… 

 => Z jednej strony:  Węgiel, w defensywie;  brudny wróg Brukseli i UE 

 => Z drugiej strony:  technologia gazyfikacji, postrzegana przez Brukselę jako   
 technologia  czysta i pożądana (KD. Borchardt, 20.10.2016; M.Sefcovic, EKG, Katowice, 2017) 

 

PYTANIE:   Dlaczego ta  najbardziej wydajna technologia zamiany paliwa na energię  nie jest 
popularna w skali małej, rozproszonej, zamiast produkcji opartej na spalaniu?... 

 



            

PROBLEM: 
Technologia zgazowania węgla i biomasy - znana od wieku i… odwieczny problem: 

 1. BRUDNY GAZ ze zgazowania biomasy i węgla (smółki, substancje toksyczne) 

 

 WIELKOPRZEMYSŁOWA technologia GAZYFIKACJI WĘGLA  

zasadniczo inna od GAZYFIKACJI MAŁOSKALOWEJ: Oczyszczanie gazu  

to część dużego ciągu technologicznego 

  W MAŁYCH INSTALACJACH, paliwo jest stałe, temperatury niższe,  

a systemy oczyszczania brudnego gazu problematyczne… Rezultat: 

 

 2.  WIELKIE, kosztowne, niestabilne, kłopotliwe w obsłudze systemy oczyszczania gazu: 

 

1. i 2.  BARIERY do rozpowszechniania technologii zgazowania  
 

Gaz „ociekający” smółkami  
blokuje 4-calową rurę 



ROZWIĄZANIE: technologiczne 
REAKTOR:  Zimna plazma + Katalizatory. Polska technologia: „Odwrócona logika” Prof. Albina Czernichowskiego*       

SMOŁY to nie zanieczyszczenie, a „kaloryczne paliwo”:  PRZETWARZANE W CZYSTY GAZ! 

PROCENT REDUKCJI SMÓŁEK:  99,5%-100%. Ilość zanieczyszczeń w 1 m³ gazu:  67 g/m³  (więcej niż ze zgazowania węgla) 

INSTALACJA PowerCan 

R e d u k c j a   p o w i e r z c h n i:   65% 
R e d u k c j a   m a s y:          min. 30% 

TRADYCYJNA MAŁOSKALOWA INSTALACJA GAZYFIKACJI 

GLIDARC 

*  Politechnika Wrocławska,  
    Uniwersytet Orleans 



ROZWIĄZANIE: wdrożeniowe 
Stara Technologia gazyfikacji + Nowa Technologia GlidArc =  PowerCan 

 PowerCan200: 200 kWh prądu i 300 kWh ciepła;  Seryjna produkcja 

 Rozproszona produkcja energii w wysokosprawnej kogeneracji 

 
NOWA OPCJA:   
DWUTOROWA  STRATEGIA  ROZWOJU CZYSTEJ  GAZYFIKACJI  WĘGLA:  

 
1:  Przemysłowe wielkoskalowe zgazowanie węgla (n.p. Projekt Azoty/Tauron, PGE) 
 docelowo:  ok. 1,5 mln ton/rok 
2:  Małoskalowe jednostki z reaktorem GlidArc firmy SOLIDEA 
 docelowo: ok. 1,8 mln ton/rok przy 1 000 jednostek 
 moc łączna: ok. 0,5 GW 
 Dobra sieć dystrybucji detalicznej paliwa 
 Komplementarne tory rozwoju gazyfikacji w Polsce   
 

Obydwa tory rozwoju = polski węgiel zamiast gazu z importu 



KORZYŚCI bezpośrednie: 
 

 WYKORZYSTANIE  odpadów powęglowych:  1 PowerCan200 to 1800 ton węgla rocznie 

 2 500 gmin x 1 PowerCan200 to 4,5 mln ton odpadu powęglowego rocznie 

 ZATRUDNIENIE: 2 500 jednostek to 8 000 bezpośrednich i 20 000 pośrednich miejsc pracy 

   wsparcie miejsc pracy w górnictwie… 

 UTYLIZACJA odpadów leśnych:  zdrowsze lasy, redukcja metanu z procesów gnilnych 

 ELIMINACJA SMOGU:  PowerCan - energia o najwyższych standardach  środowiskowych: 

 zero trujących emisji;  zero emisji cząsteczek lotnych;  

 zero pyłów PM10 i PM25; zero WWA takich jak benzo(α)piren i naftalen 

 
„Małe Jest Piękne”:  Chociaż system ETS nie wpływa bezpośrednio na SOLIDEĘ, jesteśmy przekonani, że nośne w Brukseli hasło 

energii rozproszonej - „Small Is Beautiful” -  pomoże w uzyskaniu przez Polskę w Komisji Europejskiej  

desygnacji Polski jako Lidera Czystej Gazyfikacji Węgla w Europie   

a co za tym idzie - lepszych warunków w zakresie ulg CO2, negocjacji ETS, oraz poprawy wizerunku... 



KORZYŚCI produkcji rozproszonej: 
EKONOMICZNE 

 OSZCZĘDNOŚĆ na przesyle: średnio 20-25% (10% en. elektrycznej i 10-50% en. cieplnej) 

  OSZCZĘDNOŚĆ na transporcie surowca 

  lokalne zatrudnienie przy obsłudze i produkcji lokalnego surowca 

  niższe obciążenie sieci, szczególnie istotne dla starszej infrastruktury 

ŚRODOWISKOWE 

 OSZCZĘDNOŚĆ CO2:  

• 20-25% oszczędności na przesyle to 20-25% mniej CO2 na 1kWh (!) 

• 50% dodatku biomasy w paliwie hybrydowym to dodatkowe 50% mniej CO2 (!) 

  OSZCZĘDNOŚĆ WODY:  energia z gazyfikacji to 60% mniej zużycia wody  

STRATEGICZNE 

Bezpieczeństwo w przypadku konfliktów, kryzysów, black-outów, itp… 

Opłaty za paliwo dla polskich dostawców  (przykładowo, w rolnictwie koszty energii = 12%) 

   



WSPÓŁPRACA z instytutami badawczymi: 
 

Ze względu na kilka zastosowań technologii plazmowo-katalitycznej GlidArc,  

SOLIDEA współpracuje z kilkoma wiodącymi Instytutami Badawczymi w Polsce: 

 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla: Małoskalowe zgazowanie węgla  

 z opracowaniem paliwa hybrydowego – biomasy z odpadu leśnego i węgla odpadowego 

 dodatkowo:  deklaracja 2 globalnych koncernów współpracy w zakresie sprzedaży i serwisu jednostek 
 komercyjnych na rynkach światowych 

Instytut Lotnictwa i Politechnika Warszawska:  wola wspólnego rozwoju ultra-lekkich jednostek Gas-To-Liquid do 
 konwersji gazów odpadowych w paliwa płynne (reaktor Fischer-Tropsch) 

  obecnie toczy się wyścig technologiczny na opracowanie przenośnych reaktorów Gas-To-Liquid ze względu 
 na 140 mld. m3 gazów odpadowych, które są palone z ogromną stratą dla środowisk 

  dodatkowo:  deklaracja światowego lidera produkcji gazu łupkowego, ENCANA, współpracy w zakresie 
 zakupu i dystrybucji produktu końcowego 

S.G.G.W.:  deklaracja wspólnego rozwoju jednostek bezemisyjnej eliminacji amoniaku z produkcji rolnej 
 konwersją do roztworu nawozów azotowych (brak obecnie rozwiązania tego problemu na świecie) 



EKSPORT 
 10% biomasy na lądzie nadającej się do zgazowania może zaspokoić 100% zapotrzebowania naszej 

planety na energię elektryczną.  Podaż węgla odpadowego nie wymaga komentarza… 

 Kraje takie jak Indonezja posiadają przeogromne zasoby biomasy i węgla i olbrzymie potrzeby 

lokalnej produkcji energii – której ceny przewyższają ceny w Polsce 

 Kanada posiada 400 miejscowości oddalonych o tysiące kilometrów od żródeł paliw i miliony m3 

biomasy leśnej – rynek na 2 000 jednostek PowerCan200… itd., itd…. 

 

 SOLIDEA szacuje, że 75% sprzedaży od roku 4.-5. będzie oparta o eksport 

 Bez mocnej bazy eksportowej i międzynarodowych partnerów do łańcucha serwisu i dostaw, 

mała firma nie ma szans na wypromowanie swoich produktów na rynkach globalnych 

 Globalne koncerny, takie jak Concord Blue (z Lockheed Martin) z USA, ENCANA z Kanady, 

ThyssenKrupp z Niemiec, ANKUR z Indii, zadeklarowały z poziomu zarządów współpracę z SOLIDEĄ 

w zakresie sprzedaży i serwisu instalacji komercyjnych  



PROGRAM FIRMY SOLIDEA 
PRODUKCJA w Polsce: 

Wszystkich elementów instalacji PowerCan200 w Polsce, z wykorzystaniem polskich firm 
produkcyjnych  (zastosowanie technologii PowerCan to ponad 300 mln PLN rocznie w zleceniach dla polskich

   podwykonawców w 5. roku Biznes Planu…) 

  W przypadku rozwoju międzynarodowych Joint Ventures, 100% komponentów „high-tech”, 
szczególnie katalizatory, będą produkowane WYŁĄCZNIE w Polsce  

  Aktywnie zachęcamy partnerów międzynarodowych do lokowania produkcji (nawet 
elementów instalacji wielkoprzemysłowych) w Polsce w celu zwiększenia rentowności takich 
przedsięwzięć poprzez redukcję CAPEXu… 

PARTNERZY: 

  Wiodące instytuty badawcze 

  Silni partnerzy przemysłowi;  szeroka baza producentów polskich 

  Silni partnerzy sieci sprzedaży i serwisu za granicą – ”pod polską marką” 



PROGRAM FIRMY SOLIDEA:  Filary polskiego programu gospodarczego 

1.  Reindustrializacja:  Partnerstwo w strategicznych branżach:   

Czysta energia, zagospodarowanie gazów odpadowych paliwa płynne, eliminacja emisji z produkcji rolnej,  

2.  Rozwój innowacyjnych firm: 

Polska myśl techniczna, polskie wdrożenie i produkcja. 

3.  Kapitał dla Rozwoju: 

Środki UE;  środki z planu Juncker’a (wraz z polskim partnerem przemysłowym) 

4.  Ekspansja Zagraniczna: 

3 unikalne, przełomowe polskie technologie;  polska marka;  wsparcie eksportowe 

5.  Rozwój Społeczny i Regionalny: 

Lokalne źródła energii;  lokalne miejsca pracy;  niższe koszty energii – większa konkurencyjność gospodarki 

 
„Małe Jest Piękne”:  Chociaż system ETS nie wpływa bezpośrednio na SOLIDEĘ, jesteśmy przekonani, że nośne w Brukseli 

hasło energii rozproszonej - „Small Is Beautiful” -  pomoże w uzyskaniu przez Polskę w Komisji Europejskiej  

desygnacji Polski jako Lidera Czystej Gazyfikacji Węgla w Europie   

a co za tym idzie - lepszych warunków w zakresie ulg CO2, negocjacji ETS, oraz poprawy wizerunku... 



Myśląc strategicznie o przyszłości… 

 

GAZ SYNTEZOWY Z POLSKIEGO WĘGLA I BIOMASY TO  

RODZIME ŹRÓDŁO DLA  

GOSPODARKI WODOROWEJ: 

 

 

Dziękujemy za uwagę! 
Dr Janusz Przeorek 

SOLIDEA, Sp. z o.o. 

Email:  janusz.przeorek@gmail.com    Tel.:  +48-516-030-039 


