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Węgiel jest jednym z głównych surowców energetycznych Unii Europejskiej. W Polsce 96% energii 
wytwarza się przy udziale tego surowca. Obowiązek ograniczenia emisji CO

2
, wynikający z postanowień 

Pakietu Energetyczno-Klimatycznego stanowi dla krajowej  energetyki ogromne wyzwanie. Konsorcjum 
ZAK S.A. oraz PKE S.A. ma szansę przyczynić się do rozwoju czystych technologii węglowych w Polsce 
i całej Europie.

Alicja Stronciwilk

Węglowa przyszłość Polski

Projekt ZAK/PKE, w odróżnieniu od 
innych projektów nie tylko dostarczy energię 
elektryczną i ciepło, ale pozwoli dodatkowo na 
produkcję surowców chemicznych, w tym głów-
nie metanolu. Projekt już w fazie demonstracyjnej 
zapewni produkcję gazu syntezowego w ilości 
wystarczającej dla wyprodukowania 0,5 mln ton 
metanolu w skali roku. Wyeliminuje to w Polsce 
potrzebę importu surowca z zagranicy i w pełni 
zaspokoi polskie zapotrzebowanie przemysłu 
na ten produkt. ZAK, jako pierwsza fi rma w 
Polsce będzie produkować tę substancję na skalę 
przemysłową. 

Połączenie energetyki z chemią ma na celu 
zniwelować negatywne oddziaływanie na śro-
dowisko przy jednoczesnym  zwiększeniu efek-

tywności działalności biznesowej. Opłacalność 
projektu wynika z  zeroemisyjności kompleksu 
- uczestnicy konsorcjum: ZAK S.A. oraz PKE 
S.A. nie będą musieli nabywać uprawnień do 
emisji CO

2
 i za nie płacić. Odejdą tym samym 

ogromne koszty. Poza tym będą im jeszcze przy-
sługiwały uprawnienia, które otrzymają z UE 
na sfi nansowanie części projektu i jego przyszłą 
eksploatację. Ta inwestycja jest opłacalna dla 
wszystkich. Wytworzone zostaną energia i ciepło 
bez emisji CO

2
. To jest wielki postęp i krok do 

tego, żeby inni producenci energii poszli w ślady 
ZAK/PKE. 

Innowacja
Dzięki innowacyjnemu zintegrowaniu in-

stalacji zgazowania węgla (IGCC) oraz systemu 
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla 
(CCS) kompleks będzie wytwarzać nie tylko ener-
gię elektryczną i ciepło, ale również gaz syntezowy 
- substytut gazu ziemnego. 

– Dzisiaj jesteśmy całkowicie zależni od zewnętrz-

nych dostawców  gazu. Produkcja gazu syntezowego z 

węgla jest więc kierunkiem strategicznym – podkreśla 

Parametry Jednostka
Zeroemisyjny Kompleks 

Energo-Chemiczny

Zużycie paliwa:

- węgiel energetyczny mln ton/rok 2,09

- biomasa mln ton/rok 0,25

Moc cieplna MWt 137

Moc elektryczna MWe 309

Produkcja gazu syntezowego mld Nm3/rok 1,55

- równoważna ilość metanolu tys. ton/rok 550

Wydzielony CO
2

mln ton/rok 3,36

- składowany geologicznie mln ton/rok 2,4

- zawarty w metanolu mln ton/rok 0,96

Emisja CO
2

% 8*

Sprawność usuwania CO
2

% 92

Tab. Parametry Kompleksu Energo-Chemicznego

Rys. 1. Możliwości transportowania i składowania CO
2
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cyjnych CCS oraz odnawialnych źródeł energii. 
Dokument ten będzie zawierał, oprócz samego 
mechanizmu wsparcia finansowego, również 
kryteria konkursowe. 

Środki na fi nansowanie projektów demon-
stracyjnych CCS oraz odnawialnych źródeł 
energii zostaną wydzielone z puli handlu upraw-
nieniami do emisji CO

2
. (dyrektywa EU ETS) 

– na finansowanie innowacyjnych projektów 
zostanie przeznaczonych 300 mln uprawnień z 
NER - 300 (New Entrance Reserve – rezerwy 
dla nowych instalacji). 

Pozyskanie dofi nansowania uwarunkowane 
jest spełnieniem określonych kryteriów – przede 
wszystkim projekt musi uwzględniać rozwój 
(postęp) i reprezentować szeroki zakres techno-
logii, które nie są jeszcze dostępne komercyjnie. 
Zarówno innowacyjne rozwiązania projektu w 
Kędzierzynie, jak i jego strategicznie ważna lokali-
zacja, dają ZAK i PKE duże szanse na uzyskanie 
statusu projektu demonstracyjnego i otrzymanie 
wsparcia fi nansowego z Unii Europejskiej. Do 
walki o unijną dotację ZAK/PKE jest dobrze 
przygotowany. Konsorcjum konsekwentnie 
realizuje działania, które mają zapewnić sku-
teczne pozyskanie dofi nansowania dla instalacji 
w Kędzierzynie. Sukces tego przedsięwzięcia, 
przetestowanie 20 innowacyjnych technologii 
oznacza przyjęcie przez Polskę roli lidera czystych 
technologii węglowych.   

Konkurs ma być ogłoszony w I kwartale 
2010 roku. Ostateczna decyzja Komisji Europej-
skiej i wybór  projektów ma zapaść pod koniec 
2011 roku. 

– Nasz projekt spełnia kryterium innowacyjności 

i odpowiada w pełni założeniom unijnej polityki energe-

tyczno-klimatycznej w zakresie zeroemisyjnych technologii 

energetycznych oraz nowych źródeł gazu syntezowego dla 

chemii. Mam nadzieję, że te argumenty przemawiają 

w pełni za wyborem naszego projektu, który pozwoli 

na rozwój karbochemii w Europie – podsumowuje 
Krzysztof  Jałosiński, prezes zarządu ZAK S.A.

Ze względu na znaczącą emisję CO
2
 w Unii 

Europejskiej racjonalnym i uzasadnionym jest aby 
w naszym kraju powstały przynajmniej dwie takie 
instalacje fi nansowane przez UE.

Krzysztof  Jałosiński, prezes zarządu ZAK S.A. 
– Wypracowaliśmy model rozwiązania pozwalający na 

wewnętrzną dywersyfi kację źródeł energii, a tym samym 

uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw surowców 

energetycznych.
Implementacja rozwiązań zastosowanych w 

projekcie ZAK/PKE pozwoli na zwiększenie 
bezpieczeństwa energetycznego Polski – umoż-
liwia produkcję substytutów gazu ziemnego oraz 
całej gamy związków opartych na węglu, w tym 
paliw syntetycznych. W ramach projektu zostaną 
wybudowane  dwa reaktory zgazowania, z pro-
dukcją gazu syntezowego. Wybudowanie trzecie-
go reaktora wyeliminowałoby potrzebę importu 
przez ZAK S.A. gazu ziemnego z zagranicy.

Kompleks będzie w stu procentach bezpiecz-
ny i przyjazny dla środowiska. Dzięki połączeniu 
technologii IGCC i CCS oraz wprowadzeniu do 
procesu spalania biomasy możliwe jest uzyskanie 
zerowej emisji pierwiastka węgla do atmosfery. 
Łączne zmniejszenie emisji CO

2
 dla samego 

zakładu wyniesie ok. 3,3 mln ton rocznie.
W kompleksie zastosowane będą dwie 

metody utylizacji CO
2
 powstałego w wyniku 

zgazowania węgla:
 26% trwałe uwięzienie w produktach che-
micznych (metanolu, moczniku)
 66% podziemne składowanie w głębokich 
warstwach porowatych skał

Optymalne parametry do składowania CO
2 

posiadają porowate piaskowce z okresu jury i 
triasu, zalegające poniżej 1 km pod powierzchnią 
ziemi. Polska posiada odpowiednią strukturę 
geologiczną, a atrakcyjne obszary do zatłaczania 
CO

2
 znajdują się w rejonach Łodzi i Częstochowy. 

Transport wychwyconego dwutlenku węgla do 
docelowego miejsca składowania odbywać się 
będzie poprzez rurociąg. Parametry przesyłowe 

•

•

umożliwią zaangażowanie innych emitentów z 
regionu Górnego Śląska, którzy zdecydują się 
na wdrożenie instalacji CCS (np. huty, kopalnie, 
inne elektrownie).

Nowe technologie
Projekt ZAK/PKE pozwoli zademonstro-

wać i przetestować najnowsze technologie, a 
także przygotować polski przemysł do trudnych 
zmian, które nas czekają ze względu na realizację 
postanowień Pakietu Klimatycznego.  Obiekt w 
Kędzierzynie zapewni przetestowanie i udosko-
nalenie ok. 20 nowych technologii, które stanowić 
będą atrakcyjny produkt eksportowy dla innych 
krajów o gospodarce opartej na węglu, jak Chiny, 
Indie czy Rosja. Inwestycja konsorcjum ZAK-
PKE zlokalizowana będzie na Górnym Śląsku. 
To region o największej emisji CO

2
 w Polsce, 

ale także znaczący emitent w Unii Europejskiej. 
Dzięki zastosowaniu CCS, możliwe będzie jego 
sukcesywne oczyszczanie. Pilotaż w Kędzierzynie 
otworzy drogę do modernizacji kolejnych elek-
trowni oraz zakładów przemysłowych w kraju. 

Zakończenie inwestycji planowane jest na 
koniec 2015 roku. Daje to szansę na szerokie, 
komercyjne wprowadzenie technologii CCS i 
IGCC w Polsce przed rokiem 2020.

W celu przyspieszenia wprowadzenia nowo-
czesnych technologii zmniejszających emisję CO

2
 

Unia Europejska opracowała Program Projektów 
Demonstracyjnych CCS, w ramach którego 
zostanie wybudowanych 10-12 instalacji pilotażo-
wych. Przetestują one kompletny łańcuch CCS: 
wychwytywanie, transport i składowanie CO

2
.

Konsorcjum ZAK/PKE zabiega o dofi -
nansowanie inwestycji ze środków unijnych. 
Aktualnie Komisja Europejska przygotowuje 
projekt Decyzji Komisji w sprawie uwarunkowań 
prawnych dofi nansowania projektów demonstra-

Rys. 2. Zeroemisyjność projektu - całkowita czystość kompleksu

Fot. Wytwórnia alkoholi OXO nocą
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