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A b s t r a c t. The paper presents the R&D Project dealing with coal gasification. The Project is

implemented within the frame of the Strategic Programme of Scientific Research and Develop-

ment Work called Advanced technologies for energy acquisition. The Authors present major

tasks connected with the Project as well as its anticipated results. A special emphasis is put on

problems connected with creating a database of hard and brown coals for coal gasification.
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W najbli¿szych dziesiêcioleciach, podobnie jak obec-
nie, wêgiel kamienny i brunatny stanowiæ bêd¹ podstawê
bezpieczeñstwa energetycznego Polski. Wynika to z du-
¿ych zasobów tych surowców i ograniczonych zasobów
wêglowodorów oraz rozwiniêtego przemys³u wydobyw-
czego. Jednoczeœnie jednak zobowi¹zania Polski wobec
Unii Europejskiej i wymogi stosownych dyrektyw unij-
nych zmuszaj¹ nasz kraj do ograniczenia niekorzystnego
wp³ywu sektora energetycznego na œrodowisko naturalne i
klimat. Podstawowym sposobem spe³nienia tych wymo-
gów jest wdro¿enie nowoczesnych technologii wêglowych,
do których zaliczyæ mo¿na m.in.:

� wysokosprawne, zeroemisyjne bloki wêglowe zinte-
growane z wychwytem CO2 ze spalin;

� spalanie tlenowe wêgla w kot³ach py³owych i flu-
idalnych zintegrowane z wychwytem CO2;

� zgazowanie wêgla oraz wytwarzanie paliw i energii
z biomasy, odpadów rolniczych itp.

Tym w³aœnie technologiom poœwiêcony zosta³ Strate-
giczny Program Badañ Naukowych i Prac Rozwojowych
pt. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, fi-
nansowany przez Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju
(NCBiR). Jednym z zadañ w ramach tego programu jest
opracowanie technologii zgazowania wêgla dla wysoko-
efektywnej produkcji paliw i energii. Jego realizacjê roz-
poczê³o w maju Konsorcjum Naukowo-Przemys³owe Zga-

zowanie Wêgla, w którego sk³ad wesz³y: Akademia Górni-
czo-Hutnicza w Krakowie (lider projektu), G³ówny Insty-
tut Górnictwa w Katowicach, Instytut Chemicznej Prze-
róbki Wêgla w Zabrzu i Politechnika Œl¹ska w Gliwicach
(partnerzy naukowi) oraz Katowicki Holding Wêglowy S.A.,
KGHM Polska MiedŸ S.A., Tauron Polska Energia S.A.,

Po³udniowy Koncern Energetyczny S.A., Po³udniowy Kon-
cern Wêglowy S.A. i ZAK S.A. (partnerzy przemys³owi).

Podstawowym celem projektu jest okreœlenie prioryte-
towych kierunków rozwoju technologii wêglowych, co po-
winno umo¿liwiæ opracowanie racjonalnej polityki oraz
podjêcie strategicznych decyzji dotycz¹cych rozwoju czys-
tych wêglowych technologii energetycznych, dywersyfi-
kacji bazy surowcowej dla przemys³u chemicznego oraz
zwiêkszenia bezpieczeñstwa energetycznego kraju po-
przez wykorzystanie produktów powstaj¹cych w proce-
sach zgazowania wêgla.

Jako g³ówne rezultaty realizacji projektu nale¿y wy-
mieniæ:

� opracowanie i weryfikacjê w skali pilotowej proce-
sów podziemnego i powierzchniowego (ciœnienio-
wego) zgazowania wêgla,

� opracowanie dla warunków krajowych strategicz-
nych kierunków rozwoju czystych technologii
wêglowych wykorzystuj¹cych procesy zgazowania
w energetyce i chemii,

� opracowanie dokumentacji procesowej uk³adów sta-
nowi¹cych podstawê do budowy krajowych instala-
cji demonstracyjnych obejmuj¹cych instalacje zga-
zowania powierzchniowego i podziemnego.

Ca³oœæ problematyki badawczej projektu podzielono
na 8 tematów badawczych, nad którymi merytoryczny nad-
zór pe³ni¹ poszczególni partnerzy naukowi:

� temat nr 1 – Opracowanie szczegó³owej bazy danych

wêgli krajowych dla procesu zgazowania (koordy-
nowany przez prof. dr. hab. in¿. Jerzego Klicha,
AGH);

� temat nr 2 – Opracowanie i weryfikacja w skali pilo-

towej technologii ciœnieniowego zgazowania wêgla
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w reaktorze z cyrkuluj¹cym z³o¿em fluidalnym przy

wykorzystaniu CO2 jako czynnika zgazowuj¹cego

(koordynowany przez mgr. in¿. Andrzeja Czaplic-
kiego, IChPW);

� temat nr 3 – Opracowanie i weryfikacja w skali pilo-

towej technologii podziemnego zgazowania wêgla

(koordynowany przez prof. dr. hab. in¿. Krzysztofa
Stañczyka, GIG);

� temat nr 4 – Opracowanie modeli symulacyjnych dla

projektowania i optymalizacji uk³adów kogeneracji i

produkcji energii elektrycznej na bazie podziemnego

zgazowania wêgla (koordynowany przez doc. dr. hab.
in¿. Jana Wachowicza, GIG);

� temat nr 5 – Opracowanie modeli symulacyjnych dla

projektowania i optymalizacji uk³adów produkcji

paliw gazowych i ciek³ych na bazie ciœnieniowego

zgazowania wêgla (koordynowany przez dr. in¿. To-
masza Chmielniaka, IChPW);

� temat nr 6 – Opracowanie dla warunków krajowych

mapy rozwi¹zañ technologicznych (koordynowany
przez dr. Stanis³awa Poradê, AGH);

� temat nr 7 – Opracowanie projektów technologicz-

nych uk³adów stanowi¹cych podstawê do budowy

krajowych instalacji demonstracyjnych (koordyno-
wany przez mgr. in¿. Jerzego Œwi¹drowskiego, GIG);

� temat nr 8 – Kompleksowa ocena i wybór strategicz-

nych kierunków zgazowania wêgla (koordynowany
przez dr. Krzysztofa Kwaœniewskiego, AGH).

Projekt bêdzie realizowany w latach 2010–2015. Jego
ca³kowity bud¿et obejmuje dofinansowanie z NCBiR
(80 mln z³) oraz wk³ad w³asny partnerów przemys³owych
wynosz¹cy ok. 9,8 mln z³. Na poziomie strategicznym pro-
jektem zarz¹dza komitet steruj¹cy, na którego czele stoi
prof. dr hab. in¿. Antoni Tajduœ, rektor AGH. W sk³ad
komitetu wchodz¹ ponadto: rektor Politechniki Œl¹skiej,
dyrektorzy GIG i IChPW, przedstawiciel NCBiR, prezesi
wszystkich przedsiêbiorstw przemys³owych wchodz¹cych
w sk³ad konsorcjum oraz prezes PGE KWB Be³chatów.
Nadzór nad merytoryczn¹ wartoœci¹ tworzonych rozwi¹-
zañ i realizacj¹ za³o¿onych celów pe³ni komitet nadzoru
projektu, którego cz³onkami s¹: prof. dr hab. in¿. Piotr
Czaja (AGH), prof. dr hab. in¿. Marian Taniewski (PŒl)
oraz prezes Stanis³aw Tokarski (PKE S.A.). Dodatkowo
grono to wspierane jest przez grupê 28 niezale¿nych eks-
pertów krajowych i zagranicznych, wybitnych specjali-
stów w dziedzinach zwi¹zanych z tematyk¹ projektu z
Uniwersytetu Technicznego w Clausthal, Uniwersytetu Po-
³udniowego Illinois w Carbondale, Wy¿szej Szko³y Górni-
czej – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, Polskiej
Akademii Nauk, Politechniki Wroc³awskiej, Politechniki
Czêstochowskiej, Politechniki Œl¹skiej, Politechniki War-
szawskiej, Politechniki Poznañskiej oraz Akademii Górniczo-

Hutniczej. Za planowanie operacyjne i realizacjê projektu
odpowiada dr hab. in¿. Andrzej Struga³a – prof. AGH.

Dla czytelników Przegl¹du Geologicznego szczegól-
nie interesuj¹ce wydaæ siê mog¹ zagadnienia zwi¹zane z
opracowaniem szczegó³owej bazy danych krajowych wêgli
do procesu zgazowania, które obejmuj¹ kilka tematów ba-
dawczych. W ramach pierwszego z nich opracowane zo-
stan¹ kryteria weryfikacji krajowej bazy wêgli kamiennego
i brunatnego na potrzeby zgazowania. Wykonane te¿ bêd¹
badania standardowych i niestandardowych w³aœciwoœci
wêgli w aspekcie ich przydatnoœci do procesu zgazowania.
Sprecyzowane zostan¹ kryteria technologiczne i œrodowi-
skowe zgazowania wêgla ze struktur podziemnych i eks-
ploatacji otworowej w powi¹zaniu z analiz¹ doœwiadczeñ
eksperymentalnych. Przeprowadzona bêdzie ocena kosz-
tów pozyskania i udostêpnienia z³ó¿ wêgli kamiennego i bru-
natnego na potrzeby podziemnego i naziemnego zgazowa-
nia. Dokonana równie¿ zostanie analiza strategii rozwoju
górnictwa wêgla kamiennego pod k¹tem mo¿liwoœci roz-
woju technologii zgazowania wêgla z uwzglêdnieniem uwa-
runkowañ wynikaj¹cych z bezpieczeñstwa energetycznego
Polski, a tak¿e efektywnoœci ekonomicznej tego procesu.

Drugi obszar badawczy dotyczy uwarunkowañ górni-
czych i œrodowiskowych procesu podziemnego zgazowa-
nia wêgla. Analizie, wspomaganej modelowaniem proce-
sów geogazotermicznych, poddane zostan¹ wymagania
górnicze i œrodowiskowe, które proces zgazowania wêgla
musi spe³niaæ. Pod uwagê zostan¹ tak¿e wziête zarówno
uwarunkowania technologiczne, jak i zwi¹zane z przygo-
towaniem pok³adu wêgla do jego podziemnego zgazowania.

Na podstawie wyników wspomnianych wczeœniej ba-
dañ i analiz opracowana zostanie krajowa baza surowcowa
wêgli kamiennego i brunatnego na potrzeby zgazowania.
Ponadto zdefiniowane zostan¹ kryteria jej weryfikacji z
uwzglêdnieniem wyników technologicznej oceny przydat-
noœci tych wêgli do zgazowania. Na tej podstawie po-
wstan¹ tzw. paszporty z³o¿owe uwzglêdniaj¹ce równie¿
aspekty formalnoprawne w zakresie ochrony œrodowiska
naturalnego.

Prace zwi¹zane z tym tematem koordynowane bêd¹
przez prof. dr. hab. in¿. Jerzego Klicha z Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie. Oprócz AGH w pracach uczestni-
czyæ bêd¹ tak¿e G³ówny Instytut Górnictwa w Katowi-
cach, Instytut Chemicznej Przeróbki Wêgla w Zabrzu, Po-
³udniowy Koncern Wêglowy S.A. oraz KGHM Polska
MiedŸ S.A. Planuje siê równie¿ w³¹czenie do prac Pañ-
stwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Insty-
tutu Badawczego w Warszawie.

Rezultaty uzyskane w trakcie realizacji projektu ukazy-
waæ siê bêd¹ na ³amach specjalistycznych czasopism
naukowo-technicznych, w tym tak¿e Przegl¹du Geologicz-

nego. Bêd¹ równie¿ prezentowane na stronie internetowej
www.zgazowaniewegla.agh.edu.pl.
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