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GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU
Z POK£ADÓW WÊGLA JSW S.A.
W INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH

Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A. (JSW S.A.) grupuje piêæ kopalñ: „Borynia”, „Jas-
-Mos”, „Krupiñski”, „Pniówek” i „Zofiówka”, których obszar nadania górniczego wynosi
122 km2, a produkcja wêgla koksowego typu 35,1, 35,2 i 34 w latach 2000–2004 kszta³-
towa³a siê na poziomie 13,0÷13,7 mln Mg rocznie. Eksploatowanym pok³adom wêgla to-
warzysz¹ znaczne iloœci metanu, st¹d wszystkie kopalnie zaliczone zosta³y do IV kategorii
zagro¿enia metanowego. Przyk³adowo, w roku 2004 w trakcie prowadzenia robót górni-
czych zosta³o uwolnione 295 mln m3 metanu, z czego 124 mln m3, tj. 42%, zosta³o ujête od-
metanowaniem pod depresj¹ centralnych powierzchniowych stacji odmetanowania w posz-
czególnych kopalniach. Ujêta mieszanka gazowa zawiera 40÷60% CH4 i jest gospodarczo
wykorzystywana w instalacjach energetycznych, przy czym stopieñ wykorzystania w latach
2000–2004 zawiera³ siê w granicach 69÷78%.

Struktura wykorzystania w roku 2004 przedstawia siê nastêpuj¹co:

– odbiory JSW S.A [mln m3]

• kot³y gazowe w kop. „Borynia” 1,2 tj. 6%
• suszarnia flotokoncentratu kop. „Krupiñski” 4,1

5,3

– odbiory Spó³ki Energetycznej Jastrzêbie S.A. (SEJ S.A.)
• EC „Moszczenica” 23,0 tj. 94%
• EC „Zofiówka” 30,5

• silniki gazowe 21,2

• kot³y gazowe i WR 8,4

83,1

Razem 88,1
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W latach 1997–2004 zrealizowano nastêpuj¹ce inwestycje w celu zwiêkszenia wyko-
rzystania metanu z odmetanowania kopalñ w instalacjach energetycznych:

roczne wykorzystanie metanu
[mln m]

— silnik TG 632 V16 w kop. „Krupiñski” 3,0 MWel (1997) 8,0

— kot³y gazowe w kop. „Borynia” (1998) 1,2

— centralna klimatyzacja KWK „Pniówek” 5 MWch

w oparciu o silniki gazowe 2 � 3,2 MWel (2000) 14,0

— budowa gazoci¹gu „Pniówek–Zofiówka”, modernizacja
kot³a OCG 64 w EC „Moszczenica” (2004) 2,5

Razem 25,7

przy nak³adach na realizacjê w wysokoœci 77,3 mln z³.

W roku 2005 realizowane s¹ inwestycje w JSW S.A.:
— budowa stacji odmetanowania w kop. „Jas-Mos”,
— modernizacja stacji odmetanowania kop. „Pniówek”,

oraz w SEJ S.A.:
— budowa gazoci¹gu kop. „Zofiówka” – EC „Moszczenica”,
— zabudowa silnika gazowego nr 2 w kop. „Krupiñski” 3,9 MWel,
— modernizacja drugiego kot³a OCG-64 w EC „Moszczenica”,

a suma nak³adów wynosi 40,8 mln z³.

Natomiast latach 2006–2007 planowane s¹ do realizacji nastêpuj¹ce inwestycje:

nak³ady [mln z³]

— zabudowa silnika gazowego nr 3 w kop. „Pniówek” 3,9 MWel 10,0

— zabudowa silnika gazowego w kop. „Borynia” 3,0

— zabudowa turbozespo³u 15 MWel w EC „Moszczenica” 20,0

Razem 33,0

Zrealizowanie tak rozbudowanego programu inwestycyjnego w zakresie zwiêkszenia
wykorzystania metanu w instalacjach energetycznych by³o mo¿liwe m.in. dziêki restruktu-
ryzacji wewnêtrznej, w wyniku której w trzech etapach w latach w latach 1994–2000 wy-
odrêbniono ze struktur JSW S.A. Ÿród³a energii, tworz¹c Spó³kê Energetyczn¹ Jastrzêbie S.A.

(100% akcji JSW S.A.).

I etap 1994 — wydzielenie EC „Moszczenica”, EC „Zofiówka” jako samodzielnych
zak³adów.

II etap 1996 — powstanie SEJ S.A. i w³¹czenie kot³owni „Pniówek”, powstanie EEG
Suszec Sp. z o.o.

III etap 2000 — w³¹czenie EEG Suszec Sp. z o.o. do SEJ S.A.
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Wed³ug danych za rok 2004 wzajemne relacje pomiêdzy JSW S.A. a SEJ S.A. przed-
stawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
— Sprzeda¿ z JSW S.A. do SEJ S.A.:

• wêgiel 332 tys. Mg – 44 mln z³,

• metan 83 mln m3 – 10 mln z³.
— Sprzeda¿ produkcji SEJ S.A. do JSW S.A. wartoœci 60 mln z³:

• energia elektryczna 558 tys. MWh,

• ciep³o 664 tys. GJ,

• ch³ód 30 tys. MWh,

• sprê¿one powietrze 299 tys. m3.

Stopieñ pokrycia potrzeb JSW S.A. przez produkcjê z SEJ S.A. wynosi:
— energia elektryczna 27%,
— ciep³o 99%,
— ch³ód 80%.

Czêœæ inwestycji np. w kop. „Krupiñski” i „Pniówek” by³a realizowana przy wspó³-
pracy JSW S.A. z SEJ S.A.

Przy realizowaniu programu zwiêkszenia wykorzystania metanu z odmetanowania
w instalacjach energetycznych trzeba mieæ œwiadomoœæ istniej¹cych barier, do których na-
le¿y mi.n.:
— hermetyczny rynek gazu (brak zainteresowania PGNiG zakupami niewielkich iloœci

gazu w stosunku do obrotu – kontrakty zewnêtrzne);
— du¿a kapita³owoœæ inwestycji w nowych technologiach:

• instalacje wzbogacania,

• instalacje skraplania;
— stosowana technologia odmetanowania (ujmowana mieszanina powietrzno-gazowa, nie-

czyszczona, o koncentracji 40÷60% CH4, mo¿liwa do wykorzystania wy³¹cznie w in-
stalacjach przemys³owych).

G³ówne inwestycje zrealizowane w obszarze zagospodarowania metanu to centralna
klimatyzacja KWK „Pniówek” oraz zabudowa silnika gazowego TCG 2032 nr 2 w KWK
„Krupiñski”.

Centralna klimatyzacja KWK „Pniówek”

Podstawowa charakterystyka kopalni:
— obszar górniczy 28,5 km2,
— zasoby 125 mln Mg,
— ¿ywotnoœæ 34 lata,
— wydobycie 14,5 tys. Mg/dobê,
— temperatura ska³:

• poz. 705 m 31÷35°C,

• poz. 830 m 36÷40°C,

• poz. 1000 m 41÷45°C.
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Wykorzystanie metanu przed zabudow¹ w roku 2000 dwóch silników gazowych jako
jednostek napêdowych ch³odziarek absorpcyjnych i sprê¿arkowych uk³adu centralnej kli-
matyzacji, wynosi³o 64% (za rok 1999).

Nadmiar metanu by³ przes³ank¹ do realizacji centralnej klimatyzacji. Inwestycja by³a
realizowana wspólnie przez JSW S.A. i SEJ S.A. przy nastêpuj¹cym podziale rzeczowym:
— JSW S.A. – czêœæ do³owa:

• ruroci¹gi w szybie,

• podajnik SIEMAG,

• ruroci¹gi do³owe,

• ch³odnice do³owe,
— SEJ S.A. – czêœæ powierzchniowa:

• silniki gazowe,

• instalacje energetyczne,

• ch³odziarki,

• ruroci¹gi powierzchniowe,

i terminowym.
— I etap (czerwiec 2000 r.) – pierwszy silnik o mocy 3,2 MWel i uk³ad ch³odniczy o mo-

cy 5 MWch;
— II etap (paŸdziernik 2000 r.) – drugi silnik o mocy 3,2 MWel.

Woda gor¹ca z do³u o temperaturze 18,5°C i przep³ywie ok. 300 m3/h jest sch³adzana
w ch³odziarce absorpcyjnej gor¹cowodnej do temp. 14,5°C i ch³odziarce ciep³owodnej do
temp. 4,5°C, a nastêpnie ch³odziarce sprê¿arkowej amoniakalnej do temp. 1,5°C.

Poprzez podajnik trójkomorowy na poz. 858 p³ynie ona do ch³odnic w wyrobiskach
do³owych. Silniki gazowe o mocy 3,2 MWel i 3,7 MWt na bazie gazu z odmetanowania
produkuj¹ energiê elektryczn¹ i ciep³o, które napêdza ch³odziarki absorpcyjne i sprê¿arko-
we, a nadmiary tych mediów s¹ wykorzystywane w uk³adzie energetycznym kopalni. Moc
ch³odnicza uk³adu wynosi 5,0 MWel. Podwójne skojarzenie energia elektryczna – ciep³o –
ch³ód powoduje maksymalne wykorzystanie energii chemicznej w paliwie i wysok¹ spraw-
noœæ ca³kowit¹ uk³adu (82%). Zastosowanie ch³odziarek absorpcyjnych i mo¿liwoœæ dostawy
ciep³a z kot³owni pozwala na pracê centralnej klimatyzacji równie¿ przy postoju silników
gazowych (np. remont, przegl¹d itp.).

Relacje pomiêdzy uk³adem energetycznym a kop. „Pniówek” s¹ nastêpuj¹ce (dla roku
2004):
— sprzeda¿ metanu 14 mln m3 – 1,8 mln z³,
— zakup energii elektrycznej 37,573 MWh – 4,9 mln z³,
— zakup ciep³a 30,726 GJ – 0,4 mln z³,
— zakup ch³odu 30,070 MWh – 4,5 mln z³.

Cena zakupu energii elektrycznej z uk³adu jest ni¿sza o 10% od ceny zakupu z GZE S.A.

Zabudowa silnika gazowego TCG 2032 nr 2 w KWK „Krupiñski”

Zdobyte doœwiadczenia z pracy silnika nr 1 zrealizowanego przez EEG Suszec Sp. z o.o.
w kopalni „Krupiñski” w roku 1997 oraz znaczne nadmiary metanu wystêpuj¹ce i progno-
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zowane w kop. „Krupiñski” by³y podstaw¹ do podjêcia w roku 2004 decyzji o zabudowie
silnika nr 2.

Przes³anki zabudowy drugiego silnika by³y nastêpuj¹ce:
— znaczne nadmiary metanu (w roku 2004 – 19 mln m3),
— mo¿liwoœæ zbytu produkcji do kopalni,
— czas zwrotu nak³adów 3,5 roku,
— mo¿liwoœæ w przysz³oœci handlu emisj¹ CO2.

Równie¿ ta inwestycja by³a realizowana wspólnie przez JSW S.A. i SEJ S.A.:
— JSW S.A.:

• wyprowadzenie mocy do rozdzielni RG-1 6 kV,

• ruroci¹g gazowy zasilania ze stacji odmetanowania;
— SEJ S.A.:

• agregat gazowy TCG 2032 o mocy 3,9 MWel,

• roboty budowlane,

• uk³ad odbioru ciep³a,

• zabezpieczenia i automatyka.

Ca³oœæ nak³adów wynios³a 10,3 mln z³, a instalacja zosta³a oddana do u¿ytku w czerwcu
2005 r. Sprawnoœæ ogólna uk³adu wynosi 87% w rozbiciu na:
— elektryczn¹ 42%,
— ciepln¹ 45%.

Dla porównania nowoczesna elektrownia zawodowo pracuj¹ca w kondensacji ma spraw-
noœæ ca³kowit¹ na poziomie 40÷45%.

Relacje pomiêdzy uk³adem energetycznym a kop. „Krupiñski” s¹ nastêpuj¹ce (rocznie):
— sprzeda¿ metanu 7 mln m3 – 1,0 mln z³,
— zakup energii elektrycznej 27 000 MWh – 4,1 mln z³,
— zakup ciep³a 31 727 GJ – 0,6 mln z³.

Zarówno cena energii elektrycznej, jak i ciep³a jest zdecydowanie ni¿sza od ceny z innych
Ÿróde³.

Dodatkowym elementem jest efekt ekologiczny zwi¹zany z wyeliminowaniem emisji
do atmosfery:
— 20 Mg py³u,
— 115 Mg SO2,
— 78 Mg NoX.

Natomiast wyeliminowanie emisji 5 tys. Mg CH4, bior¹c pod uwagê wp³yw metanu na
warstwê ozonow¹, odpowiada redukcji 85 tys. Mg ekwiwalentu CO2.

Perspektywy dalszej wspó³pracy JSW S.A. z SEJ S.A. to:
— tworzenie lokalnego rynku energii i wykorzystania metanu pok³adów wêgla,
— rozprowadzenie energii elektrycznej z SEJ S.A. do odbiorców w JSW S.A.

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e dotychczasowe doœwiadczenia w realizacji in-
westycji zwi¹zanych z gospodarczym wykorzystaniem metanu pok³adów wêgla JSW S.A.
w instalacjach energetycznych œwiadcz¹ o wysokiej efektywnoœci technicznej i ekonomicznej
tych przedsiêwziêæ. Cechuje je równie¿ bardzo krótki czas zwrotu poniesionych nak³adów.


