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STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono ogóln¹ charakterystykê zagro¿enia metanowego w kopal-
niach Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej. Podkreœlono rolê odmetanowania jako bardzo skutecznej
metody walki z tym zagro¿eniem. Opisano sposoby i uzyskane efekty w zakresie gospodarczego
wykorzystania metanu ujêtego odmetanowaniem, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na wysok¹ efek-
tywnoœæ uk³adów energetycznych: trójgeneracyjnego w EC „Pniówek” (produkcja energii elek-
trycznej, ciep³a i ch³odu) i kogeneracyjnego w EC „Suszec” i kop. „Borynia” (produkcja energii
elektrycznej i ciep³a). Omówiono efekty uzyskane dziêki wykorzystaniu metanu z odmeta-
nowania kopalñ JSW S.A. w silnikach gazowych. Przedstawiono dane techniczne uk³adów
i stopieñ pokrycia potrzeb kopalni z uk³adów skojarzonych.

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

Metan w kopalniach Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej

Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A. prowadzi³a w 2007 roku eksploatacjê wêgla kamiennego
w piêciu kopalniach. Kopalnie „Borynia”, „Jas-Mos”, „Krupiñski”, „Pniówek” i „Zofiówka”
zlokalizowane s¹ w po³udniowo-zachodniej czêœci Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego
w obrêbie obszaru zwanego umownie Rybnickim Okrêgiem Wêglowych (ROW). Od 4 stycznia
2008 roku w sk³ad JSW S.A. wesz³a równie¿ KWK „Budryk” (rys. 1) [1, 3].
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Kopalnie Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej nale¿¹ do najbardziej metanowych w Polsce.
Metanowoœæ bezwzglêdna kopalñ JSW S.A. w 2007 roku wynosi³a 611,27 m3 CH4/min
(321,28 mln m3 CH4) z tego poprzez odmetanowanie, prowadzone przez Zak³ad Odmeta-
nowania Kopalñ Sp. z o.o., ujêto 123,93 mln m3 CH4. Najwiêksza metanowoœæ bezwzglêd-
na, wynosz¹ca 256,60 m3 CH4/min (134,87 mln m3) wystêpowa³a w kopalni „Pniówek”
(tab. 1). [3]

W kopalniach JSW S.A. w 2007 roku 61% ujêcia metanu pochodzi³o z odmetanowania
eksploatacyjnego, 36% z otamowanych starych zrobów, a 3% z wyrobisk korytarzowych [1].

TABELA 1. Metanowoœæ kopalñ Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A. w 2007 r.

TABLE 1. Methane handled by coal mines of the Jastrzêbska Coal Company plc. in 2007
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Rys. 1. Obszary górnicze kopalñ Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A.

Fig. 1. Mining areas of coal mines operated by the Jastrzêbska Coal Company plc.
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Wnioski

1. W kopalniach Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej, w wyniku wieloletnich doœwiadczeñ, uzyska-
no znacz¹ce efekty w gospodarczym wykorzystaniu metanu ujêtego odmetanowaniem.

2. W roku 2007 zagospodarowano rekordow¹ iloœæ 99,21 mln m3 tego gazu. Umo¿liwi³o to
wyprodukowanie 112,1 tys. MWh energii elektrycznej, 110,8 tys. GJ ciep³a i 20,3 tys. MWh
energii ch³odu.

3. Najwiêksz¹ efektywnoœæ uzyskano w dwu- i trójgeneracyjnych uk³adach, opartych na
silnikach gazowych, pracuj¹cych w kopalniach „Pniówek” i „Krupñski”. W jednostkach
tych w roku ubieg³ym wykorzystano 35,6 mln m3 metanu.

4. W 2007 roku przychody Spó³ki ze sprzeda¿y metanu ujêtego odmetanowaniem wynios³y
12,1 mln z³, a efekt ekonomiczny, zwi¹zany z wykorzystaniem gazu do produkcji energii
oko³o 11,1 mln z³.

5. Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e koszt pozyskania metanu, który jest wykorzystywany gos-
podarczo jest kosztem poniesionym w celu zapewnienia odpowiednich warunków bezpie-
czeñstwa prowadzenia robót górniczych .

6. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e istnieje g³êbokie uzasadnienie znacznego zwiêkszenia iloœci zagos-
podarowanego metanu z pok³adów wêgla wymaga to jednak przeprowadzenia zmian legis-
lacyjnych których celem bêdzie przyznanie energii elektrycznej produkowanej z metanu z po-
k³adów wêgla wsparcia jakiego udziela siê produkcji energii z odnawialnych Ÿróde³ energii.
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Kazimierz GATNAR

Commercial utilization of Coalmine Methane (CMM)
on the example of solutions developed

by the Jastrzêbska Coal Company (JSW) plc.

Abstract

The paper outlines general characteristics of methane hazard in coal mines operated by the Jastrzêbska
Coal Company. In that context, the role of methane drainage is emphasized as a very efficient method to
fight that hazard. Employed methods and achieved results in the field of commercial utilization of the
drained methane are described in details with particular attention to extremely high efficiency of power
systems: trigeneration system in EC “Pniówek” (electrity, heat and cooling) and generation system in EC
“Suszec” and coalmine “Borynia” (electrity and heat production). The paper describes results obtained
from using of methane from demethanization as a fuel for gas engines. The technical data of those systems
and rate of coverage of coalmine demand by the cogeneration systems have been presented as well.

KEY WORDS: coalbed methane, cogeneration power system
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