
...my przekraczamy standardy!





...my przekraczamy standardy! ...beyond standards!

Tworzenie i wdrażanie nowych technologii stanowi podstawę rozwoju naszej 
cywilizacji. Aby jutro być kompetentnym i konkurencyjnym, dziś korzystamy 
z naszej przeszłości oraz doświadczeń otoczenia. Efektywne uczestnictwo 
Instytutu w łańcuchu innowacyjnym jest dla nas największym wyzwaniem.

It is commonly known that the development and implementation of new techno-
logies is crucial for successive and sustainable growth of our civilization. What we 
know is that present and future competences and competitiveness results of our 
past and our experiences. The effective participation of the Institute in the innova-
tion chain accompanied with its elongation is our greatest honor and challenge.

Aleksander Sobolewski

Dyrektor Instytutu

Director of the Institute





MISJA
Dostarczanie innowacyjnej wiedzy dla wspomagania wzrostu konkuren-
cyjności przedsiębiorstw działających w obszarze karbochemii, energe-
tyki, górnictwa i przetwarzania odpadów, pozwalającej efektywnie użyt-
kować paliwa kopalne, odnawialne i alternatywne.

MISSION
To deliver the innovative knowledge and technologies supporting car-
bochemical, power generation, mining and waste processing industries 
ensuring the efficient use of fossil, renewable and alternative fuels.

WIZJA
Instytut, posiadając kompetentną i wysoko wykwalifikowaną kadrę, zdol-
ną do konkurowania na rynku europejskim w dziedzinach procesów ter-
micznego przekształcania paliw, właściwości surowców i produktów, 
zmierza do osiągnięcia pozycji lidera jako centrum kreowania innowacji 
technologicznych.

VISION
The Institute’s goal to become a leading center of innovative technolo-
gies, is being successively realized by its professional and highly quali-
fied staff, able to compete at European market in the fields of fuels ther-
mal processing as well as feedstock and products properties analyses 
and selection.

STRATEGIA
Ciągłe doskonalenie naukowej i rynkowej pozycji Instytutu w celu uczy-
nienia go kompetentnym partnerem dla organizacji badawczych i prze-
mysłowych w kraju i za granicą.

STRATEGY
The continuous improvement of scientific and market position aiming 
to make the Institute the competent and reliable partner for other natio-
nal and international research and industrial centers and organizations.

MISJA, WIZ JA, STRATEGIA
MISSION, VISION, STRATEGY
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KLUCZOWE INFORMAC JE
BRIEF DATA

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla działa na podstawie Ustawy o instytutach badawczych 
z 30 kwietnia 2010 r.

Instytut został utworzony na mocy uchwały Rady Ministrów nr 192/55 w marcu 1955 r.

Organem założycielskim Instytutu jest Minister Rozwoju.
Od 11 lat Instytut na podstawie oceny Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych jest zaliczany 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do jednostek KATEGORII NAUKOWEJ A w grupie 
wspólnej oceny nauk ścisłych i inżynierskich.

Głównymi odbiorcami know-how Instytutu są przedsiębiorstwa przemysłu energetycznego, 
koksowniczego, gospodarki odpadami, a także małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organy 
administracji rządowej i samorządowej.

Instytut współpracuje przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych z ponad 50. krajowymi 
i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

Institute for Chemical Processing of Coal operates under Act on research institutes from 
the 30th of April 2010.

It was established pursuant to The Resolution of Council of Ministers no 192/55 from March 1955.

The founding and the supervising body of the Institute is the Minister of Economic Development. 
It is already 11 years since the Institute, on the basis of the evaluation performed by Research 
Centers Evaluation Committee, has been classifed by the Minister of Science and Higher Educa-
tion as A CATEGORY research unit in the group of common evaluation of science and engineering.

The main recipients and customers of the Institute know-how are companies from power, 
coke-making and waste-processing industries, small and medium enterprises as well as orga-
nizations from government and self-government administration.

The Institute participates in many R&D and implementation projects, cooperating with more 
than 50 national and international scientific and R&D centers.

Wysokość przychodów w latach 2005-2015 / Income structure (overall) 2005-2015
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REFERENCJE 1955-2015

• Koksownictwo – 1657 zrealizowanych prac
• Energetyka – 887 zrealizowanych prac
• Górnictwo – 250 zrealizowanych prac
• Karbochemia – 962 zrealizowane prace
• Szkolnictwo Wyższe –  201 zrealizowanych projektów celowych, zamawianych i grantów
• Projekty zagraniczne  (w tym Unia Europejska) – 94 zrealizowane projekty
• 26 samodzielnych monografii
• 2305 publikacji
• 227 patentów, 32 wzory użytkowe i 22 znaki towarowe
• 257 zorganizowanych konferencji i seminariów naukowych

REFERENCES 1955-2015

• Cokemaking industry – 1657 projects
• Power industry – 887 projects
• Coal mining – 250 projects
• Carbochemistry – 962 projects
• Higher education – 201 research projects and scientific grants
• International projects (including EU) – 94 projects
• 26 scientific monographs
• 2305 scientific and technical papers
• 227 patents, 32 utility models and 22 trade marks
• 257 organized conferences and scientific seminars

Struktura przychodów w latach 2005-2015 / Income structure (by source) 2005-2015

Wysokość nakładów inwestycyjnych w latach 2005-2015 / Captal investments 2005-2015
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Dyrekcja
The Management Board

Rada Naukowa 
Scientific Board

ORGANIZAC JA I KADRA
STRUC TURE & STAFF

Centrum Badań Laboratoryjnych
Centre for Laboratory Research

• Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych
Laboratory of Fuels and Activated Carbons

• Laboratorium Technologii Koksowniczych
Laboratory of Cokemaking Technologies

• Laboratorium Gazów Przemysłowych i Produktów Węglopochodnych
Laboratory of Industrial Gases and Coal Derivatives

• Zespół Badań Małoskalowych i Analizy Termicznej
Team for Bench Scale Researchand Thermal Analyses

• Zespół Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Team for Chemical and Process Engineering

Centrum Badań Technologicznych
Centre for Technological Research

• Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki
Laboratory of Combustion Technologies and Power Generation

• Zespół Technologii Zgazowania
Team for Gasification Technology

• Zespół Eksploatacji Pieców Koksowniczych
Team for Coke Oven Batteries Exploitation

• Zespół Przygotowania Paliw
Team for Fuels Preparation

• Zespół Oczyszczania Gazów
Team for Gas Cleaning

• Zespół Inżynierii Środowiska
Team for Environmental Engineering
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Schemat organizacyjny
Organization
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Struktura zatrudnienia
Employment

25%

34%

55%

Pracownicy naukowi
Scientific staff

do 35. roku życia
under 35

Mężczyźni
Men

Pracownicy (wg wieku):
Employees (by age):

Zatrudnienie = 180 osób
Employment = 180 people

Pracownicy badawczo-inżynieryjni
Research staff and technicians

35-50. roku życia
between 35-50

Kobiety
Women

Pozostali
Other workers

powyżej 50. roku życia
over 50

48%

33%

45%

27%

33%
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W Instytucie prowadzone są priorytetowe dla gospodarki badania nad 
efektywnym wykorzystaniem paliw kopalnych, odnawialnych i alternatyw-
nych. Obszar kompetencji Instytutu koncentruje się na ich termochemicz-
nym przetwórstwie w procesach zgazowania, pirolizy i spalania.

The Institute participates in the realization of research projects of priority 
importance to economy, which are dedicated to the efficient use of fossil, 
renewable and alternative fuels. The competences of the Institute are focu-
sed on thermal processing of various fuels by means of gasification, pyro-
lysis and combustion.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA
R&D AC TIVITIES

Ciepłownictwo
i  energetyka

Heat & Power
Production

Koksownictwo

Cokemaking

Energia z odpadów

Waste to energy

PALIWA STAŁE

SOLID FUELS
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PRIORYTETOWE
OBSZARY BADAWCZE
Kluczowym elementem strategii jest ukierunkowanie prac Instytutu na rozwój niskoemisyjnych 
i zero-emisyjnych technologii pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej, obejmujących zarów-
no technologie czystego węgla, technologie wychwytywania i utylizacji CO2, jak i technologie 
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Wykonywanie analiz, aktualnych i perspektywicznych kierunków rozwoju branż: energetycz-
nej, ciepłowniczej, gospodarki odpadami i koksowniczej, stanowi podstawę do aktualizowania 
obszarów i kierunków badań.

Zgodnie z Kierunkowym Planem Badań Naukowych działalność Instytutu obejmuje:

-      termochemiczną konwersję paliw stałych dla energetyki i przemysłu chemicznego,

-      przyjazne środowiskowo i efektywne ekonomicznie ogrzewnictwo indywidualne i ciepłow-
nictwo komunalne wykorzystujące naturalne i przetworzone paliwa stałe,

-      gospodarkę odpadową o obiegu zamkniętym - odpady jako nośniki energii albo surowce, 

-      termochemiczne magazynowanie energii z wykorzystaniem reakcji ciało stałe-gaz, 

-      efektywny i bezpieczny dla środowiska przemysł koksowniczy oraz przetwórstwa produk-
tów węglopochodnych,

-     perspektywiczne procesy wytwarzania energii i inżynierii środowiska.

Wszystkie badania prowadzone w obszarach badawczych kładą silny nacisk na zagadnienia 
ochrony środowiska a w szczególności na ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych 
i gazów cieplarnianych.

PRIORITY
RESEARCH AREAS
The prior strategy of the Institute is to gear its research field to the development of low- and 
zero-emission heat and electrical energy production technologies, including clean coal techno-
logies, CO2 capture and storage (CCS) and utilization (CCU) systems, as well as energy produc-
tion from renewable resources.

The performance of many analyses on actual and perspective routes of the development of 
power, heat, waste management and coke-making industries is the basis of current research 
topics and action lines.

According to the Long-Term Research Program of the Institute the undertaken activities 
are focused on:

-      thermochemical conversion of solid fuels for energy and chemical industry,

-      environmentally friendly and economically effective residential and municipal heating
systems based on natural and processed solid fuels,

-      circular economy – waste to energy or residues to products,

-     thermochemical energy storage by means of solid-gas reactions,

-      effective and environmentally safe coke making and coal derivatives processing industries,

-      perspective processes for energy production and environmental engineering.

All the activities are carried out with the emphasis to environmental protection issues, espe-
cially to the reduction of emission of greenhouse gases as well as gaseous and particulate 
contaminants.
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PALIWA KOPALNE, BIOMASA
I STAŁE PALIWA WTÓRNE
•  Kompleksowe badania właściwości paliw stałych (węgiel kamienny, brunatny, koks) 

i stałych paliw wtórnych, według akredytowanych procedur badawczych

•  Kompleksowe badania właściwości biomasy stałej stosowanej do celów energetycznych, 
według akredytowanych procedur badawczych

• Uwierzytelnianie paliw biomasowych

• Nowe techniki analityczne do oceny właściwości biomasy i odpadów

• Procedury komponowania mieszanek węglowych dla koksownictwa

•  Nadzór nad pobieraniem próbek paliw stałych u klienta – wykonywanie analiz rozjemczych

•  Usługi szkoleniowe i konsultingowe w zakresie badań paliw stałych, biomasy, systemów 
jakości i akredytacji laboratoriów

FOSSIL FUELS, BIOMASS
AND SOLID RECOVERED FUELS
•  Comprehensive studies on fossil fuels and solid recovered fuels properties due to certified 

analytical procedures

•  Comprehensive studies of properties of solid biomass dedicated to energy production 
due to certified analytical procedures

•  The certification of biomass-based fuels 

•  Novel analytical procedures for biomass and wastes characterization and evaluation

• Procedures of coal blends preparation for cokemaking industry

• Supervision of solid fuels sampling – umpire analyses performance

•  Training and consulting services in the field of solid fuels, biomass, quality systems 
and laboratories accreditation

KOMPETENC JE
COMPETENCES
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Paliwa kopalne, biomasa i stałe paliwa wtórne
Fossil fuels, biomass and solid recovered fuels
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KOMPETENC JE
COMPETENCES

ENERGETYKA I CIEPŁOWNICTWO
•  Badania wpływu jakości paliw kopalnych i biomasy na „niską emisję”

• Niskoemisyjne paliwa stałe dla ciepłownictwa komunalnego

• Niskoemisyjne technologie spalania i współspalania biomasy

• Efektywne technologie zgazowania i pirolizy paliw stałych

• Dobór i przygotowanie biomasy i paliw alternatywnych dla energetyki

• Nadzór nad rozruchami i optymalizacja pracy kotłów energetycznych

• Badania energetyczno-emisyjne urządzeń energetycznych

•  Atestacja energetyczno-ekologiczna kotłów grzewczych i pieców przemysłowych

• Pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych

• Oczyszczanie gazów dla potrzeb mikrokogeneracji

• Badania procesów usuwania CO2 ze spalin i gazów procesowych

• Monitoring i bilansowanie emisji rtęci z procesów spalania węgla

•  Uwierzytelnianie producentów paliw biomasowych i instalacji 
wykorzystujących energię odnawialną

POWER AND HEAT PRODUCTION
•  The impact of fossil and renewable fuels quality on residential heating emissions

• Smokeless solid fuels for municipal heating systems

• Low emission biomass firing and co-firing technologies

• Effective technologies of gasification and pyrolysis of solid fuels

•  Selection and preparation of biomass-based and alternative fuels for power industry

• Startup supervision and optimization of energy boilers operation

• Energy efifciency and emission studies for heating devices

•  Energetic and ecological certification of heating boilers and industrial furnaces

• Monitoring of emission of gaseous and particulate contaminants

• Cleaning of gases dedicated to micro-co-generation

• Researches on CO2 removal from exhaust and process gases

• Monitoring and balancing of mercury emission from coal firing processes

•  Certification of renewable fuels producers and installations dedicated 
to renewable energy production



Energetyka i Ciepłownictwo
Power and Heat Production
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Zgazowanie węgla i biomasy
Gasification of coal and biomass
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KOMPETENC JE
COMPETENCES



ZGAZOWANIE WĘGLA
I BIOMASY
• Badania i projektowanie procesów zgazowania węgla oraz biomasy

•  Badania i projektowanie procesów oczyszczania gazów syntezowych dla zastosowań 
w energetyce i przemyśle chemicznym

• Bilansowanie i optymalizacja procesów technologicznych

•  Badania nad technologiami termochemicznego przetwórstwa odpadów 
z procesów karbochemicznych

•  Badania symulacyjne procesów technologicznych w skali laboratoryjnej i pilotowej 
(zgazowanie, piroliza)

• Badania nad technologiami usuwania rtęci z paliw stałych

• Nowe technologie zgazowania osadów ściekowych i SRF

• Prowadzenie prac wdrożeniowych oraz transfer technologii

GASIFICATION OF COAL
AND BIOMASS
• Research and process design of coal and biomass gasification

•  Research and process design of synthesis gas cleaning systems for power and chemical 
industries purposes

• Optimization of technological processes

• Research on thermochemical processing of carbochemical wastes

•  Process simulations in laboratory and bench scale testing units (gasification, pyrolysis)

• Research on technologies of mercury removal from solid fuels

• Novel technologies for sewage sludge and SRF gasification

• Implementation works and technology transfer
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Nowoczesne ogrzewnictwo
indywidualne i paliwa
dla ograniczenia „niskiej emisji”
Modern residential heating systems
and fuels for emission reduction

NOWOCZESNE OGRZEWNICTWO
INDYWIDUALNE I PALIWA
DLA OGRANICZENIA „NISKIEJ EMISJI”
•  Badania energetyczno - emisyjne urządzeń grzewczych małej i średniej mocy na paliwa stałe

• Nowoczesne paliwa niskoemisyjne otrzymywane na bazie węgla

• Innowacyjne konstrukcje palników do urządzeń grzewczych małej mocy

•  Nowoczesne konstrukcje kotłowe 4 i 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 i kryteriów BAFA 
dla spalania węgla i biomasy

•  Inteligentne układy sterowania pracą kotłów grzewczych małej mocy z możliwością zdalnego 
sterowania (Internet)

• Automatyczne dozowniki paliwa do starych urządzeń grzewczych

• Cyfrowe systemy monitoringu zanieczyszczeń

• Metody wykrywania nielegalnych procederów spalania odpadów

• Regionalne i gminne programy ograniczania niskiej emisji

KOMPETENC JE
COMPETENCES
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MODERN RESIDENTIAL
HEATING SYSTEMS AND FUELS
FOR EMISSION REDUC TION
•  The energy efficiency and emission studies for small and medium scale 

heating devices supplied with solid fuels

• Innovative smokeless fuels based on coal

• Innovative contructions of burners for residential heating boilers

•  Novel constructions of 4th and 5th class coal and biomass boilers meeting 
the require – means of PN-EN 303-5:2012 standard and BAFA criteria

•  Intelligent control systems for residential heating boilers 
with the option of remote control (Internet)

• Automatic fuel feeders for the retrofit of old-type heating devices

• Digital pollution monitoring systems

• Methods for illegal waste combustion detection

•  Local and communal programmes for emission reduction and prevention

17



Koksownictwo
Cokemaking

KOMPETENC JE
COMPETENCES
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KOKSOWNICTWO
• Technologie wytwarzania koksu

• Techniki eksploatacji i regulacji baterii koksowniczych

• Technologie budowy i modernizacji baterii koksowniczych

• Technologie przygotowania węgla do koksowania

• Technologie ochrony środowiska w koksownictwie

• Technologie odzysku i przerobu węglopochodnych

• Modelowanie procesów i systemy sterowania

• Optymalizacja i automatyzacja kontroli obiektów technologicznych

• Oczyszczanie gazu koksowniczego i separacja wodoru

• Analizy ekonomiczne i audyty technologiczne

• Nadzory inwestycyjne nowych baterii koksowniczych

• Konsultacje, ekspertyzy, doradztwo

• Prowadzenie prac wdrożeniowych oraz transfer technologii

COKEMAKING
• Cokemaking technologies

• Techniques of operation and control of coke oven batteries

• Technologies of construction and modernization of coke oven batteries

• Technologies of coal blends preparation for cokemaking

• Environmental protection technologies in the coke industry

• Coal derivatives recovery and processing technologies

• Process modelling and control systems

• Optimization and automation of technological facilities

• Coke oven gas cleaning and hydrogen separation

• Economic analyses and technological audits

• Supervision of new coke oven batteries investments

• Tutorial, consulting and expert analyses

• Implementation works and technology transfer
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KOMPETENC JE
COMPETENCES

Produkty węglowe i węglopochodne
Carbon products and coal derivatives

20



PRODUKT Y WĘGLOWE 
I WĘGLOPOCHODNE
• Badania jakości węgli aktywnych

•  Badania technologiczne nad przygotowaniem półproduktów do produkcji grafenu

• Badania właściwości koksotwórczych węgli

•  Badania właściwości produktów węglopochodnych (stałych, ciekłych i gazowych)

•  Ocena szkodliwości produktów karbochemicznych (karty charakterystyk 
substancji niebezpiecznych)

• Monitoring zanieczyszczeń organicznych (OWO, LZO, WWA)

•  Techniki instrumentalne dla oceny właściwości ciekłych i gazowych 
produktów karbochemicznych

•  Badania procesów konwersji gazu koksowniczego w skali laboratoryjnej i półtechnicznej

• Badania nad nowymi technologiami przetwórstwa smoły koksowniczej

•  Opracowanie dokumentacji związanej z wprowadzeniem systemu REACH i GHS 
w przemyśle koksowniczym

CARBON PRODUC TS
AND COAL DERIVATIVES
• Activated carbons quality analyses

•  Technological research on preparation of byproducts for graphene production

•  Determination of coal coke making properties

• Coal derivatives (solid, liquid and gaseous) properties analyses

•  Evaluation of carbochemical products hazards (hazardous substance data sheets)

• Monitoring of organic pollutants (TOC, VOC, PAH)

•  Instrumentation techniques for evaluation of liquid and gaseous carbochemical 
products properties

• Laboratory and pilot scale studies on coke oven gas conversion

• New technologies for coke oven tars processing

•  Preparation of documentation of REACH and GHS systems implementation 
to cokemaking industry

21



Energia z odpadów
Waste to energy

KOMPETENC JE
COMPETENCES
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WASTE TO ENERGY
•  Waste codification and management

• Technologies of SRF utilization

• Technologies for waste preparation and compacting

• Technologies for thermal processing of wastes (pyrolysis/gasification)

• Systems for monitoring of waste properties for power production

• Specialized technologies for selected waste disposal

• Waste management in the power industry – impact analyses

• Sewage sludge and SRF drying techniques

• WTE plants certification for renewable energy generation

• Implementation works and technology transfer

ENERGIA Z ODPADÓW
• Kodyfikacja odpadów i sposoby ich zagospodarowania

• Technologie wykorzystania paliw wtórnych

• Technologie przygotowania i kompaktowania odpadów

• Technologie termicznego przetwarzania odpadów (piroliza/zgazowanie)

• Systemy kontroli właściwości odpadów do zagospodarowania w energetyce

• Specjalizowane technologie unieszkodliwiania wybranych odpadów

• Analizy skutków zagospodarowania odpadów w energetyce

• Badania procesu suszenia osadów ściekowych i SRF

• Uwierzytelnianie spalarni odpadów jako instalacji do produkcji energii z OZE

• Prowadzenie prac wdrożeniowych oraz transfer technologii
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MODELOWANIE PROCESÓW,
ANALIZY TECHNICZNE,
EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE
•  Matematyczne i numeryczne modelowanie przepływów jedno i wielofazowych, 

procesów wymiany ciepła i masy oraz reakcji chemicznych (spalanie, 
zgazowanie, piroliza, suszenie paliw, odpylanie gazów i in.)

•  Bilansowanie i optymalizacja procesów i technologii oraz obliczenia 
procesowe aparatów i urządzeń

•  Opracowywanie projektów procesowych i technologicznych instalacji suszenia, 
spalania, zgazowania i pirolizy paliw stałych oraz oczyszczania gazów procesowych

•  Analizy techniczne i ekonomiczno-finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych, 
pozwolenia zintegrowane

• Analizy ryzyka występowania zanieczyszczeń środowiska

•  Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z procesów wytwarzania energii, 
procesów przemysłowych, składowisk odpadów

• Pozwolenia zintegrowane i raporty początkowe zgodne z ustawą POŚ

•  Ekspertyzy, prace studialne oraz doradztwo techniczno-ekonomiczne 
w zakresie instalacji ochony środowiska

PROCESS MODELING, TECHNICAL,
ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL
ANALYSES
•  Mathematical and numerical modeling of single- and multiphase flows, energy

and mass transfer and chemical reactions (combustion, gasification, 
pyrolysis, drying of fuels, dedusting of gases, etc.)

•  Balancing and optimization of processes including calculations on apparatus and devices

•  Development of operational and technological projects of installations for drying, 
combustion and pyrolysis of solid fuels and for process gas cleaning

•  Technical and economic analyses of investments, integrated permissions

• Risk analyses of environmental pollution

•  Modelling of distribution of pollutants from power generation and other 
industrial processes

•  Evaluation reports, desk studies and technical and economic consulting in the field 
of chemical coal processing technologies
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Modelowanie procesów,
analizy techniczne,

ekonomiczne i środowiskowe
Process modeling, technical,

economic and environmental analyses



ZESPÓŁ LABORATORIÓW
AKREDYTOWANYCH
Zespół Laboratoriów IChPW posiada Certyfikat akredytacji LABORATORIUM BADAWCZEGO 
Nr AB 081 nadany w 1996 roku przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie 
wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych
114 akredytowane metody badawcze w zakresie: paliw stałych, biomasy, stałych paliw wtór-
nych, odpadów, odpadów paleniskowych, paliw ciekłych, biomasy ciekłej - biopłynu, węgli  
aktywnych, nieorganicznych materiałów nośnych i filtracyjnych.

Laboratorium Gazów Przemysłowych i Produktów Węglopochodnych
32 akredytowane metody badawcze w zakresie: produktów węglopochodnych, gazu koksowni-
czego, gazu z procesu przetwarzania paliw stałych, biomasy stałej i innych substancji węglopo-
chodnych i organicznych, substancji zaadsorbowanych na materiale pochłaniającym z przetwa-
rzania paliw stałych i biomasy stałej do celów energetycznych, biomasy stałej, węgla brunatnego, 
biomasy ciekłej-biopłynu.

Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki
20 akredytowanych metod badawczych w zakresie: paliw stałych, biomasy stałej, odpadu 
paleniskowego, urządzeń energetycznych zasilanych paliwami stałymi, gazów odlotowych 
z urządzeń grzewczych, gazów odlotowych.

Laboratorium Technologii Koksowniczych
16 akredytowanych metod badawczych w zakresie: wyrobów ogniotrwałych formowanych, 
nieformowanych i wyrobów izolacyjnych.

Zespół Laboratoriów Akredytowanych wykonuje rocznie około 30 000 analiz dla około 
3000 próbek.

THE GROUP OF ACCREDITED
LABORATORIES
The group of four laboratories of the Institute is accredited with The Certificate of Testing 
Laboratory No AB 081 given by Polish Centre of Accreditation, which confirms their meeting 
of PN-EN ISO/IEC 17025:2005 standards.

Laboratory of Fuels and Activated Carbons:
114 accredited research methods for: solid fuels, biomass, SRFs, wastes, post firing bottom 
wastes, liquid fuels, liquid biomass – bioliquids, activated carbons, inorganic supportsand 
filters.

Laboratory of Industrial Gases and Coal Derived Products
32 accredited research procedures for: coal derived products, coke oven gas, process gas 
form solid fuels, solid biomass and other coal-based and organic substances processing, 
adsorbates from adsorbants produced from solid fuels and biomass dedicated to power 
generation, solid biomass, brown coal and liquid biomass – bioliquids.

Laboratory of Combustion Technologies and Power Generation
20 accredited research methods for: solid fuels, solid biomass, post firing bottom wastes, 
power devices supplied with solid fuels and exhaust gases.

Laboratory of Cokemaking Technologies
16 accredited research methods for: moulded and unmoulded refractory and isolating 
materials.

Annually The Accredited Laboratories Group carries out ca. 30 000 of various analyses 
performed for ca. 3000 samples.
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OŚRODEK BADAŃ BIEGŁOŚCI
Ośrodek Badań Biegłości (OBB) IChPW posiada Certyfikat akredytacji ORGANIZATORA BADAŃ 
BIEGŁOŚCI nr PT 004 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie 
wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

OBB jest pierwszym i jedynym w Polsce akredytowanym organizatorem programów badań 
biegłości w zakresie analiz biomasy, węgla brunatnego, koksu oraz stałych i ubocznych 
produktów spalania.
Ośrodek Badań Biegłości IChPW również jako jedyny w kraju organizuje międzynarodowe 
badania biegłości w zakresie analiz koksu z udziałem laboratoriów z Polski, Słowacji, Czech, 
Ukrainy, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Finlandii, Austrii i Wielkiej Brytanii.

Ośrodek Badań Biegłości prowadzi badania międzylaboratoryjne w zakresie analiz:

• węgla kamiennego,

• węgla brunatnego,

• koksu z węgla kamiennego,

• biomasy do celów energetycznych,

• stałych, ubocznych produktów spalania.

PROFICIENC Y TESTING CENTRE
The Centre of Proficiency Testing (PTC) of IChPW is awarded with Accreditation Certificate 
for Proficiency Testing Provider no PT 004 given by Polish Centre of Accreditation confirming 
its meeting of PN-EN ISO/IEC 17073:2011 standards.

The PTC is the first and the only Polish accredited provider of proficiency testing programs 
for the analysis of biomass, brown coal, coke and solid byproducts of combustion.
Additionally, IChPW PTC, as the only center is the country, is the organizer of international 
proficiency testing of coke quality with the participation of Polish, Slovakian, Czech, 
German, French, Italian, Spanish, Finnish, Austrian and British laboratories.

The Proficiency Testing Center holds interlaboratory researches in the analytical field of:

• hard coal,

• brown coal,

• hard coal derived coke,

• biomass for energy generation,

• solid byproducts of combustion.

BADANIA
BIEGŁOŚCI
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CENTRUM CZ YST YCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH
CLEAN COAL TECHNOLOGIES CENTRE

Uruchomione we wrześniu 2012 Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW), powsta-
ło w wyniku realizacji Projektu P0IG.02.01.00-00-165/08. Jego budowa była współfinansowa-
na ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka.

Na powierzchni ok. 2 ha zbudowano unikalny w Europie kompleks badawczy w skład którego 
wchodzą laboratoria i instalacje służące do badań termicznej konwersji węgla, biomasy i paliw 
alternatywnych oraz wytwarzania energii przy minimalnej emisji CO2. Infrastruktura badawcza 
umożliwia kompleksowe prowadzenie badań w różnej skali – od podstawowych badań labora-
toryjnych, poprzez badania wielkolaboratoryjne do badań w skali pilotowej. Instalacje Centrum 
są skonstruowane modułowo, tzn. można je ze sobą sekwencyjnie łączyć w celu badania złożo-
nych procesów technologicznych.

Clean Coal Technologies Centre (CCTW) was established in September 2012 as a result 
of realization of P0IG.02.01.00-00-165/08 project co-financed by European Regional 
Development Fund within The Innovative Economy Operational Programme.

CCTW is the unique in Europe, 2ha in area, research center equipped with the range of 
laboratories and installations dedicated to performance of researches on thermal processing 
of coal, biomass and alternative fuels as well as to power generation at minimum CO2 
emission. The technical-technological infrastructure of CCTW enables the comprehensive 
studying and run of processes in various scales – from basic laboratory scale research, 
through bench scale studies up to pilot scale processes performance. All CCTW facilities 
have modular structure enabling their sequential combination in order to investigate 
technologically more complex processes.
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Instalacja usuwania CO2 metodą absorpcji aminowej
Testing plant for CO2 capture by amine absorption

Stanowisko badawcze urządzeń grzewczych
małej mocy i paliw stałych

Testing plant for residential
heating boilers

Instalacja odgazowania paliw stałych
w złożu stacjonarnym

Testing plant for coking of coal
in fixed bed

Instalacja spalania objętościowego paliw
Testing plant with turbulent combustion chamber

Instalacja zgazowania i oksyspalania paliw stałych
w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem  fluidalnym

Testing plant for gasification and oxy-combustion
in pressurized CFB reactor

Stanowisko konwersji paliw w reaktorze
z tlenkową pętlą chemiczną

Testing plant for combustion
in chemical/calcium looping

Instalacja zgazowania/pirolizy paliw stałych
Testing plant for solid fuels

gasification/pyrolysis in CFB reactor

Instalacja spalania paliw w turbinie gazowej
Testing plant for LCV gases combustion in gas turbine

Instalacja suszenia paliw stałych
Impact dryer testing plant

Węzeł przygotowania węgla
Solid fuels preparation plant

Instalacja zgazowania biomasy GazEla
Testing plant for fixed bed biomass gasification – GazEla
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CENTRUM CZ YST YCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH
CLEAN COAL TECHNOLOGIES CENTRE

Najważniejsze instalacje CCTW to:

The leading CCTW facilities are:

W skład infrastruktury badawczej wchodzą także obiekty pomocnicze takie jak instalacje 
mediów technicznych, chłodnie wentylatorowe, zaplecze warsztatowe, które pozwala 
na bieżący serwis techniczny instalacji, a także w razie potrzeby na ich modyfikację oraz 
powierzchnie magazynowe.

Sterowanie procesami technologicznymi oraz kontrola parametrów pracy możliwa jest 
zarówno z poziomu instalacji jak i zdalnie.

Głównymi celami prac badawczych w Centrum są: zwiększenie sprawności procesów, 
zmniejszenie obciążenia ekologicznego generowanego przez procesy oraz poprawa ekonomiki 
procesów.

The research infrastructure of CCTW also comprises of support units including technical 
media installations, cooling towers, workshops, which assure the current technical service of 
installations and their eventual modification, and storage yards.

The applied control and monitoring system enables in-place and/or remote supervision of 
processes and change of operational parameters.

The priorities of research activities undertaken in CCTW are: the improvement of process’s 
efficiency and economy as well as the limitation and prevention of their impact on the 
environment.

Nazwa instalacji Wydajność
Zgazowanie i oksyspalanie paliw stałych w ciśnieniowym
reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym 25 - 125 kg/h

Zgazowanie/piroliza paliw stałych w reaktorze
bezciśnieniowym z cyrkulującym złożem fluidalnym 50 - 200 kg/h

Zgazowanie biomasy w złożu stałym 25 kg/h
Komora spalania objętościowego paliw 20 - 50 kg/h
Konwersja paliw w reaktorze z tlenkową pętlą chemiczną 10 m3/h
Spalanie paliw w turbinie gazowej 30 kWel

Suszenie paliw stałych 200 kg/h
Chłodzenie i oczyszczanie gazów procesowych 450 kg/h
Usuwanie CO2 metodą absorpcji aminowej 100 m3/h
Badanie urządzeń grzewczych małej mocy i paliw stałych 100 kW
Węzeł przygotowania węgla 1500 kg/h

Facility Capacity
Gasification/oxy-combustion in a pressurised CFB 25 - 125 kg/h
Coal/biomass gasification in CFB 50 - 200 kg/h
Fixed bed biomass gasification 25 kg/h
Turbulent combustion chamber 20 - 50 kg/h
Combustion in chemical looping/calcium looping 10 m3/h
Gas turbine for LCV gases combustion 30 kWe

Coal drying by impact method 200 kg/h
Process gas cooling and cleaning 450 kg/h
CO2 capture by amine absorption 100 m3/h
Testing of residential heating boilers 100 kWth

Solid fuels preparation plant 1500 kg/h
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WSPÓŁPRACA NAUKOWO-BADAWCZA
R&D COLLABORATION

Instytut jest członkiem:
Konsorcjum IATI – Instytut Autostrada Technologii i Innowacji
Centrum POLINTEGRA – Centrum Naukowo-Przemysłowe (Bio)-Polimery-Materiały- 
-Technologie dla Gospodarki
Sieci ENVITECH-Net – Technologia Ochrony Środowiska
Sieci AIRCLIM-NET – Zanieczyszczenia powietrza/zmiany klimatu
Platform technologicznych:
– Europejskiej Platformy Zeroemisyjnej
– Polskiej Platformy Technologicznej Stali
– Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych
– Polskiej Platformy Technologicznej Zaawansowanych Materiałów
–  Polskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonych Systemów Energetycznych 

i Czystej Karbochemii

Grupę KIC InnoEnergy tworzą najważniejsze w Europie podmioty branży energetycznej, któ-
rych działalność wpisuje się w tzw. trójkąt wiedzy (badania, edukacja, innowacja). Partnerzy 
InnoEnergy są zobowiązani do uczestniczenia we wspólnych przedsięwzięciach, które są wyra-
zem trwałej i stabilnej współpracy ukierunkowanej przede wszystkim na innowacyjność. Pro-
jekt InnoEnergy obejmuje sześć ściśle powiązanych Centrów w Europie, tzw. CC – Colocation 
Center. Głównym celem Centrum w Polsce są badania poświęcone czystym technologiom wę-
glowym. Instytut jest udziałowcem CC Poland Plus.

IChPW współpracuje z Narodowym Laboratorium Technologii Energetycznych 
Amerykańskiego Departamentu Energii (DOE/NETL). Wspólne działania badawczo-
-rozwojowe obejmują techniczne, środowiskowe oraz ekonomiczne aspekty technologii paliw 
kopalnych (m.in. zgazowanie, spalanie i zgazowanie z chemiczną pętlą tlenkową).

The Institute is a member of the:
Institute of Technology and Innovation IATI – Institute – the Freeway of Technology
and Innovation
POLINTEGRA Center – Research Center (Bio)-Polymers-Materials-Technologies for Economy
ENVITECH-Net networks – Environmental Protection Technology
AIRCLIM-NET networks – Air pollution/climate change
Technological platforms:
– European Zero-Emission Platform
– Polish Technological Platform for Steel
– Polish Technological Platform for Hydrogen and Fuel Cells
– Polish Technological Platform for Advanced Materials
–  Polish Technological Platform for Sustainable Energy Systems and Clean Carbochemistry

Knowledge & Innovation Community – InnoEnergy

KIC InnoEnergy is the European company dedicated to promoting innovation, 
entrepreneurship and education in the sustainable energy field by bringing together 
academics, businesses and research institutes. InnoEnergy partner cooperate within 
common projects, which result of stable and reliable cooperation aiming the development 
of innovating solutions. The InnoEnergy group is divided into six European Co-location 
Centres (CC). The main aim of Polish CC – Poland Plus is to carry out researches dedicated 
to clean coal technologies. IChPW is the shareholder of CC Poland Plus.

IChPW cooperates with The National Energy Technology Laboratory of the US 
Department of Energy (DOE/NETL). Our common R&D activities cover technical, 
environmental and economic aspects of fossil fuels processing technologies (including 
gasification, combustion and gasification in chemical oxygen loop).

   Cambridge University – Wielka Brytania

   Centre de Pyrolyses de Marienau – Francja

   Clausthal University of Technology – Niemcy

   European Institute of Innovation (EIT) – Węgry

   Instituto Nacional del Carbón (INCAR), Oviedo – Hiszpania

   Joint Research Center, Petten – Holandia

   KTH Royal Institute of Technology, Sztokholm – Szwecja

   National Technical University of Athen – Grecja

   SINTEF Materials and Chemistry, Oslo – Norwegia

   Technical University, Fraiberg – Niemcy

   Technical University, Hamburg – Niemcy

   Technical University of Ostrava – Czechy

   University of Almeria – Hiszpania

   University of Leeds – Wielka Brytania

   University of Nottingham – Wielka Brytania

   University of Orleans  – Francja

   University of Stuttgart – Niemcy
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   China Coal Research Institute – Beijing

   DOE - National Energy Technology Laboratory – USA

   Institute of Coal Chemistry and Material Science, Kemerovo – Russia

   Institute of Coal Chemistry, Chinese Academy of Science – Taiyuan

   Institute of Nuclear Energy Research, Jiaan Village – Taiwan

   Japan Coal Energy Center – Tokyo

   Monash University – Australia

   National Taiwan University – Taipei

   National University of Singapore

   Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)

   Seoul National University of Science and Technology

   The University of Utah – USA

   Ukrainian State Coal Chemistry Research Institute – Kharkiv

   West Virginia University – USA

   Zhejiang University, Hangzhou – China

   Akademia Górniczo-Hutnicza

   Główny Instytut Górnictwa

   Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

   Instytut Chemii Przemysłowej

   Instytut Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej

   Instytut Energetyki

   Instytut Maszyn Przepływowych PAN

   Instytut Materiałów Ogniotrwałych

   Instytut Metalurgii Żelaza

   Instytut Nowych Syntez Chemicznych

   Instytut Techniki Górniczej KOMAG

   Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

   Politechnika Częstochowska

   Politechnika Opolska

   Politechnika Śląska

   Politechnika Wrocławska
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OGÓLNOKRAJOWA SIEĆ LABORATORIÓW NADZOROWANYCH „LABIOMEN”
Instytut jest pomysłodawcą i założycielem sieci „LABIOMEN”. Celem działalności Sieci „LABIO-
MEN” jest utrzymanie wysokiej biegłości laboratoriów w zakresie oceny właściwości energe-
tycznych paliw stałych, szczególnie biomasy i paliw z udziałem biomasy, zapewnienie jedno-
litego systemu badań wymienionych paliw oraz bieżące implementacje w tych laboratoriach 
nowo opracowanych i wdrażanych norm krajowych i europejskich (PN i EN) w zakresie meto-
dyki oceny właściwości energetycznych biomasy i paliw alternatywnych. Działalność Sieci ukie-
runkowana jest na zapewnienie zakładom produkującym energię należytej rzetelności w wy-
stawianiu gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł 
energii oraz rozliczania uprawnień do emisji ditlenku węgla. Sieć skupia 40 uczestników.

NATIONAL NETWORK OF ACCREDITED LABORATORIES “LABIOMEN”
The Institute is the initiator and the founder of “Labiomen” network. The main objective 
of the Network is to maintain high proficiency of laboratories in the field of energetic solid 
fuels properties, especially of biomass and biomass-based fuels as well as to assure the 
uniform system of fuels testing and current implementation of latest Polish and European 
standards. Network goal is to provide the energy sector with appropriate and reliable 
procedures enabling to apply for the guarantees of origin of electricity generated from 
renewable resources as well as settlements of carbon dioxide emission allowances. Network 
comprises of 40 laboratories.

IChPW prowadzi nadzór merytoryczny nad działalnością następujących 
Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
- nr 111 ds. Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych,
- nr 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych.

The IChPW substantively supervises the activities 
of two Technical Committees of The Polish Committee for Standardization:
- no 111 for Coal Derived and Refined Coal Products,
- no 144 for Coke and Processes Solid Fuels.
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Certyfikaty
Certyfikat SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Nr 2008/4/2013 
łącznie z certyfikatem IQNet Nr PL - 2008/4/2013 nadany przez PCBC SA

Certyfikat akredytacji LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 081

Certyfikat akredytacji ORGANIZATORA BADAŃ BIEGŁOŚCI Nr PT 004

Certificates
The Quality Management System Certificate no 2008/4/2013 together with IQNet Certificate 
no PL/2008/4/2013 granted by PCBC SA

The Certificate of Testing Laboratory No AB 081 granted by Polish Centre of Accreditation

The Accreditation Certificate for Proficiency Testing Provider no PT 004 granted by Polish 
Centre of Accreditation

Nagrody i wyróżnienia
Ekolaury Polskiej Izby Ekologii, 2015

Kreator Ekoinnowacji, 2015

Diamenty Forbesa, 2010, 2014

Marka - Śląskie - w kategorii nauka, 2014

Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki, 2012, 2014

Złoty Laur Innowacyjności NOT, 2013

Grand Prix EXPOCHEM, 2013

Lider Restrukturyzacji, 2012

Tytuł Lidera Czystych Technologii w Energetyce, 2010

Złoty i srebrny medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Innowacji, 2010

9 złotych medali Światowej Wystawy Innowacji, Badań i Nowych Technologii 
„BRUSSELS EUREKA”

Laureat konkursu Wojewody Śląskiego „Śląskie na 5” w Kategorii „Ekologia”, 2009

Prizes and Awards
Eco-laurels of the Polish Chamber of the Environment, 2015

Eco-innovation Creator, 2015

Forbes Diamonds, 2010, 2014

Silesia Brand (in the category of science), 2014

Laurel of White Tiger of Polish Energy Sector, 2012, 2014

Gold Laurel of Innovation NOT, 2013

EXPOCHEM Grand Prix, 2013

Leader of Restructuring, 2012

Leader of Clean Coal Technologies in Power Industry, 2010

Golden and silver medal of Exhibition of Inventions and Innovation, 2010

9 golden medals of the World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies 
“BRUSSELS EUREKA”

Silesia for A (in the category of ecology), 2009
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