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STRESZCZENIE. Spadek wydobycia wêgla, redukcja zatrudnienia w górnictwie, a przede wszystkim
zamykanie kopalñ wywo³a³o prawdziwy wstrz¹s w regionach górniczych. Samorz¹d lokalny
bêd¹cy gospodarzem terenu znalaz³ siê w wyj¹tkowo trudnej, nie zawinionej przez siebie sytuacji.
Stosownie do swojej powinnoœci w zakresie gospodarki energetycznej i pracy dla spo³eczeñstwa
mo¿e zainicjowaæ dzia³ania zaradcze.
Celem artyku³u jest zaproponowanie dwóch kierunków dzia³ania: jeden w stronê kopalni, drugi
w stronê rolnictwa, dzia³añ bazuj¹cych na technologiach odnawialnych Ÿróde³ energii. Przed-
stawiono w nim inwestycje OZE jako narzêdzia realizacji celów nadrzêdnych, rodzaje OZE
dedykowane obszarom górniczym. Ukazano kopalnie jako Ÿród³o ciep³a na rynku ciep³a gminy,
odnosz¹c siê do potencja³u geotermalnego, ciep³a z wód kopalnianych i powietrza wentylacji
kopalñ. Przedstawiono kwestiê przysz³ego spo¿ytkowania metanu kopalnianego. Zwrócono
uwagê na ciep³o generowane w ha³dach, zwa³owiskach oraz przedstawiono mo¿liwoœci budowy
na nich farm wiatrowych. Scharakteryzowano potencja³ kreatywny górników dwuzawodowców
oraz ukazano mo¿liwoœæ spo¿ytkowania go w produkcji paliw alternatywnych biomasowych.
Przedstawiono funkcjê samorz¹du gminnego oraz wytyczne do procedur postêpowania.
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Wprowadzenie

Istota restrukturyzacji w regionach górniczych sprowadzi³a siê do: likwidacji kopalñ
i przedsiêbiorstw uzale¿nionych od nich, wzrostu bezrobocia, ujawnienia siê nowych ne-
gatywnych zjawisk w ró¿norodnych obszarach ¿ycia spo³ecznego oraz dzia³añ naprawczych
maj¹cych na celu ³agodzenie i likwidacjê negatywów, aby nie dopuœciæ do wybuchu niekon-
trolowanego sprzeciwu spo³ecznego. Iloœæ i poziom zjawisk negatywnych, jakie pojawi³y siê
w obszarach górniczych dowodz¹, ¿e programy restrukturyzacyjne by³y spóŸnione, s³abe i ma³o
skuteczne, a sama restrukturyzacja w znacznym stopniu rozwija³a siê samorzutnie. Obecnie
jest jeszcze mo¿liwoœæ rozszerzenia skromnych programów restrukturyzacyjnych o dzia³ania,
które przynios¹ wprawdzie niewielki, ale jednak zauwa¿alny rezultat, istotny dla œrodowiska
lokalnego. Celem artyku³u jest zaproponowanie dwóch kierunków dzia³ania, z zakresu tech-
nologii odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE). Jeden celuje w kopalnie, drugi w rolnictwo.

1. Inwestycje OZE jako narzêdzia realizacji celów

Programy restrukturyzacyjne mog¹ byæ realizowane przez samorz¹dy lokalne, w szcze-
gólnoœci w tych obszarach, które objête s¹ zadaniami obligatoryjnymi gminy. Do istotnych
zadañ w³asnych gminy nale¿y zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego mieszkañcom, tj.
zapewnienie dostawy ciep³a, energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz dzia³ania na rzecz
ochrony œrodowiska lokalnego, co g³ównie sprowadza siê do gospodarki odpadami komu-
nalnymi oraz ochrony powietrza. Wzrost zatrudnienia uzyskuje siê poprzez inwestycje. Kwestia
realnoœci inwestycji sprowadza siê g³ównie do pozyskania œrodków na inwestycje. W przy-
padku inwestycji obejmuj¹cych odnawialne Ÿród³a energii jest zdecydowanie ³atwiej uzyskaæ
œrodki finansowe pomocowe w postaci preferowanych kredytów, a przede wszystkim dotacji.
Je¿eli zatem przez inwestycje chcemy zwiêkszyæ stan zatrudnienia, to inwestycje OZE powinny
byæ preferowane, jako ³atwiejsze do przeprowadzenia ze wzglêdu na dostêp do œrodków
finansowania.

Przypomnieæ nale¿y, ¿e bezpoœrednim uprawnieniem do otrzymania publicznej pomocy
finansowej jest poprawa stanu œrodowiska, a inwestycje technologii OZE s¹ narzêdziami
realizacji tej poprawy. Tak wiêc przeznaczone i ju¿ dostêpne œrodki publiczne na poprawê
lokalnego stanu œrodowiska staj¹ siê automatycznie œrodkami publicznymi w programie restruk-
turyzacyjnym w zakresie zmniejszenia stanu bezrobocia.

W³adze samorz¹dowe mog¹ zatem zbudowaæ programy wdra¿ania technologii OZE, które
oprócz poprawy stanu œrodowiska (ograniczenie niskiej emisji spalin) zaskutkuj¹ wzrostem
zatrudnienia pomniejszaj¹c strukturalne bezrobocie.

Przyk³adami takich programów s¹:
� budowa kilkuset dachów solarnych z kolektorami dla budynków u¿ytecznoœci publicznej

i domów prywatnych,
� budowa kilkuset systemów grzewczych w oparciu o pompy ciep³a dla jw.,
� systemowa termorenowacja budynków mieszkalnych i komunalnych,
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� tworzenie przedsiêbiorstw produkuj¹cych paliwo alternatywne, w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego. Produkcja brykietów ze s³omy, zrêbków z upraw energetycznych
i zabiegów pielêgnacyjnych drzew i krzewów.
Realizacja wymienionych programów wywo³a wzrost produkcji i us³ug, a tym samym

zatrudnienia w lokalnych firmach.
Wsparcie finansowe inwestorów prywatnych, tj. mieszkañców, z funduszy pomocowych

UE jest mo¿liwe poprzez organizacjê pozarz¹dow¹ nonprofitow¹. Tak¹ organizacj¹ jest „Lo-
kalna Grupa Dzia³ania”. Trzeba zatem powo³aæ tak¹ grupê, wyposa¿yæ j¹ w statut, zareje-
strowaæ jako podmiot posiadaj¹cy osobowoœæ prawn¹. Grupa taka ma mo¿liwoœæ tworzenia
programów realizacyjnych dedykowanych mieszkañcom i przez ni¹ bêd¹ przechodzi³y œrodki
unijne w charakterze dotacji. Poprzez gminê mog¹ przechodziæ œrodki finansowe (dotacje) na
cele publiczne. Gmina powinna zadbaæ o to, aby powsta³a Lokalna Grupa Dzia³ania (LGD).
Dobrym wzorem do naœladowania jest Gmina Olkusz (LGD) oraz Gmina Piekary Œl¹skie
(program redukcji niskiej emisji spalin).

2. Rodzaje OZE dedykowane obszarom górniczym

Obszary górnicze charakteryzuj¹ siê immanentnymi cechami, które tworz¹ sprzyjaj¹ce oko-
licznoœci dla wdra¿ania pewnych rodzajów energetyki lokalnej. Zwi¹zane to jest z faktem
wystêpowania czynnych i nieeksploatowanych kopalñ, ha³d pokopalnianych, obecnoœci¹ nie-
wykorzystywanych zawodowo górników maj¹cych umiejêtnoœci organizacyjne, techniczne,
w znacznej czêœci tak¿e i rolnicze, cechuj¹cych siê uporem, wytrwa³oœci¹ w dzia³aniu, zdolnoœci¹
radzenia sobie z trudnoœciami zawodowymi. Wszystko to jest miejscowym zasobem i dobrem do
spo¿ytkowania. Rzecz w tym, aby te potencjalne mo¿liwoœci uj¹æ w programy realizacyjne [1, 2].
Jest to zadanie dla miejscowych liderów, zarówno dzia³aj¹cych samodzielnie, jak i z pozycji
radnych oraz cz³onków zarz¹du i kierownictwa w urzêdach gminnych i starostwach.

Preferowanymi celami dzia³ania restrukturyzacyjnego mog¹ byæ:
� kopalnie jako bezpoœrednie Ÿród³o ciep³a OZE,
� energetyka wiatrowa na ha³dach przykopalnianych,
� zak³ady produkcji brykietów,
� górnicy, robotniko-ch³opi jako producenci biopaliw.

3. Kopalnia Ÿród³em ciep³a na rynku ciep³a gminy

3.1. Wprowadzenie

Kopalnia traktowana jest jako Ÿród³o paliwa wêglowego, tj. wêgla, a sporadycznie i gazu
palnego z instalacji odmetanowania, które po spaleniu daj¹ energiê ciepln¹. W przypadku
istnienia elektrociep³owni b¹dŸ ciep³owni przykopalnianej kopalnia wytwarza ciep³o na pokry-
cie w³asnych potrzeb oraz do zasilania zewnêtrznych konsumentów ciep³a w swoim otoczeniu.
S¹ to z regu³y osiedla mieszkaniowe kopalniane i komunalne oraz drobni odbiorcy z sektora
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us³ugowego i produkcyjnego. Nielicznym jest wiadome, ¿e kopalnia ponadto traci energiê
ciepln¹ na rzecz otoczenia z dwóch w³asnych Ÿróde³. Jednym z nich jest woda podziemna
wypompowywana na powierzchniê w znacznych iloœciach [3, 4], drugim Ÿród³em jest powietrze
wentylacji zawieraj¹ce energiê z ch³odzenia wyrobisk oraz z pracy sprê¿u bêd¹cej czêœci¹
energii pobranej przez silniki napêdzaj¹ce wentylatory i sprê¿arki, jak równie¿ energiê z maszyn
do³owych.

3.2. Kwestia ciep³owni pokopalnianych

Likwidacja starej kopalni to szansa na odbudowê zdolnoœci wytwórczej dotychczasowej
kopalnianej ciep³owni (b¹dŸ elektrociep³owni). Gdy dotychczasowy w³aœciciel znika, a Ÿród³o
ciep³a ze wzglêdów spo³ecznych musi nadal istnieæ, pojawia siê nowy inwestor kapita³owy, który
w przeciwieñstwie do starego traktuje pracê ciep³owni jako podstawow¹, gdy¿ nie tyle ona zosta³a
kupiona, co za jej poœrednictwem kupiono rynek ciep³a. Naturaln¹ kolej¹ rzeczy bêdzie przepro-
wadzenie niezbêdnych remontów, przebudowy, a nawet nowe zadania inwestycyjne. Oczywistym
jest, ¿e im gorszy jest stan techniczny, wy¿sze koszty wytwarzania ciep³a, tym mniejsza bêdzie
cena za obiekt oraz ³atwiej uzyskaæ poprawê poprzez inwestycje w ten obiekt. Ciep³ownie o mocy
poni¿ej 20 MWt s¹ cenniejsze od obiektów wiêkszych, bowiem nie s¹ objête ograniczeniami
z tytu³u emisji dwutlenku wêgla. W takiej ciep³owni ³atwiej jest wprowadziæ biopaliwa po-
chodzenia lokalnego, b¹dŸ tañsze paliwo alternatywne pochodz¹ce z odpadów komunalnych,
rozwi¹zuj¹c pal¹c¹ kwestiê przebudowy gospodarki odpadami komunalnymi w gminie [8].

3.3. Potencja³ geotermalny

Do g³êbokoœci oko³o 30–35 m p.p.t. wystêpuj¹ wahania temperatury gruntu i wód w nim
zawartych spowodowane oddzia³ywaniem S³oñca i atmosfery. Na tej g³êbokoœci ustala siê
temperatura na poziomie 8,5–9,5°C i w miarê g³êbokoœci wzrasta o 1°C na ka¿de 28–36 metrów
przyrostu g³êbokoœci w zale¿noœci od struktury geologicznej, porowatoœci, naturalnej za-
wartoœci pierwiastków promieniotwórczych. Lokalne wzrosty mog¹ byæ istotnie wiêksze lub
mniejsze, co œwiadczy o wystêpowaniu anomalii geotermalnej. Gradient geotermalny jest ró¿ny
i okreœla on przyrost temperatury na 1 km lub 100 m g³êbokoœci. Wed³ug map œrednich
gradientów geotermalnych w interwale g³êbokoœci 0–1300 m p.p.t. w Górnoœl¹skim Zag³êbiu
Wêglowym wystêpuj¹ dwie anomalie minusowe oraz trzy anomalie plusowe. Anomalia mi-
nusowa w okolicach Rybnika ma gradient 24–32°C/km, natomiast w rejonie miêdzy Tychami,
Oœwiêcimiem a Chrzanowem 20–28°C/km. Anomalie dodatnie w obszarze na po³udnie od
Gliwic, Katowice i na pó³noc od Katowic oraz wokó³ Jastrzêbia Zdroju maj¹ wartoœæ gradientu
32–40°C/km [4].

W oparciu o 3600 punktów okreœlaj¹cych wg³êbne temperatury w GZW opracowano mapê
œrednich gradientów geotermalnych w przedziale g³êbokoœciowym do oko³o 1300 m [4].

Na podstawie tej mapy najwy¿sze gradienty geotermalne osi¹gaj¹ce od 38 do 40°C/km
zosta³y stwierdzone w nastêpuj¹cych regionach:
� po³udniowo zachodnia czêœæ GZW – obszary górnicze kopalñ „Jas-Mos”, „Borynia”, „Zo-

fiówka” oraz „Krupiñski”,
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� zachodnia czêœæ GZW – czêœæ obszaru kopalni „Knurów”,
� rejon Chorzów – Ruda Œl¹ska, obszary górnicze kopalni „Polska-Wirek” oraz zlikwi-

dowanej kopalni „Barbara-Chorzów”.
Najni¿sze wartoœci gradientu geotermicznego poni¿ej 20°C/km wystêpuj¹ w rejonie Libi¹¿a

we wschodniej czêœci obszaru górniczego kopalni „Janina”.
Drugim istotnym parametrem obok temperatury dla mocy cieplnej z wód kopalnianych jest

wielkoœæ strumienia wody na dop³ywie do pompy ciep³a. Warunki hydrogeologiczne s¹ bardzo
ró¿ne dla poszczególnych kopalñ. Strumieñ wypompowywanej wody waha siê w przedziale od
3 do 12 m3/min. Równie¿ ró¿na jest pojemnoœæ akumulacyjna wody w z³o¿ach i zrobach.
Wielkoœæ dop³ywu wody oraz iloœæ zakumulowanej wody decyduje o sposobie odwadniania
kopalni, tj. o porze i czasie pompowania oraz o wielkoœci strumienia wody.

3.4. Ciep³o z g³ównego odwadniania kopalni

Temperatura wody na powierzchni ziemi pochodz¹cej z g³ównego odwadniania kopalñ waha
siê nieznacznie i wynosi od 15 do 25°C. Niekorzystnym zjawiskiem jest sp³yw wody z mniejszych
g³êbokoœci do niskich poziomów g³ównych pompowni, gdy¿ woda ta obni¿a temperaturê wody na
powierzchni ziemi z odwadniania g³ównego. Wskazane jest, aby w przypadku odzysku ciep³a
z wód kopalnianych wyodrêbniæ strumieñ cieplejszej wody z ni¿szych poziomów i wyprowadziæ
j¹ oddzielnym izolowanym ruroci¹giem na powierzchniê, przez co zbli¿ymy siê z temperatur¹ do
30°C oraz unikniemy kosztów pompowania wody zimniejszej pochodz¹cej z p³ytszych poziomów
a zwi¹zanych z pokonaniem wysokoœci t³oczenia miêdzy tymi poziomami a poziomem niskim
pomp g³ównego odwadniania. Woda z g³ównego odwadniania mo¿e byæ potraktowana jako dolne
Ÿród³o ciep³a dla pompy ciep³a zabudowanej na powierzchni. Przy niewielkim spadku tem-
peratury wynosz¹cym 4–5°C jednostkowa iloœæ uzyskanego ciep³a przez pompê ciep³a wynosi
4500–5900 Wh/m3. Zatem w zale¿noœci od wielkoœci strumienia wody, jej temperatury oraz
wydolnoœci energetycznej pompy ciep³a mo¿na liczyæ na moc na poziomie od 0,5 do 3,5 MW. Jest
to iloœæ znaczna i szczególnie istotna, gdy zatrzymanie wydobycia w kopalni poci¹ga za sob¹
likwidacjê przykopalnianych kot³owni dostarczaj¹cych dot¹d ciep³o odbiorcom zewnêtrznym.

Z regu³y bowiem odwadnianie kopalni nale¿y prowadziæ równie¿ po wstrzymaniu wydobycia.
Bardzo szerokie, wnikliwe rozpracowanie problematyki geotermii kopalnianej w odniesieniu do
obszarów górniczych i poszczególnych kopalñ GZW zosta³o ujête w publikacji pt. „Energia
geotermalna w kopalniach podziemnych” wydanej w 2002 roku przez Wydzia³ Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Œl¹skiego w Sosnowcu, a sfinansowanej ze œrodków Narodowego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Rozdzia³y „Rozpoznanie zasobów energii geotermalnej”
oraz „Wykorzystanie zasobów energii geotermalnej” zawieraj¹ bogaty zbiór danych pomiaro-
wych, obliczeniowych, map, wykresów, schematów, wytycznych niezbêdnych do wykonania
koncepcji rozwi¹zañ in¿ynierskich i studium wykonalnoœci inwestycji [4].

3.5. Próba wdro¿enia

Problematyka wykorzystania ciep³a mediów kopalnianych (wody, powietrza) jest ju¿ szeroko
rozpracowana teoretycznie. Pierwsza instalacja dla potrzeb ³aŸni górniczej by³a wybudowana
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i przez wiele lat eksploatowana w kopalni w Piekarach. Bazowa³a na cieple z powietrza
wentylacji.

Istotnym opracowaniem jest „Studium celowoœci wykorzystania energii wód kopalnianych
dla zaspokojenia potrzeb cieplnych ³aŸni górniczej w KWK Piast” wykonane przez Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN Kraków [5]. W opracowaniu scharakte-
ryzowano projekt, zaproponowano trzy schematy technologiczne, przeprowadzono analizê
techniczn¹ i technologiczn¹, wykonano analizê ekonomiczn¹ i analizê oddzia³ywania instalacji
na œrodowisko. W analizach uzyskano wyniki pozytywne. Projekt jednak¿e nie zosta³ zreali-
zowany z przyczyn nieznanych autorowi artyku³u.

Uniwersytet Œl¹ski oraz G³ówny Instytut Górnictwa zgromadzi³ du¿y i wystarczaj¹cy zasób
wiedzy dla podjêcia przedsiêwziêæ wdro¿eniowych przez zainteresowanych inwestorów i firmy
projektowo-budowlane.

Miejscem du¿ego odbioru ciep³a jest ³aŸnia. Po analizie rozwi¹zañ technicznych instalacji
dla ³aŸni w kopalni „Piekary” i kopalni „Pokój” nasuwa siê wniosek o zasadnoœæ odzysku ciep³a
z wody zu¿ytej, która jest ch³odniejsza jedynie o kilka stopni od wody u¿ywanej do mycia.
Wówczas moc pompy ciep³a by³aby zdecydowanie mniejsza, a zatem koszt inwestycyjny
i eksploatacyjny pomniejszony. Równoczeœnie spe³niony by³by wymóg maksymalnej tem-
peratury wody, 25°C, zrzucanej do kanalizacji.

Zakres ideowy takiego rozwi¹zania przedstawia rysunek 1.

3.6. Kopalnia baz¹ informacji dla hydrogeotermików

Decyzjê o budowie zak³adu geotermalnego podejmuje siê po uprzednim zbadaniu i ocenie
stanu hydrotermalnego na g³êbokoœci do 1500–3000 m p.p.t. W tym celu nale¿y dokonaæ
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Rys. 1. Pompa ciep³a dla ³aŸni górniczej – obieg wody
�ród³o: Opracowanie w³asne

Fig. 1. Heat pump for mine bath – Water circulation



oceny wyników przeprowadzonych ju¿ badañ geologicznych, przeanalizowaæ stosowne mapy
a przede wszystkim wykonaæ odwiert sonda¿owy, badawczy lub poszukiwawczy, który udo-
kumentuje z³o¿e do eksploatacji i dostarczy za³o¿enia dla optymalizacji rozwi¹zania in¿y-
nierskiego. Decyzja o wykonaniu odwiertu ma w sobie pewien stopieñ ryzyka. Zwi¹zane to jest
z brakiem pewnoœci uzyskania wyników pozytywnych. Koszt odwiertu staæ siê mo¿e strat¹.
W przypadku wiercenia rozpoznawczego w obszarze eksploatacji górniczej sytuacja jest o wiele
korzystniejsza. Rozpoznanie w naturze w zakresie temperatur i stanu hydrologicznego (dop³yw
wody) w bezpoœrednim obszarze eksploatacyjnym kopalni s¹ bardzo cenn¹ wstêpn¹ informacj¹
powa¿nie obni¿aj¹c¹ stopieñ ryzyka dla odwiertu. Decyzja o podjêciu wiercenia lub zaniechanie
tego¿ bêdzie ³atwiejsza.

Z powy¿szego wyp³ywa wniosek, ¿e nale¿a³oby zebraæ informacje z kopalñ i oceniæ je przez
specjalistów hydrogeotermików w celu uzyskania wyprzedzaj¹co oceny potencja³u geoter-
malnego i potraktowaæ pozytywne wyniki jako ujawnienie lokalnego dobra do wykorzystania
w programach restrukturyzacyjnych obszarów górniczych, na przyk³ad dla budowy parku
wodnego. Praca ta mo¿e byæ istot¹ programu badawczego finansowanego ze œrodków celowych
Unii Europejskiej.

3.7. Ciep³o z wentylacji kopalni

Niewykorzystywanym noœnikiem energetycznym jest równie¿ ciep³e powietrze z wentylacji
kopalñ. W kopalniach gazowych i g³êbokich, gdzie intensywnoœæ wentylacji jest wiêksza,
powietrze na wylocie z szybów wentylacyjnych ma zawsze dodatni¹ temperaturê, co najmniej
powy¿ej kilkunastu stopni Celsjusza. Mo¿e byæ ono równie¿ traktowane jako dolne Ÿród³o
ciep³a dla pomp ciep³a o mocy do kilkuset kilowatów. Budowa takich pomp i wykorzystanie
tego ciep³a jest mo¿liwe, je¿eli w niewielkiej odleg³oœci od szybów wentylacyjnych (np. do
2 km) bêd¹ odbiorcy ciep³a. O takiej inwestycji zdecyduje rachunek ekonomiczny i koszt
uzyskania jednostki ciep³a.

3.8. Metan z powietrza wentylacji

Metan kopalniany jest zagro¿eniem wybuchowym oraz paliwem do wykorzystania na
miejscu, gdy kopalnia posiada instalacjê odzysku metanu [6]. Mimo chimerycznej natury gazu
ze stacji odmetanowania (zmienna wydajnoœæ, zmienna zawartoœæ metanu) gaz kopalniany jest
spalany w palnikach kot³ów, a nawet w silnikach spalinowych. Problem z metanem tkwi w tym,
¿e wiêkszoœæ metanu nie jest wychwytywana przez instalacjê odmetanowania. Uchodz¹cy ze
ska³ metan miesza siê z powietrzem i jest usuwany do atmosfery g³ównie poprzez szyby
wentylacyjne.

Powietrze z wentylacji kopalñ gazowych zawiera niewielkie iloœci metanu, na poziomie
oko³o jednego procenta. Tak niskie stê¿enie nie pozwala na spalanie metanu w klasycznych
palnikach gazowych. Nie s¹ znane technologie odzysku metanu z powietrza wentylacji drog¹
mechaniczn¹ b¹dŸ chemiczn¹ do wykorzystania w skali przemys³owej. Natomiast technologie
katalityczne, bezp³omiennego spalania gazów palnych, rozwinê³y siê tak istotnie, ¿e siêgnê³y
równie¿ po wodór i metan wystêpuj¹cy na poziomie 0,2–1% stê¿enia w powietrzu, przy czym
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za³o¿ono, ¿e celem koñcowym bêdzie nie tylko pozbycie siê tego gazu z powietrza, ale równie¿
wykorzystanie energii chemicznej ze spalania do celów grzewczych, a nawet generacji pr¹du
elektrycznego. Obecnie w kilku krajach (Australia, Kanada) trwaj¹ prace nad nowymi
katalitycznymi technologiami spalania metanu przy tak niskiej zawartoœci w powietrzu. Wyniki
na instalacjach doœwiadczalnych s¹ obiecuj¹ce i mo¿na spodziewaæ siê, ¿e w niedalekiej
przysz³oœci pojawi¹ siê pierwsze oferty na instalacje przemys³owe.

Metan jako gaz cieplarniany jest przeliczany na CO2 poprzez wspó³czynnik 21. Obecnie
prawo unijne ogranicza emisjê CO2 w szczególnych przypadkach i wymusza op³aty za emisjê
ponadnormatywn¹. W przysz³oœci mog¹ pojawiæ siê regulacje prawne ograniczaj¹ce równie¿
emisjê metanu z kopalñ, co wywo³a nowe problemy kosztowe i wymusi stosowne inwestycje.
Tak wiêc mo¿na ju¿ dzisiaj powiedzieæ, ¿e metan w powietrzu z wentylacji kopalñ jest
przysz³oœciowym paliwem do wykorzystania. Fakt, ¿e metan jest gazem szklarniowym zmusza
do czujnoœci, gdy¿ mo¿e pojawiæ siê nowe prawo niekorzystne dla górnictwa.

3.9. Ciep³o z ha³d i zwa³owisk

Kopalni towarzysz¹ ha³dy (zwa³owiska). Kamieñ kopalniany zawiera jeszcze od kilku do
kilkunastu procent wêgla pierwiastkowego, który przy dostêpie powietrza powoli utlenia siê
wydzielaj¹c ciep³o. Nawet w przypadku braku stwierdzenia palenia siê ha³dy, proces utleniania
wewn¹trz ha³dy podnosi temperaturê znacznie powy¿ej 9°C. Mamy wiêc interesuj¹ce Ÿród³o
ciep³a do wykorzystania przez pompê ciep³a. Brak wystêpowania pokrywy œnie¿nej lub wy-
stêpowanie jej przez krótszy okres czasu ni¿ na powierzchni gruntu poza ha³d¹ dowodzi, ¿e jest
ona aktywna termicznie. Aktywnoœæ termiczn¹ ha³dy mo¿na ³atwo udokumentowaæ œrodkami
technicznymi. Niestabilnoœæ gruntu wymaga specjalistycznych rozwi¹zañ in¿ynierskich dla
instalacji czynnika obiegowego pompy ciep³a. Œrodki techniczne zabezpieczaj¹ce ha³dê przez
po¿arem wewnêtrznym, mimo swej skutecznoœci, w istocie rzeczy nie likwiduj¹ ca³kowicie
procesy utleniania wêgla, przed³u¿aj¹c jedynie aktywnoœæ, która jest na ni¿szym poziomie
temperatur. Nawet na ha³dach zrekultywowanych temperatury wewnêtrzne s¹ wy¿sze ni¿ na
terenach s¹siednich. Ha³da jest wiêc dolnym Ÿród³em ciep³a do wykorzystania przez pompê
ciep³a.

Zabudowa instalacji odbioru ciep³a z wnêtrza ha³dy lub warstwy przypowierzchniowej
wymaga nowych rozwi¹zañ technicznych oraz prac budowlanych na ha³dzie spe³niaj¹cych
wymagania zwi¹zane z zabezpieczeniem ha³dy przed po¿arem. Ze wzglêdu na nowatorski
charakter takiego rozwi¹zania, przyjêty cel nale¿a³oby zrealizowaæ poprzez program badawczo-
-wzdro¿eniowy finansowany z grantu lub celowego funduszu unijnego.

4. Przykopalniana farma wiatrowa

Ha³da kopalniana mo¿e byæ równie¿ wykorzystana dla lokalizacji farmy wiatrowej. Powinna
jednak¿e spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
� powierzchnia ustabilizowana, osiadanie poni¿ej 5 cm/rok i równomierne,
� grunt jednorodny, zakwalifikowany pod zabudowê wysokich wie¿,
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� brak aktywnoœci termicznej,
� poziom wierzchowiny co najmniej 20 m powy¿ej poziomu podstawy ha³dy,
� odleg³oœæ miejsc lokalizacji si³owni wiatrowej na wierzchowinie od zabudowy mieszkalnej

powy¿ej 500 m,
� spe³nienie wymagañ ekologicznych.

Pierwsz¹ w Polsce farmê wiatrow¹ o mocy 30 MWe zlokalizowan¹ na gruncie usypowym
zbudowano pod Be³chatowem na sztucznej górze utworzonej z nadk³adu ziemi kopalni wêgla
brunatnego Be³chatów. Wyniesienie wierzchowiny wynosi oko³o 130 m i gwarantuje bardzo
dobre warunki wiatrowe dla si³owni. Obecnie instalowane si³ownie o mocy 2–3 MWe maj¹
generatory na wysokoœci oko³o 80 m. Ka¿de dodatkowe zwiêkszenie tej wysokoœci powy¿ej
dominuj¹cego poziomu terenu w okolicy, poprzez posadowienie si³owni na wzniesieniach jest
bardzo po¿¹dane, gdy¿ umieszcza generator w strefie wiatrowej o wiêkszej prêdkoœci. Moc
strumienia powietrza zale¿y w trzeciej potêdze od prêdkoœci wiatru.

W miarê wzrostu wysokoœci maleje wp³yw szorstkoœci terenu na prêdkoœæ wiatru. Badania
wykaza³y, ¿e w danym terenie przy prêdkoœci wiatru 4 m/s na wysokoœci 30 m, ju¿ na wysokoœci
80 m w tym samym momencie wystêpuj¹ prêdkoœci oko³o 7 m/s. Mo¿na przyj¹æ, ¿e lokalizacja
dla 2–3 si³owni bêdzie interesuj¹ca dla inwestora, którym okazaæ siê mo¿e Zak³ad Energe-
tyczny, wiecznie „g³odny” energii odnawialnej.

Ponadto istniej¹ca infrastruktura sieci energetycznej dla potrzeb kopalni dawa³aby mo¿li-
woœci ³atwego wyprowadzenia mocy. Decyzja o budowie farmy wiatrowej powinna byæ po-
przedzona rocznym pomiarem stanu wiatru w okolicy i odpowiednimi przeliczeniami.

Monitoring si³owni wiatrowych jest bardziej rozbudowany. Fundamenty wie¿ wymagaj¹
specjalnych rozwi¹zañ in¿ynierskich, które powiêkszaj¹ koszty inwestycyjne w porównaniu do
innych lokalizacji. Do typowania lokalizacji farm na ha³dach przydatny jest satelitarny system
mapowy, przyk³adowo ZUMI.pl.

Ha³dy tworzone z gruntu nie zawieraj¹cego substancji palnych i biodegradowalnych, a wiêc
z ziemi usuwanej dla odkrycia pok³adów eksploatowanych metod¹ odkrywkow¹, ¿u¿li, a nawet
popio³ów elektrownianych powinny byæ tak budowane, aby zminimalizowaæ zjawisko osia-
dania i osuwania, a stopieñ zagêszczenia by³ jak najwiêkszy. Ha³dy ju¿ wybudowane z udzia³em
kamienia kopalnianego wymagaj¹ bardzo starannej oceny przydatnoœci pod zabudowê nawet
w przypadku zakwalifikowania ich do ha³d nieaktywnych termicznie wed³ug dotychczas
obowi¹zuj¹cych ocen kwalifikacyjnych. Ha³dy pokopalniane stare o wieku kilkudziesiêciu lat
s¹ w wiêkszym stopniu w¹tpliwe w porównaniu do ha³d ostatnio tworzonych ze wzglêdu na
odmienne œrodki techniczne, sposoby ich budowy i zabezpieczeñ przed po¿arem.

5. Oferta dla górników dwuzawodowców

Wœród licznej rzeszy górników jest znaczna grupa osób, które charakteryzuj¹ siê dwu-
zawodowoœci¹. Sa to tzw. „robotniko-ch³opi”, osoby z rodzin prowadz¹cych gospodarstwa
rolne, mieszkaj¹ce na wsi, które podjê³y pracê górnicz¹. Z czasem zawód górniczy zdominowa³
u nich poprzedni zawód rolnika. Zarobione pieni¹dze inwestowali oni w zabudowania gos-
podarcze i mieszkaniowe oraz w sprzêt rolniczy. Ta grupa górników ³agodnie odczu³a rozstanie
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z zawodem górniczym, gdy¿ ich dzia³alnoœæ rolniczo-hodowlano-ogrodnicza zapewni³a byt
rodzinie. Ponadto by³o im ³atwiej przekwalifikowaæ siê na rzecz innego zawodu, gdy¿ ju¿
kiedyœ to uczynili na rzecz górnictwa. Umiejêtnoœæ gospodarowania na roli wzbogacona
umiejêtnoœciami technicznymi i organizacyjnymi, jakie uzyskali bêd¹c górnikami pozwala
im ³atwiej wprowadzaæ nowatorskie technologie produkcyjne w rolnictwie. Jedn¹ z takich
technologii mo¿e byæ podjêcie produkcji alternatywnych paliw biomasowych w oparciu
o w³asny area³ gruntów oraz w³asny zak³ad przetwarzaj¹cy produkty rolne. Bêd¹ to brykiety
i pelety, a nawet paliwa p³ynne wytworzone z roœlin oleistych, g³ównie rzepaku. Taki by³y
górnik przestanie zatem byæ dostarczycielem wêgla pracuj¹c ciê¿ko „u obcego” pod ziemi¹,
i stanie siê dostawc¹ paliwa biomasowego pracuj¹c „na swoim”. Mo¿na rzec, ¿e górnik ten
zamieni kolor czarny na kolor zielony. Na obszarach gmin górniczych pojawi¹ siê uprawy
energetyczne i Ÿród³a paliwa odnawialnego. Surowcem dla producenta brykietów i peletów s¹
zrêbki z upraw wierzby energetycznej, œlazowca, ró¿y bezkolcowej, traw energetycznych,
s³omy, zbó¿ i rzepaku [7]. Producent mo¿e œwiadczyæ us³ugê przetwarzania biomasy z upraw
innych rolników, którzy zechc¹ spalaæ wyprodukowan¹ przez siebie biomasê w postaci bry-
kietów i peletów, a nawet ziarna owsa.

Na rynku obecna jest szeroka oferta sprzêtu do brykietowania i peletowania zarówno
producentów krajowych, jak i z importu. Jest on prezentowany na licznych targach eko-
logicznych (POLEKO, ENEX) oraz w czasopismach poœwiêconych odnawialnym Ÿród³om
energii, takich jak m.in. „Czysta energia” i „Agroenergetyka”. Z inicjatywy gminy mo¿e
pojawiæ siê program aktywizacji zawodowej, wsparty finansowo dotacjami i po¿yczkami,
skierowany szczególnie w tê grupê bezrobotnych górników.

6. Funkcja samorz¹du gminnego

Istota pracy samorz¹du gminnego sprowadza siê przede wszystkim do planowania
i realizacji programu rozwoju spo³eczno-gospodarczego spo³ecznoœci gminnej. Programo-
wanie dzia³añ realizuje siê poprzez uprzednie wykonanie szeregu specjalistycznych opra-
cowañ, przyjêtych drog¹ uchwa³, takich jak: strategia rozwoju, studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, program naprawczy stanu œrodowiska,
program gospodarki odpadami, czy te¿ projekt za³o¿eñ do planu zaopatrzenia gminy w ciep³o,
energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe. Ostatni z wymienionych projektów jest szczególnie
istotny dla kwestii poruszonych w niniejszym artykule. Od wykonawców projektu za³o¿eñ
nale¿y zdecydowanie wymagaæ, aby w rozdziale obejmuj¹cym energetykê odnawialn¹
rzeczowo i wnikliwie przedstawiony by³ lokalny potencja³ energii odnawialnej wystêpuj¹cy
w obszarze kopalñ oraz rolnictwa. W tej czêœci bowiem powinny znajdowaæ siê spostrze¿enia
i wnioski dotycz¹ce problematyki energetycznej zwi¹zane z restrukturyzacj¹ obszarów
górniczych.
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Podsumowanie

Znikanie przedsiêbiorstw tradycyjnie zwi¹zanych z górnictwem skutkuje potrzeb¹ zagos-
podarowania zarówno spadkowej substancji materialnej, jak i zasobów ludzkich, charakte-
ryzuj¹cych siê immanentnymi cechami. Cechy te zwracaj¹ na siebie uwagê i powinny byæ
optymalnie wykorzystane w programach restrukturyzacyjnych.

Zjawiska spo³eczno-gospodarcze w omawianym obszarze wyraŸnie siêgaj¹ do lokalnej
gospodarki energetycznej. Stwarzaj¹ one nietypowe uwarunkowania dla kwestii zaopatrzenia w
ciep³o i wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii. Z p³aszczyzny energetycznej mo¿na
widzieæ cele realizacyjne korzystne dla procesu restrukturyzacyjnego.
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Waldemar NIKODEM

New power engineering RES technologies in restructuring
programmes of mining regions

Abstract

Drop in coal mining, reduction of employment in mining industry and first of all closing down the
coal mines have been resulted in a real shock in mining regions. Local self-government being a host of
grounds is in a very difficult situation which is not caused by it. In compliance with responsibility
of self-government related to local energy supply policy and a work for community it may initiate
counteractions.

The purpose of this article is to propose two directions of activities to be undertaken: one pertaining to
coal mining, another one in a field of agriculture; activities which are based upon technology related
to renewable energy sources (RES). RES investments are presented as tools for realization of superior
objectives, kinds of RES dedicated to mining grounds. Coal mines are shown as sources of heat for a local
heat market, referring to geothermal potential, heat from mine waters and mine ventilation air. The issue of
further use of mine methane is also presented. An attention is paid to a heat generated inside the dumps,
dumping grounds and possibilities of wind farms’ construction on dumps.

Creative potential of two-profession miners is characterized. Possibility of its orientation on alterna-
tive biomass fuels is emphasized.

Function of local self-government is presented as well as the guidelines for binding procedures.

KEY WORDS: coal mines, restructuring programs, environment, renewable energy


