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Gospodarcze wykorzystanie metanu
z pok³adów wêgla w warunkach polskich

STRESZCZENIE. Zagro¿enie wybuchami metanu zwi¹zane jest z górnictwem podziemnym wêgla ka-
miennego, brunatnego i soli od zarania pozyskiwania tych minera³ów dla potrzeb ludzkoœci.
Mimo rozwoju technologicznego w ostatnim stuleciu metan jest nadal przyczyn¹ wybuchów
i zwi¹zanych z tym katastrof w kopalniach podziemnych na ca³ym œwiecie. Jednym z bardzo
skutecznych sposobów walki z tym zagro¿eniem jest odmetanowanie górotworu. Technologia
ta, poza stworzeniem bezpiecznych warunków pracy, pozwala pozyskiwaæ znaczne iloœci
mieszaniny metanu z powietrzem. Taki gaz, przy odpowiednim stê¿eniu metanu, mo¿na z po-
wodzeniem wykorzystaæ do celów energetycznych. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e g³ównym
celem odmetanowania jest uzyskanie bezpiecznych warunków eksploatacji pok³adów wêgla
o wysokim nasyceniu metanem oraz umo¿liwienie stosowania wysokowydajnych technologii
wydobywania wêgla ze œcian w pok³adach o najwy¿szym stopniu zagro¿enia – w IV kategorii
zagro¿enia metanowego. W bardzo wielu przypadkach system przewietrzania jest niewydolny
do zmniejszenia stê¿enia metanu do wartoœci wymaganych przepisami. Uzyskiwany gaz ko-
palniany jest równie¿ Ÿród³em mo¿liwoœci obni¿enia kosztu pozyskiwanego wêgla. Przez
wykorzystanie tego gazu w spalaniu kogeneracyjnym uzyskuje siê energiê elektryczn¹ dla
potrzeb w³asnych kopalni, zmniejszaj¹c równoczeœnie iloœæ energii kupowanej z sieci. Ciep³o
uzyskane w tym procesie wykorzystuje siê do ogrzewania budynków oraz w suszarniach urobku
w zak³adach przeróbczych.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e w polskich kopalniach wêgla kamiennego tylko oko³o 30% metanu,
który uwalnia siê z wêgla podczas robót górniczych ujmowane jest systemami odmetanowania
a pozosta³a jego czêœæ wydmuchiwana jest szybami wentylacyjnymi – istnieje ogromny potencja³
do zagospodarowania. Pomimo niskich koncentracji metanu w powietrzu wentylacyjnym s¹ ju¿ na
œwiecie technologie, które na skalê przemys³ow¹ mog¹ wychwytywaæ i utylizowaæ metan
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z powietrza wentylacyjnego szybów kopalñ (VAM). Kilka kwestii technicznych nadal mo¿e byæ
udoskonalonych ale pracuj¹ce w kopalniach instalacje potwierdzaj¹ efektywne wykorzystanie
metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym szybów do produkcji energii elektrycznej i ciep³a.

S£OWA KLUCZOWE: metanowoœæ bezwzglêdna, Vocsidizer, CMM, VAM

Wprowadzenie

Zagro¿enie wybuchami metanu jest zwi¹zane z górnictwem podziemnym wêgla ka-
miennego, brunatnego i soli od zarania pozyskiwania tych minera³ów dla potrzeb ludzkoœci.

Mimo rozwoju technologicznego w ostatnim stuleciu metan jest nadal przyczyn¹ wy-
buchów i zwi¹zanych z tym katastrof w kopalniach podziemnych na ca³ym œwiecie, w szcze-
gólnoœci w gospodarkach w stadium rozwoju. Jednym z bardzo skutecznych sposobów
walki z tym zagro¿eniem jest odmetanowanie górotworu. Technologia ta, poza stworzeniem
bezpiecznych warunków pracy, pozwala pozyskiwaæ znaczne iloœci mieszaniny metanu
z powietrzem. Taki gaz, przy odpowiednim stê¿eniu metanu, mo¿na z powodzeniem wyko-
rzystaæ do celów energetycznych. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e g³ównym celem odmeta-
nowania jest uzyskanie bezpiecznych warunków eksploatacji pok³adów wêgla o wysokim
nasyceniu metanem oraz umo¿liwienie stosowania wysokowydajnych technologii wydo-
bywania wêgla ze œcian w pok³adach o najwy¿szym stopniu zagro¿enia – w IV kategorii
zagro¿enia metanowego. W bardzo wielu przypadkach system przewietrzania jest niewy-
dolny do zmniejszenia stê¿enia metanu do wartoœci wymaganych przepisami. Znalaz³o to
tak¿e odzwierciedlenie w przepisach górniczych. W § 293.1. zapisano: „W zak³adach
górniczych eksploatuj¹cych pok³ady zaliczone do IV kategorii zagro¿enia stosuje siê odme-
tanowanie górotworu” [1]. Uzyskiwany gaz kopalniany jest równie¿ Ÿród³em mo¿liwoœci
obni¿enia kosztu pozyskiwanego wêgla. Przez wykorzystanie tego gazu w spalaniu koge-
neracyjnym uzyskuje siê energiê elektryczn¹ dla potrzeb w³asnych kopalni, zmniejszaj¹c
równoczeœnie iloœæ energii kupowanej z sieci. Ciep³o uzyskane w tym procesie wykorzystuje
siê do ogrzewania budynków oraz w suszarniach urobku w zak³adach przeróbczych. Spo-
soby zagospodarowania gazu kopalnianego opisane bêd¹ w dalszych czêœciach referatu oraz
w referacie Gatnara K. pt.: „Gospodarcze wykorzystanie metanu z pok³adów wêgla na
przyk³adzie rozwi¹zañ Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA” zamieszczonym w drugim tomie
materia³ów konferencyjnych.

1. Zasoby metanu z pok³adów wêgla

Polskie z³o¿a wêgla kamiennego zlokalizowane w Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym
(GZW), w szczególnoœci w czêœci centralnej i po³udniowej, s¹ silnie i bardzo silnie me-

320



tanowe. Zapewnia to nieprzepuszczalny nadk³ad nad z³o¿em karboñskim o mi¹¿szoœci
dochodz¹cej do kilkuset metrów. Nadk³ad ten z³o¿ony jest z warstw trzecio- i czwarto-
rzêdowych. Metan zawarty w pok³adach wêgla pod tym nieprzepuszczalnym nadk³adem nie
móg³ wskutek tego przemieœciæ siê na powierzchni. W zwi¹zku z tym nasycone metanem
pok³ady wêgla utrudniaj¹ eksploatacjê i stanowi¹ du¿e zagro¿enie dla za³ogi.

Zasoby geologiczne metanu na obszarze GZW wynosz¹ oko³o 250 mld m3
. Zasoby

bilansowe metanu wynosz¹ 95 mld m3, w tym z obszarów górniczych kopalñ wynosz¹ 29,8
mld m3.

2. Metanowoœæ kopalñ wêgla kamiennego [2]

Odnoœnie terminu metanonoœnoœci przyjêto nastêpuj¹ce definicje:
A. Metanowoœæ bezwzglêdna jest sum¹ iloœci metanu wydzielaj¹cego siê do wyrobisk

(metanowoœæ wentylacyjna) oraz metanu ujêtego odmetanowaniem – okreœla siê j¹ jako
strumieñ objêtoœci metanu i wyra¿a w metrach szeœciennych na minutê.

B. Metanowoœæ wentylacyjna jest ró¿nic¹ strumienia objêtoœci metanu w wylotowym
i wlotowym pr¹dzie powietrza. Metanowoœæ wentylacyjn¹ okreœla siê z bilansu strumieni
objêtoœci metanu sporz¹dzanego na podstawie wykonanych pomiarów i obliczeñ w po-
szczególnych punktach pomiarowych i wyra¿a w metrach szeœciennych na minutê. Bilans
ten powinien byæ przedstawiony na schemacie przestrzennym wykonanym dla ka¿dego
rejonu wentylacyjnego.

C. Metanowoœæ kryterialna jest to taka metanowoœæ bezwzglêdna, przy której w danych
warunkach przewietrzania i odmetanowania, przy nierównomiernym wydzielaniu siê me-
tanu nie bêd¹ wystêpowaæ przekroczenia dopuszczalnej zawartoœci metanu w pr¹dzie po-
wietrza zu¿ytego.

W roku 2008 by³o 31 czynnych kopalñ wêgla kamiennego, 30 kopalñ w GZW i jedna
w Lubelskim Zag³êbiu Wêglowym, kopalnia „Bogdanka”. Okrêgowe Urzêdy Górnicze
uzna³y 27 kopalñ jako metanowe zak³ady górnicze. Do niemetalowych zak³adów gór-
niczych zalicza siê kopalnie: „Piast”, „Ziemowit”, „Sobieski” i „Janina”. Kopalnie te
po³o¿one s¹ we wschodniej czêœci GZW. W czterech metanowych zak³adach górniczych
prowadzono roku 2008 wydobycie w pok³adach zaliczonych do I Kategorii Zagro¿enia
Metanowego. W zak³adach tych nie stwierdzano stê¿eñ metanu w wylotowych pr¹dach
powietrza. S¹ to: zak³ady górnicze „Bobrek-Centrum”, „Piekary”, „Kazimierz-Juliusz”
i „Bogdanka”

Wydzielanie metanu do powietrza wentylacyjnego stwierdzono w 2008 roku w 23
kopalniach. Zarejestrowane dane dotycz¹ce kolejnych lat 2006, 2007 i 2008 przedstawiono
w tabeli 1.

Najwiêksz¹ metanowoœæ bezwzglêdn¹ w 2008 roku stwierdzono w kopalniach:
� Brzeszcze-Silesia 137,10 mln m3 CH4/rok,
� Pniówek 128,40 mln m3 CH4/rok,
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TABELA 1. Metanowoœæ bezwzglêdna kopalñ wêgla kamiennego w latach 2006–2008

TABLE 1. Absolute methane-bearing capacity of the hard coal in the years 2006–2008

Lp. Kopalnia

Metanowoœæ bezwzglêdna
[ m3 CH4/min ]

Metanowoœæ bezwzglêdna
[mln m3 CH4/rok ]

2006 2007 2008 2006 2007 2008

OUG w Gliwicach

1. Budryk 82,90 74,08 86,00 43,60 39,00 45,30

2. Soœnica-Makoszowy 101,00 114,70 92,60 52,00 59,62 48,80

3. Bielszowice 47,50 40,69 46,10 25,00 21,39 24,30

4. Halemba -Wrek 68,70 65,22 41,00 36,10 34,66 21,60

5. Knurów 24,30 41,10 30,10 12,80 21,61 15,80

6. Szczyg³owice 81,50 117,70 67,00 42,80 61,97 35,30

7. Pokój 0,40 1,80 0,50 0,20 0,95 0,30

8. Boles³aw Œmia³y 1,90 2,90 2,40 1,00 1,51 1,20

OUG w Katowicach

9. Wujek 12,09 20,71 39,10 4,76 10,43 16,10

10. Staszic 37,43 56,57 75,40 19,67 29,72 39,70

11. Wieczorek 35,17 31,44 27,60 18,49 16,59 14,60

12. Mys³owice - Weso³a 16,86 105,44 94,90 8,86 55,42 49,90

13. Murcki 10,10 8,30 1,70 5,30 4,35 0,90

14. Brzeszcze - Silesia 258,8 256,00 260,00 134,40 134,52 137,10

OUG w Rybniku

15. Marcel 29,20 30,67 30,00 15,33 16,12 15,80

16. Zofiówka 119,20 129,50 112,10 62,63 67,99 59,00

17. Rydu³towy-Anna 63,50 43,30 48,90 33,32 22,66 26,60

18. Jas – Mos 41,32 47,37 36,10 21,71 24,90 19,0

19. Chwa³owice 15,10 12,41 17,60 7,94 6,52 9,30

20. Borynia 76,50 58,44 66,30 40,21 30,71 34,90

21 Jankowice 41,20 39,59 70,90 21,66 20,76 37,30

22. Krupiñski 124,47 119,36 189,20 65,42 62,74 99,70

23. Pniówek 254,80 256,60 234,60 133,96 134,84 128,40

Razem 1 660,12 1 673,89 1 679,10 870,30 878,91 880,90



� Krupiñski 99,70 mln m3 CH4/rok,
� Zofiówka 59,00 mln m3 CH4/rok,
� Mys³owice-Weso³a 49,90 mln m3 CH4/rok,
� Soœnica-Makoszowy 48,80 mln m3 CH4/rok

Znacz¹cy przyrost metanowoœci bezwzglêdnej w roku 2008 w stosunku do roku 2007
stwierdzono w kopalniach:
� Krupiñski 62,74 mln m3 CH4/rok na 99,70 mln m3 CH4/rok,
� Jankowice 20,76 mln m3 CH4/rok na 37,30 mln m3 CH4/rok.

Najwiêkszy spadek metanowoœci bezwzglêdnej w roku 2008 do roku 2007 stwierdzono
w kopalniach:
� Szczyg³owice 61,97 mln m3 CH4/rok do 35,30 mln m3 CH4/rok,
� Halemba-Wirek 34,66 mln m3 CH4/rok do 21,60 mln m3 CH4/rok.

3. Odmetanowanie kopalñ

W roku 2008 odmetanowanie by³o prowadzone w 20 kopalniach. Przedstawia to tabela 2
uwzglêdniaj¹ca Ÿród³a ujmowania metanu.

Ca³kowite iloœæ ujêtego metanu w roku 2008 wynosi³a 274,2 mln m3.CH4.
Nale¿y jednak¿e zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w czterech kopalniach by³y czynne do³owe

stacje odmetanowania. Ujêty metan by³ mieszany z pr¹dami powietrza wentylacyjnego.
Z punktu widzenia bezpieczeñstwa pracy nale¿y to zakwalifikowaæ do dzia³añ pozytyw-
nych. Strata wynios³a 15,5 mln m3.CH4.

Zagospodarowanie ujêtego metanu z odmetanowania kopalñ w roku 2008 przedstawia
tabela 3.

W roku 2008 wykorzystano jedynie 156,5 mln m3.CH4, poniewa¿ w trzech kopalniach
nie zdo³ano wykorzystaæ ujêtego metanu. S¹ to przede wszystkim nowe stacje odmeta-
nowania w kopalni Soœnica-Makoszowy i Szczyg³owice.

4. Projekty badawcze realizowane przez G³ówny Instytut

Górnictwa w zakresie wykorzystania metanu

Projekt celowy Nr 4109194C/1700 pn.: Ekonomiczne i ekologiczne wykorzystanie
metanu z pok³adów wêgla w KWK „Krupiñski”.

Razem z KWK „Krupiñski” zainstalowano system kogeneracji oparty na silniku ga-
zowym TBG632V16) o mocy elektrycznej 3 MW i mocy cieplnej 3,4 MW. Od momentu
uruchomienia silnika zu¿yto ponad 60 milionów m3 metanu. Uzyskano:
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� zwiêkszenie o ponad 50% iloœci wykorzystanego przemys³owo gazu metanowego o nis-
kich parametrach jakoœciowych (zawartoœæ metanu ok. 45 do 60% w mieszaninie z po-
wietrzem),

� zmniejszenie iloœci metanu odprowadzanego z kopalnio atmosfery drogami wentylacyj-
nymi i ze stacji odmetanowania na wydmuch, o co najmniej 30 do 40%,

� uzyskiwanie w uk³adzie skojarzonym przy wysokiej sprawnoœci ogólnej 83% energii
elektrycznej i cieplnej na bazie gazu metanowego z kopalni jako ekologiczniejszego od
wêgla noœnika energii,
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TABELA 2.Odmetanowanie w 2008 r. z poszczególnych Ÿróde³ wydzielania

TABLE 2. Methane drainage in 2008 coming from individual CMM sources

Lp. Kopalnia

Wyrobiska
korytarzowe

Wyrobiska
eksploatacyjne

Zroby (zza tam)
Razem

odmetanowanie

[mln m3/rok] [mln m3/rok] [mln m3/rok] [mln m3/rok]

1 Brzeszcze-Silesia 0,0 8,5 29,5 38,0

2 Zofiówka 1,6 10,3 5,1 17,0

3 Pniówek 0,4 23,3 20,4 44,1

4 Jas-Mos 1,1 0,7 7,5 9,3

5 Jankowice 0,4 6,9 3,7 11,0

6 Budryk 0,0 12,2 0,0 12,2

7 Halemba - Wirek 0,0 1,4 5,1 6,5

8 Mys³owice-Weso³a 0,0 6,3 3,9 10,2

9 Marcel 1,0 0,2 2,1 3,3

10 Borynia 0,0 6,5 0,1 6,6

11 Krupiñski 1,2 37,4 14,1 52,7

12 Staszic 1,7 1,6 2,7 6,0

13 Bielszowice 1,1 2,1 3,7 6,9

14 Pokój 0,0 0,0 0,3 0,3

15 Soœnica-Makoszowy 0,0 13,8 3,4 17,2

16 Szczyg³owice 0,0 15,4 2,0 17,4

17 Wujek 0,0 4,2 0,0 4,2

18 Rydu³towy - Anna 0,0 3,8 2,5 6,3

19 Chwa³owice 0,0 2,0 1,0 3,0

20 Knurów 0,0 2,0 0,0 2,0

Razem 8,5 158,6 107,1 274,2



� zmniejszenie iloœci emitowanych gazów (dwutlenku wêgla, tlenków siarki, metanu)
i py³ów w wyniku ograniczenia iloœci spalanego wêgla.
Projekt celowy Nr 9T12A01095C/2646 pn.: „Pozyskiwanie wysokometanowego noœ-

nika energii ze z³o¿a KWK „Brzeszcze” nowymi metodami wiertniczymi z wyrobisk
podziemnych oraz jego przemys³owa utylizacja — uzyskano znacz¹cy efekt wzrostu za-
wartoœci metanu w ujmowanym gazie ze zrobów i wyznaczonych stref zbiornikowych
nagromadzeñ gazów w zasiêgu wp³ywów eksploatacji, co umo¿liwi³o korzystn¹ sprzeda¿
gazu metanowego do Zak³adów Chemicznych „Dwory” S.A. oraz wykorzystaæ pozosta³¹
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TABELA 3. Zagospodarowanie ujêtego metanu z odmetanowania kopalñ w 2008 r.

TABLE 3. Management of the methane coming from the drainage of the coalmines in 2008

Lp. Kopalnia
Ujêcie Straty Wykorzystanie Efekt. wykorz

[mln m3/rok] [mln m3/rok] [mln m3/rok] [%]

1 Brzeszcze-Silesia 38,0 0,1 37,9 99,7

2 Zofiówka 17,0 0,5 16,5 97,1

3 Pniówek 44,1 5,1 39,0 88,4

4 Jas-Mos 9,3 1,2 8,1 87,1

5 Jankowice 11,0 2,6 8,4 76,4

6 Budryk 12,2 4,0 8,2 67,2

7 Halemba - Wirek 6,5 2,9 3,6 55,4

8 Mys³owice-Weso³a 10,2 4,6 5,6 54,9

9 Marcel 3,3 1,7 1,6 48,5

10 Borynia 6,6 3,8 2,8 42,4

11 Krupiñski 52,7 31,6 21,1 40,0

12 Staszic 6,0 4,2 1,8 30,0

13 Bielszowice 6,9 5,0 1,9 27,5

14 Pokój 0,3 0,3 0,0 0,0

15 Soœnica-Makoszowy 17,2 17,2 0,0 0,0

16 Szczyg³owice 17,4 17,4 0,0 0,0

17 Wujek 4,2 4,2
Metan ujmowany w podziemnych

stacjach odmetanowania
kierowany by³ w ca³oœci

do pr¹du powietrza wylotowego

18 Rydu³towy - Anna 6,3 6,3

19 Chwa³owice 3,0 3,0

20 Knurów 2,0 2,0

Razem 274,2 117,7 156,5 57,1



czêœæ pozyskiwanego gazu metanowego w kopalnianej kot³owni i suszarni flotokoncentratu
(utylizacja 90–98%).

5. Metan zawarty w powietrzu wentylacyjnym

wydmuchiwanym do atmosfery szybami wentylacyjnymi

kopalñ (ang. Ventilation Air Methane)

Jak pokazuj¹ statystyki metan uwalniany podczas robót górniczych jest znacz¹cym
Ÿród³em emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W przypadku Polski oko³o 30% tego
gazu jest ujmowane podziemnymi systemami odmetanowania natomiast pozosta³a czêœæ jest
rozrzedzana za pomoc¹ podziemnych systemów wentylacyjnych do wartoœci bezpiecznych
dla prowadzenia robót górniczych i wydmuchiwana szybami wentylacyjnymi do atmosfery.

Wartoœæ dopuszczalnego stê¿enia metanu w powietrzu wentylacyjnym szybu wyde-
chowego to 0,75% co mo¿e wydawaæ siê wartoœci¹ marginaln¹, jednak¿e bior¹c pod uwagê
fakt, ¿e wydajnoœæ œredniej wielkoœci szybu to oko³o 10 000 m3 wydmuchiwanego powietrza
na minutê – daje to w efekcie wartoœæ niebagateln¹.

Uwzglêdniaj¹c wahania ciœnienia atmosferycznego oraz uwarunkowania lokalne ope-
ratorzy kopalñ staraj¹ siê utrzymywaæ te stê¿enia metanu w szybach wentylacyjnych na
poziomie gwarantuj¹cym nie przekroczenie dopuszczalnych norm w przypadku nag³ych
zmian ciœnienia. W praktyce oscyluj¹ wiêc one na poziomie +/-0,5% CH4.
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Rys. 1. Ca³kowita iloœæ metanu uwalnianego podczas robót górniczych w Polsce

Fig. 1. Total amount of methane released during mining exploitation in Poland



Tak ma³e stê¿enia metanu w mieszaninie z powietrzem nie kwalifikuj¹ siê do wyko-
rzystania w silnikach czy turbinach gazowych. By³y wprawdzie w Australii prowadzone
próby wykorzystania tej ubogiej mieszaniny jako powietrza dolotowego (ang. combustion

air) do silników gazowych jednak¿e stopieñ wykorzystania przy olbrzymich wolumenach
szybów wydechowych by³ niewielki.

W latach dziewiêædziesi¹tych opieraj¹c siê na doœwiadczeniu katalitycznego utleniania
bezp³omieniowego resztek lakierów (wêglowodorów nisko-stê¿onych) w lakierniach olbrzy-
mich koncernów samochodowych i drukarni postanowiono spróbowaæ zastosowaæ t¹ tech-
nologiê do utleniania metanu zawartego w powietrzu wydmuchiwanym szybami wenty-
lacyjnymi kopalñ.

Obecnie jest kilka firm, które zajmuj¹ siê tym problemem na œwiecie. Jednak ewi-
dentnym prekursorem, który osi¹gn¹³ poziom wdro¿enia tej technologii na skalê przemy-
s³ow¹ jest amerykañska firma MEGTEC Systems produkuj¹ca urz¹dzenia pod nazw¹
Vocsidizer .

Zasada dzia³ania urz¹dzenia jest relatywnie prosta: przez stalowy kontener wype³niony
wk³adami ceramicznymi (Al2O3) w systemie górno i dolno-przep³ywowym sterowanym
komputerowo (na przemian co ok. 2 minuty) przepuszczana jest mieszanina powietrza
wentylacyjnego z szybu. Proces bezp³omieniowego utleniania metanu zawartego w mie-
szance powietrznej zostaje zainicjowany grza³k¹ elektryczn¹ zainstalowan¹ wewn¹trz po-
jemnika. Po osi¹gniêciu temperatury utleniania metanu grza³ka zostaje wy³¹czana a gradient
temperatury utrzymywany jest w centrum urz¹dzenia poprzez odpowiednie sterowanie
zmian¹ przep³ywu powietrza: wlot gór¹ – wylot do³em i na odwrót wlot do³em wylot gór¹.
Gor¹ce powietrze na wylocie doprowadzane jest do turbiny parowej a ta z kolei napêdza
generator. Po zainstalowaniu wewn¹trz urz¹dzenia rurek wymiennikowych mo¿e byæ od-
zyskiwane ciep³o. Minimalne stê¿enie CH4 w mieszaninie powietrza, przy którym urz¹-
dzenie pracuje bez dostarczania energii z zewn¹trz to oko³o 0,2%. Ka¿da iloœæ metanu
powy¿ej tej wartoœci mo¿e byæ wykorzystana do produkcji energii elektrycznej lub ciep³a.

Pierwsza instalacja demonstracyjna firmy MEGTEC zosta³a uruchomiona ju¿ w roku
1994 w kopalni BRITISH COAL. Unieszkodliwia³a ona 8000 Nm3/h powietrza wenty-
lacyjnego.
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Rys. 2. Widok Vocsidizera w przekroju

Fig. 2. View of the Vocsidizer’s cross-section

Rys. 3. Schemat dzia³ania Vocsidizera

Fig. 3. Flow chart of the Vocsidizer



Kolejna – druga instalacja demonstracyjna uruchomiona przez MEGTEC pracowa³a
w latach 2001–2002 w kopalni „Appin”, nale¿¹cej do firmy BHP Australia. W ci¹gu 12
miesiecy pracy przetwarza³a ona 6000 nm3/h powietrza wentylacyjnego na potrzeby pro-
dukcji gor¹cej wody.

Trzecia instalacja demonstracyjna zosta³a zbudowana w roku 2005 w kopalni „West
Cliff” nale¿¹cej do BHP Billiton Australia. By³a to pierwsza instalacja przechwytuj¹ca tak
du¿¹ iloœæ powietrza wentylacyjnego (250 000 m3/h co stanowi³o 1/5 powietrza wyp³y-
waj¹cego z szybu) i wytwarzaj¹ca 6 MWe.
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Rys. 4. Pierwsza instalacja Vocsidizera w kopalni British Coal

Fig. 4. First installation of Vocsidizer in British Coal colliery

Rys. 5. Druga instalacja Vocsidizera w kopalni Appin

Fig. 5. Second installation of Vocsidizer in Appin colliery



W roku 2006 MEGTEC uruchomi³ czwart¹ jednostkê demonstracyjn¹ w firmie
„CONSOL ENERGY”. Metan z zamkniêtej kopalni symuluje VAM – iniekcja CMM
w du¿ym strumieniu powietrza (~50 000 Nm3/h).
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Rys. 6. Szyby wentylacyjne kopalni West Cliff przed pod³¹czeniem Vocsidizera

Fig. 6. Outlets of the ventilation shafts in the “West Cliff” colliery before connecting to the Vocsidizer

Rys. 7. „West Cliff” otwarte po³¹czenie kapturem wylotu jednego z szybów z Vocsidizerem

Fig. 7. “West Cliff” open connection of the hood with one of the shaft’s outlet



Kopalnia Doœwiadczalna „Barbara” – GIG od ponad dziesiêciu lat utrzymuje ci¹g³y
kontakt z firm¹ MEGTEC Systems i bacznie œledzi jej postêpy w rozwoju technologii
utylizacji VAM.

Nale¿y wspomnieæ, ¿e w roku 2002 we wspó³pracy z Dzia³em Inwestycji Nadwiœlañskiej
Spó³ki Wêglowej S.A. w Tychach opracowano Feasibility Study (2003–2004) sfinansowane
przez Amerykañsk¹ Agencjê ds. Rozwoju i Handlu (US TDA). Celem tego studium by³o
zbadanie mo¿liwoœci wykorzystania Vocsidizera firmy MEGTEC do utylizacji metanu
wentylacyjnego z szybu wydechowego „Andrzej 2” nale¿¹cego do KWK „Brzeszcze”.
Analiza pokaza³a, ¿e w warunkach KWK „Brzeszcze” panuj¹ dobre warunki do wyko-
rzystania Vocsidizera. Szyb Andrzej 2 zapewnia strumieñ powietrza o ca³kowitym wo-
lumenie 650 000 Nm3/h i stê¿eniu metanu oko³o 0,5% (0,4–0,6%). Istnieje równie¿ mo¿-
liwoœæ wykorzystania gazu z odmetanowania. Mo¿na zwiêkszyæ zasilanie VAM do ~1%, co
w efekcie da³oby produkcjê 12–15 MWe netto. Kluczem do uruchomienia instalacji po-
zostaj¹ nadal finanse a szczególnoœci uznanie przez nasz Rz¹d energii pochodz¹cej z metanu
z kopalñ jako „energii zielonej” podobnie jak to jest w Niemczech, Czechach i od niedawna
na Ukrainie. Niew¹tpliwie strona ekonomiczna projektów ulegnie znacznej poprawie przy
wykorzystaniu „tzw. kredytów wêglowych”. Po wizytacji na pocz¹tku tego roku ekspertów
GIG i JSW S.A. pracuj¹cej od kilku ju¿ lat instalacji Vocsidizera w kopalni „West Cliff”
w Australii w chwili obecnej G³ówny Instytut Górnictwa realizuje grant finansowany przez
Amerykañsk¹ Agencjê ds. Ochrony Œrodowiska (US EPA), który ma zbadaæ mo¿liwoœci
zastosowania Vocsidizera firmy MEGTEC w 10 wybranych kopalniach Górnoœl¹skiego
Zag³êbia Wêglowego.

Wnioski

1. Kluczow¹ spraw¹ dla produkcji energii elektrycznej i ciep³a z metanu pochodz¹cego
z kopalñ wêgla kamiennego w Polsce na szerok¹ skalê jest uznanie energii produkowanej
z metanu (CMM) jako „zielonej” – konieczne uregulowania prawne.

2. D¹¿enie do wiêkszego uzysku metanu z kopalñ – poprzez dodatkowe wiercenia pod
ziemi¹ – ponad potrzeby bezpieczeñstwa.

3. Szersze wykorzystanie metanu z kopalñ przez agregaty kogeneracyjne w oparciu o sil-
niki gazowe w celu zaspokojenia potrzeb w³asnych kopalñ na energiê elektryczn¹
i ciepln¹.

4. Koniecznoœæ wdro¿enia techniki VAM – metan z powietrza wentylacyjnego.
5. Rozwa¿enie stosowania przewoŸnych kontenerowych stacji odmetanowania z agre-

gatami kogeneracyjnymi.
6. Wykorzystanie metanu ze zlikwidowanych kopalñ.
7. Wprowadzenie technologii zatê¿ania metanu celem wykorzystania gazu o wysokim

stê¿eniu dla potrzeb komunikacji miejskiej lub zat³aczania do sieci gazowniczej.
8. Wykorzystanie metanu z kopalñ do zaspokajania potrzeb okolicznych mieszkañców.
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9. Rezygnacja z wypuszczania metanu ujêtego lokalnie odmetanowaniem do pr¹dów
wentylacyjnych kopalñ.
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Pawe³ KRZYSTOLIK, Jacek SKIBA

Economical utilization of coal mine methane
in the Polish conditions

Abstract

Methane explosions hazards are incessantly connected with hard coal, lignite and salt mining
almost from the beginning of their exploitation.

Despite of technological development, in the last century methane is still the main reason of the
explosions and catastrophes in the underground coal mines all over the world. One of the effective
methods fighting with this hazard is underground drainage of the rock mass. Apart from providing
safety work conditions, this technology enables to capture significant amount of methane mixed with
the air. Such a gas, with proper methane concentration can be effectively used for energy production. It
must be emphasized however, that the main purpose of the drainage is to create safe conditions for the
exploitation of coal highly saturated with methane and enabling to utilize highly efficient coal
extraction technologies in the longwalls located in the deposits with the highest methane hazard
category – i.e. 4th methane hazard category. In many cases the ventilation system is not capable to
decrease methane content in the ventilation air down to the safety value specified by the regulations.
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Recovered CMM can be also recognized as a source of revenue, which can decrease cost of
exploitation the coal. Its utilization in the cogeneration process can produce electricity to cover own
demands of the coal mine, decreasing at the same time its purchase from the grid. Thermal energy
produced in the process can be used to heat the buildings and to dry the fine coal in the coal washing
plants.

Considering the fact, that in Polish hard coal mines only about 30% of methane released during
mining operations is being captured by the drainage systems and its remaining part is vented to the
atmosphere via the ventilation shafts – there is enormous potential to be utilized. Despite of low
concentration of methane in the ventilation air there are already in the world technologies, which are
capable to capture and utilize methane from the ventilation air of the shafts (VAM) on the industrial
scale. A few technical details could be still improved but already operating installations in the coal
mines prove effective utilization of methane contained in the ventilation air of the shafts for the
purposes of production electrical energy and heat.

KEY WORDS: methane-bearing capacity, Vocsidizer, VAM (Ventilation Air Methane), CMM (Coal
Mine Methane)


