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PROGRAM STRATEGICZNY 
DLA  ENERGETYKI 

Od maja 2010 do listopada 2015 realizacja strategicznego 

programu badań naukowych i prac rozwojowych 

Zaawansowane technologie pozyskiwania energii – 

udzielone dofinansowanie blisko 300 mln. zł 

4 zadania badawcze, z których aż 3 dotyczyły tzw. 

CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH 

Opracowano rozwiązania, które ułatwiają ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza oraz osiągniecie celów UE określonych 
w Strategii 3 x 20:  

• poprawa efektywności energetycznej o 20%,  

• zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%, 

• redukcja emisji CO2 o 20% w łącznym bilansie UE do 2020 r., 
w odniesieniu do 1990 r. 



Liderzy konsorcjów: 

1. Politechnika Śląska,  

2. Politechnika Częstochowska, 

3. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

oraz inni wykonawcy: 

Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, 

Politechnika Krakowska, Instytut Energetyki, Główny Instytut Górnictwa - PIB, 

Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,  

• RAFAKO S.A., Foster-Wheeler Polska Sp. z o.o.; 

• spółki grupy TAURON (w tym z obszaru wytwarzania energii oraz wydobycia węgla), 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (El. Turów); 

• Katowicki Holding Węglowy; 

• KGHM Polska Miedź S.A., Grupa Azoty, 

Realizacja –  konsorcja 
naukowo-przemysłowe  



ZB-1 BLOKI „50+”  

Główny cel - zwiększenie sprawności 

wytwarzania energii w klasycznych blokach 

energetycznych (z CCS) zasilanych 

paliwami stałymi (węglem i biomasą 

toryfikowaną).  

DOFINANSOWANIE BLISKO 70 mln. zł 

Kierownik  

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak  

ZB-2 OKSYSPALANIE 

Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów 

pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO 2.  

DOFINANSOWANIE BLISKO 80 mln. zł 

Kierownik  

prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, obecny Dyrektor 

Centrum Energetyki AGH.  



Zgazowanie podziemne i naziemne, wytwarzanie 

paliw płynnych i produktów chemicznych. 

UDZIELONE DOFINANSOWANIE BLISKO 80 mln. zł 

Kierownik  

prof. dr hab. inż. Andrzej Strugała 

ZB-3 ZGAZOWANIE WĘGLA  



Centrum Czystych Technologii Węglowych – 

innowacyjne laboratoria badawcze powstałe 

w ramach wspólnego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego Głównego Instytutu 

Górnictwa (GIG) w Katowicach oraz 

Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla 

(IChPW) w Zabrzu. 

 

DOFINANSOWANIE blisko 162 mln. zł 

 

Laboratoria pozwalają na prowadzenie 

różnego rodzaju badań w obszarze czystych 

technologii węglowych. Finansowane 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka (środki z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego) z puli 

2007-2013. 

Od 2016 r. także finansowanie z NCBR – 

w ramach programu krajowego PANDA 2 

 

DOFINANSOWANIE NCBR 3,57mln. zł 



Niskoemisyjne innowacyjne technologie rekonstrukcji elektrowni 
węglowych z blokami o mocy 200 MW 

DUO-BIO 

Kierownik projektu:   

dr inż. Tomasz Golec – Instytut Energetyki  

Data rozpoczęcia projektu:  2014-01-01 

Data zakończenia projektu:  2016-12-31 

Pozostali członkowie konsorcjum: 

• Biuro Studiów, Projektów i Realizacji "Energoprojekt - Katowice" S.A., 

• Politechnika Śląska, 

• RAFAKO S.A. 

 

Wartość dofinansowania NCBR 5 059 526 PLN 

Finansowanie NCBR – Program Badań Stosowanych II 
 



Zastąpienie dwóch 

wyeksploatowanych bloków 

energetycznych o mocy rzędu 

200 MWe każdy, innowacyjną 

technologią DUOBLOK o mocy 

elektrycznej turbozespołu ok. 

500 MWe oraz dwóch 

sprzężonych wzajemnie kotłów 

BP-680 na parametry ultra-

nadkrytyczne:  

Temperatura 600/610˚C,  

Ciśnienie 28,5 MPa. 

Sprawność netto bloku 44%  

Korzyści środowiskowe (mniejsze emisje do powietrza, odpady, 

woda i inne), niższe jednostkowe koszty eksploatacyjne. 

DUOBLOK 

Źródło: materiały Instytutu Energetyki 



• Moc 50 MWe 

• Kocioł z ciekłym odprowadzeniem żużla OB-180 

• Parametry pary: temperatura 515˚C , ciśnienie 7 MPa. 

Sprawność netto 31,5%. 

BIOBLOK 

Źródło: materiały Instytutu Energetyki i "Energoprojekt - Katowice" S.A. 

Zastąpienie obecnych 

ciągów 

technologicznych 

współspalania biomasy 

dedykowanym blokiem 

energetycznym 

przystosowanym do 

spalania zróżnicowanej 

biomasy rolnej w kotle 

pyłowym. 



Projekt 200+ dedykowany jest nowatorskiej modernizacji w celu 

dostosowaniu bloków parowych podkrytycznych klasy 200 MWe 

opalanych węglem kamiennym lub węglem brunatnym 

do przewidywanych, zmieniających się warunków ich eksploatacji 

w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) i wymogów 

środowiskowych.  

Zakłada się, że wypracowane w ramach Programu 200+ 

rozwiązania będą mogły być zastosowane również w innych 

blokach parowych, w szczególności w blokach podkrytycznych 

klasy 500 MWe i klasy 360 MWe. 

Koncepcja projektu Bloki 200+ 



  

 

Projekty  realizowane w ramach I konkursu 

polsko-japońskiej współpracy badawczej 

Dofinansowanie 2 projektów 782 000 PLN: 

 

Wykorzystanie węgli brunatnych w procesie zgazowania 

fluidalnego dla wysokoefektywnej produkcji gazu syntezowego.  

 

Charakterystyki Suszenia Polskich Węgli Brunatnych: 

Zwiększenie efektywności elektrowni opalanych  węglem  

brunatnym poprzez innowacyjny system suszenia węgla parą 

przegrzaną. 



Zainteresowanie zagraniczne 

Wybrane zagraniczne prezentacje projektów energetycznych finansowanych przez NCBR: 

Tokio, Japonia – listopad 2011, 

Sarajevo, Bośnia i Hercegowina oraz Wiedeń, Austria – wrzesień/październik 2012, 

Ankara, Turcja – kwiecień 2013, 

9-10 lutego 2015 roku – Stambuł, Turcja  - World Clean Coal Conference Turkey & Eurasia 

zaprezentowano doświadczenia zdobyte podczas realizacji strategicznego programu badań 

naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. 

10 września 2015 r. delegacja pod przewodnictwem Ministra Środowiska i Wody 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich dra Rashida Bin Fahada odwiedziła w Instytucie 

Energetyki jedną z  instalacji badawczych ww. programu. 

Podczas paryskiej konferencji klimatycznej 9 grudnia 2015 r. odbyła się sesja dot. czystych 

technologii węglowych, w której uczestniczyli m.in.: 

prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak – Dyrektor Centrum Energetyki AGH w Krakowie, 

dr inż. Aleksander Sobolewski – Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.  



Wnioski 

• Projekty w zakresie CTW w Polsce pozwalają na prowadzenie badań w istniejących 

elektrowniach, chociaż nie ma obiektu o skali przemysłowej dedykowanego dla badań. 

• Zainteresowanie prowadzonymi w Polsce badaniami wykracza poza obszar UE. 

• Polską specjalnością w ramach KIC (Knowledge and Innovation Community 

Innoenergy) są czyste technologie węglowe. KIC są finansowane przez European 

Institute of Innovation and Technology. 

• Poza granicami Polski wybudowano węglowe bloki energetyczne z polskimi kotłami, 

które obecnie po przepracowaniu kilkudziesięciu lat wymagają modernizacji lub 

wymiany. 

• Jest wiele krajów świata zainteresowanych rozwojem CTW i wykorzystaniem węgla, 

jako paliwa. 



Dziękuję 
za uwagę 


