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WYDARZENIA
God³o Teraz Polska dla PIG-PIB i PGNiG S.A.
za odmetanowanie pok³adów wêgla kamiennego
Gala wieñcz¹ca 29. Konkurs Teraz Polska odby³a siê w
dniu 3.06.2019 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej
w Warszawie. Nagrodzono przedsiêbiorców, samorz¹dowców oraz wybitnych Polaków. Bia³o-czerwone God³o
Teraz Polska zosta³o przyznane w czterech kategoriach:
Przedsiêwziêcia innowacyjne, Produkty, Us³ugi oraz Gminy. W tym roku jedna ze statuetek (ryc. 1–2), przyznana w
kategorii Przedsiêwziêcia Innowacyjne, trafi³a do Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu
Badawczego (PIG-PIB) oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A (PGNiG S.A). Zwyciêstwo zapewni³
obu firmom wspólny projekt Przedeksploatacyjne odmetanowanie pok³adów wêgla poprzez stymulacjê produktywnoœci metanu w kierunkowych otworach wiertniczych,
którym z ramienia PIG-PIB kierowa³ dr Janusz Jureczka.
W ramach realizacji tego nowatorskiego projektu przeprowadzono pierwsze w Polsce i Europie udostêpnienie
metanu pok³adów wêgla (CBM) otworem horyzontalnym
z zastosowaniem wielostopniowego, masywnego szczelinowania hydraulicznego.
Goœci gali powitali prof. Micha³ Kleiber (przewodnicz¹cy Kapitu³y Konkursu Teraz Polska, prezes Polskiej
Akademii Nauk w latach 2007–2015) oraz Krzysztof Przyby³ (prezes Zarz¹du Fundacji Polskiego God³a Promocyjnego), wyra¿aj¹c w krótkich przemówieniach s³owa
uznania dla wszystkich nominowanych w 2019 r., którzy
do³¹czyli do ponad 700 laureatów wy³onionych w ci¹gu
ostatnich niemal 30 lat. Obaj mówcy podkreœlili, ¿e Konkurs Teraz Polska pokazuje to, co najlepsze w krajowej
gospodarce: ró¿norodnoœæ bran¿, zaawansowanie, wysok¹
jakoœæ, a tak¿e solidnoœæ i kreatywnoœæ przedsiêbiorców.
O randze polskiego sukcesu przekonujê siê osobiœcie
od kilkunastu lat, przewodnicz¹c Kapitule Konkursu Teraz
Polska. Obserwowanie ewolucji polskiej przedsiêbiorczoœci to niezwyk³e doœwiadczenie. Krajowe firmy po zmianie
systemu ustrojowego, której rocznicê, co znamienne, równie¿ w tych dniach œwiêtujemy, musia³y nad¹¿aæ nie tylko
za oczekiwaniami wewnêtrznymi, ale tak¿e dogoniæ œwiat.
Konkurs Teraz Polska pokazuje, ¿e przedsiêbiorczy i kreatywni Polacy znakomicie wywi¹zali siê z tego zadania –
powiedzia³ prof. Micha³ Kleiber.
Statuetki za wspólne przedsiêwziêcie PIG-PIB oraz
PGNiG odebra³y: dr Agnieszka Wójcik – dyrektor instytutu oraz Magdalena Góras – g³ówny specjalista PGNiG S.A.
ds. projektu Geo-Metan.
Cieszê siê, ¿e nasze wieloletnie prace badawcze
dotycz¹ce z³ó¿ metanu w pok³adach wêgla kamiennego
zosta³y wyró¿nione presti¿owym god³em Teraz Polska w tym
roku, który ze wzglêdu na obchodzony jubileusz 100-lecia
jest dla nas wyj¹tkowy – podkreœli³a dyrektor PIG-PIB
dr Agnieszka Wójcik. – Znacz¹ce zasoby metanu w Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym pozwalaj¹ szacowaæ jego
wydobycie w skali przemys³owej, z zastosowaniem nowoczesnych technologii, na ok. 1–1,5 mld m3 rocznie. Dotychczas wykorzystujemy rocznie tylko ok. 200 mln m3 metanu
ujêtego w kopalniach. Pozosta³a czêœæ metanu uwalnianego
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Ryc. 1 i 2. Statuetka i dyplom Teraz Polska, przynane PIG-PIB
oraz PGNiG S.A. za projekt przedeksploatacyjnego odmetanowania pok³adów wêgla kamiennego. Fot. M. ¯aba

w czasie eksploatacji wêgla, w iloœci blisko 800 mln m3/rok,
jest emitowana do atmosfery – doda³a dyrektor PIG-PIB.
Jak to zwykle bywa, droga do sukcesu by³a trudna.
Trzeba by³o wielu lat doœwiadczeñ, prób, czêsto pora¿ek,
aby wreszcie tak dopracowaæ wszystkie elementy, by
mo¿na by³o cieszyæ siê z osi¹gniêcia zamierzonego celu.
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OD DOŒWIADCZEÑ AMOCO
PO SUKCES W GILOWICACH
Metan z pok³adów wêgla jest, w skali œwiatowej, jednym
z wa¿niejszych, alternatywnych Ÿróde³ energii, eksploatowanym m.in. w USA, Australii, Kanadzie, Chinach i Indiach. W Polsce znacz¹ce iloœci metanu wystêpuj¹ w Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym (GZW), w którym – wed³ug
danych Pañstwowego Instytutu Geologicznego – jego zasoby bilansowe wynosz¹ ok. 170 mld m3, przy ca³kowitym, krajowym potencjale zasobowym w granicach 230–250 mld m3.
W zwi¹zku z rysuj¹cymi siê realnymi szansami na
udokumentowanie i eksploatacjê z³ó¿ metanu z pok³adów
wêgla firmy zachodnie, m.in. Amoco i Texaco, rozpoczê³y
w latach 90. XX w. prace poszukiwawcze i rozpoznawcze w
Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym. Jednak pomimo zaanga¿owania bardzo du¿ych œrodków finansowych i najnowoczeœniejszych, jak na owe czasy, technik badawczych, prace
te nie zakoñczy³y siê udokumentowaniem z³o¿a i pozyskiwaniem metanu z pok³adów wêgla na skalê przemys³ow¹.
Stosowane w USA i Australii technologie udostêpniania
metanu z pok³adów wêgla otworami wiertniczymi nie da³y
spodziewanych rezultatów w GZW, z uwagi na bardzo ma³¹
przepuszczalnoœæ gazonoœnych pok³adów wêgla.
Od czasu zakoñczenia robót geologicznych, prowadzonych przez firmy Amoco Poland i Texaco, przez nastêpnych
10 lat w GZW nie prowadzono prac poszukiwawczych i rozpoznawczych, których przedmiotem by³by metan z pok³adów wêgla. W tym czasie stosowana w skali œwiatowej
technologia eksploatacji metanu z pok³adów wêgla zosta³a
znacz¹co unowoczeœniona. Prze³omem technologicznym
by³o przede wszystkim zastosowanie wierceñ kierunkowych
(horyzontalnych) w udostêpnianiu gazonoœnych pok³adów
wêgla, co pozwala³o na uzyskanie znacznej intensyfikacji
dop³ywu gazu. Nast¹pi³ równie¿ istotny postêp w technikach szczelinowania hydraulicznego, umo¿liwiaj¹cy
zwiêkszenie dop³ywów gazu ze s³abo przepuszczalnych
formacji, a tak¿e rozwój nowoczesnych metod geofizyki
otworowej i sejsmiki, zapewniaj¹cy precyzyjn¹ ocenê kluczowych parametrów z³o¿owych.

Technologie te zamierza³a wdro¿yæ firma EurEnergy
Resources, która w 2006 r. uzyska³a koncesjê na poszukiwanie i rozpoznawanie metanu z pok³adów wêgla, obejmuj¹c¹
miêdzy innymi obszar z³o¿a Miêdzyrzecze. W 2010 r.
obszar koncesji zosta³ przejêty przez firmê Dart Energy
(Poland) Sp. z o.o., która w latach 2011–2012 na obszarze
z³o¿a Miêdzyrzecze, w pobli¿u silnie metanowej kopalni
Brzeszcze, odwierci³a dwa zespolone otwory testowe –
Gilowice-1 i Gilowice-2H. Otwór Gilowice-1, o g³êbokoœci 1080 m, jest intersekcyjnie po³¹czony z otworem kierunkowym Gilowice-2H, o d³ugoœci 2300 m, w tym
odcinek horyzontalny, o d³ugoœci ok. 800 m, przebiega
przez pok³ad wêgla 510 (ryc. 3). W otworach zosta³y
wykonane kompleksowe badania metanowe, w tym testy
produkcyjne w niezarurowanej sekcji horyzontalnej w
pok³adzie wêgla 510, ale bez dodatkowych zabiegów stymulacji hydraulicznej. Wyniki testu produkcyjnego jednoznacznie wskazywa³y, ¿e technologia wierceñ poziomych
nie zapewnia uzyskania przemys³owego dop³ywu metanu
przy tak ma³ej przepuszczalnoœci wêgla. W takim przypadku jedynym rozwi¹zaniem s¹ zabiegi intensyfikacji wydobycia. W lipcu 2013 r. firma Dart Energy, koñcz¹c
dzia³alnoœæ w Polsce, przekaza³a oba otwory PIG-PIB do
prowadzenia prac badawczych.
W Polsce pierwsze zabiegi szczelinowania pok³adów
wêgla w otworach kierunkowych wierconych z powierzchni
zosta³y przeprowadzone przez PIG-PIB w 2014 r., w ramach projektu badawczego w obszarze KWK Mys³owice-Weso³a, realizowanego na na zlecenie Piotra WoŸniaka,
ówczesnego GGK. W ramach tego projektu zosta³y odwiercone dwa zespolone otwory wiertnicze – pionowy Weso³a
PIG-1 o g³êbokoœci 1000 m i kierunkowy Weso³a PIG-2H
o d³ugoœci 1918 m, przecinaj¹cy intersekcyjnie oœ otworu
pionowego, z 600-metrowym odcinkiem horyzontalnym w
pok³adzie wêgla 510. W otworach tych przeprowadzono
testy produkcyjne dop³ywu metanu oraz szczelinowanie
hydrauliczne na odcinku horyzontalnym (niezarurowanym). Jako medium do szczelinowania s³u¿y³ p³yn szczelinuj¹cy na bazie guaru z materia³em podsadzkowym
(piaskiem kwarcowym) w iloœci ok. 100–125 m3 cieczy i ok.
14,6–14,8 ton piasku na jeden zabieg. Wykonano dwa

Ryc. 3. Przekrój geologiczny i trajektorie wierceñ Gilowice-1 i Gilowice-2H
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zabiegi szczelinowania z planowanych oœmiu. Ze wzglêdu
na przychwycenie przewodu wiertniczego po drugim
zabiegu prace stymulacyjne przerwano. Po zakoñczeniu
instrumentacji i udro¿nieniu otworu Weso³a PIG-2H
wykonano drug¹ seriê testów produkcyjnych, w czasie której stwierdzono dop³yw gazu w znacznie krótszym czasie,
któremu towarzyszy³ przesz³o dwukrotnie wiêkszy dop³yw
wód z³o¿owych. Dop³ywaj¹ca woda z³o¿owa nios³a znaczn¹
iloœæ zawiesiny py³u wêglowego, co skutkowa³o blokowaniem pompy g³êbinowej, a w efekcie uniemo¿liwi³o d³u¿sze
prowadzenie testów. Wykonane w obszarze KWK Mys³owice-Weso³a otwory badawcze Weso³a PIG-1 i Weso³a
PIG-2H mia³y znaczenie pilota¿owe i parametryczne, a przeprowadzone szczelinowanie w otworze horyzontalnym by³o
pierwszym tego rodzaju zabiegiem wykonanym w Polsce w
warunkach czynnej kopalni wêgla kamiennego.
Prace w Gilowicach zosta³y wznowione w 2016 r.
przez konsorcjum PGNiG oraz PIG-PIB. Celem wspólnego przedsiêwziêcia by³a stymulacja produktywnoœci
metanu z pok³adów wêgla w otworach wiertniczych Gilowice-1 i Gilowice-2H poprzez szczelinowanie hydrauliczne,
a nastêpnie wykonanie testów produkcyjnych sprawdzaj¹cych dop³yw metanu. Prace badawcze zosta³y zaprojektowane jako poligon doœwiadczalny maj¹cy okreœliæ:
 wp³yw hydraulicznego szczelinowania otworów
horyzontalnych w pok³adach wêgla GZW na wzrost
produktywnoœci metanu;
 rozpoznanie mo¿liwoœci przeprowadzenia zabiegów
szczelinowania pok³adów wêgla z wykorzystaniem
nowoczesnych technik i metod stymulacji, dedykowanych specyficznym warunkom geologicznym
Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego.
Doœwiadczenia amerykañskich i australijskich firm
prowadz¹cych prace rozpoznawcze w GZW jednoznacznie
Ryc. 4. Flara p³on¹ca nad otworem Gilowice-1.
wskazywa³y, ¿e zastosowanie technologii, które umo¿liFot. M. Rolka
wia³y produkcjê metanu w innych warunkach geologiczno-z³o¿owych, w warunkach GZW by³o nieop³acalne i niePrzebieg i rezultaty testów produkcyjnych, przeprowaefektywne, g³ównie z uwagi na bardzo ma³¹ przepuszczal- dzonych przez konsorcjum po zabiegach szczelinowania
noœæ gazonoœnych pok³adów wêgla. Nie by³o wiêc hydraulicznego w otworach Gilowice-1 i Gilowice-2H,
mo¿liwoœci zaadaptowania istniej¹cych, opatentowanych by³y bardzo optymistyczne. Wynika z nich jednoznacznie,
technologii do warunków GZW. W zwi¹zku z tym przed- ¿e po szczelinowaniu uzyskano kilkadziesi¹t razy wiêksze
siêwziêcie w Gilowicach, realizowane przez konsorcjum dop³ywy metanu ni¿ przed szczelinowaniem (ryc. 4–5). MaPGNiG i PIG-PIB, wymaga³o zaprojektowania nowator- ksymalnie dobowy przyp³yw metanu siêgn¹³ 10 tys. m3/dobê,
skiego zabiegu stymulacji hydraulicznej i testów dop³ywu a ³¹cznie, od pocz¹tku pompowania z otworu Gilowice-1
metanu do otworów Gilowice-1 i Gilowice-2H.
odebrano ponad 840 tys. m3 gazu. W Polsce nigdy wczeœW 2016 r. w horyzontalnym odcinku otworu Gilowi- niej nie uzyskano takiego wyniku. Dla porównania, w czace-2H konsorcjum PGNiG i PIG-PIB przeprowadzi³o sie 7 miesiêcy testów prowadzonych w otworach bez
zabiegi szczelinowania hydraulicznego. Przed
ka¿dym zabiegiem szczelinowania wykonano
perforacje w szeœciu klastrach w systemie typu
plug & perf. Szczelinowanie poprzedzi³ test diagnostyczny – miniszczelinowanie pierwszego
interwa³u, którego celem by³o dostosowanie
parametrów projektowanych zabiegów do warunków otworowych. Do szczelinowania
wykorzystano p³yn typu slick water z ¿elem
liniowym, z wyj¹tkiem etapu 5, w którym zastosowano p³yn o przewadze ¿elu sieciowanego
(cross link). Jako podsadzkê u¿yto piasek o granulacji 100 i 40/70 mesh. Do szczelinowania
zu¿yto 2476 m3 wody, 1879 m3 ¿elu liniowego
i 405 t proppantu. Maksymalne ciœnienie szczelinowania w poszczególnych etapach wynosi³o
Ryc. 5. Testy dop³ywu gazu z zestawu otworów Gilowice-1 i Gilowice-2H
od 281 do 474 bar.
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z³o¿ach konwencjonalnych – jeszcze kilkanaœcie lat temu na ogó³ by³ on traktowany jako
odpad stwarzaj¹cy wysokie zagro¿enie dla bezpieczeñstwa pracy i w niewielkim stopniu podlega³ odzyskowi (g³ównie na potrzeby w³asne
kopalñ). Istotne znaczenie dla zmiany tej sytuacji ma reorientacja optyki widzenia CBM: z niebezpiecznego odpadu, który nale¿y utylizowaæ,
na cenny surowiec energetyczny.
Wykorzystanie metanu z pok³adów wêgla w
skali przemys³owej przyczyni siê do zmniejszenia importu gazu ziemnego, a zatem pozytywnie
wp³ynie na stan bezpieczeñstwa energetycznego
pañstwa oraz bêdzie realizacj¹ postulatu budowania krajowej energetyki na w³asnych zasobach.
Pañstwowy Instytut Geologiczny i Polskie
Ryc. 6. Instalacja do produkcji energii elektrycznej w Gilowicach. Fot. Arch. Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podejmuj¹
wiele dzia³añ w celu gospodarczego wykorzystaPGNiG S.A.
nia potencja³u metanu z pok³adów wêgla, kontywykonania zabiegów szczelinowania otrzymano 2,77 tys. m3 nuuj¹c znakomit¹ wspó³pracê w ramach wieloletniego
wysokometanowego gazu, uzyskuj¹c produkcjê na pozio- programu Geo-Metan, którego celem jest rozwijanie i udomie maksymalnie 170 m3/dzieñ.
skonalanie krajowych technologii poszukiwania i wydobyGaz uzyskany z wêgla jest pe³nowartoœciowym su- wania metanu z pok³adów wêgla przed rozpoczêciem
rowcem, o znakomitych parametrach – zawiera 98–99% eksploatacji górniczej.
metanu. Tego rodzaju wysokometanowy gaz mo¿e byæ
Przedeksploatacyjne odmetanowanie mo¿e przynieœæ
wykorzystywany tak samo, jak gaz ziemny z odwiertów na wiele korzystnych dla gospodarki efektów:
Podkarpaciu i na Ni¿u Polskim – gaz z Gilowic od kwietnia
 Zostanie ujêty cenny surowiec energetyczny – wyso2019 r. zasila generator o mocy 0,9 MW, a produkowana
kometanowy gaz ziemny o bardzo du¿ej wartoœci
przez niego energia elektryczna trafia do sieci (ryc. 6).
opa³owej. Eksperci szacuj¹, ¿e w Polsce mo¿liwe
Sukces szczelinowania w otworach Gilowice dowodzi,
jest przemys³owe ujmowanie 1,0–1,5 mld m3 CBM
¿e zastosowana technologia szczelinowania hybrydowego
rocznie, co stanowi³oby ok. 30% krajowego wydo(wod¹ z dodatkiem ¿elu) w otworze horyzontalnym okabycia gazu ziemnego.
za³a siê rozwi¹zaniem optymalnym dla warunków
 Eksploatacja wêgla bêdzie mog³a odbywaæ siê w
z³o¿owych rejonu Gilowic.
korzystniejszych warunkach górniczych i ekonoBezsprzecznie najwa¿niejszym czynnikiem powodzemicznych poprzez zmniejszenie zagro¿enia metanonia projektu jest efektywnoœæ szczelinowania, a kluczem
wego, a co za tym idzie poprawê bezpieczeñstwa
do sukcesu jest wytworzenie wysokich i dobrze podpartych
pracy oraz znacz¹ce obni¿enie kosztów wydobycia
szczelin pionowych, które ³¹cz¹ ze sob¹ kilka pok³adów
wêgla kamiennego.
wêgla. Masywne i agresywne szczelinowanie, które zasto Zmniejszenie emisji metanu do atmosfery przyczyni
sowano w Gilowicach, umo¿liwi³o rozwijanie siê podparsiê do ograniczenia efektu cieplarnianego. Niezwykle
tych szczelin pionowych w warunkach zró¿nicowanej
istotne bêdzie równie¿ obni¿enie op³at emisyjnych,
litologii i zmiennych parametrów geomechanicznych,
zw³aszcza w unijnym systemie handlu uprawnieniami
gdzie – w przypadkach mniej agresywnego szczelinowania
do emisji (EU ETS). Obecnie metan nie jest objêty
– ³atwo mo¿e dochodziæ do rozwijania siê szczelin poziosystemem ETS. Spodziewane po 2021 r. objêcie emisji metanu do atmosfery tym systemem znacz¹co
mych, w szczególnoœci na granicy wêgla i ska³ otapodniesie koszty wydobycia wêgla kamiennego.
czaj¹cych.
PIG-PIB i PGNiG podejmuj¹ równie¿ dzia³ania na areWyniki dotychczasowych prac stanowi¹ podstawê do
rozpoczêcia na szerok¹ skalê dzia³añ zwi¹zanych zarówno nie miêdzynarodowej, maj¹ce na celu tworzenie przyjazz przemys³ow¹ eksploatacj¹ metanu w obszarach nieobjê- nego klimatu dla wydobycia metanu, w tym szczególnie tych eksploatacj¹ górnicz¹, jak i z przedeksploatacyjnym stosowania technologii szczelinowania wêgla. W 2016 r.
odmetanowaniem kopalñ. W œwietle za³o¿eñ rz¹dowego obie instytucje przyst¹pi³y do Miêdzynarodowego Cenprojektu Polityka energetyczna Polski do roku 2040 wêgiel trum Doskona³oœci do spraw Metanu z Kopalñ Wêgla
pozostanie podstawowym surowcem energetycznym (ICE-CMM), dzia³aj¹cego pod auspicjami i w œcis³ej
naszego kraju. Wiêkszoœæ kopalñ GZW to kopalnie meta- wspó³pracy z Europejsk¹ Komisj¹ Gospodarcz¹ Narodów
nowe, prowadz¹ce eksploatacjê w warunkach wysokiego Zjednoczonych (UNECE). Eksperci PIG-PIB i PGNiG –
zagro¿enia wybuchem gazu. Ze wzglêdu na zwiêkszaj¹c¹ dr Janusz Jureczka i £ukasz Kroplewski – uczestnicz¹ rówsiê g³êbokoœæ eksploatacji wêgla, problem metanowoœci nie¿ w pracach Miêdzynarodowej Grupy Ekspertów ds.
bêdzie narasta³. Rozwi¹zaniem problemu mo¿e byæ wpro- Metanu w Genewie. Wspó³praca w ramach centrum ma siê
wadzenie wyprzedzaj¹cego odmetanowania pok³adów przyczyniæ do rozwoju nowych metod ujmowania metanu,
wêgla na kilka–kilkanaœcie lat przed ich eksploatacj¹, co poprawy bezpieczeñstwa kopalñ i ich rentownoœci, a tak¿e
pozwoli³oby na wczeœniejsze ujêcie cennego surowca redukcji emisji metanu do atmosfery i zagospodarowania
energetycznego, jakim jest metan.
go jako surowca energetycznego.
Mimo znacznych zasobów metanu z pok³adów wêgla –
wiêkszych ni¿ udokumentowane zasoby gazu ziemnego w
Janusz Jureczka, Katarzyna Strzemiñska i Anna Bagiñska
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