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Metan pok³adów wêgla jako paliwo alternatywne —
przyk³ady rozwi¹zañ w Jastrzêbskiej Spó³ce

Wêglowej S.A.

STRESZCZENIE. Referat rozpoczynaj¹ informacje o JSW S.A., SEJ S.A. i ogólne dotycz¹ce metanu
pok³adów wêgla z obszaru górniczego Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A. Nastêpnie przed-
stawiono zasoby metanu, wielkoœæ ujêcia oraz wieloletni program wykorzystania metanu
realizowany przez JSW S.A. Na przyk³adzie zrealizowanych uk³adów kogeneracyjnego
(produkcja energii elektrycznej i ciep³a) w EC Suszec i trójgeneracyjnego (produkcja energii
elektrycznej, ciep³a i „ch³odu”) w EC Pniówek, omówiono efekty uzyskane dziêki wy-
korzystaniu metanu z odmetanowania w silnikach gazowych. Przedstawiono dane tech-
niczne uk³adów, raport z pracy silników i stopieñ pokrycia potrzeb kopalni produkcj¹ z uk³a-
dów skojarzonych. Zaprezentowano równie¿ inne przedsiêwziêcia zwiêkszaj¹ce zu¿ycie
metanu z odmetanowania kopalñ. Uwzglêdniaj¹c warunki JSW S.A. omówiono rolê metanu
z odmetanowania jako paliwa alternatywnego. Podkreœlono aspekt ekonomiczny i ekolo-
giczny jego wykorzystania a tak¿e — w podsumowaniu — zwrócono uwagê na koniecznoœæ
wprowadzenia przez ustawodawcê instrumentów prawnych i ekonomicznych dla promowania
nowych inwestycji i instalacji modernizowanych, w których jest wykorzystywane to paliwo.

S£OWA KLUCZOWE: metan pok³adów wêgla, skojarzone uk³ady energetyczne, paliwo alternatywne
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Wprowadzenie

Ogólne informacje o JSW S.A.

Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A. grupuje 5 czynnych kopalñ (za³. nr 1) o obszarze
nadania górniczego wynosz¹cym 122 km2 i produkcji wêgla koksowego typu 35.1 i 35.2 na
poziomie oko³o 14 mln Mg rocznie. Obszar górniczy JSW S.A. po³o¿ony w po³udnio-
wo-zachodniej czêœci Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego cechuj¹ silne zaburzenia
geologiczne, a tak¿e znaczne iloœci metanu, który uwalniany jest w trakcie prowadzenia
robót górniczych [1]. Metan ten jest czêœciowo ujmowany pod depresj¹ centralnych po-
wierzchniowych stacji odmetanowania w postaci mieszanek metanowo-powietrznych o kon-
centracjach 50—70% CH4 i przesy³any na powierzchniê, a czêœciowo usuwany z wyrobisk
do³owych na drodze wentylacyjnej. Efektywnoœæ odmetanowania wynosi oko³o 42%, co
daje ujêcie oko³o 124 mln m3 CH4 rocznie. Ujmowane mieszanki gazowo-powietrzne
nieoczyszczone, nieosuszone, charakteryzuj¹ce siê znacznymi wahaniami koncentracji s¹
przesy³ane na powierzchniê i wykorzystywane w skojarzonych uk³adach energetycznych
i energetyczno-ch³odniczych Spó³ki Energetycznej Jastrzêbie S.A.

Informacja ogólna o SEJ S.A.

Spó³ka Energetyczna Jastrzêbie S.A. zosta³a utworzona przez JSW S.A. dnia 01.11.1995 r.
w ramach realizacji programu restrukturyzacji górnictwa przez po³¹czenie dwu dotych-
czasowych zak³adów JSW S.A. Elektrociep³owni Moszczenica i Elektrociep³owni Zo-
fiówka. W powo³anym podmiocie gospodarczym 100% akcji objê³a JSW S.A. [3]. W chwili
obecnej w sk³ad SEJ S.A. wchodzi równie¿ EEG Pniówek, który w EC Suszec i EC Pniówek
eksploatuje silniki gazowe wykorzystuj¹ce metan z kop. Krupiñski i kop. Pniówek oraz
ciep³owniê gazow¹ Pniówek. Dzia³alnoœæ SEJ S.A. obejmuje wytwarzanie energii elektry-
cznej i ciep³a (w tym w skojarzeniu) na potrzeby zak³adów JSW S.A. i odbiorców zew-
nêtrznych (PEC Jastrzêbie, GZE S.A.) oraz sprê¿onego powietrza (kop. Zofiówka) i ch³odu
(kop. Pniówek) na potrzeby JSW S.A. Moc zainstalowana ogó³em wynosi 587,5 MWt, 113,6
MWel i 5,8 MWch a wielkoœæ produkcji w roku 2005 wynosi³a:

energia elektryczna — 576 tys. MW·h,
ciep³o — 1807 tys. GJ,
sprê¿one powietrze — 273,8 · 103 tys. m3,
energia „ch³odu” — 24 971 GJ.
Spó³ka Energetyczna Jastrzebie S.A. jest najwiêksz¹ spó³k¹ utworzon¹ przez JSW

S.A.
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Informacja ogólna dotycz¹ca metanu

W kopalniach JSW S.A. ze wzglêdu na zaleganie w nadk³adzie ilastych osadów miocenu
s³abo przepuszczalnych, w stropie karbonu wystêpuje licz¹ca 150—200 m strefa wysokiej
metanowoœci pok³adów wêgla przekraczaj¹ca 10 m3 CH4/Mgcsw i dochodz¹ca w kop.
Pniówek do 35 m3 CH4/Mgcsw. Przy zejœciu z eksploatacj¹ na poziom 800—900 m osi¹gany
jest w kopalniach drugi horyzont metanowy, co skutkuje znacznym wzrostem iloœci (patrz
tab. 1) uwalnianego i ujmowanego gazu w trakcie prowadzenia robót górniczych. Sk³ad
mieszanek ujmowanych opisano w dalszej czêœci artyku³u.

Oprócz zasobów metanu w eksploatowanych aktualnie partiach obszaru górniczego
wystêpuj¹ równie¿ zasoby w obszarach kopalñ zlikwidowanych lub wydzielonych [4]:
� zlikwidowanej kopalni Morcinek oko³o 434 mln m3, w tym w 83 mln m3 warstwach

dêbowieckich,
� zlikwidowanej kopalni Moszczenica obszar Jastrzebie I oko³o 160 mln m3,
� obszarze wydzielonym z kop. Krupiñski oko³o 45 mln m3.

Zasoby ogó³em w tych partiach szacowane s¹ na oko³o 640 mln m3 i eksploatowane
w chwili obecnej czêœciowo:
� rejon zlikwidowanej kop. Morcinek, metan pozyskiwany jest przez firmê Karbonia PL

Sp. z o.o. i przesy³any do odbiorcy w Republice Czeskiej,
� rejon likwidowanej kop. Moszczenica, metan ujmowany przez stacjê odmetanowania

przy szybie VI Jas i przesy³any do EC Moszczenica,
� rejon wydzielony z kop. Krupiñski, nie s¹ prowadzone ¿adne roboty zwi¹zane z pozys-

kaniem metanu.

Zasoby i ujêcie metanu

Zasoby metanu na dzieñ 31.12.2005 r. oraz ujêcie w latach 2002—2005 przedstawia
tabela 1.

Nale¿y dodaæ, ¿e doœwiadczenia ostatnich lat wykazuj¹, ¿e pomimo sczerpywania
zasobów o oko³o 86–127 mln m3 rocznie (+ iloœæ usuwania na drodze wentylacyjnej)
wielkoœæ ogólna nie ulega zasadniczej zmianie (metodologia szacowania, wp³ywy eks-
ploatacyjne, migracje gazu itp.).

Efektywnoœæ odmetanowania dla ca³oœci JSW S.A. w latach 2002—2005 wynosi³a:
2002 — 37%,
2003 — 40%,
2004 — 42%,
2005 — 42%.
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Program wykorzystania metanu z odmetanowania

W roku 1993 z chwil¹ powstania Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A. zosta³ opracowany
wieloletni program wykorzystania mieszanek metanowo-powietrznych o koncentracjach
50—60% CH4 — ujmowanych odmetanowaniem — do celów gospodarczych w skoja-
rzonych uk³adach energetycznych tak istniej¹cych (Elektrociep³ownie) jak nowobudo-
wanych (silniki gazowe). Realizowane zadania inwestycyjne w ramach tego programu
pozwol¹ docelowo na pe³ne wykorzystanie ujmowanego metanu; a perspektywicznie na
zwiêkszenie efektywnoœci odmetanowania do oko³o 50—55%.

Poszczególne etapy realizacji programu to:
� rozbudowa istniej¹cych uk³adów kot³owych o nowe jednostki, modernizacja kot³ów

w kierunku zwiêkszenia dzia³u spalanego metanu,
� przebudowa uk³adów przesy³owych dla zwiêkszenia iloœci transportowanego gazu,
� modernizacja stacji odmetanowania dla zwiêkszenia ujêcia gazu I spe³nienia wymogów

stawianych uk³adom zasilania silników gazowych,
� rozbudowa uk³adów energetycznych o nowe jednostki na bazie silników gazowych do

skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a,
� wykorzystanie silników gazowych w uk³adach trójgeneracji wytwarzania energii elek-

trycznej, ciep³a i „ch³odu”,
� podejmowane próby wdro¿enia innych technologii zagospodarowania metanu np. wzbo-

gacanie mieszanek metanowych czy skraplanie [5].
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TABELA 1. Zasoby i ujêcie metanu

TABLE 1. Coal bed methane resources and extraction

Kopalnia

Zasoby metanu do 1000 m
[mln m3 CH4]

Ujête odmetanowaniem [mln m3]

bilansowe przemys³owe 2002 2003 2004 2005

Borynia 500 63 1,432 1,936 2,429 6,948

Jas-Mos 41 15 10,156 9,631 10,043 11,147

Krupiñski 1,461 90 18,951 30,511 32,426 33,643

Pniówek 1,780 243 39,839 48,932 58,722 52,527

Zofiówka 951 136 16,220 17,021 20,408 23,280

JSW S.A. 4,733 547 86,598 108,031 124,028 127,545



Metan jako paliwo w uk³adach energetycznych

Jak ju¿ uprzednio zaznaczono ujmowane odmetanowaniem mieszanki metanowo-po-
wietrzne, nieoczyszczone, nieosuszone o koncentracjach CH4 na poziomie 50—70% nadaj¹
siê wy³¹cznie do wykorzystania w przystosowanych lub nowowybudowanych instalacjach
przemys³owych. Sk³ad mieszanki to przyk³adowo [6]:
� CH4 — 60,53%,
� O2 — 4,87%,
� N2 — 32,80%,
� CO2 — 1,80%.

Obszernoœæ tematyki nie pozwala w tym referacie na przedstawienie realizacji wszy-
stkich uprzednio wymienionych etapów realizacji programu wykorzystania metanu, dlatego
zostan¹ zaprezentowane etapy zwi¹zane z zabudow¹ uk³adów energetycznych skojarzonych
na bazie silników gazowych.

Inwestycje w tym obszarze by³y realizowane wspólnie z Spó³k¹ Energetyczn¹ Jastrzêbie
S.A., która prowadzi eksploatacjê tych uk³adów.

Skojarzony uk³ad energetyczny EC Suszec

Silnik gazowy nr 1

Inwestycja zosta³a zrealizowana przez EEG Suszec Sp. z o.o. (aktualnie w strukturze SEJ
S.A.) w rekordowo krótkim terminie bo od podpisania kontraktu z Saarberg Fernwarme
GmbH w lutym 1997 r. do uruchomienia w grudniu tego roku, w ci¹gu 10 miesiêcy. Agregat
pr¹dotwórczy na bazie silnika gazowego firmy MWM Deutz typu TBG 632 V16 produkuje
energiê elektryczn¹ i ciep³o na potrzeby kop. Krupiñski wykorzystuj¹c gaz z odmetanowania
tej kopalni. Kompletny zestaw pr¹dotwórczy obejmuje silnik wraz z generatorem firmy Van
Kaick na wspólnej ramie stalowej, uk³ady do odbioru ciep³a z ch³odzenia silnika i spalin
wraz z ch³odnicami awaryjnymi do zrzutu ciep³a na zewn¹trz, t³umik z katalizatorem oraz
uk³ady regulacji i automatyki.

Parametry techniczne:
� moc znamionowa — 2,7 MWel + 3,1 MWt pierwotne

3,0 MWel + 3,4 MMt od 2003 r.,
� obroty — 1000 min–1,
� sprawnoœæ ca³kowita — 82%.

Silnik TBG 632 V16 jest silnikiem czterosuwowym pracuj¹cym w uk³adzie Otto na
mieszance zubo¿onej, 16-cylindrowym w uk³adzie V, turbodo³adowanym z dwustopniowym
ch³odzeniem mieszanki, z zap³onem iskrowym o pojemnoœci skokowej silnika 271,7 dm3.

Pozytywne doœwiadczenia z eksploatacji tego silnika oraz znaczny wzrost ujmowanego
metanu w kop. Krupiñski by³y przes³ankami do podjêcia decyzji o zabudowie kolejnego
silnika w EC Suszec [2].

427



Silnik gazowy nr 2

Inwestycja zosta³a zrealizowana przez SEJ S.A. w latach 2004—2005 (23.11.2004
podpisanie kontraktu, 10.08.2005 r. oddanie silnika do eksploatacji). Kontrakt zrealizowa³a
ta sama firma, która zabudowa³a silnik nr 1 w tym samym systemie „pod klucz”.

Kompletny zestaw pr¹dotwórczy obejmuje silnik TCG 2032 V16 firmy MWM Deutz
i generator ArK DIG 15. Silnik jest wersj¹ silnika TBG 632 V16 o analogicznej budowie ale
podwy¿szonych parametrach:
� moc znamionowa — 3,9 MWel + 4,2 MWt,
� obroty — 1000 min-1,
� sprawnoœæ ca³kowita — 86% (elektryczna 41,8%, cieplna 44,2%).

Zu¿ycie metanu przez ten silnik w skali rocznej wynosi oko³o 7,5 mln m3 co daje
produkcjê oko³o 31 tys. MW·hel i 33 tys. MW·ht.

Wyniki uzyskane na silnikach gazowych nr 1 i 2 w EC Suszec

W tabeli 2 przedstawiono dane dotycz¹ce pracy obu silników pracuj¹cych w uk³adzie
energetycznym kop. Krupiñski natomiast w tabeli 3 dane dotycz¹ce stopnia pokrycia potrzeb
kopalni produkcj¹ energii elektrycznej i ciep³a z tych uk³adów [5].

TABELA 2. Raport z pracy silników TBG 632 V16 i TCG 2032 w kop. Krupiñski na dzieñ
31.12.2005 r.

TABLE 2. Report on TBG 632 V16 and TCG 2032 engines’ performance in Krupiñski mine as on
31.12.2005 r.

Lp. Wyszczególnienie
Jedn.
miary

Grudzieñ 2005 Od uruchomienia

TBG 632 V16 TCG 2032 TBG 632 V16 TCG 2032

1. Czas pracy h 730 693 63 828 4 531

2. Zu¿ycie paliwa tys. m3 566 647 46 609 4 342

3. Œrednia koncentracja (CH4) % 68 60

4. Œrednie obci¹¿enie dobowe kW 2 914 3 531 2 727 3 580

5.
Produkcja
— energia elektryczna
— ciep³o

MW·h
GJ

2 143
7 171

2 479
8 919

174 041
388 572

16 223
28 528

TABELA 3. Pokrycie potrzeb kopalni produkcj¹ z uk³adów skojarzonych

TABLE 3. Coverage of Krupinski mine’s demand by products of cogeneration

Lp. Wyszczególnienie
Stopieñ pokrycia potrzeb kopalni [%]

2001 2002 2003 2004 2005

1. Energia elektryczna 13,1 17,4 17,5 16,8 29,4

2. Ciep³o 21,4 36,5 28,4 30,0 46,4
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Skojarzony uk³ad energetyczny EC Pniówek

Pozytywne doœwiadczenia z eksploatacji pierwszego silnika w EC Suszec, du¿e nad-
miary metanu w kop. Pniówek oraz planowana inwestycja budowy centralnej klimatyzacji
w tej kopalni by³y przes³ankami do podjêcia decyzji o realizacji inwestycji w uk³adzie
skojarzonym wytwarzania energii elektrycznej, ciep³a i „ch³odu” na bazie silników gazo-
wych.

Charakterystyka kop. Pniówek

obszar górniczy i zasoby — 28,5 km2 , 125 mln Mg,
wydobycie netto — 14,500 Mg/dobê,
poziomy wydobywcze — 705, 830 i w budowie 1000 m,
stopieñ geotermiczny — 28,3 m/°C.
Silniki gazowe w EC Pniówek

Dla zapewnienia wymaganych przepisami parametrów pracy w wyrobiskach do³owych
(temperatura) podjêto decyzjê o budowie Centralnej Klimatyzacji Kopalni o mocy ch³od-
niczej 5 MWh. Inwestycja by³a realizowana wspólnie z SEJ S.A. przy nastêpuj¹cym podziale
rzeczowym i finansowym:
� SEJ S.A. — czêœæ powierzchniowa, tj. silniki gazowe, instalacje energetyczne, ch³o-

dziarki, ruroci¹gi powierzchniowe,
� JSW S.A. — czêœæ do³owa, tj. ruroci¹gi w szybie, podajnik SIEMAG, ruroci¹gi

do³owe, ch³odnice.
Realizacja nast¹pi³a w dwu etapach:
I etap (czerwiec 2000 r.)

Silnik gazowy nr 1 typu TBG 632 V16 o mocy 3,2 MWel + 3,7 MWt oraz uk³ad
ch³odniczy o mocy znamionowej 5,0 MWch.

II etap (paŸdziernik 2000 r.)

Silnik gazowy nr 2 typu TBG 632 V16 o mocy analogicznej jak pierwszy.
Dane dotycz¹ce silników przedstawiono przy prezentacji EC Suszec natomiast opis

instalacji ch³odniczej zostanie zaprezentowany poni¿ej.
Silnik posiada dwa poziomy odzysku ciep³a (za³¹cznik nr 2):

� obieg ciep³owodny o nominalnym gradiencie 86/72°C dla odzysku ciep³a z ch³odzenia
korpusu silnika, oleju i turbodo³adowania,

� obieg gor¹cowodny o nominalnym gradiencie 125/100°C dla odzysku ciep³a ze spalin.
Taki uk³ad odzysku ciep³a daje wskaŸnik przetwarzania na energiê ciepln¹ na poziomie

oko³o 41% i sprawnoœæ ogóln¹ na poziomie 80% [6].
Ch³odziarki pracuj¹ po³¹czone w szereg po stronie wody zimnej stanowi¹cej medium

ch³odnicze (1,5—2�C). Za³¹cznik nr 3.
Z ka¿dym silnikiem wspó³pracuje uk³ad ch³odniczy:

� ch³odziarka absorpcyjna na obiegu ciep³owodnym o mocy ch³odniczej 600 kW wy-
korzystuj¹ca ciep³o z ch³odzenia silnika (800 kW) sch³adzaj¹ca wodê z 18 °C do 14,5°C,

� ch³odziarka absorpcyjna na obiegu gor¹cowodnym o mocy ch³odniczej 1730 kW wy-
korzystuj¹ca ciep³o ze spalin (2449 kW) sch³adzaj¹ca wodê z 14,5°C do 4,5°C,
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� ch³odziarka amoniakalna wykorzystuj¹ca czêœæ mocy generatora (570 kW) i sch³a-
dzaj¹ca wodê z 4,5�C do 1,5�C/2�C.
W za³¹czniku nr 4 przedstawiono Bilans energii dla uk³adu [6, 7].
Wyniki uzyskane na silnikach gazowych w EC Pniówek

W tabeli 4 przedstawiono dane dotycz¹ce pracy silników gazowych w EC Pniówek
natomiast tabela 5 prezentuje stopieñ pokrycia potrzeb kopalni produkcj¹ z uk³adu trójge-
neracyjnego.

TABELA 4. Raport z pracy silników TBG 632 V16 w kop. Pniówek na dzieñ 31.12.2005 r.

TABLE 4. Report on TBG 632 V16 engine performance in Pniówek mine as on 31.12.2005 r.

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary
Grudzieñ 2005 Od uruchomienia

silnik nr 1 silnik nr 2 silnik nr 1 silnik nr 2

1. Czas pracy h 737 678 43 760 40 465

2. Zu¿ycie paliwa tys. m3 1 161 69 805

3. Œrednia koncentracja (CH4) % 50 55

4. Œrednie obci¹¿enie dobowe kW 2 940 2 996 2 904 2 949

5.

Produkcja
— energia elektryczna MW·h 2 187 2 051 127 000 119 317

— ciep³o GJ 14 413 752 846

TABELA 5. Pokrycie potrzeb kopalni produkcj¹ z uk³adów skojarzonych

TABLE 5. Coverage of Pniówek mine’s demand by products of cogeneration

Lp. Wyszczególnienie
Stopieñ pokrycia potrzeb kopalni [%]

2001 2002 2003 2004 2005

1. Energia elektryczna 20,6 17,7 14,9 17,5 18,0

2. Ciep³o 24,1 14,1 10,7 21,3 27,0

3. Energia ch³odu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

W roku 2006 jest w trakcie realizacji inwestycja zabudowy silnika nr 3 w EC Pniówek
o mocy analogicznej z silnikiem nr 2 w EC Suszec [7].

Inne przedsiêwziêcia zwiêkszaj¹ce zu¿ycie metanu

Inne przedsiêwziêcia zwiêkszaj¹ce zu¿ycie metanu w uk³adach energetycznych JSW
S.A. i SEJ S.A. w latach 1998—2005 to:
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Rok 1998 Realizacja
Zwiêkszenie

zu¿ycia metanu
[mln m3 CH4]

� zabudowa kot³a gazowego w kop. Borynia JSW S.A. 1,2

� modernizacja kot³a OCG-64 nr 4 w EC Moszczenica SEJ S.A. 1,0

� budowa gazoci¹gu Pniówek-Zofiówka SEJ S.A. 1,5

Rok 2005

� budowa stacji odmetanowania przy szybie VI kop. Jas-Mos JSW S.A. -

� modernizacja kot³a OCG-64 nr 5 w EC Moszczenica SEJ S.A. 1,0

� modernizacja stacji odmetanowania w kop. Pniówek JSW S.A. -

� budowa gazoci¹gu Zofiówka – Moszczenica 1,5

O du¿ym zaanga¿owaniu œwiadcz¹ poniesione przez JSW S.A. i SEJ S.A. nak³ady
finansowe, które ogó³em w dziedzinie zagospodarowania metanu z odmetanowania kopalñ
w latach 1997—2005 wynios³y oko³o 150 mln z³.

Metan jako paliwo alternatywne

W tabeli 6 przedstawiono zu¿ycie metanu z odmetanowania kopalñ JSW S.A. w latach
2002—2005.

Metan pozyskiwany w trakcie prowadzenia robót górniczych jest paliwem tanim, od-
padowym, niemo¿liwym (bez obróbki) do wykorzystania gospodarczego w innych insta-
lacjach jak przemys³owe. Jest to jednak równoczeœnie doskona³e paliwo o wysokiej wartoœci
opa³owej i niskim udziale zanieczyszczeñ powstaj¹cych przy jego spaleniu. Alternatyw¹ dla
wykorzystania mieszanek metanowo-powietrznych ujmowanych odmetanowaniem w insta-
lacjach przemys³owych jest ich emisja do atmosfery co powoduje znane skutki ekologiczne.
Dlatego istotne jest tworzenie takich unormowañ prawnych i ekonomicznych aby na-
stêpowa³a promocja wykorzystania tego paliwa. Zastêpowanie metanem pok³adów wêgla
innych paliw jest korzystne z punktu widzenia ekonomicznego i ekologicznego jednak
niestety nie znajduje odpowiedniego zrozumienia u prawodawcy.

W przypadku SEJ S.A. koszt 1 GJ w gazie jest o 30% ni¿szy od wêgla przy rów-
noczesnym zasadniczym obni¿eniu emisji co obrazuje poni¿sze zestawienie. Przy za³o¿eniu,
¿e spalanie 1000 Mg wêgla odpowiada spaleniu 609 tys m3 CH4 uzyskujemy nastêpuj¹ce
iloœci wyemitowanych zanieczyszczeñ, za które ponoszone s¹ op³aty [kg].
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Wêgiel CH4

– py³ 536 9
– CO2 2.034 1.197
– NOx 3.724 2.253
– SO2 8.837 0

W roku 2005 spalaj¹c w instalacjach SEJ S.A. oko³o 84 mln m3 zmniejszono iloœæ
wyemitowanych zanieczyszczeñ dla samego py³u o oko³o 73 000 kg.

Podsumowanie

1. Realizowane w JSW S.A. programy zwiêkszenia wykorzystania metanu z odme-
tanowania kopalñ jako paliwa w uk³adach energetycznych prze³o¿y³y siê na wzrost zu¿ycia
w latach 2002—2005 o 19,9 mln m3 tj. o 30%.

2. Inwestycje skojarzonego uk³adu energetycznego w EC Suszec i energetyczno-ch³od-
niczego w EC Pniówek cechuje wysoka sprawnoœæ ogólna (powy¿ej 80%) i wysoka efek-
tywnoœæ ekonomiczna.

3. Praktyka potwierdzi³a s³usznoœæ decyzji wdro¿enia na du¿¹ skalê (4 pracuj¹ce,
1 w budowie) silników gazowych du¿ych mocy wykorzystuj¹cych jako paliwo metan z od-
metanowania kopalñ.
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TABELA 6. Zu¿ycie metanu z odmetanowania kopalñ JSW S.A. w latach 2002—2005

TABLE 6. Utilization of methane from JSW S.A. coal mines’ de-methanisation as of 2002—2005

Lp. Wyszczególnienie
Iloœæ zu¿ytego metanu [tys. m3]

2002 2003 2004 2005

1. EC Moszczenica 17 640,9 19 074,0 23 009,0 22 285,0

2. EC Zofiówka 19 158,4 23 649,6 30 534,3 28 930,7

3. Silniki gazowe 20 360,4 19 429,0 21 185,1 24 015,9

4. Kot³y gazowe, WR 6 941,3 7 368,0 8 400,2 8 993,9

Razem SEJ S.A. 64 101,0 69 520,6 83 128,6 84 225,5

5. Kocio³ w kop. Borynia 566,5 719,2 1 162,8 1 265,8

6. Suszarnia kop. Krupiñski 2 972,7 4 887,4 4 151,7 2 058,2

Razem JSW S.A. 3 539,2 5 606,6 5 314,5 3 324,0

Ogó³em 67 640,2 75 127,2 88 443,1 87 549,5



4. Metan z odmetanowania kopalñ ma cechy paliwa alternatywnego, bo jego niewy-
korzystanie w instalacjach przemys³owych skutkuje emisj¹ do atmosfery z okreœlonymi
konsekwencjami ekologicznymi.

5. Aktualny stan prawny w zakresie metanu pok³adów wêgla jest niespójny, czêœciowo
niezgodny z Dyrektyw¹ Unijn¹ i cechuje siê brakiem odpowiednich regulacji, które pro-
mowa³yby przedsiêwziêcia w zakresie jego wykorzystania.

6. Podejmowane przez JSW S.A. i SEJ S.A. próby uporz¹dkowania problemu przez
sk³adanie odpowiednich wniosków do Ministerstwa Gospodarki jak dotychczas nie przy-
nios³y zadawalaj¹cych rezultatów.
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Kazimierz GATNAR

Methane from coal beds as alternative fuel — examples
of solutions in Jastrzêbska Spó³Ka Wêglowa S.A.

Abstract

The paper begins with the information on JSW S.A., SEJ S.A. and general facts regarding methane
from coal beds of Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A.. It presents methane supply, quantities of its
drainage and long-term program of methane utilization conducted by JSW S.A.. On basis of completed
cogeneration system (electricity and heat production) in EC Suszec and trigeneration system (elec-
tricity, heat and cooling) in EC Pniówek the paper describes results obtained from using of methane
from demethanisation as a fuel for gas engines. The technical data of those systems, report on engines
work and rate of coverage of coalmine demand by the cogeneration systems have been presented as
well. The paper describes other investments increasing utilization of methane from coalmines de-
methanisation. The role of methane from demethanisation as an alternative fuel has been described
taking into account the conditions of JSW S.A.. Economic and ecological aspects of its utilization have
been also emphasized. Final conclusions try to draw attention to the need of implementation by the
legislative body of legal and economic instruments promoting new investments utilizing this fuel.

KEY WORDS: coal bed methane, cogeneration power system, combined energy systems, alternative
fuel


