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–  Nauka  –  Przemysł   

Podstawowym celem intensywnego rozwoju na świecie czy-
stych technologii węglowych jest efektywne wykorzystanie po-
wszechnie dostępnych węglowych zasobów energii pierwotnej do 
produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz towarzyszących temu 
procesowi szeregu innych wartościowych produktów przetwa-
rzania paliw, użytecznych w innych gałęziach przemysłu, takich 
na przykład, jak chemia, przemysł spożywczy, itp. Zachowanie 
wysokiej sprawności termodynamicznej tego procesu, przekłada 
się na jego efektywność ekonomiczną, znaczącą oszczędność zu-
życia energii chemicznej paliw nieodnawialnych oraz redukcję do 
niezbędnego minimum ilości powstających odpadów i emisji sub-
stancji szkodliwych do otoczenia. W procesach tzw. trójgeneracji, 
w których dodatkowo oprócz ciepła i energii elektrycznej wytwarza 
się chłód użytkowy, uzyskuje się dodatkowe efekty energetyczne 
i ekonomiczne poprzez dodatkowe wykorzystanie energii pierwot-
nej paliwa pierwotnego do produkcji chłodu w okresie letnim, kie-
dy zapotrzebowanie na ciepło spada. 

Efektywność ekonomiczna i ekologiczna tych procesów 
sprawia, że Unia Europejska aktywnie wspiera rozwój tych tech-
nologii, czemu daje wyraz zarówno w formie promujących je kon-
kretnych aktów prawnych: polityki, dyrektywy, rozporządzenia, 
jak i w finansowych mechanizmach i instytucjach wspierających. 
Szczególnie istotny jest również aspekt bezpieczeństwa energe-
tycznego Europy, która bazując na importowanych surowcach 
energetycznych, powinna większą uwagę przywiązywać do tych 
technologii, które to bezpieczeństwo będą wzmacniać.  

Kluczowymi aktami normatywnymi są Ramy polityki klima-
tyczno-energetycznej UE do roku 2030 oraz Dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywno-
ści energetycznej. Zagadnienie to znalazło również swój wyraz 
w przygotowywanym w kraju projekcie Polityki energetycznej 
Polski do 2050 roku oraz działaniach podjętych w celu uzyskania 
koniecznego wsparcia zgodnego z wytycznymi Komisji w spra-
wie pomocy publicznej. 

Doceniając znaczenie przedstawionej problematyki, Polski 
Komitet Światowej Rady Energetycznej (PK ŚRE) w dniu 7 kwiet-
nia 2016 roku zorganizował w siedzibie Ministerstwa Energii 
konferencję „Czyste technologie węglowe w kontekście realizacji 
celów Polityki Energetycznej Państwa”.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Mini-
stra Energii. Tematyka konferencji dotyczyła bieżącej i długoter-
minowej polityki państwa w zakresie wykorzystania krajowych 
zasobów węgla dla celów energetycznych, czystych technologii 
węglowych oraz potencjału ich rozwoju i wdrożenia na rynku kra-
jowym. Program konferencji podano w końcowej części niniej-
szego dokumentu.

Zaproszenie do wygłoszenia swoich referatów przejęli 
przedstawiciele uczelni oraz ośrodków badawczo-rozwojowych 
zajmujących się zagadnieniami efektywnego i niskoemisyjne-
go wykorzystania zasobów węglowych dla celów związanych 
z przetwarzaniem energii, tj. osoby i instytucje, będące najwięk-
szymi autorytetami w prezentowanym obszarze.

Referat nawiązujący do krajowej polityki energetycznej 
w odniesieniu do paliw stałych wygłosił również przedstawiciel 
Ministerstwa Energii, dyrektor Tomasz Dąbrowski.

Tematyka konferencji obejmowała następujące kluczowe 
zagadnienia:
•	 polityka	energetyczna	państwa	w	odniesieniu	do	paliw	sta-

łych,
•	 potencjał	zasobowy	węgla	kamiennego	w	Polsce	oraz	rola	pol-

skiego górnictwa w rozwoju czystych technologii węglowych,
•	 najnowocześniejsze	 światowe	 technologie	 energetyczne-

go przetwarzania paliw kopalnych, w tym spalanie w tlenie, 
technologie wychwytu CO2, węglowe ogniwa paliwowe, 

•	 technologie	naziemnego	i	podziemnego	zgazowania	paliw,
•	 nowoczesne	metody	wyznaczania	wskaźników	energetycz-

nych i ekologicznych w procesach przetwarzania paliw,
•	 paliwa	niskoemisyjne	w	gospodarce	komunalnej.

Konferencja naukowo-techniczna Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej 
pod patronatem Ministra Energii
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Przebieg konferencji

Uczestników konferencji oraz zaproszonych prelegentów po-
witał dr Henryk Majchrzak – przewodniczący Rady Zarządzającej 
Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. W swoim wy-
stąpieniu zwrócił szczególną uwagę na potencjał tkwiący w zaso-
bach węgla energetycznego w Polsce, znaczenie bezpieczeństwa 
energetycznego państwa oraz możliwości komercyjnego wykorzy-
stania tych zasobów z zastosowaniem najnowocześniejszych tech-
nologii przemysłowych. Szczególną uwagę zwrócił na potencjał 
budowy łańcucha wartości sektora nauki, przemysłu i usług oraz 
możliwych do uzyskania przewag konkurencyjnych gospodarki. 
Podkreślił również, że rozwój czystych technologii węglowych może 
istotnie pomóc w spełnieniu przez Polskę zobowiązań wynikają-
cych z polityki klimatycznej kształtowanej przez Unię Europejską.

Konferencję uroczyście otworzył sekretarz stanu w Minister-
stwie Energii Grzegorz Tobiszowski, pełnomocnik rządu ds. re-
strukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. W swoim wystąpieniu 
wiceminister przedstawił ogólne założenia polityki energetycznej 
państwa do roku 2050, podkreślając ogromne znaczenie tego do-
kumentu dla sektora energetycznego, w tym jego rolę w rozwoju 
sektora surowcowego. Opracowywany dokument wskaże kierunek, 
w którym powinna podążać polska energetyka, tak aby zapewnić 
bezpieczeństwo i konkurencyjność gospodarki narodowej, zacho-
wując jednocześnie jej zrównoważony rozwój. Nowa polityka ener-
getyczna powinna w maksymalnym stopniu zapewnić poszanowa-
nie środowiska. Wiceminister przypomniał, że obecnie w Polsce 
około 85% zapotrzebowania na energię elektryczną i 70% zapotrze-
bowania na ciepło pokrywane jest poprzez spalanie węgla, a dzięki 
wykorzystaniu krajowych zasobów paliw, Polska jest jednym z naj-
bardziej stabilnych pod względem bezpieczeństwa energetycznego 
krajów Unii Europejskiej. Właśnie z tych powodów węgiel powinien 
utrzymać wysoką pozycję w krajowym bilansie energetycznym, ale 
jego wykorzystanie powinno odbywać się z wykorzystaniem nowo-
czesnych wysokosprawnych technologii, stosując najlepsze do-
stępne technologie ochrony środowiska, tak aby zachować zgod-
ność z założeniami polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W swoim 
wystąpieniu wiceminister zaakcentował również potrzebę intensyfi-
kacji w kraju badań i rozwoju czystych technologii węglowych, które 
mogą stać się naszą krajową specjalnością. Jako dobry przykład 
podał planowaną w kraju budowę instalacji zgazowywania węgla 
kamiennego, dzięki czemu oprócz efektów energetycznych i śro-
dowiskowych powstanie również, jak się szacuje, około 3 tysiące 
nowych miejsc pracy w procesie budowy instalacji oraz około 150 
w okresie przyszłej eksploatacji.

Konferencja została podzielona na dwie sesje tematyczne, 
z których pierwsza dotyczyła zobowiązań klimatycznych oraz po-
lityki państwa w zakresie wykorzystania krajowych zasobów węgla. 

We wprowadzającym do pierwszej sesji wystąpieniu dyrek-
tor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki Tomasz 
Dąbrowski przedstawił główne elementy projektu Polityki Ener-
getycznej Polski do 2050 roku, wskazując projekty priorytetowe, 
a w tym projekt dotyczący wykorzystania czystych technologii wę-
glowych, poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju ko-
generacji. W przedstawionych prognozach wskazano na utrzymu-
jący się udział węgla kamiennego w produkcji energii elektrycznej 
do roku 2050. Przedstawił również informację, iż zgodnie z pro-
jektem Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku przewiduje się 
kontynuację systemu wsparcia dla efektywnych rozwiązań. 

Prezentacja prof. Mariana Turka dotyczyła złożonej analizy 
potencjału zasobowego węgla kamiennego w Polsce. Przed-
stawiono kompleksową systematykę analizy zasobów węgla 
wskazując, że na przykład wg danych Państwowego Instytutu 
Geologicznego zasoby przemysłowe, nadające się do eksplo-
atacji w stosunkowo krótkim czasie wynoszą około 3,8 mld Mg, 
w tym w zakresie złóż zagospodarowanych około 3,7 mld Mg. 
Analizowane zasoby przedstawiono w podziale na poszczególne 
zagłębia górnicze w Polsce, według kategorii ich rozpoznania, 
lokalizacji na poziomach, miąższości i kąta nachylenia pokładów 
oraz wartości opałowej i typów węgla. Przedstawiono również 
potencjalną żywotność poszczególnych kopalń. 

Wystąpienie prof. Józefa Dubińskiego poświęcone było roli 
polskiego górnictwa w rozwoju czystych technologii węglowych. 
Wskazano na potencjał energetyczny i karbochemiczny węgla 
oraz jego rolę w gospodarce energetycznej Unii Europejskiej, któ-
ra jest czwartym co do wielkości na świecie konsumentem węgla. 
Najwięcej węgla w Europie zużywa gospodarka niemiecka – około 
250 mln Mg węgla rocznie, co stanowi około dwa razy więcej od 
wskaźników osiąganych w Polsce. Spośród wszystkich zasobów 
paliw kopalnych węgiel jest najbardziej dostępny, stanowi bowiem 
około 50% całkowitych zasobów. Analizując zagadnienie czystych 
technologii węglowych wskazano, że technologie te są w stanie wy-
eliminować więcej emisji CO2 liczonej na jednostkę zainwestowa-
nych nakładów niż odnawialne źródła energii. Technologie te należy 
więc traktować jako poważny element w procesie redukcji gazów 
cieplarnianych. W prezentacji sporo miejsca poświęcono proble-
mowi oddziaływania na środowisko procesu wydobycia węgla oraz 
możliwościom ograniczenia do minimum tego wpływu poprzez za-
stosowanie odpowiednich procesów i technologii, wskazując kon-
kretne dobre przykłady ich zastosowania w Polsce.

Nowoczesne technologie wykorzystania paliw kopalnych 
do produkcji energii elektrycznej i ciepła przestawił prof. Tade-
usz Chmielniak. W prezentacji wskazano na dostępne metody 
oraz potencjał poprawy sprawności procesu przetwarzania pa-
liw, których praktyczne wykorzystanie zarówno w istniejących 
jednostkach wytwórczych jak i w planowanych do budowy no-
wych obiektach energetycznych, istotnie obniży zużycie zaso-
bów nieodnawialnych oraz towarzyszący ich spalaniu poziom 
emisji zanieczyszczeń do otoczenia. Przedstawiono uwarunko-
wania wdrożenia technologii wytwarzania energii elektrycznej 
o sprawności netto powyżej 50%. Dużą uwagę zwrócono na 
wysoką elastyczność bloków konwencjonalnych i ich rolę w pro-
cesie bilansowania mocy krajowego systemu elektroenergetycz-
nego. W procesie poprawy elastyczności bloków wskazano na 
potrzebę budowy tzw. duobloków, w celu zebrania odpowiednich 
doświadczeń dla tego obiecującego rozwiązania. W referacie 
usystematyzowano również dostępne technologie eliminowania 
emisji CO2 w procesie spalania paliw, wskazując na kierunki ko-
niecznych dalszych badań w tym obszarze oraz wysoki potencjał 
w tym obszarze krajowych ośrodków naukowo-badawczych.

Profesor Wojciech Nowak przedstawił problematykę spa-
lania tlenowego węgla zintegrowanego z wychwytem dwutlenku 
węgla. Opisano zbiór możliwych technologii wychwytu tego gazu 
cieplarnianego: przed spalaniem, po spalaniu oraz spalania w tle-
nie, koncentrując swoje wystąpienie na technologii spalania w tle-
nie, która zmierza na świecie do jej pełnej komercjalizacji około 
roku 2025. Wskazują na to liczne praktyczne testy prowadzone 
w wielu krajach na bazie obiektowych instalacji energetycznych. 
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W prezentacji poruszono również zagadnienia pozytywnych efek-
tów redukcji emisji tlenów azotu, która towarzyszy technologiom 
spalania w tlenie oraz skutków spadku sprawności całego proce-
su w związku z zużyciem energii na produkcję tlenu oraz możliwo-
ści ograniczenia tego negatywnego efektu poprzez zastosowanie 
dostępnych różnych technicznych rozwiązań. Przedstawiono rów-
nież bogate doświadczenia krajowych instytucji naukowo-badaw-
czych w obszarze spalania w tlenie, a w tym wyniki uzyskanych 
obliczeń symulacyjnych oraz badań przeprowadzonych na instala-
cjach laboratoryjnych i skalowanych obiektach pilotażowych.

W wystąpieniu prof. Andrzeja Ziębika oraz dr. Pawła Głady-
sza zwrócono uwagę na możliwości, jakie niesie zastosowania 
rachunku skumulowanego w analizach energetycznych i środo-
wiskowych różnych technologii wytwarzania energii elektrycznej. 
Takie systemowe podejście pozwala na uwzględnienie rzeczy-
wiście występujących powiązań pomiędzy wytwórcami energii 
elektrycznej i ciepła, systemem elektroenergetycznym oraz zwią-
zanymi z nimi poszczególnymi gałęziami przemysłu. Rozwiąza-
nie to może być z powodzeniem wykorzystane przy kreowaniu 
polityki energetyczno-klimatycznej naszego państwa, uwzględ-
niając model zrównoważonego rozwoju. Podejście to jest rów-
nież promowane w ramach Unii Europejskiej, co wskazuje na 
konieczność dostosowania w najbliższej przyszłości aktualnie 
stosowanych metodologii do nowych wymagań.

W wystąpieniu zwrócono uwagę, że wprowadzenie do krajo-
wego sektora energetycznego czystych technologii węglowych na 
przykładzie technologii tlenowego spalania węgla, a w tym wychwy-
tu i składowania dwutlenku węgla, daje duże możliwości redukcji 
emisji tego gazu do atmosfery, zarówno w ujęciu bezpośrednim 
jak i skumulowanym. Zwrócono również uwagę na postęp, wyra-
żony wzrostem przewidywanej sprawności netto, jaki dokonał się 
w ostatnich latach w zakresie technologii tlenowego spalania węgla, 
który po stronie polskiej w dużej mierze był wynikiem Projektu Stra-
tegicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. 
Zaapelowano również o podjęcie dalszych działań, w tym budowy 
układów demonstracyjnych w zakresie czystych technologii węglo-
wych oraz podjęcia prac badawczych związanych z utylizacją CO2 
oraz możliwością zastosowania technologii wychwytu CO2 w ukła-
dach kogeneracyjnych i wykorzystania biomasy.

Problematykę perspektyw zgazowania węgla w Polsce przed-
stawili prof. Tomasz Chmielniak oraz dr Aleksander Sobolewski. 
Strategicznym celem rozwoju i wdrożenia technologii naziemnego 
zgazowania węgla jest rozwój efektywnej substytucji importowa-
nych węglowodorów – gazu ziemnego i ropy naftowej, zarówno dla 
zastosowań energetycznych jak i chemicznych. Bezpieczeństwo 
energetyczne Polski, jej bilans handlowy w wymianie zagranicznej, 
a także interes krajowych producentów węgla, urządzeń górniczych 
i instalacji energetycznych wskazują, że wykorzystanie w tym celu 
łatwo dostępnych krajowych zasobów węgla powinno stanowić 
priorytet w kształtowaniu polityki energetycznej Polski w najbliż-
szych latach. Mocnymi atutami wdrażania technologii zgazowania 
węgla są względy środowiskowe i ekonomiczne. 

Doświadczenia Głównego Instytutu Górnictwa w podziem-
nym zgazowaniu węglai perspektywy komercjalizacji tego procesu 
w Polsce przedstawił prof. Krzysztof Stańczyk. Opisane szczegó-
łowo w prezentacji badania prowadzone w instalacjach labora-
toryjnych, w złożu w KWK Barbara oraz próby w skali pilotowej 
w KWK Wieczorek wskazały, że proces ten przebiegał w sposób 
stabilny i zgodny z założeniami, jest sterowalny i pozwalający na 

kształtowanie parametrów gazu, nie powoduje zagrożeń, w tym 
migracji gazów do czynnych wyrobisk kopalni. Przeprowadzone 
prace pozwoliły również na przygotowanie modelu matematycz-
nego georeaktora, koniecznych procedur udostępniania złoża, 
studiów wykonalności oraz projektów technicznych dla instalacji 
demonstracyjnej wraz z opracowaniem instalacji do wykorzystania 
gazów z instalacji podziemnego zgazowania węgla.  

Problematykę rozwoju ogniw paliwowych przedstawili prof. 
Jacek	Wańkowicz	oraz	mgr	Marek	Skrzypkiewicz.	Ogniwa	SOFC	
(ang.	Solid	Oxide	Fuel	Cell)	służą	do	bezpośredniej	konwersji	paliw	
stałych na energię elektryczną ze sprawnością do 70% w tempe-
raturach 500 - 900°C. Od lat 90-tych, rozwój technologii materia-
łowych	umożliwił	 rozwój	układów	SOFC	do	stadium	dostępności	
rynkowej.	Na	bazie	ogniw	SOFC	można	budować	wysokosprawne	
układy o mocy netto od kilkuset W do kilkuset MW. Potencjalnym 
rynkiem dla tej technologii są gospodarstwa domowe, dla których 
dedykowane	 są	 układy	mikrokogeneracyjne	w	 technologii	 SOFC	
o mocy elektrycznej netto od 700 W do 5 kW i sprawności wytwa-
rzania energii elektrycznej ok. 45% oraz powyżej 85% dla pracy 
w kogeneracji z ciepłem. Na świecie funkcjonuje niewielu produ-
centów tego typu układów, w Europie jest ich około 10, a w Japo-
nii 4 firmy, przy czym w Japonii zainstalowano już około 100 000 
układów mikrokogeneracyjnych, a Europie jest ich około 1000. 
Szacuje się, że za sprawą komercjalizacji nowych układów wyko-
rzystujących ogniwa paliwowe, wartość globalnego rynku układów 
mikrokogeneracyjnych osiągnie w 2019 roku 3,2 mld euro. Instytut 
Energetyki	 jest	krajowym	liderem	technologii	SOFC,	w	2015	roku	
zbudował i wykonał testy pierwszego polskiego układu mikrokoge-
neracyjnego	z	ogniwami	SOFC	w	ramach	Programu	Strategiczne-
go finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Węgiel i paliwa niskoemisyjne w gospodarce komunalnej 
były tematem ostatniej prezentacji przedstawionej przez dr. Alek-
sandra Sobolewskiego. W prezentacji przedstawiono różne moż-
liwe warianty ograniczenia emisji pochodzącej z ogrzewnictwa 
indywidualnego, akcentując w szczególności następujące głów-
ne obszary działań: możliwości wykorzystania lepszego paliwa, 
zastosowanie nowoczesnych urządzeń do spalania oraz szeroki 
program edukacji społeczeństwa. Wskazano na konieczną sy-
nergię wymienionych obszarów, która pozwoliłaby na uzyskanie 
oczekiwanych efektów środowiskowych przy akceptowanych 
społecznie kosztach. Szczegółowo przedstawiono rezultaty pro-
gramu	 badawczego	 finansowanego	 przez	 NCBiR	 i	 NFOŚiGW	
w zakresie zastosowania niskoemisyjnego, bezdymnego paliwa 
węglowego. Szczegółowo opisano rezultaty przeprowadzonych 
pięciu programów pilotażowych, wskazujących na efektywność 
spalania niskoemisyjnego węgla uszlachetnionego. 

Na zakończenie konferencji zorganizowano, poprowadzony 
przez dr. Henryka Majchrzaka, podsumowujący panel dyskusyjny, 
który odbył się z udziałem wszystkich prelegentów konferencji.

Wnioski z konferencji

Według założeń przygotowywanej polityki energetycznej 
Polski do roku 2050 węgiel pozostanie paliwem priorytetowym dla 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Założenie to 
wymaga odpowiedniego zaprojektowania nowego modelu rynku, 
umożliwiającego realizację inwestycji gwarantujących pokrycie ro-
snącego krajowego zapotrzebowania na  moc i energię elektryczną.
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Obecne wydobycie oraz posiadane przez polskie przedsię-
biorstwa górnicze zasoby węgla, zwłaszcza zasoby operacyjne, 
pozwalają na kolejnych kilkadziesiąt lat ich eksploatacji. Zasoby te 
są dobrze rozpoznane, obejmuje to około 75% całości zasobów, 
a ich zaleganie charakteryzuje się stosunkowo dobrymi wartościami 
ich parametrów – wartość opałowa, miąższość, małe nachylenie, 
głębokość pozyskania. Atrakcyjne pod względem górniczo-tech-
nicznym złoża węgla kamiennego wymagają jednak podniesienia 
efektywności przedsiębiorstw górniczych, decydującej o dalszym 
ich funkcjonowaniu na krajowym i europejskim rynku paliwowym.

Potencjał energetyczny i karbochemiczny węgla oraz jego 
rola w gospodarce energetycznej Unii Europejskiej wskazują na 
potrzebę wzmocnienia roli polskiego górnictwa w rozwoju czy-
stych technologii węglowych. Technologie te są w stanie wyelimi-
nować więcej emisji CO2 liczonej na jednostkę zainwestowanych 
nakładów niż odnawialne źródła energii, dlatego technologie te 
należy traktować jako poważny element w procesie realizacji ce-
lów polityki klimatycznej. Zastosowanie odpowiednich procesów 
i technologii pozwala ograniczyć do minimum oddziaływanie na 
środowisko procesu wydobycia i przetwarzania węgla.

Mimo istotnego udziału w produkcji elektryczności niektórych 
rodzajów technologii źródeł odnawialnych oraz przewidywanego 
wzrostu udziału w bilansie energetycznym technologii gazowych 
i jądrowych, węgiel pozostanie ważnym paliwem w bilansie ener-
getycznym kraju. Rozwój technologii węglowych spełniających 
kryteria ekologiczne, ekonomiczne i eksploatacyjne jest więc waż-
nym zadaniem dla podmiotów energetyki, ośrodków naukowych 
i przemysłu. Zwiększenie ich konkurencyjności wymaga: wzrostu 
sprawności (wyższe parametry, procesy suszenia, wykorzystanie 
ciepła niskotemperaturowego, doskonalenie kotłów i turbin oraz 
układu regeneracyjnego), optymalizacji procesów eksploatacji, 
wzrostu elastyczności jednostek wytwórczych. 

Wprowadzenie nowych technologii węglowych jest najbar-
dziej ekonomicznym sposobem redukcji emisji dwutlenku węgla, 
zatem konieczne jest prowadzenie dalszych badań zmierzających 
do doskonalenia technologii wychwytu dwutlenku węgla ze spalin 
w obszarze między innymi modelowania procesów, nowych sor-
bentów, instalacji pilotażowych, integracji z obiegiem cieplnym. 

Ośrodki naukowo-badawcze, instytucje projektowo-kon-
strukcyjne oraz przedsiębiorstwa wykonawcze w Polsce są 
przygotowane do opracowania i wprowadzenia do eksploatacji 
nowych technologii bloku kondensacyjnego odpowiadającego 
obecnym wymogom technologicznym i ekologicznym.

Zaawansowanie prowadzonych na całym świecie badań 
w zakresie spalania tlenowego węgla, zintegrowanego z wychwy-
tem dwutlenku węgla wskazuje na możliwości pełnej komercjalizacji 
tego procesu około roku 2025. Potwierdzają to liczne praktyczne 
testy prowadzone w wielu krajach na bazie obiektowych instalacji 
energetycznych. Nowe, szybko rozwijające się technologie pozy-
skiwania tlenu do spalania oraz coraz lepszej integracji całego pro-
cesu wskazują na pozytywne perspektywy rozwoju tej technologii 
produkcji energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem krajowych 
zasobów węgla kamiennego i brunatnego. Bogate doświadczenia 
krajowych instytucji naukowo-badawczych w obszarze spalania 
w tlenie oraz posiadana unikatowa baza laboratoryjna pozwalają na 
kontynuację prowadzonych w tym zakresie prac, zmierzających do 
budowy w kraju obiektów przemysłowych w tej technologii. 

Właściwości nowoczesnych technologii zgazowania wę-
gla oraz możliwości wykorzystania krajowej bazy surowcowej 

sprawiają, że pilne wdrożenie w kraju, w krótkiej perspektywie 
czasowej, dojrzałego rozwiązania komercyjnego powinno mieć 
charakter priorytetowy. Na tej podstawie będzie możliwe również 
rozwijanie własnych technologii, w tym również o charakterze li-
cencyjnym. Istotne jest również równoległe rozwijanie technologii, 
w których istnieją możliwości chemicznej sekwestracji dwutlenku 
węgla oraz jego wykorzystania jako surowca w kolejnych proce-
sach produkcyjnych. Wiedza, kompetencje i doświadczenia krajo-
wego sektora badawczo-rozwojowego pozwalają na praktyczne 
i skuteczne wsparcie procesu inwestycyjnego oraz dalszy rozwój 
technologii naziemnego zgazowania węgla w Polsce.

Doświadczenia Głównego Instytutu Górnictwa w podziem-
nym zgazowaniu węgla, zebrane zarówno w instalacjach labora-
toryjnych, jak i w realnych złożach w kopalniach wskazują na ce-
lowość kontynuacji prac. Przeprowadzone badania wskazały, że 
proces ten przebiegał w sposób stabilny i zgodny z założeniami, 
jest sterowalny i pozwalający na kształtowanie parametrów gazu, 
nie powoduje istotnych zagrożeń. Przeprowadzone prace pozwo-
liły również na przygotowanie koniecznych procedur udostępnia-
nia złoża, studiów wykonalności oraz projektów technicznych dla 
instalacji demonstracyjnej wraz z opracowaniem instalacji do wy-
korzystania gazów z instalacji podziemnego zgazowania węgla, 
które pozwalają na komercjalizację tego procesu w Polsce.

Ogniwa	paliwowe	SOFC	służące	do	bezpośredniej	konwersji	
paliw stałych na energię elektryczną, dzięki rozwojowi nowych tech-
nologii materiałowych, będą stanowiły istotny potencjał do rozwoju 
układów mikrokogeneracyjnych, w tym na potrzeby gospodarstw 
domowych. Rozwiązania te charakteryzują się dobrymi parame-
trami ekologicznymi, dając możliwości wykorzystania szerokiego 
zakresu rodzimych zasobów paliw. Polskie ośrodki naukowo-ba-
dawcze posiadają wysokie kompetencje do dalszego rozwoju tej 
technologii. Uzasadnione jest więc finansowe wspieranie istotnie 
już zaawansowanych prac w celu ich pełnej komercjalizacji.

Sprawą priorytetową staje się ograniczenie w kraju emisji 
z ogrzewnictwa indywidualnego. W tym celu konieczne są długo-
falowe działania wielotorowe, obejmujące w szczególności: 
•	 wykorzystanie	nowych	paliw	niskoemisyjnych,	
•	 eliminację	 spalania	 mułów	 węglowych	 w	 ogrzewalnictwie	

komunalnym i odpadów w gospodarstwach domowych, 
•	 zastosowanie	nowoczesnych	urządzeń	do	spalania	oraz	
•	 szeroki	program	dalszej	edukacji	społeczeństwa.	

Wskazano na konieczną synergię wymienionych obszarów, 
która pozwoliłaby na uzyskanie oczekiwanych efektów środowisko-
wych, przy akceptowanych społecznie kosztach. Rezultaty progra-
mu	badawczego	finansowanego	przez	NCBiR	 i	NFOŚiGW	w	za-
kresie zastosowania niskoemisyjnego, bezdymnego paliwa węglo-
wego, a w tym przeprowadzone programy pilotażowe, wskazują na 
wysoką efektywność spalania niskoemisyjnego węgla uszlachetnio-
nego. Technologie produkcji takiego węgla są gotowe do przemy-
słowego wdrożenia i mają wysoki potencjał koniecznej do uzyska-
nia akceptacji społecznej dla jego powszechnego zastosowania. 

Aktualne i ważne pozostają również wnioski z konferencji 
zorganizowanej w roku 2015 przez Polski Komitet Światowej Rady 
Energetycznej w sprawie potrzeby dalszego rozwoju w Polsce 
technologii wysokosprawnej kogeneracji oraz magazynowania 
ciepła, których wykorzystanie miałoby kluczowy wpływ na efek-
tywne ograniczenie dotkliwego problemu niskiej emisji w kraju.


