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Kilka słów o technologii3

Główne typy procesu zgazowania węgla

1. Zgazowanie naziemne (w reaktorach)

2. Zgazowanie podziemne (w złożu)

Główne kierunki wykorzystania gazu syntezowego uzyskiwanego w reaktorach zgazowania:

1. Produkcja energii elektrycznej i ciepła - spalanie w turbinie gazowej (układy IGCC)

2. Produkcja chemiczna:

 wodór/amoniak/mocznik

 metanol

 syntetyczny gaz ziemny (SNG)

 paliwa ciekłe

 olefiny

(lub POWIETRZE)
ZGAZOWANIE



Uwarunkowania rozwoju technologii zgazowania na 
świecie
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 Technologia znana i stosowane na świecie od dziesiątek lat

 W porównaniu z pierwszymi instalacjami zgazowania stosowane obecnie rozwiązania są znacznie

bardziej wydajne i niezawodne

 Światowy rynek zgazowania paliw:

• Prawie ¾ łącznej liczby reaktorów zgazowania służy produkcji chemicznej lub paliw gazowych

• Najwięcej węgla zgazowuje się w Azji oraz Australii

• Plan rozwoju Chin na lata 2016 – 2020 stawia za cel zapewnić wzrost produkcji chemicznej

z węgla do poziomu przerobu 100 mln ton węgla rocznie

 Dostawcy technologii zgazowania starają się sprostać oczekiwaniom rynku:

• Redukcja CAPEX

• Zapewnienie szerokiej elastyczności paliw do zgazowania

• Optymalizacja zużycia mediów w procesie zgazowania

• Zwiększenie stabilności i poprawa parametrów eksploatacyjnych

• Zwiększenie całkowitej sprawności poprzez analizę aspektów integracji procesu zgazowania

• Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych, utrzymania i remontów
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Lokalizacja: Buggenum (Holandia)

Rok uruchomienia: 1994
Moc netto: 253 MW
Sprawność netto: 43%
Paliwo: węgiel kamienny
Czynnik zgazowujący: tlen
Produkt: energia elektryczna

Całkowicie zdemontowana w 2014 r.

Lokalizacja: Puertollano (Hiszpania)

Rok uruchomienia: 1997
Moc netto: 300 MW
Sprawność netto: 42%
Paliwo: węgiel kamienny i koksik porafineryjny
Czynnik zgazowujący: tlen
Produkt: energia elektryczna

W 2016 r. podjęto decyzję o zamknięciu instalacji

Lokalizacja: Wabash River (USA)

Rok uruchomienia: 1995
Moc netto: 262 MW
Sprawność netto: 39%
Paliwo: węgiel kamienny i koksik porafineryjny
Czynnik zgazowujący: tlen
Produkt: energia elektryczna

Lokalizacja: Tampa (USA)

Rok uruchomienia: 1996
Moc netto: 250 MW
Sprawność netto: 41%
Paliwo: węgiel kamienny 

i koksik porafineryjny
Czynnik zgazowujący: tlen
Produkt: energia elektryczna

Lokalizacja: Nakoso (Japonia)

Rok uruchomienia: 2007
Moc netto: 250 MW
Sprawność netto: 42%
Paliwo: węgle bitumiczne
Czynnik zgazowujący: powietrze
Produkt: energia elektryczna

Lokalizacja: Vresova (Czechy)

Rok uruchomienia: 1996
Moc netto: 400 MW
Sprawność netto: 44%
Paliwo: Węgiel brunatny
Czynnik zgazowujący: tlen
Produkt: energia elektryczna, 

koncentrat fenolu, ciekły amoniak, smoła 
powęglowa (produkty uboczne)

Źródło: CHEMIK 2014, art. 68 (12), str. 1074-1085 oraz na podstawie ogólnodostępnych źródeł 

IGCC na świecie - instalacje istniejące



IGCC na świecie - instalacje w budowie6

Lokalizacja: Jackson (USA) – Kemper County

Rok uruchomienia: 2017
Moc netto: 524 MW
Nakłady inwestycyjne: 12,2 mln EUR/MW (w tym CCS)
Sprawność netto: 43% (bez CCS) lub 32,1% (z CCS)
Paliwo: węgiel brunatny
Czynnik zgazowujący: powietrze
Wychwyt ca. 65% CO2 , transport rurociągiem, EOR

Lokalizacja: Nakoso (Japonia) 

Przewidywany rok uruchomienia: 2020
Moc netto: 520 MW

Nakłady inwestycyjne: 2,3 mln EUR/MW
Sprawność netto: 48%

Czynnik zgazowujący: powietrze

Lokalizacja: Hirono (Japonia) 

Przewidywany rok uruchomienia: 2021
Moc netto: 520 MW
Nakłady inwestycyjne: 2,3 mln EUR/MW
Sprawność netto: 48%
Czynnik zgazowujący: powietrze

Źródło: Materiały informacyjne MHPS i Mississippi Power Co.
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Analizy PGE w zakresie zgazowania węgla8

2009

2014

2015

2017

Studium wykonalności budowy bloku energetycznego w technologii IGCC w PGE 
„Elektrociepłownia Lublin-Wrotków” Sp. z o.o. o mocy 350-370 MWel netto – wykonawca 
FICHTNER GmbH & Co. KG oraz Energoprojekt Warszawa

„Pole Bełchatów. Koncepcja i analiza możliwości wykorzystania węgla brunatnego do 
produkcji metanolu” – wykonawca Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

„Studium koncepcyjne możliwości zgazowania węgla brunatnego ze złoża Turów” -
wykonawca KGHM CUPRUM Sp.z.o.o. – CBR

Koncepcja podziemnego zgazowania węgla brunatnego złoża „Gubin” z charakterystyką 
prognozowanego oddziaływania na środowisko – wykonawca KGHM CUPRUM Sp. z.o.o. – CBR

Raport z przeglądu technologii zgazowania węgla - stan implementacji i perspektyw rozwoju 
technologii zgazowania węgla w GK PGE – PGE przy współpracy z IChPW

Blok IGCC – jeden z wariantów odbudowy mocy w PGE GiEK S.A. – Elektrownia Dolna Odra 
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Wartość produktów zgazowania węgla wynikająca
z dotychczasowych analiz
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Energia elektryczna

SNG

Benzyna

Metanol

Amoniak

Źródło: Analiza własna PGE w oparciu o publicznie dostępne dane

Przychody możliwe do uzyskania ze zgazowanie 1 tony węgla w zależności od produktu 
końcowego (analiza nieuwzględniająca kosztów inwestycyjnych i operacyjnych)



Węgiel brunatny – złoża eksploatowane10

Zasoby w obecnie eksploatowanych złożach są niewystarczające, żeby w oparciu o nie planować 
wykorzystanie technologii IGCC.

Źródło: Opracowanie własne
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Węgiel brunatny – złoża perspektywiczne11

 PGE stara się o uzyskanie koncesji na 
wydobywanie węgla ze złóż Złoczew
i Gubin.

 Analizy przeprowadzone w ramach 
programów badawczych potwierdzają 
potencjał wykorzystania zgazowania 
naziemnego węgla z tych złóż.

 Zgazowanie podziemne zostało 
ocenione  jako nieperspektywiczne
z uwagi na ograniczenia technologiczne
i środowiskowe.

 Dalsze analizy wykorzystania technologii 
IGCC w ramach projektowania 
kompleksów energetycznych Złoczew
i Gubin warunkowane będą 
strategicznymi decyzjami na szczeblu 
krajowym odnośnie roli węgla 
brunatnego w mixie energetycznym 
Polski po 2030.

Źródło: Opracowanie własne

Złoczew
Gubin



IGCC jako jeden z wariantów odtworzenia mocy  
Elektrowni Dolna Odra
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 Jedyna elektrownia systemowa w pn.-
zach. Polsce.

 Fundamentalne znaczenie dla stabilnej 
pracy KSE (m.in. z uwagi na duże nasycenie 
niekontrolowalnych mocy wiatrowych w 
tym regionie Polski).

 Istnieje ryzyko, że bez nowych inwestycji 
od 2020 roku w eksploatacji pozostaną już 
tylko 4 z 8 bloków klasy 200 MW.

 Trwają analizy możliwości odtworzenia mocy poprzez budowę nowej jednostki węglowej o mocy 
około 500 MW. Rozważane warianty:

1. Blok IGCC 

2. Monoblok na parametry ultranadkrytyczne 

3. Duoblok na bazie istniejącej infrastruktury 

 Projekt tzw. „Pakietu Zimowego” z listopada 2016r. proponuje ograniczenie wsparcie 
mechanizmami Rynku Mocy tylko dla jednostek wytwórczych o emisyjności CO2 < 550g/kWh. 

 Takiego warunku nie spełnia nawet najbardziej sprawna technologia IGCC. Dlatego opcjonalnie 
rozważany jest także układ wielopaliwowy (uzupełnienia węgla biomasą lub innym paliwem 
gwarantującym dotrzymanie powyższego limitu CO2).
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Nakłady inwestycyjne według publicznie dostępnych 
danych
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 Jednostkowe nakłady na blok IGCC są istotnie wyższe od nakładów na bloki konwencjonalne na 
parametry ultranadkrytyczne pary (USC) zarówno dla węgla brunatnego (WB) jak i kamiennego (WK).

 Technologia wychwytu i składowania CO2 (tzw. CCS) wymaga znacznych dodatkowych nakładów, istotnie 
obniża sprawność bloku i jest obarczona wysokim ryzykiem braku akceptacji społecznej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych źródeł



Technologia IGCC wykazuje wyższą sprawność od najnowszych konwencjonalnych technologii węglowych (przy 
założeniu pracy z pełną mocą znamionową). Charakteryzuje się jednak mniejszą elastycznością ruchową:

• Szybkość zmiany obciążenia – 3 %/minuta (dla porównania dla bloku na parametry nadkrytyczne – 5÷7%)

• Minimum techniczne – 35% (25%)

• Czas zimnego startu – ~15 godzin (5÷9 godzin)

Sprawność15
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Źródło: Ramboll

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych źródeł



Emisja CO2
16

Zastosowanie zarówno najnowocześniejszych technologii konwencjonalnych, jak i IGCC, nie pozwala 
zredukować emisji CO2 poniżej limitu 550 kg CO2/MWh, zaproponowanego przez Komisję 

Europejską w tzw. Pakiecie Zimowym. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych źródeł



Całkowity koszt wytworzenia energii eklektycznej 
(LCOE) w zależności od technologii

17

Czas wykorzystania mocy nominalnej 
[h/rok]

LC
O

E 
[P

LN
/M

W
h

]

Wybrane założenia EPK

Węgiel kamienny 10 PLN/GJ

Węgiel brunatny 8 PLN/GJ

Gaz ziemny 28 PLN/GJ

Upraw. do emisji CO2 6 EUR/t

Stopy dyskonta b/d %

Węgiel kamienny 
istniejący

Węgiel kamienny  
nowy

Węgiel brunatny  
nowy

Węgiel brunatny 
istniejący

Blok gazowo-parowy 
(CCGT) nowy

Turbina gazowa cykl 
prosty (OCGT) nowa

Blok IGCC nowy Atom

Źródło: EPK, Jak będzie kształtował się czas wykorzystania mocy znamionowej poszczególnych klas bloków w Polsce do roku 2030, 2017 r.

Według analiz Energoprojektu Katowice (EPK) 
opublikowanych w kwietniu 2017r. blok IGCC jest 

znacznej mniej konkurencyjny (w tym bardziej 
wrażliwy na spadek obciążenia) od bloków USC.



Podsumowanie18

• PGE prowadzi aktywny monitoring technologii zgazowania węgla rozwijanych na świecie, a także
monitorowania doświadczeń wynikających z budowy i eksploatacji dotychczasowych wdrożeń
zgazowania, w szczególności w zakresie IGCC na skalę komercyjną

• Pełna i wiarygodna ocena jakościowa i ilościowa rozpatrywanych opcji produkcyjnych wymaga
w każdym przypadku przeprowadzenia analiz techniczno-ekonomicznych o charakterze studiów
wykonalności / koncepcji projektowych, uwzgledniających konkretnego dostawcę technologii
i konfigurację układu dla danej lokalizacji IGCC

• Istotnym aspektem podczas budowania struktury finansowania ewentualnego projektu
zgazowania węgla powinna być maksymalizacja środków pomocowych z udziałem różnych źródeł
finansowania bezzwrotnego oraz preferencyjnego

• Konieczna jest szeroko zakrojona współpraca z resortami energii, ochrony środowiska, rozwoju,
UOKiK, instytucjami naukowo-badawczymi. Ponadto w kręgu zainteresowania znajdują się
również programy pomocowe, które wymagają podjęcia kompleksowych działań w celu
umożliwienia dofinansowania projektu zgazowania węgla w przyszłości


