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Węgiel kamienny od wielu
lat jest najważniejszym surowcem energetycznym
Polski. Jego spalanie powoduje jednak duże zanieczyszczenie środowiska. Również
zawarty w węglu metan,
cenny surowiec, zagraża pod
ziemią wybuchem, a na powierzchni staje się gazem
cieplarnianym. Numer prezentuje wykorzystanie tych
surowców, a także związane
z nimi zagrożenia.
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WĘGIEL KAMIENNY
Kłopotliwe bogactwo Polski
Wszyscy lubimy ciepło i światło. Źródłem tego jest w dużym stopniu
węgiel kamienny spalany w elektrociepłowniach i elektrowniach. Nie ma
jednak rzeczy tylko dobrych, albo tylko złych. Spalany węgiel, oprócz
wartości pozytywnych daje również efekty negatywne, przede wszystkim
zanieczyszcza otaczające środowisko. Poza tym jego wydobycie staje się
coraz droższe – bardzo często na granicy (lub poniżej) opłacalności.
Węgiel kamienny – to kłopotliwe bogactwo – jest jednak (wraz z węglem
brunatnym) podstawowym, własnym surowcem energetycznym Polski.
Większość gazu ziemnego i ropy naftowej, czystszych i bardziej
ekonomicznych surowców energetycznych używanych w Polsce,
musi być importowana z odległych terenów. Z kolei energii jądrowej
nie wytwarza się w Polsce w ogóle.

W

ęgiel kamienny występuje wewnątrz
osadów karbonu na trzech obszarach
południowej Polski: na Górnym Śląsku,
na Dolnym Śląsku i na Lubelszczyźnie. Na terenie
Górnego Śląska węgiel eksploatowany jest od kilku
stuleci. Jego poszukiwania i badania rozpoczęły się
w momencie powołania w 1919 roku Państwowego Instytutu Geologicznego, w ramach którego od
samego początku działał Wydział Węgla.
W końcu lat 1950-tych geolodzy Górnośląskiej Stacji Terenowej Instytutu rozpoczęli bada-

Wydawca:
Państwowy Instytut
Geologiczny
00-975 Warszawa
ul. Rakowiecka 4
tel. (22) 849 53 51
www.pgi.gov.pl
Redakcja:
Maciej Podemski;
Barbara BańkowskaZajączkowska;
Janina Małecka.
tel. (22) 849 53 51 w. 221;
e-mail:
maciej.podemski@pgi.gov.pl
Nakład 1000 egz.
ISSN 1731-7177

Węgiel kamienny w ścianie kopalni odkrywkowej

nia węglonośnego karbonu w południowej części
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (powiększonego po wojnie dawnego Polskiego Zagłębia
Węglowego). Badania zakończyły się odkryciem
i rozpoznaniem nowych złóż węgla kamiennego:
Żory-Suszec, Ćwiklice-Międzyrzecze-Bieruń,
Studzionka-Mizerów, Brzrezówka-Kaczyce i Zebrzydowice-Pruchna. Gospodarka PRL wymagała
dużych ilości energii, w związku z czym rozwijano
górnictwo węglowe. To spowodowało, że tradycyjne rejony górnicze między Dąbrową Górniczą

nywał po 2-3 otwory rocznie do głębokości ponad 1500 m dla
rozpoznania głębokich poziomów karbonu produktywnego.
Od roku 1979 zaczęto wycofywać się z poszukiwania nowych złóż węgla kamiennego i zmniejszać jego wydobycie, ze
wspomnianych 210 mln ton, do około 180 mln ton w latach
1982–1988 i 150 mln ton w roku 1990. W pierwszej połowie lat 1990-tych przeprowadzono dalszą redukcję wydobycia węgla kamiennego, m. in. przez likwidację nierentownych
zakładów górniczych. W 1995 roku eksploatacja prowadzona była w 60 zakładach górniczych w GZW i w 1 w LZW,
a w roku 2002 tylko w 44 zakładach. W tym czasie ograniczono roczne wydobycie ze 137 mln ton do 100 mln ton.
Redukcja ilości kopalń i wydobycia węgla kamiennego
w latach 1995-2002

Szyb Anna zlikwidowanej kopalni Sosnowiec
a Gliwicami oraz w rejonie Rybnika zaczęto badać do głębokości 1000 m. Poza tym rozpoznawanie nowych złóż węgla
kamiennego i budowę nowych kopalń rozszerzono na centralną i południową część GZW.
Prace poszukiwawcze prowadzono również w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym (DZW) i w Lubelskim Zagłębiu
Węglowym (LZW). Za odkrywcę lubelskiego węgla uważa
się Jana Samsonowicza (1937-1938), pracownika Państwowego Instytutu Geologicznego. Jego tezę o istnieniu na Lubelszczyźnie karbonu węglonośnego potwierdzili geolodzy
Górnośląskiego Oddziału PIG dokumentując tam złoże
„Łęczna”, na którym w drugiej połowie lat 1970-tych zbudowano kopalnię „Bogdanka”.
Powiększanie w Polsce eksploatacji węgla kamiennego
osiągnęło apogeum w 1979 roku wynikiem ponad 210 mln
ton węgla z 71 kopalń w GZW, 4 w DZW i 1 w LZW. Lata
1980-te, to dalsze dokumentowanie złóż węgla kamiennego
w GZW i w LZW. W jednym i drugim Zagłębiu Instytut wyko-

Ostatnia dekada XX wieku, to zmierzch badań i poszukiwań geologicznych węgla kamiennego. Podjęto natomiast badania metanu występującego w pokładach węgla, w szczególności w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. W połowie lat
1990-tych firmy AMOCO, TEXACO, METANEL i POLTEXMETAN wykonały w tym celu w centralnej i południowej części GZW kilkanaście otworów wiertniczych. Próby eksploatacji metanu nie powiodły się jednak.
Aktualnie w Oddziale Górnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego, na zlecenie Kompanii Węglowej S. A.
i Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wykonuje się ocenę zasobów
operatywnych, które mogą być wydobyte przy zastosowaniu
posiadanych technologii eksploatacyjnych oraz przy zachowaniu
wymogów ochrony środowiska.
Na najbliższą przyszłość przewiduje się dalsze ograniczenie
wydobycia węgla kamiennego, do
około 85 mln ton. Zostanie to
zrealizowane poprzez łączenie
i likwidację kolejnych zakładów
górniczych. Ograniczenie wydobycia o 15 mln ton rocznie wiąże
się z likwidacją 8 zakładów górniczych. Z roku na rok malejące zasoby węgla mogą doprowadzić
do zamknięcia wydobycia i konieczności zakupu energii na zewnątrz. Wskazane jest więc podjęcie dokumentowania nowych
obszarów złożowych, które będą
rezerwą bazy zasobowej po roku
2020 dla kopalń już istniejących,
bądź też terenami budowy nowych kopalń.

A. Zdanowski
albin.zdanowski@pgi.gov.pl
Aktualna organizacja górnictwa węglowego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
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ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU
GEOLOGICZNEGO
Ośrodek badań geologii węgla
kamiennego w Polsce
Polskie Zagłębie Węglowe na Górnym Śląsku było przedmiotem badań Państwowego
Instytutu Geologicznego od pierwszych dni jego działalności, czyli od maja 1919 roku.
Istniejący w strukturze Instytutu Wydział Węgla zatrudnił wówczas doświadczonego już
absolwenta Instytutu Górniczego w Petersburgu, Stanisława Doktorowicza-Hrebnickiego.
Razem z nim przybyli inni geolodzy, których zadaniem było opracowanie mapy geologicznej
Polskiego Zagłębia Węglowego w skali 1: 25 000. Do września 1939 roku zespół ten
przygotował 13 arkuszy mapy. Przy tej okazji zebrano wiele danych dotyczących
karbońskiej formacji węglonośnej.

T

en interesujący materiał podsumował Stefan Czarnocki w wydanej przez Państwowy Instytut
Geologiczny w 1935 roku, w zeszycie
pierwszym, Mapie szczegółowej Polskiego Zagłębia Węglowego. Autorem zeszytu drugiego tej Mapy był Stanisław
Doktorowicz-Hrebnick, który przedstawił budowę geologiczną arkusza Grodziec oraz zaproponował stosowany
z niewielkimi zmianami do dzisiaj podział
litostratygraficzny karbonu wschodniej
części Zagłębia. Badania geologiczne
prowadzone w tym regionie przerwała
II wojna światowa.
Wiosną 1945 roku reaktywowano
działalność Instytutu w Górnośląskim
Zagłębiu Węglowym. Siedzibą Stacji Terenowej Instytutu w Będzinie została
willa Dyrektora Kopalni „Saturn”
w Czeladzi. Początkowo kontynuowano
prace kartograficzne rozpoczęte przed
wojną. Prowadzono także badania karbońskiej formacji węglonośnej. Z tego
okresu pochodzi szczegółowy podział
litostratygraficzny karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i numeracja pokładów węgla, wykorzystywane
do dzisiaj w górnictwie węglowym.
Powołanie Centralnego Urzędu
Geologii w 1952 r. i osoba jego pierwszego Prezesa, prof. dr hab. inż. Andrzeja Bolewskiego, uaktywniły działalność Instytutu w Zagłębiu Górnośląskim. Dzięki wsparciu Prezesa CUG
Górnośląska Stacja Terenowa Instytutu
dostaje w 1960 roku nowy budynek
w Sosnowcu. Rozszerzanie wykonywa-

nych badań spowodowało ciągły przyrost kadry. Pracownicy Stacji Górnośląskiej Instytutu, a od 1965 roku jego
Oddziału Górnośląskiego, udokumentowali w GZW kilka złóż węgla kamiennego. Badania geologiczne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego uwieńczono wydaną w 1970 roku monografią
karbonu GZW.
W początkach lat 1960-tych do zadań Oddziału dochodzą badania nowoodkrytego Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Wynikiem kilkuletniej kampanii
geologiczno-rozpoznawczej było okon-

turowanie zasięgu utworów karbońskich na Lubelszczyźnie oraz wskazanie
obszarów perspektywicznych dla złóż
węgla kamiennego. Podsumowanie tych
prac zawarto w pierwszej monografii
wydanej w 1966 roku. Na wschód od
Łęcznej opracowano dokumentację złoża węgla kamiennego w kategorii C2 –
„Łęczna”, za którą w 1972 roku zespół
pod kierunkiem J. Porzyckiego uzyskał
Nagrodę Państwową I-go stopnia.
Osiągnięcia Instytutu Geologicznego
w badaniach złóż węgla kamiennego dały
podstawę do wieloletniej współpracy

Siedziba Oddziału Górnośląskiego PIG w Sosnowcu
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Bogate kolekcje flory karbońskiej Oddziału Górnośląskiego PIG stanowią obiekt zazdrości
uczonych z całego świata
z Głównym Biurem Studiów i Projektów
Górniczych w Katowicach. W ramach
tej współpracy Oddział Górnośląski Instytutu uczestniczył w realizacji wielu
programów resortowych i rządowych.
Równocześnie Oddział rozwijał badania geologiczno-regionalne, których
celem było m.in. określenie zasobów
geologicznych węgla kamiennego, wyjaśnienie możliwości występowania złóż
bentonitów w GZW, czy też złóż boksytów między Włodawą a Łukowem
w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Uzyskane wyniki przedstawiono w licznych
publikacjach monograficznych i atlasach
geologicznych.
Przedmiotem badań Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu
Geologicznego była również mineralizacja kruszcowa w północno-wschodnim
obrzeżeniu GZW. Na obszarze tym
udokumentowano w rejonie Myszkowa
złoże rud miedzi, molibdenu i wolframu.
Opracowano również nowy podział litostratygraficzny utworów paleozoicznych i model budowy geologicznej strefy tektonicznej Kraków-Lubliniec. Strefa
ta jest przedmiotem dalszych badań regionalnych i złożowych.
Od połowy lat 1950-tych Oddział
prowadził także badania wód podziemnych. Obejmowały one w głównej mierze hydrogeologię serii węglonośnych,
ale także hydrogeologię złóż cynku
i ołowiu, występujących na obrzeżach
GZW oraz obszaru Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wynikiem tych badań jest kilka monografii hydrogeologicznych. Opracowano też monografię
użytkowych wód podziemnych Górno-
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śląskiego Zagłębia Węglowego i jego
obrzeżenia.
Koniec lat 1980-tych i lata 1990-te,
to okres intensywnych badań geologicznych występowania metanu w pokładach węgla i możliwości jego eksploatacji poza wyrobiskami górniczymi. Nawiązano w tym zakresie bliską współpracę z firmami zagranicznymi, głównie
amerykańskimi. Przypuszczenia o łatwym pozyskaniu metanu z polskich
złóż węgla kamiennego, niestety, dotychczas się nie sprawdziły i wszystkie
firmy zrezygnowały na razie z dalszych
badań. Problem metanu pozostał więc
nierozwiązany i czeka na lepsze czasy.
Ważną część obecnych prac Oddziału Górnośląskiego PIG stanowi kartografia geologiczna. Opracowywane są

wybrane arkusze Szczegółowej mapy
geologicznej Polski, Mapy hydrogeologicznej Polski, Mapy geologiczno-gospodarczej Polski oraz Mapy geośrodowiskowej Polski (wszystkie w skali 1:50 000),
a także mapy tematyczne w różnych
skalach.
Oprócz poruszonej wyżej tematyki,
Oddział Górnośląski specjalizuje się
w badaniach stratygraficznych paleozoiku na podstawie akrytarch i mikrospor
oraz w zakresie badań geologiczno-regionalnych paleozoicznego podłoża
Karpat. Na uwagę zasługują również
prowadzone w Oddziale badania geotermiczne GZW, które mogą być wykorzystane do przyszłego pozyskiwania energii geotermalnej na Górnym
Śląsku.
Długą historię ma również współpraca międzynarodowa Oddziału.
W jej ramach ujednolicono wraz z geologami z Ostrawy obraz budowy geologicznej GZW po obu stronach granicy
polsko-czeskiej. Z kolei wraz z Instytutem Nauk Geologicznych Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie opracowano
wspólną wersję budowy Lubelskiego
Zagłębia Węglowego i jego południowo-wschodniego przedłużenia: Zagłębia Lwowsko-Wołyńskiego. W 1995
roku Oddział zorganizował XIII Międzynarodowy Kongres Karbonu i Permu,
a w roku 2000 – Czwartą Europejską
Konferencję Węglową. Ostatnio prowadzone są także wspólne badania florystyczno-klimatyczne utworów karbońskich z University of Pennsylvania
w Filadelfii, USA, finansowane głównie
przez stronę amerykańską.

A. Zdanowski
albin.zdanowski@pgi.gov.pl

Karbońskie utwory węglonośne w skarpie autostrady w Appalachach, USA

ZAPADANIE POWIERZCHNI
GÓRNEGO ŚLĄSKA
Szkody pogórnicze w aglomeracji
górnośląskiej
W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym eksploatacja węgla kamiennego
trwa nieprzerwanie od przeszło 200 lat. Przez ten okres na obszarze
blisko 1850 km2 wydobyto na powierzchnię miliardy metrów sześciennych
skał i wydrążono dziesiątki tysięcy kilometrów podziemnych chodników,
z których najgłębsze sięgają 1200 metrów. Skutkiem długotrwałej
i intensywnej eksploatacji są wielkie zmiany środowiska naturalnego
całego regionu, w tym rozległe i nieodwracalne deformacje powierzchni
terenu powodowane jego osiadaniem. Skala tego problemu jest tym
większa, że dotyczy silnie zurbanizowanego i uprzemysłowionego obszaru, zamieszkałego
przez blisko 3 miliony ludzi.

C

harakter deformacji terenu powodowanych osiadaniem, wielkość tego osiadania oraz rozkład w czasie są
zróżnicowane i zależą od budowy geologicznej danego
obszaru oraz od głębokości zalegania i grubości eksploatowanych pokładów węgla, a także od stosowanego systemu eksploatacji i wielkości wydobycia. Powstające na powierzchni terenu deformacje mogą mieć charakter ciągły (niecki osiadań)
lub nieciągły (różnego rodzaju zapadliska, szczeliny, progi, itp.).
Deformacjami ciągłymi objęta jest praktycznie cała powierzchnia terenów górniczych. Roczne tempo powstawania
tego rodzaju deformacji jest bardzo różne i oprócz czynników geologicznych w dużej mierze zależy od stosowanego
systemu eksploatacji (na podsadzkę – małe, na zawał – znacznie większe). Maksymalne osiadania terenu osiągają od 0,5 m
do ponad 1 metra rocznie; na ogół są to jednak znacznie
mniejsze wartości – rzędu kilkunastu centymetrów rocznie.
W czasie wieloletniej, trwającej dziesiątki lat eksploatacji, powstają na obszarach kopalń rozległe, kilkumetrowe, a nawet
kilkunastometrowe obniżenia; maksymalne dochodzą do
około 30 m. Powodują one często zmiany stosunków wodnych na powierzchni, podtopienia i zabagnienia terenu oraz
powstawanie zalewisk.

Knurów (kop. „Szczygłowice”), podtopiony i zabagniony lasek;
widoczne uschnięte fragmenty pni

Knurów (kop. „Szczygłowice”); fragment zatopionych zakładów
chemicznych „Krywałd-Erg”. Z tyłu zwałowisko odpadów
górniczych zasypujących poeksploatacyjne obniżenie terenu
Inny charakter mają deformacje nieciągłe. Na powierzchni
terenu pojawiają się one w sposób gwałtowny, są wyjątkowo
szkodliwe i niebezpieczne, zwłaszcza, że są trudne do prognozowania. Deformacje te charakteryzują się nieregularnym
przebiegiem, powodują uszkodzenia budynków, obiektów
przemysłowych, szlaków komunikacyjnych itp. Szczególnie zagrożone nimi są rejony, gdzie prowadzono eksploatację z zawałem stropu wyrobiska oraz obszary płytkiej eksploatacji.
Powstające na skutek podziemnej eksploatacji węgla kamiennego osiadania terenu są złem koniecznym i całkowicie
wyeliminować ich nie można. Możliwe jest natomiast ograniczenie ich wielkości oraz skutków dla infrastruktury powierzchniowej. Podstawowe znaczenie ma tu sposób eksploatacji (unikanie systemu na zawał) oraz monitorowanie procesu osiadania terenu. Istotne są techniki prowadzenia monitoringu. Przeważnie są to klasyczne pomiary geodezyjne, aczkolwiek coraz częściej wykorzystuje się także odbiorniki GPS.
Rewolucyjne wręcz zmiany może tu przynieść zastosowanie
satelitarnej interferometrii radarowej, dzięki której można
zwiększyć częstotliwość pomiarów oraz objąć nimi większe
obszary Zagłębia.
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Knurów (kop. „Szczygłowice”); zniszczony na skutek szkód
górniczych nowo budowany dom jednorodzinny

Sosnowiec (kop. „Sosnowiec”); zapadlisko o głębokości 3–5 m,
powstałe w nagły sposób przy ul. 1 Maja w czerwcu br.
na obszarze dawnej płytkiej eksploatacji

Rekultywacja i rewitalizacja terenów, na których występują osiadania pogórnicze, stanowi poważny problem ekonomiczny i techniczny. Obecnie ze względu na ograniczone
środki finansowe przeważają działania doraźne, odnoszące się
do wyrównywania powierzchni terenu, regulowania stosunków wodnych i odtworzenia gleb, przy czym do deniwelacji
terenu często wykorzystuje się odpady pogórnicze, tworząc
w ten sposób nieformalne składowiska, mogące niekorzystnie
wpływać na chemizm wód. Rekultywacja i zagospodarowanie
kończą się na ogół sadzeniem lasów lub tworzeniem zespołów leśno-parkowych.

Dla określenia możliwości wykorzystania terenów zdegradowanych niezbędna jest ich szczegółowa inwentaryzacja
i tworzenie komputerowej bazy danych. Szczególne znaczenie ma to dla obszarów dawnej płytkiej eksploatacji węgla kamiennego (do głębokości 100-150 m). W prace te włącza się
czynnie Oddział Górnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu, który wykonał tego rodzaju prace dla
obszaru miasta Sosnowca. Specjaliści Oddziału również
wspierają miejscowe władze przy lokalizowaniu i badaniu lokalnych szkód górniczych.

J. Jureczka
janusz.jureczka@pgi.gov.pl

ZATAPIANIE LIKWIDOWANYCH
KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO
– niebezpieczne, lecz konieczne
Eksploatacja górnicza wywołuje w środowisku przyrodniczym niekorzystne
skutki uboczne. Do najważniejszych z nich należy zakłócenie stosunków
wodnych, wód powierzchniowych i podziemnych. Przed rozpoczęciem
eksploatacji oraz w jej trakcie intensywnie odwadnia się bowiem obszary
górnicze, głęboko je osuszając, a po zakończeniu eksploatacji należy
doprowadzić wody podziemne do pierwotnego stanu tak, aby jak
najbardziej zmniejszyć szkody oraz zagrożenia dla mieszkańców.
Problem ten występuje przede wszystkim na Górnym Śląsku.

N

a obszarze Górnego Śląska, na
przełomie lat 1980-tych
i 1990-tych, eksploatację węgla kamiennego prowadzono w 72 kopalniach. W wyniku prowadzonej od tej
pory restrukturyzacji liczne kopalnie zamknięto. Dziś wydobycie węgla kamiennego odbywa się w 36 kopalniach. Do
2020 r. spodziewana jest likwidacja kolejnych kopalń.
Część kopalń po zakończeniu procesu likwidacji musi utrzymywać systemy
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odwadniania dla zabezpieczenia kopalń
sąsiednich przed zagrożeniem wodnym.
W 2001 r. utworzono Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi
(CZOK), którego zadaniem jest zabezpieczenie sąsiadujących aktywnych kopalń przed zagrożeniem wodnym poprzez odwadnianie za pomocą systemów stacjonarnych lub głębinowych zlikwidowanych podziemnych zakładów
górniczych węgla kamiennego, likwidacja zbędnej infrastruktury systemów

odwadniania i uproszczenie systemów
odwadniania. Aktualnie (stan na 30
czerwca 2004 r.) drenaż trwa w 13 rejonach odwadniania: Saturn, Paryż, Sosnowiec, Niwka-Modrzejów, Porąbka-Klimontów, Katowice, Jan-Kanty, Gliwice, Szombierki, Pstrowski, Powstańców Śląskich, Dębieńsko, Siemianowice,
a w 2 kolejnych rejonach odwadniania:
Grodziec i Nowa Ruda woda jest retencjonowana do określonego poziomu
piętrzenia wód.

Jednym z obszarów, na których testowane jest bezpieczne przywracanie terenów likwidowanych podziemnych kopalń
węgla kamiennego do normalnego stanu,
jest miasto Sosnowiec. Praktycznie cały
jego obszar znajduje się w granicach aktywności górniczej ośmiu kopalń: „Porąbki-Klimontów”, „Kazimierza-Juliusza”,
„Niwki-Modrzejowa” i „Sosnowca”, oraz
fragmentarycznie: „Jana-Kantego”, „Paryża”, „Saturna” i „Siemianowic”.
W chwili obecnej wszystkie te kopalnie,
poza „Kazimierzem-Juliuszem”, są zlikwidowane. Drenaż górniczy w czynnej kopalni „Kazimierz-Juliusz” oraz w zlikwidowanych kopalniach: „Porąbka-Klimontów”, „Paryż”, „Saturn”, „Sosnowiec”
nadal trwa z uwagi na zabezpieczenie kopalni „Kazimierz-Juliusz” przed zagrożeniem wodnym. Łączny dopływ naturalny
wód do tych czterech kopalń wynosi
ok. 28 m3/min.
Hydrogeolodzy z Górnego Śląska
i z Krakowa zaproponowali zastąpienie
stacjonarnego indywidualnego drenażu
wód dopływających do zlikwidowanych
kopalń centralnym systemem odwadniania. Eliminuje on konieczność utrzymywania pod ziemią załogi, likwiduje
dołowe pompownie oraz wentylację
wyrobisk górniczych, likwiduje większość szybów i zainstalowanych w nich
urządzeń oraz obniża ilość zrzucanych
wód kopalnianych

Zlikwidowana kopalnia „Sosnowiec”; pompownia przy szybie „Szczepan; po prawej
– resztki szybu „Sosnowiec”
Warunki hydrogeologiczne w rejonie kopalń czynnych lub zamkniętych
oraz w rejonach zdegradowanych na
skutek działalności górniczej na terenie
Górnego Śląska były tematem licznych
badań naukowych, opracowań i publikacji pracowników Oddziału Górnośląskiego PIG. W ciągu ostatnich pięciu lat
wykonano ważne opracowania regionalne dla całego obszaru Zagłębia, w których przedstawiono ocenę warunków
geologicznych i hydrogeologicznych
w aspekcie możliwości budowy pod-

ziemnych magazynów gazu; ponadto dla
całego obszaru Zagłębia dokonano oceny zasobów energii geotermalnej, zgromadzonej w podziemnych zbiornikach
zamkniętych kopalń węgla kamiennego,
w tym opracowano koncepcję wykorzystania wód z byłej KWK „1 Maja”.
Wcześniej, do 2000 r., badania prowadzono m.in. w rejonie zatopionej kopalni węgla kamiennego „Krystyna”.

J. Wagner
jadwiga.wagner@pgi.gov.pl

METAN Z WĘGLA KAMIENNEGO
Groźny, niebezpieczny, może być też
pożyteczny
Obecność metanu w złożach węgla kamiennego jest naturalną konsekwencją
przemian substancji organicznej w procesie jej uwęglenia. Podstawową formą
występowania metanu w złożach węgla kamiennego jest metan sorbowany
przez substancję węglową (pokłady węgla, rozproszona substancja organiczna).
Pomimo odmiennej formy akumulacji warunkiem występowania metanu
w węglu, podobnie jak w złożach gazu konwencjonalnego, jest obecność
„pułapek” – stref ograniczających migrację metanu do atmosfery. Na obszarze
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego rolę tę spełniają grube pakiety iłowców
i mułowców karbońskich oraz wyżej leżące utwory ilaste miocenu.

M

etan uwalniany podczas eksploatacji węgla kamiennego może tworzyć niebezpieczną, wybuchową
mieszaninę z powietrzem i musi być odprowadzany z wyrobisk odpowiednim systemem wentylacyjnym.
W kopalniach silnie metanowych, dla zmniejszenia zagrożenia wybuchem metanu, wykonuje się wiercenia wyprzedzające eksploatację węgla i odprowadza mieszaninę gazów

złożowych o zawartości metanu 45-65% jako gaz kopalniany, wykorzystywany na powierzchni. Całkowita ilość metanu wyemitowana z węgla do wyrobisk górniczych kopalń
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w 1989 r. wyniosła
1.001.630.000 m3, z czego 286.851.000 m3 zostało ujętych systemami odmetanowania, a 200.521.000 m3 zużytkowanych.
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Zasoby metanu pokładów węgla GZW były ocenione
przez Oddział Górnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego. Ocena dotyczyła rejonów położonych poza zasięgiem obszarów górniczych kopalń i sięgnęła do głębokości
1600 m. Przyjmuje się, że zasoby metanu zawarte w pokładach węgla na terenach GZW nie tkniętych działalnością górnictwa wynoszą około 200 mld m3, a w pokładach węgla
czynnych kopalń znajduje się dalsze 150 mld m3 tego gazu.
Metan jest też gazem cieplarnianym. Jego udział w globalnym potencjale ocieplenia w Polsce w 2000 roku wynosił
13,3% i zajmował on drugie miejsce po dwutlenku węgla
(79,2%). Metan emitowany do atmosfery, związany z górnictwem węgla kamiennego, stanowi (według różnych szacunków) od kilkunastu do ponad 20% całkowitej emisji metanu
z obszaru Polski. Z kolei część metanu, która nie uwolni się
z węgla w wyrobiskach górniczych, wydziela się z niego na powierzchni podczas transportu i na hałdach.
Ilość metanu uwalniającego się w trakcie procesów składowania, wzbogacania i transportu węgla do ostatecznego
użytkownika nie jest znana. Szacunkowa wielkość emisji metanu w procesach poeksploatacyjnych na powierzchni jest
oceniana na kilkanaście procent emisji całkowitej.
W latach przemian gospodarczych (1988–2002) nastąpiło znaczne ograniczenie eksploatacji węgla kamiennego
w GZW. Równocześnie metanowość kopalń węgla kamiennego w GZW spadła o około 23,2 %,: z 960 mln m3 w roku
1988, do 765,1 mln m3 w roku 2002; ilość ujmowanego metanu (gazu kopalnianego) zmniejszyła się o 25,8 %: z 280,4
mln m3 w roku 1988, do 208,0 mln m3 w roku 2002, natomiast jego wykorzystanie spadło aż o 40,6 %: z 205,9 mln m3
w roku 1988, do 122,3 mln m3 w roku 2002.
Znaczna część emisji metanu (emisja wentylacyjna i emisja
w procesach poeksploatacyjnych) jest nieunikniona, jednakże
trudno się pogodzić z faktem wypuszczania do atmosfery metanu (gazu kopalnianego) pierwotnie ujętego w procesie odmetanowania. W 2002 roku ilość metanu ujętego, a następnie wyemitowanego do atmosfery wynosiła 85,7 mln m3.
Z uwagi na stosunkowo niską zawartość metanu, odbiorem
gazu kopalnianego nie są zainteresowane Zakłady Gazownicze i kopalnie same muszą zadbać o jego zagospodarowanie.
Wymaga to jednak wyłożenia odpowiednich środków inwestycyjnych, których kopalnie nie posiadają.
W ostatnim dziesięcioleciu wzrosło na świecie zainteresowanie eksploatacją metanu z pokładów węgla (CBM – Coal
Bed Methane) poza obszarami górniczymi. Eksploatacja ta
obejmuje metan rozproszony – adsorbowany w węglu.
Współwystępuje on tam z podziemną wodą złożową. Podczas pompowania łatwo oddziela się od wody ze względu na
swoją bardzo niską rozpuszczalność. Z drugiej strony, przepływ wody przez pokłady węgla ułatwia, a nawet wymusza,
uwalnianie się adsorbowanego metanu. Podstawowym zada-
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Metanowość, ujęcie i wykorzystanie metanu w kopalniach GZW
w latach 1988 – 2002.
U – metan ujęty i wykorzystany; S – metan ujęty i wyemitowany
do atmosfery; W – metan wyemitowany do atmosfery bez ujęcia
niem technologicznym jest więc obniżenie ciśnienia wód złożowych, zatrzymujących metan w węglu, z jednoczesnym
zwróceniem uwagi na to, aby nie odwodnić metanonośnych
pokładów węgla całkowicie. Po obniżeniu ciśnienia wód podziemnych metan uwalnia się z węgla, oddziela się od wody
i może zostać odpompowany na powierzchnię. Ekonomiczność eksploatacji zależy, oczywiście, od ilości metanu uzyskiwanego w jednostce czasu. Problemem do racjonalnego rozwiązania pozostaje także odprowadzenie odpompowywanych
wód bez szkód dla środowiska.
Technologię tej eksploatacji rozwinięto w Stanach Zjednoczonych, gdzie około 7% produkcji gazu ziemnego pochodzi już z serii węglonośnych. Eksploatację metanu z pokładów
węgla prowadzi się także w Australii i w Chinach. W Europie,
w tym także w Polsce, przeprowadzono liczne wstępne badania możliwości tej eksploatacji, w tym także praktyczne testy,
niestety dotychczas bez większych sukcesów.
Odmianą procesu odzyskiwania metanu poza procesem
wydobycia węgla jest eksploatacja metanu ze starych wyrobisk górniczych w zlikwidowanych kopalniach (CMM – Coal
Mine Methane). Eksploatacja węgla pozostawia po sobie
w kopalni wiele pustek: resztek komór, przekopów, niewypełnionych pustek w rumoszu itp. W tych niezatopionych pustkach zbiera się metan nadal uwalniany z węgla, tworząc miejscami interesujące ekonomicznie wtórne złoża gazu.
Metan zawarty w złożach węgla kamiennego posiada zatem rozmaite oblicza: groźne, gdy wybucha podczas nieostrożnej podziemnej eksploatacji, niebezpieczne, jako uwalniany do atmosfery gaz cieplarniany. Może jednak być również
sprzymierzeńcem, gdy jest właściwie i w porę ujęty i wykorzystany, jako cenny surowiec energetyczny.

J. Kwarciński
jan.kwarcinski@pgi.gov.pl

Since a long time, hard coal has been the main energy source of
Poland, and due to the vast reserves, may continue to be the
country's most reliable fuel. Unfortunately, coal combustion is causing a lot of harm to the environment.
Besides, coal extraction has become uneconomic recently. Coal is associated with methane, gas producing in
the underground mines an explosive mixture with the air. On the other hand, coal bed methane could be a
promising clean energy sorce in the future. This issue of the INFORMATOR reviews the main problems
connected with that difficult treasure of Poland – hard coal – describing shortly history of prospecting and
research as well as the ways Poland is dealing with all the connected shortcomings. (MP)
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