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Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW)  

 
Centrum Czystych Technologii Węglowych to 

innowacyjne laboratoria badawcze powstałe w ramach 

wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego Głównego 

Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach oraz Instytutu 

Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) z Zabrza. 

 

Inwestycja została sfinansowana ze środków Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, 

Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 

Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.  

 

 

Część technologiczna 

Zabrze 

Laboratoria badawcze  

Katowice 

Część technologiczna 

Mikołów 
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Podział metod wydobycia węgla 

Technologie 
górnicze  

Klasyczne  

Wydobycie 
metodą 

odkrywkową 

Wydobycie 
metodą 

głębinową 

Niekonwencjonalne  

Podziemne 
zgazowanie 

węgla  
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Krajowe warunki geologiczno  - górnicze złóż węgla kamiennego 

Zmiana średniej głębokości eksploatacji  

w kopalniach węgla kamiennego w latach 1960-2012 
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Wzrost zagrożeń naturalnych 

Wzrost kosztów wydobycia 
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 Podziemne zgazowanie węgla (PZW)  

jest to sposób eksploatacji złóż węgla 

polegający na zamianie węgla bezpośrednio 

w miejscu jego zalegania (in-situ) na gaz o 

składzie kwalifikującym go do przemysłowego 

stosowania (H2, CO, CH4) 

 

 PZW nie jest technologią nową, lecz 

ewoluującą na przestrzeni dziesiątek lat 

 

 W ostatnich latach technologa PZW 

przechodzi znaczącą transformację z powodu 

nowych rozwiązań technologicznych, 

prowadzonych badań oraz światowej 

wymianie doświadczeń 

Podziemne zgazowanie węgla 
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Tłoczenie powietrza/tlenu 

Odbiór gazu 
Produkcja energii 

elektrycznej lub paliw 

płynnych 

Poziom 

wodonośny 
Otwór 

tłoczący 
Otwór produkcyjny 

Skały nadkładu 

Pokład węgla 

Skały spągu 

Ciśnienie hydrostatyczne 

ograniczające zgazowanie 

do pokładu węgla 

Reaktor  PZW 

Idea procesu PZW 
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Zastosowanie technologii PZW 

W stosunku do aktualnie stosowanych górniczych metod 

eksploatacji bilansowych złóż węgla, technologię PZW 

rozważa się jako: 

 metodę uzupełniającą (zgazowanie pokładów głęboko 

zalegających (do 2000 m), resztkowych, zgazowanie 

niewybranych parceli, itp.) 

 metodę alternatywną celem ograniczenia lub 

wyeliminowania prac górniczych na dole 
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Gaz z procesu PZW: Kierunki wykorzystania 

Gaz z procesu 

PZW 
•Cykle zintegrowane (CC) 

•CHP 

•Energetyka rozproszona 

•Ciepłownie 

•Rafinerie 

•Turbiny gazowe 

•Ogniwa paliwowe 

•Diesel F-T 

•SNG 

•Metanol 

•DME 

•Amoniak i mocznik 

Energetyka  

Wodór 

Paliwa 

Synteza chemiczna 
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Zalety technologii PZW 

 

 Częściowa lub całkowita eliminacja robót górniczych  

    i ograniczenie tzw.  „czynnika ludzkiego” 

 Redukcja nakładów inwestycyjnych (CAPEX) i kosztów  

    eksploatacyjnych (OPEX) 

 Możliwość eksploatacji pokładów, których wydobycie metodami 

   górniczymi jest nieopłacalne lub zaniechane ze względów  

   bezpieczeństwa 

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

 Redukcja ilości powstających odpadów stałych zarówno  

    z  procesów wydobywczych (kamień) jak i energetycznego  

    wykorzystania gazu  (popioły lotne, pyły, żużle) 
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Potencjalnie słabe strony technologii PZW 
 
 

 

 Problemy legislacyjne i koncesyjne 

 Zapewnienie ciągłości produkcji i stałej jakości gazu 

 Potencjalne negatywne oddziaływanie procesu na 

   środowisko naturalne 

 Akceptacja społeczna 
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Czyste Technologie Węglowe: miejsce PZW 

Wykorzystanie 

energetyczne 

Znaczące 

ograniczenie ilości 

Wydobycie 

węgla 

Transport i 

składowanie 

Produkcja 

energii 

Zagospodarowanie 

pozostałości 

Czyste Technologie Węglowe: 

technologie zaprojektowane w celu 

poprawy skuteczności wydobycia, 

przeróbki, przetwarzania oraz 

utylizacji węgla i zwiększenia 

akceptowalności tych procesów z 

punktu widzenia wpływu na 

środowisko naturalne.  
         
Źródło: Clean Coal Technologies. Options for future. 

OECD/IEA, 1993 
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Światowy potencjał technologii PZW 

Światowe rezerwy bilansowe węgla wynoszą obecnie ok. 860 mld ton 
Szacuje się, że ze względu na miejsce i głębokość występowania, prawie 95% wszystkich 
znanych zasobów znajduje się obecnie poza zasięgiem górnictwa konwencjonalnego 

Światowy potencjał technologii PZW szacuje się obecnie na około 600 mld ton węgla 

Światowe rezerwy bilansowe Światowe zasoby całkowite 

860 Gt 

węgla 

18 000 Gt 

węgla 
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Instalacje pilotowe PZW w świecie 

I kilkadziesiąt eksperymentów zgazowania w 

złożu w różnych częściach świata… 



14 

Firmy oferujące technologię PZW 

Carbon Energy (AUSTRALIA):  

instalacje pilotowe w Bloodwood Creek (2 letnia 

eksploatacja złoża technologią KeySeam; aktualnie 

projekty demonstracyjne PZW w Chinach 

Syngas Power (AUSTRALIA):  

aktualnie trwa realizacja projektów w Chinach, Wielkiej 

Brytanii i Japonii.  

Ergo Exergy (KANADA):  

realizacja projektów w RPA (Eskom), Indiach,  

Australii i Kanadzie 
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Instalacja pilotowa Bloodwood Creek: Carbon Energy, Australia 
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Instalacja pilotowa Bloodwood Creek: Carbon Energy, Australia 

• This PowerPoint contains gridlines that indicate the 
position of the bezels on the 9-segment screen in 
the 18th floor auditorium.

• You should aim to avoid horizontal gridlines cutting 
through your text. This can be adjusted by moving 
the text box, adjusting line spacing, changing the 
size of the text, or all three.

• Once your PowerPoint is complete, go into the slide 
master and remove the gridlines from the first 
slide. This will remove them from all slides in your 
presentation.

Trial Summary

30m

30m

Panel 1
Oct 2008 – Aug 2010

Panel 2
Mar 2011 – Oct 2012

Panels gasified 10,000–13,000t coal      
Cavities ~ 8000m3

Bloodwood Ck UCG Pilot site

550m
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Kraje i firmy rozwijające technologię PZW: Chiny 

Międzynarodowa organizacja UCG Association szacuje, że na terenie 

Chin zlokalizowanych jest aktualnie około 30 projektów PZW, 

znajdujących się w różnych fazach przygotowań.  

 

Nowy projekt PZW zatwierdzony przez rząd chiński w Zagłębiu Haoqin, 

w Środowej Mongolii, Realizacja przez Zhengzhou Coal Industry Group 

wspólnie z firmą Carbon Energy, która na bazie swojej technologii ma 

zbudować instalację demonstracyjną. 
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Światowe zainteresowanie technologią PZW: Przyczyny 

Globalne wyzwania energetyczne 

• Dostępność do „taniej” energii 

• Bezpieczeństwo energetyczne 

• Ograniczenie wpływu na środowisko 

 

PZW wpisuje się we wszystkie elementy 

tzw. „Trylematu energetycznego” 

Środowisko 

Bezpieczeństwo 

energetyczne 

Koszt 

energii 

Trylemat 

energetyczny 
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Projekty GIG w obszarze rozwoju technologii PZW 

HUGE 

2007 - 2010

„Opracowanie technologii zgazowania węgla dla 

wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej ”

2010 - 2015

HUGE2 

2011 - 2014

TOPS

2013 - 2016

COGAR

2013 - 2016

Źródła finansowania:

Fundusz Badawczy Węgla i Stali

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

(NCBiR)

7 Program Ramowy Coal2Gas

2014 - 2017



20 

Reaktor bezciśnieniowy do badań procesu PZW: CCTW Mikołów  

Parametry techniczne: 

 typ węgla: brunatny, kamienny  

 długość złoża:  do 7 m 

 ciśnienie zgazowania: do 0.5 bar 

 temperatura: do 1600 0C  

 nachylenie złoża: 0, 15, 30 , 45 0 

 
a) 

 

 
b) 

 
c) 
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Przygotowanie złoża węgla do badań 
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Projekty GIG w obszarze PZW: KD Barbara 

PROJEKT HUGE – ETAP 2 
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Prace badawcze nad technologią PZW finansowane przez NCBR 

Realizacja Projektu na podstawie zawartej z NCBiR 4 maja 2010 r. umowy 
nr SP/E/3/7708/10 na wykonanie Zadania Badawczego pt.: „Opracowanie 
technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji 
paliw i energii elektrycznej” - realizowanego w ramach strategicznego 
programu badań naukowych i prac rozwojowych NCBiR pt.: „Zaawansowane 
technologie pozyskiwania energii” 
 
 
Partnerzy Naukowi: 

Akademia Górniczo–Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (Lider Projektu), 

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, 

Politechnika Śląska w Gliwicach. 

Partnerzy Przemysłowi: 

Katowicki Holding Węglowy w Katowicach, 

KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, 

TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach, 

Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach, 

Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie,  

ZAK Spółka Akcyjna w Kędzierzynie Koźlu 
 

http://www.agh.edu.pl/
http://www.khw.pl/
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Koncepcja instalacji pilotowej PZW: KWK Wieczorek 

http://www.biznesowaturystyka.pl/typo3temp/pics/4a2c82ef6b.jpg
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Część naziemna instalacji (oczyszczanie gazu) 
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Próba pilotowa PZW w Kopalni Wieczorek (2014): Rezultaty 

Średnie parametry technologiczne trwającego 53 dni procesu 
przedstawiają się następująco: 

  Wartość opałowa gazu: 3,5 – 5,0 MJ/m3  

   Prędkość zgazowania węgla – ok. 200 kg/godz. 

   Wydatek gazu procesowego – ok. 680-800 m3 /godz. 

   Efektywność zgazowania  - ok.3 600 m3/tonę węgla 

 Temperatura gazu na wylocie z georeaktora – ok. 470-520 OC 

W ciągu 53 dni trwania eksperymentu, zgazowano około 

250 ton węgla i wytworzono około 900 000 m
3
 gazu 
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Wykorzystanie gazu z PZW: Analiza opcji 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że 

istnieją możliwości zastosowania gazu 

niskokalorycznego w następujących 

układach energetycznych: 

 współspalania z węglem w kotłach 

fluidalnych 

 spalania w kotłach gazowych ze 

stabilizacją wartości opałowej  

 spalania w silnikach gazowych 

 spalania w turbinach gazowych z 

zewnętrzną komorą spalania 
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Projekt budowy instalacji demonstracyjnej PZW: Założenia 

 Moc instalacji:      20 MW 

 Prędkość zgazowania (węgiel Q=25 MJ/kg):  6,5 Mg/h 

 Produkcja gazu (Q=4,6 MJ/m3):    18 450 m3/h 

 Czynnik zgazowujący - powietrze:  13 000 m3/h 

 Sprawność energetyczna konwersji węgla:  0,60 
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Podsumowanie 

 

 Po wielu latach badań w różnych częściach świata, technologia PZW znajduje się 

obecnie na progu dojrzałości technologicznej do zastosowania przemysłowego 

 Ze względu na bezpieczeństwo technologiczne i środowiskowe 

przedsięwzięcia kluczowe jest ścisłe spełnienie wymaganych kryteriów wyboru 

lokalizacji instalacji PZW  

 Spalanie i współspalanie gazu w instalacjach energetycznych (kotły, turbiny i 

silniki gazowe) stanową najkorzystniejsze opcje  wykorzystania produktów 

PZW na obecnym etapie rozwoju technologii 

 Zaangażowanie osób z kręgów legislacyjnych jest konieczne od wczesnych 

etapów prac nad wdrożeniem technologii 

 Budowa instalacji w skali demonstracyjnej stanowi niezbędny krok na drodze do 

przemysłowego zastosowania technologii PZW w Polsce 

 

 



Dziękujemy za uwagę 
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