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NIEKTÓRE PROBLEMY
Z WYKORZYSTANIEM METANU Z ODMETANOWANIA
W SPÓ£CE ENERGETYCZNEJ JASTRZÊBIE SA**

1. Wstêp

Metan towarzysz¹cy pracom eksploatacyjnym w pok³adach wêgla kamiennego jest
w procesach przewietrzania i odmetanowania odprowadzany na powierzchniê. Mieszanina
metanowo-powietrzna ujêta systemem odmetanowania mo¿e byæ wykorzystywana jako pa-
liwo niskometanowe w ró¿nego rodzaju instalacjach ciep³owniczo-energetycznych, np.:
— kot³owniach,
— suszarniach wêgla,
— silnikach,
— turbinach gazowych.

Gospodarcze wykorzystywanie metanu jako niskometanowego paliwa w instalacjach
ciep³owniczo-energetycznych przynosi zarówno zysk finansowy, jak równie¿ przyczynia
siê do zmniejszenia „efektu cieplarnianego”. Mimo tak wymiernych korzyœci globalny
wskaŸnik gospodarczego wykorzystania metanu ujêtego odmetanowaniem z pok³adów
wêgla w polskich kopalniach jest niski (emisja metanu do atmosfery siêga 42%). Wynika
to w g³ównej mierze z niedostatecznego wykorzystywania metanu w energetyce cieplnej,
w której zapotrzebowanie na energiê zwi¹zane jest z porami roku oraz liczb¹ urz¹dzeñ
energetycznych, w których mo¿liwe by³oby wykorzystanie metanu z odmetanowania jako
paliwa energetycznego.

Spó³ka Energetyczna „Jastrzêbie” jest najwiêkszym w Polsce zak³adem energetycz-
nym wykorzystuj¹cym mieszaninê z odmetanowania kopalñ jako paliwo do produkcji
energii elektrycznej i ciep³a.
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2. Ujêcie i gospodarcze wykorzystanie
gazu z odmetanowania
przez elektrociep³ownie zrzeszone w SEJ SA

W roku 2005 metanowoœæ bezwzglêdna kopalñ zrzeszonych w Jastrzêbskiej Spó³ce
Wêglowej wynosi³a 325,7 mln m3 CH4, z czego odmetanowaniem ujêto
128,7 mln m3 CH4. Rysunki 1 i 2 przedstawiaj¹ ujêcie gazu z odmetanowania w KWK
„Jas-Mos” Ruch „Moszczenica”, „Zofiówka”, „Pniówek” (w przypadku stê¿enia metanu
100%) [3].

Œrednia zawartoœæ metanu w ujmowanej mieszaninie metanowo-powietrznej wynosi³a
40–60% CH4. Zawartoœæ metanu w ujmowanej mieszaninie, przekraczaj¹ca 40% pozwala
na jego gospodarcze wykorzystywanie w przykopalnianych instalacjach kogeneracyjnego
spalania lub w przypadku nadwy¿ki gaz przesy³any mo¿e byæ do innych elektrociep³owni.
Stopieñ wykorzystania ujmowanego metanu przez odmetanowanie w latach 2000–2005
wynosi³ 69–78%, pozosta³a niewykorzystana czêœæ zosta³a wyemitowana do atmosfery, co
by³o uzale¿nione od pracy urz¹dzeñ zainstalowanych w elektrociep³owniach i mo¿liwoœci
przet³oczenia gazu istniej¹c¹ magistral¹.

Elektrociep³ownie SEJ SA, tj. EC „Moszczenica” i EC „Zofiówka” zbudowane zo-
sta³y jako elektrociep³ownie kojarz¹ce produkcjê energii elektrycznej s³u¿¹cej macierzy-
stym kopalniom z produkcj¹ ciep³a, a w przypadku EC „Moszczenica” tak¿e z produkcj¹
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Rys. 1. Ujêcie gazu z odmetanowania w latach 2000–2005 w KWK „Jas-Mos” Ruch
„Moszczenica”, „Zofiówka”, „Pniówek” (w przypadku stê¿enia metanu 100%) [3]



sprê¿onego powietrza na sprê¿arkach napêdzanych turbinami parowymi. Dbaj¹c o skoja-
rzenie, likwidowane w wyniku spadku zapotrzebowania, sprê¿arki parowe zast¹piono
w EC „Moszczenica” turbogeneratorami i wprowadzono mo¿liwoœæ pracy turbin konden-
sacyjnych jako turbin ciep³owniczych. Nale¿¹ce do spó³ki elektrociep³ownie „Suszec”
i „Pniówek” pierwotnie zosta³y zbudowane jako ciep³ownie wêglowe. Realizuj¹c program
ochrony œrodowiska, d¹¿y siê do podniesienia stopnia zagospodarowania ujmowanej mie-
szaniny metanowo-powietrzej. W celu zwiêkszenia wykorzystania metanu w elektro-
ciep³owniach zabudowano silnikowe agregaty pr¹dotwórcze z odzyskiem ciep³a. Aktualnie
spó³ka produkuje w skojarzeniu oko³o 30% energii elektrycznej (w skali roku) przy jedno-
czesnej produkcji w skojarzeniu oko³o 75% ciep³a do celów grzewczych. Dziêki takiemu
systemowi produkcji SEJ SA zu¿ywa rocznie o oko³o 15% mniej paliwa, ni¿ gdyby reali-
zowa³a produkcjê oddzielnie. Oszczêdnoœæ paliwa to oko³o 1,9 mln GJ, co w przeliczeniu
na wêgiel daje zmniejszenie iloœci spalanego wêgla o oko³o 90 tys. ton/rok, a co za tym
idzie zmniejszenie iloœci emitowanych gazów i py³ów do atmosfery [5, 6].
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Rys. 2. Ujêcie gazu z odmetanowania w 2005 roku w KWK „Jas-Mos” Ruch „Moszczenica”,
„Zofiówka”, „Pniówek” (w przypadku stê¿enia metanu 100%) [3]



Wielkoœæ zu¿ycia metanu uzale¿niona jest od mocy zainstalowanych urz¹dzeñ i prze-
pustowoœci sieci transportowej gazu. W zale¿noœci od danej elektrociep³owni stan tech-
niczny jest odmienny, jak równie¿ zró¿nicowana jest wielkoœæ zu¿ytej mieszaniny
metanowo-powietrznej. Maksymalne mo¿liwe zu¿ycie mieszaniny o œredniej zawartoœci
50% CH4 oraz wyposa¿enie elektrociep³owni w SEJ SA przedstawia tabela 1 [3].

Wœród wyposa¿enia odpowiednich elektrociep³owni oprócz kot³ów wêglowych i ga-
zowych wykorzystywane s¹ silniki gazowe zaopatrzone w agregaty pr¹dotwórcze. Silniki
gazowe w EC „Suszec” oraz EC „Pniówek” to silniki oparte na technologii niemieckiej
firmy MWM DEUTZ TBG 632 V16. Dodatkowo silniki w EC „Suszec” zaopatrzone s¹
w wymienniki ciep³a firmy Saarberg Fermwarme.

Tabela 2 zawiera szczegó³owe ujêcia i zagospodarowania gazu z odmetanowania
w 2004 roku w kopalniach Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej z uwzglêdnieniem elektro-
ciep³owni wchodz¹cych w sk³ad SEJ SA.

Racjonalne wykorzystanie paliwa gazowego z odmetanowania, jako produktu ubocz-
nego eksploatacji wêgla, zmusi³o SEJ SA do przesy³ania mieszaniny gazowej z miejsca
ujêcia do miejsca wykorzystania, nawet do 20 km. Wykorzystanie gazu w du¿ej odleg³oœci
od Ÿród³a ujêcia wymaga t³oczenia gazu ruroci¹gami zabudowanymi na terenach podle-
gaj¹cych szkodom górniczym.
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TABELA 1

Maksymalne mo¿liwe zu¿ycie mieszaniny 50% CH4 w urz¹dzeniach eksploatowanych
w elektrociep³owniach SEJ SA [3]

Elektrociep³ownia Odbiór Znamionowe zu¿ycie
[m3/h]

Znamionowe zu¿ycie
ca³kowite [m3/h]

SEJ SA EC
„Moszczenica”

OCG-64
K4OCG-64
K5OCG-64
K6PWPg-5

4000
4000
7000
1200

16200

SEJ SA EC
„Zofiówka”

WPG-40
OP-140 nr 3
OP-140 nr 4

Wp-70PWPg-6

3500
10000
10000
3200
1500

28200

SEJ SA EC
„Pniówek”

WR-25
PWPg-5

Silnik gazowy 1
Silnik gazowy 2
Silnik gazowy 5

4000
1600
1800
1800
2100

11300

SEJ SA EC
„Suszec”

WR-10
PWPg-6

Silnik gazowy 3
Silnik gazowy 4

2200
1600
1600
2100

7500
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TABELA 2

Ujêcie i wykorzystanie metanu w kopalniach JSW SA w 2004 roku

Kopalnia

Ca³kowita
iloœæ ujêtego

metanu
[tys. m3/rok]

Zagospodarowanie ujêtego metanu

£¹czna iloœæ i udzia³ %
zagospodarowanego

metanu
Wyszczególnienie

[tys. m3/rok] [%] Iloœæ metanu
[tys. m3/rok] Sposób wykorzystania

„Borynia” 2429,4 1162,8 49 1162,8
Kot³y gazowe 2 x 1,2
MWt

„Jas-Mos” 10042,6 9600,0 95 9600,0 EC „Moszczenica”

„Krupiñski” 32425,6 13414,0 41

8009,0
Silnik gazowy TBG
632V16

1253,3 Kot³y WR

4151,7
Suszarnia flotokoncentratu
kop. „Krupiñski”

„Pniówek” 58721,7 44280,4 75

13409,0 EC „Moszczenica”

10548,4 EC „Zofiówka”

13176,1
Silniki gazowe TBG
632V16

7146,9
Kot³y ciep³owni „Pnió-
wek”

„Zofiówka” 20408,2 19985,9 99 19985,9 EC „Zofiówka”

RAZEM 124027,5 88443,1 71

5314,5 Zak³ady JSW SA

1162,8
Kot³y gazowe kop. „Bo-
rynia”

4151,7
Suszarnia flotokoncentratu
kop. „Krupiñski”

83128,6 SEJ SA

23009,0 EC „Moszczenica”

30534,3 EC „Zofiówka”

21185,1
Silniki gazowe TBG
632V16

8400,2 Kot³y gazowe i WR



3. Uk³ad i stan techniczny magistrali gazowej
przynale¿nej do SEJ SA

3.1. Mo¿liwoœci budowy magistrali gazowych na terenach górniczych

Na terenach szkód górniczych sieci gazowe podlegaj¹ analogicznym wp³ywom eks-
ploatacji górniczej jak obiekty kubaturowe, jednak skutki, powodowane przez odkszta³ce-
nie gruntu s¹ odmienne. Wobec tego gazoci¹gi uk³adane na terenach górniczych powinny
byæ zabezpieczone przed szkodliwym oddzia³ywaniem przemieszczania siê gruntu [2, 4].

Na terenach górniczych sieci gazowe mog¹ byæ budowane do IV kategorii w³¹cznie.
Maksymalne ciœnienie robocze (MOP) w gazoci¹gu nie mo¿e przekraczaæ 2,5 MPa, doty-
czy to ruroci¹gów magistralnych budowanych na terenie objêtym dzia³aniem eksploatacji
górniczej. Na terenach o zabudowie zwartej nie mo¿na budowaæ gazoci¹gów o ciœnieniu
MOP > 0,4 MPa. Modernizowane instalacje gazowe, wybudowane kilka lub kilkanaœcie
lat temu z rur stalowych zastêpowane s¹ ruroci¹gami polietylenowymi. Rury z tworzyw
sztucznych mog¹ byæ bezpiecznie stosowane praktycznie tylko w sieciach niskiego ciœnie-
nia, na terenach górniczych o niewielkich odkszta³ceniach gruntu, rzêdu I i II kategorii.
W ramach bezpieczeñstwa sieci gazowych przyjmuje siê, ¿e noœnoœæ rur zostaje wyczerpa-
na przy odkszta³ceniach gruntu o parametrach odpowiadaj¹cych kategorii III. Porównuj¹c
w³asnoœci gazoci¹gów polietylenowych z w³asnoœciami gazoci¹gów stalowych, mo¿na
stwierdziæ, ¿e na terenach górniczych korzystniejsze jest montowanie gazoci¹gów z two-
rzyw sztucznych. W wyj¹tkowych sytuacjach (na terenach kategorii IV) nale¿y stosowaæ
rury o najwy¿szej jakoœci, rury typu PE 100 [1, 2].

3.2. Opis magistrali gazowych t³ocz¹cych gaz
z odmetanowania kopalñ eksploatowanych przez SEJ SA

Stacje odmetanowania kopalni „Pniówek”, „Zofiówka”, „Jas-Mos” rejon „Moszczeni-
ca” s¹ po³¹czone bezpoœrednio z odbiorami w elektrociep³owniach zgrupowanych w SEJ
SA, tj. „Pniówek”, „Zofiówka”, „Moszczenica”, krótkimi gazoci¹gami o d³ugoœciach nie
wiêkszych ni¿ 1 km. Dodatkowo przesy³ ze stacji nastêpuje sieci¹ d³ugich gazoci¹gów
o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 20 km. Ww. elektrociep³ownie SEJ SA zu¿ywaj¹ gaz g³ównie
w miejscu jego pozyskiwania, czyli z macierzystych kopalñ.

KWK „Pniówek” dysponuje nadwy¿k¹ pozyskiwanej podczas odmetanowania mie-
szaniny metanowej, która jest transportowana do odbiorców zewnêtrznych. Nadwy¿ka ga-
zu w iloœæ od 15 do 29% z KWK „Pniówek” jest zu¿ywana w elektrociep³owniach „Mosz-
czenica” i „Zofiówka” po przet³oczeniu gazu ze stacji odmetanowania KWK „Pniówek”
sieci¹ d³ugich gazoci¹gów [3].

Magistrale przesy³owe wykorzystywane przez SEJ SA zbudowane s¹ z dwóch rodza-
jów materia³ów. Pierwsz¹ grupê stanowi¹ ruroci¹gi pierwotne (powsta³e przed rokiem
2000) sk³adaj¹ce siê z rur stalowych. Magistrala gazowa podlega ci¹g³ym udoskonaleniom
i modernizacji, podczas których montowane s¹ rury z tworzywa sztucznego PE.
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Ca³¹ magistralê przesy³ow¹ mo¿na podzieliæ na cztery odcinki uwzglêdniaj¹ce miej-
sce ujêcia gazu i miejsce jego wykorzystania:
1. ZOK KWK „Pniówek”–ZOK KWK „Zofiówka” ³¹cznej d³ugoœci 5256 mb, sk³a-

daj¹cy siê z odcinków:
— rury stalowe DN 500 – 892 mb,
— stal DN 500 – 605 mb (nowy),
— rury PE DN 500/630 – 3759 mb.

2. ZOK KWK „Zofiówka”–ZOK KWK „Jas-Mos” (Mszana skrzy¿owanie) ³¹cznej
d³ugoœci 7960 mb, sk³adaj¹cy siê z odcinków:
— rury stalowe DN 500 – 2100 mb,
— rury PE DN 450/500 – 5860 mb.

3. Mszana skrzy¿owanie–szyb VI KWK „Jas-Mos” ³¹cznej d³ugoœci 1700 mb, sk³a-
daj¹cy siê z odcinków:
— rury stalowe DN 500 – 1350 mb,
— rury stalowe DN 300 – 350 mb.

4. ZOK KWK „Jas-Mos” (Mszana skrzy¿owanie)–EC „Moszczenica” ³¹cznej d³ugoœci
4800 mb, sk³adaj¹cy siê z odcinków:
— rury stalowe DN 500 – 650 mb,
— rury stalowe DN 400 – 2100 mb,
— rury PE DN 400 – 2050 mb.

Ca³kowita d³ugoœæ magistrali ³¹cz¹cej ZOK KWK „Pniówek” z EC „Moszczenica”
wynosi oko³o 19 716 mb ruroci¹gów ze stali jak równie¿ z tworzywa sztucznego.

W zwi¹zku z modernizacj¹ magistrali przesy³owej obecnie spó³ka energetyczna zabu-
dowuje ruroci¹gi z tworzywa sztucznego oraz planuje skrócenie ruroci¹gu gazowego
o oko³o 8 km, przez pominiêcie stacji ROP w Œwierklanach. Planowana nowa trasa magi-
strali przebiegaæ bêdzie w rejonach miejscowoœci Gogo³owa i bezpoœrednio po³¹czy ZOK
KWK „Zofiówka” ze skrzy¿owaniem w Mszanie. Skrócenie i poprowadzenie magistrali
gazowej now¹ tras¹ poprawi warunki transportu gazu, jak równie¿ przyczyni siê do mniej-
szych strat gazu i zmniejszenia spadku ciœnienia t³oczenia. Rysunek 3 przedstawia schemat
ideowy ruroci¹gów zewnêtrznych sieci gazowej w stanie obecnym oraz planowan¹ lokali-
zacjê nowego gazoci¹gu.

Lini¹ ci¹g³¹ zosta³a zaznaczona obecna trasa magistrali, natomiast lini¹ przerywan¹
planowany przebieg ruroci¹gu skracaj¹cego ca³kowit¹ d³ugoœæ sieci przesy³owej do oko³o
12 kilometrów.

W celu zapewnienia prawid³owej eksploatacji magistrali przesy³owej system ten zo-
sta³ wyposa¿ony w urz¹dzenia zaporowe i pomocnicze, takie jak odwadniacze gazu mon-
towane na trasie gazoci¹gu, urz¹dzenia kontrolno-pomiarowe i odcinaj¹ce. G³ównym ele-
mentem uk³adu transportu gazu z odmetanowania kopalñ, oprócz magistrali transportowej,
jest wyposa¿enie znajduj¹ce siê w powierzchniowych stacjach odmetanowania. Od rodzaju
i typu t³oczni gazu (sprê¿arki) zale¿y ciœnienie gazu w ruroci¹gu i wielkoœæ strumienia
przesy³anej mieszaniny metanowej. Od parametrów technicznych, liczby i sposobu zabu-
dowy uk³adów t³oczenia gazu zale¿y poziom ciœnienia roboczego zwi¹zanego z ujêciem
i t³oczeniem gazu. Nominalne ciœnienie t³oczenia w stacjach odmetanowania kopalñ zrze-
szonych w SEJ SA wynosi 0,7 atm (oko³o 71 kPa).
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Analizuj¹c pomiary ciœnieñ mieszaniny gazowej przesy³anej magistralami SEJ SA,
z dnia 29 czerwca 2006 roku, mo¿na stwierdziæ, i¿ ze wzglêdu na ciœnienie t³oczenia gazu
mo¿na zaliczyæ magistralê do sieci œredniego ciœnienia. Pomiarów dokonano w kilkunastu
punktach, w których znajdowa³y siê zamontowane w magistrali odwadniacze i punkty po-
miaru ciœnienia. Wyniki uzyskanych pomiarów zawiera rysunek 4.

W zak³adzie odmetanowania kopalni „Pniówek” gaz t³oczony jest pod ciœnieniem
0,66 atm (66,87 kPa), a po przebyciu odcinka oko³o 20 km ciœnienie t³oczenia spada do
wartoœci oko³o szeœæ razy mniejszej od wartoœci wejœciowej, osi¹gaj¹c poziom 0,11 atm
(11,15 kPa). Ruroci¹g gazowy DN 500 relacji KWK „Pniówek”–EC „Zofiówka” zosta³
oddany do u¿ytkowania w 2004 roku. Inwestycja ta pozwoli³a na zwiêkszenie o oko³o
30% mo¿liwoœci przesy³owych gazu CH4 z KWK „Pniówek” do elektrociep³owni SEJ SA,
co jednoczeœnie wp³ynê³o na zwiêkszenie wykorzystania ujmowanego gazu. Na odcinku
ZOK KWK „Pniówek”–ZOK KWK „Zofiówka” (oko³o 5256 mb) ciœnienie robocze spada
dwukrotnie. Spadek ciœnienia wywo³any jest oporami przep³ywu gazu w ruroci¹gu, na któ-
re sk³adaj¹ siê opory miejscowe, a tak¿e opory roz³o¿one na ca³ej rozci¹g³oœci magistrali.
Na wielkoœæ straty wp³ywaj¹ równie¿ wystêpuj¹ce w sieci nieszczelnoœci, wywo³ane czyn-
nikami technicznymi. Mniejsze straty odnotowano na odcinku ZOK KWK „Zofiów-
ka”–ZOK KWK „Jas-Mos” w porównaniu do strat odcinka pierwszego. Wiêksze straty
w porównaniu z odcinkiem drugim wystêpuj¹ na rozci¹g³oœci oko³o 6050 mb miêdzy ZOK
KWK „Jas-Mos” a odbiorc¹ koñcowym gazu, czyli Elektrociep³owni¹ „Moszczenica”;
wynosz¹ oko³o 0,26 atm (26,25 kPa).
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Straty w iloœci t³oczonej mieszaniny gazowej jak równie¿ spadek ciœnienia t³oczenia
gazu wp³ywaj¹ na iloœæ gazu otrzymanego przez odbiorcê koñcowego. Du¿e zmiany spad-
ku ciœnienia w szybie VI KWK „Jas-Mos” s¹ przyczyn¹ utrudniaj¹c¹ t³oczenie mieszaniny
metanowej na tym odcinku w okresie du¿ego zu¿ycia gazu w EC „Moszczenica”. Iloœæ
przesy³anego gazu z odmetanowania uzale¿niona jest od zapotrzebowania na paliwo gazo-
we w danym okresie. W wykorzystaniu gazu przez SEJ SA mo¿na wyró¿niæ cztery g³ówne
okresy wzmo¿onego zapotrzebowania na gaz, tj:

— sezon jesieñ–zima;

— maj–czerwiec, wrzesieñ;

— postój EC „Zofiówka” – pracuje EC „Moszczenica”;

— postój EC „Moszczenica” – pracuje EC „Zofiówka”.

Najgorszy z wymienionych okresów przypada na czas, w którym praca elektro-
ciep³owni „Zofiówka” zostaje zatrzymana. Sytuacja taka wymusza na operatorze sieci ga-
zowej transport mieszaniny gazowej z wêz³a pocz¹tkowego (KWK „Pniówek”) do EC
„Moszczenica” z pominiêciem EC „Zofiówka” przez szyb VI KWK „Jas-Mos”. Urz¹dze-
nia pracuj¹ce przy szybie VI kopalni nie s¹ w stanie przet³oczyæ zwiêkszonej iloœci gazu,
co uniemo¿liwia jego wykorzystanie i du¿a czêœæ ujmowanego sieci¹ odmetanowania gazu
emitowana jest do atmosfery, tzw. praca na wydmuch. Brak mo¿liwoœci transportu miesza-
niny gazowej wynika z niskich parametrów technicznych sprê¿arek pracuj¹cych w ZOK
„Jas-Mos”. Przy du¿ych iloœciach t³oczonego magistral¹ gazu temperatura sprê¿arek gazo-
wych wzrasta, przekraczaj¹c dopuszczalne parametry, a system bezpieczeñstwa przerywa
pracê urz¹dzenia, nie dopuszczaj¹c do jego uszkodzenia.
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Rys. 4. Poziomy ciœnieñ mieszaniny gazowej przesy³anej magistral¹ SEJ SA



4. Bilans przesy³anego gazu z odmetanowania
magistral¹ SEJ SA

4.1. Iloœæ przesy³anego gazu z odmetanowania magistral¹ SEJ SA

Rysunek 5 przedstawia uproszczony schemat sieci gazowej ³¹cz¹cej elektrociep³ownie
„Pniówek”, „Zofiówka” i „Moszczenica” wraz z danymi dotycz¹cymi ujêcia, przesy³u,
wykorzystania, wydmuchu oraz strat gazu w ujêciu rocznym (dane z roku 2005). G³ówny
kierunek przesy³u zaznaczony jest strza³kami i przebiega od EC „Pniówek” przez EC „Zo-
fiówka” do EC „Moszczenica”. Wynika to z faktu, i¿ tylko w przypadku KWK „Pniówek”
mamy do czynienia ze sta³¹ nadwy¿k¹ ujmowanego gazu nad zu¿yciem w EC „Pniówek”.

W przypadku kiedy wszystkie elektrociep³ownie pracuj¹, nadwy¿ka gazu ujêtego
w KWK „Pniówek” zostaje przes³ana do EC „Zofiówka”, a nastêpnie czêœæ do EC „Mosz-
czenica”. Sytuacja zmienia siê, gdy nastêpuj¹ przerwy w pracy poszczególnych elektro-
ciep³owniach. Zatrzymanie pracy EC „Zofiówka” powoduje, ¿e do EC „Moszczenica” tra-
fia zarówno nadwy¿ka gazu pochodz¹ca z EC „Pniówek”, jak i czêœæ gazu ujêta w KWK
„Zofiówka”. Natomiast w przypadku postoju remontowego EC „Moszczenica” nie ma mo-
¿liwoœci przesy³u gazu do EC „Zofiówka”. Ze wzglêdów technicznych przesy³ gazu jest
mo¿liwy tylko z EC „Zofiówka” do EC „Moszczenica”.
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4.2. Straty gazu na sieci przesy³owej

Straty gazu podczas transportu wynikaj¹ przede wszystkim z nieszczelnoœci gazo-
ci¹gów i armatury oraz w mniejszym stopniu z przepuszczalnoœci ruroci¹gów. W przypad-
ku ruroci¹gów wykonanych z PE gêstoœæ tworzywa sprzyja dyfuzji substancji o ma³ych
i ruchliwych cz¹steczkach – szczególnie, jeœli chodzi o gazy.

Bior¹c pod uwagê wzglêdy ekonomiczne, bezpieczeñstwa i ekologiczne, straty gazu
wynikaj¹ce z przepuszczalnoœci ruroci¹gów polietylenowych s¹ mo¿liwe do pominiêcia.
Natomiast wp³yw na nieszczelnoœci gazoci¹gów i armatury ma wiele czynników, do któ-
rych zaliczyæ mo¿na [1]:
— czynniki konstrukcyjno-materia³owe,
— czynniki dotycz¹ce technologii u³o¿enia sieci gazowej,
— rodzaj przesy³anego paliwa gazowego,
— warunki atmosferyczne,
— sposób eksploatacji sieci gazowej.

Wielkoœci strat gazu na sieci przesy³owej nale¿¹cej do Spó³ki Energetycznej „Jastrzê-
bie” w ujêciu rocznym w latach 2002–2005 przedstawia rysunek 6.

W przypadku SEJ SA g³ównymi przyczynami tych strat s¹:
— nieszczelnoœci na wszelkich po³¹czeniach ruroci¹gów i armatury,
— prowadzenie ruroci¹gów w obszarach wystêpowania szkód górniczych,
— niedostateczna kontrola sieci przesy³owej,
— problemy zwi¹zane z odwodnieniem ruroci¹gów,
— bardzo d³uga sieæ ruroci¹gów.
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Rys. 6. Wielkoœci strat gazu na sieci przesy³owej w ujêciu rocznym w latach 2002–2005 [3]



5. Bie¿¹ca oraz planowana modernizacja instalacji
gospodarczego wykorzystania metanu w SEJ SA

5.1. Poprawa stanu ruroci¹gów przesy³owych

Obecnie Spó³ka SEJ SA zmierzaj¹c do zwiêkszenia przepustowoœci magistrali gazo-
wej miêdzy KWK „Zofiówka” a EC „Moszczenica”, planuje skrócenie ruroci¹gu na tym
odcinku, wykluczaj¹c z magistrali ROP Œwierklany. Skrócenie ruroci¹gu do oko³o 12 km
poprawi parametry przesy³owe. Na nowym odcinku instalowane bêd¹ rury z tworzywa
sztucznego PE o okreœlonej œrednicy nominalnej, odpowiednio dobrane na podstawie ciœ-
nienia t³oczenia i wielkoœci strumienia przesy³anego gazu. Ca³a magistrala przesy³owa
licz¹ca oko³o 19 700 m sk³ada siê z rur stalowych (oko³o 8050 m), oraz rur PE (oko³o
11 650 m).

Odcinek ³¹cz¹cy ZOK „Zofiówka” z EC „Moszczenica” ma ³¹czn¹ d³ugoœæ wy-
nosz¹c¹ oko³o 12 760 metrów, z czego 4850 m stanowi ruroci¹g z rur stalowych o œredni-
cach DN 500 i DN 400. Natomiast ruroci¹g polietylenowy posiada œrednice nominalne DN
400, 450 i 500.

Modernizacja, której celem jest skrócenie ca³kowitej d³ugoœci magistrali, pozwoli na
zast¹pienie odcinków stalowych rurami z tworzywa sztucznego. W wyniku tej moderniza-
cji na danym odcinku zmniejsz¹ siê straty gazu na ³¹czeniach, a tak¿e zmniejszy siê linio-
we przenikanie gazu przez powierzchniê rur. Skrócenie magistrali o prawie 8 km poprawi
ciœnienie t³oczenia gazu na tym odcinku i spadek ciœnienia bêdzie mniejszy w porównaniu
ze stanem obecnym. Podczas transportu zawodnionego gazu ruroci¹gami nastêpuje
wytr¹canie siê wilgoci z mieszaniny metanowo-powietrznej. Skutkiem wydzielania wilgo-
ci w ruroci¹gu jest powstawanie korków hydratowych, które zmniejszaj¹ rzeczywist¹ œred-
nicê gazoci¹gu, przez co obni¿aj¹ jego przepustowoœæ. Korki takie mog¹ powstawaæ w ob-
ni¿eniach terenu, przez które przebiega ruroci¹g. Przez skrócenie magistrali wyeliminuje
siê potrzebê instalacji na sieci odwadniaczy, które zwiêkszaj¹ opory przep³ywu gazu.

5.2. Modernizacja stacji odmetanowania
i urz¹dzeñ pracuj¹cych w elektrociep³owniach

Kolejnym etapem modernizacji sieci gazowej SEJ jak równie¿ stacji odmetanowania
jest modernizacja stacji odmetanowania przy szybie VI KWK „Jas-Mos”. Modernizacja ta
zapewniæ ma przesy³ gazu do EC „Moszczenica” oraz EC „Zofiówka”. Aby stacja odmeta-
nowania nie pracowa³a na wydmuch, w stacji przy szybie VI nale¿a³oby zabudowaæ bar-
dziej wydajne sprê¿arki, zwiêkszaj¹ce ciœnienie t³oczenia z 0,24–0,3 atm do wartoœci dwu-
krotnie wiêkszej, odpowiadaj¹cej ciœnieniu t³oczenia gazu przy KWK „Pniówek”. Przy
kopalni „Jas-Mos” pracowa³a stacja odmetanowania, jednak kopalnia zlikwidowa³a stacjê
sprê¿arek i zabudowa³a kontenerow¹ stacjê odmetanowania o du¿o gorszych parametrach
ni¿ stacja stacjonarna. Parametry zlikwidowanych sprê¿arek by³y na tyle wysokie, i¿
umo¿liwia³y t³oczenie ujmowanej mieszaniny gazowej w dwóch kierunkach. W wyniku te-
go procesu powsta³y trudnoœci w przesy³aniu gazu do EC „Zofiówka”. Depresja stacji kon-
tenerowej jest na tyle ma³a, ¿e umo¿liwia t³oczenie gazu z odmetanowania tylko do EC
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„Moszczenica”. Przy wiêkszych ciœnieniach gazu w magistrali, tzn. gazu t³oczonego
z KWK „Pniówek”, stacja przy szybie VI „Jas-Mos” pracuje na wydmuch. Z prób ciœnie-
niowych prowadzonych w roku 2006 wynika, i¿ przy nadciœnieniu rzêdu 0,28–0,3 atm sta-
cja kontenerowa zamiast t³oczyæ gaz do kolejnych odbiorców (EC „Moszczenica”) wy-
puszcza mieszaninê gazow¹ do atmosfery. W celu modernizacji stacji odmetanowania przy
g³ównym szybie KWK „Jas-Mos” nale¿a³oby zabudowaæ dodatkowe sprê¿arki gazowe lub
przebudowaæ kontenerow¹ stacjê w stacjê stacjonarn¹ o stosunkowo wysokim ciœnieniu
t³oczenia tak, aby przet³oczyæ gaz z miejsca ujêcia do EC „Zofiówka” w okresie, kiedy nie
pracuje EC „Moszczenica”.

Zak³ad Odmetanowania Kopalñ na rok 2007 zaplanowa³ modernizacjê stacji odmeta-
nowania zlokalizowanej przy KWK „Pniówek”. Z wstêpnych informacji modernizacja ta
spowoduje zmianê ciœnienia t³oczenia ujmowanej mieszaniny gazowej do odbiorcy,
którym jest SEJ SA. Obecne ciœnienie na zasilaniu kszta³tuje siê na poziomie
0,68–0,75 atm. Po planowanej modernizacji ciœnienie na zasilaniu spó³ki energetycznej
spadnie do wielkoœci 0,4–0,5 atm. Zmiana ciœnienia roboczego gazu w magistrali przyczy-
ni siê do mniejszej zdolnoœci do przet³aczania gazu, a to poci¹ga za sob¹ mniejsze jego
wykorzystanie przez odbiorcê koñcowego. W celu transportu gazu na znaczne odleg³oœci
(oko³o 20 km) operator sieci bêdzie zmuszony do instalacji poœrednich stacji przet³aczania,
aby wykorzystaæ gaz np. w EC „Moszczenica”. Potrzeba instalacji dodatkowych sprê¿arek
w sieci przesy³owej wymaga przeprowadzenia szczegó³owej analizy parametrów sieci
i znajomoœci ciœnienia gazu na zasilaniu z zak³adu odmetanowania kopalni.

W celu zwiêkszenia zu¿ycia mieszaniny gazowej jako paliwa w roku 2007 SEJ SA
zaplanowa³ zabudowê dodatkowych palników gazowych w kot³ach pracuj¹cych w EC
„Moszczenica”.

5.3. Efekty zabudowy trzeciego silnika gazowego w EC „Pniówek”

Pod koniec 2006 roku przeprowadzono modernizacjê wyposa¿enia elektrociep³owni
nale¿¹cych do spó³ki energetycznej, tzn. w kopalni „Pniówek” zabudowano silnik gazowy
nr 3 o mocy 3,9 MWel. Zabudowa kolejnego silnika przyczynia siê do zwiêkszenia pro-
dukcji energii elektrycznej i ciep³a w systemie skojarzonym. Przyjmuj¹c œredni czas pracy
silnika w okresie rocznym na poziomie 8000 motogodzin, silnik taki jest w stanie wyko-
rzystaæ oko³o 6 mln m3 mieszaniny metanowo-powietrznej pochodz¹cej z odmetanowania.
Rysunek 5 przedstawia schemat t³oczenia gazu miêdzy Ÿród³ami ujêcia i wykorzystania
w odpowiednich elektrociep³owniach przed modernizacj¹ instalacji. Dane zawarte na sche-
macie dotycz¹ roku 2005 w celu zobrazowania rocznego ujêcia, transportu i wykorzystania
gazu z odmetanowania. Analiza schematu pozwala zobaczyæ, ¿e KWK „Pniówek” emituje
rocznie oko³o 8 mln m3 mieszaniny metanowo-powietrznej do atmosfery. Wydmuch tak
du¿ej iloœci gazu jest spowodowany brakiem mo¿liwoœci jego wykorzystania. W przypad-
ku ujêcia i wykorzystania gazu przy kopalni macierzystej na poziomie 19,8 mln m3 CH4,
wydmuch do atmosfery stanowi ponad 15% ujêcia. Z ca³ej iloœci, tj. 24,7 mln m3, CH4

t³oczonego do EC „Zofiówka” oko³o 2 mln m3 CH4 jest tracone na skutek nieszczelnoœci
magistrali gazowej. Straty gazu w iloœci 4,8 mln m3 na odcinku miêdzy KWK „Zofiówka”
a EC „Moszczenica” ulegn¹ zmniejszeniu przez skrócenie d³ugoœci magistrali na tym od-
cinku.
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Zabudowa trzeciego silnika w KWK „Pniówek” spowodowa³a zwiêkszenie wykorzy-
stania metanu o oko³o 6 mln m3 gazu rocznie. Korzyœci z wykorzystania dodatkowego sil-
nika gazowego obrazuje schemat zawarty na rysunku 7.

Przez pogrubienie zaznaczono zmiany w bilansie ujmowanego, wykorzystywanego
i t³oczonego gazu z odmetanowania. Zabudowa dodatkowego silnika gazowego oraz skró-
cenie drogi ruroci¹gu miêdzy EC „Zofiówka” a EC „Moszczenica” o 8 km przyniesie
spó³ce energetycznej wiele korzyœci:

— wzrost zu¿ycia gazu o oko³o 6 mln m3/rok,

— ograniczenie wydmuchu w KWK „Pniówek” z 8 do oko³o 4 mln m3/rok,

— spadek strat przy transporcie gazu o oko³o 2 mln m3/rok (z 4,8 do 2,8),

— zmniejszenie iloœci t³oczenia gazu z EC „Pniówek” przy za³o¿eniu sta³ego zu¿ycia
w EC „Zofiówka” i EC „Moszczenica”.

6. Podsumowanie i wnioski koñcowe

1. Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci Spó³ki Energetycznej „Jastrzêbie” SA jest
produkcja energii elektrycznej i ciep³a w uk³adzie skojarzonym. Dzia³alnoœæ proeko-
logiczna sprzyja wzrostowi wykorzystania gazu z odmetanowania kopalñ Jastrzêb-
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Rys. 7. Bilans ujêcia, wykorzystania, wydmuchu i przesy³u gazu w sieci SEJ SA po modernizacji –
dane z roku 2005



skiej Spó³ki Wêglowej SA do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w elektro-
ciep³owniach SEJ SA.

2. Rozbudowany system wykorzystania i transportu mieszaniny gazowej z odmetanowa-
nia kopalñ daje mo¿liwoœci racjonalnego zu¿ycia tego gazu. Przesy³ gazu nastêpuje
sieci¹ d³ugich gazoci¹gów o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 20 km.

3. Ujêcie metanu systemami odmetanowania kopalñ „Pniówek”, „Zofiówka”, „Jas-Mos”
w 2005 roku wynosi³o oko³o 87 mln m3 CH4. Wykorzystanie metanu w roku 2005
wynios³o oko³o 72 mln m3 CH4.

4. Straty gazu podczas transportu wynikaj¹ przede wszystkim z nieszczelnoœci gazo-
ci¹gów i armatury oraz w mniejszym stopniu z przepuszczalnoœci ruroci¹gów. Straty
gazu podczas t³oczenia magistral¹ w roku 2005 wynosi³y 6,74 mln m3 CH4.

5. Modernizacja instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w elektrociep³ow-
niach nale¿¹cych do SEJ SA polega³a na:
— zwiêkszeniu przepustowoœci magistrali gazowej miêdzy KWK „Zofiówka” a EC

„Moszczenica” przez skrócenie ruroci¹gu na tym odcinku o oko³o 8 km;
— modernizacji stacji odmetanowania przy KWK „Pniówek”;
— modernizacji stacji odmetanowania przy szybie VI KWK „Jas-Mos”;
— zabudowie dodatkowych palników gazowych w kot³ach pracuj¹cych w EC „Mosz-

czenica”;
— zabudowie trzeciego silnika gazowego w EC „Pniówek” i zwiêkszeniu wykorzy-

stania gazu z odmetanowania o oko³o 6 mln m3 CH4/ rok;
— zabudowie turbozespo³u o mocy 15 MWel w EC „Moszczenica”.
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