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Czynniki kształtujące wzrost zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego na przestrzeni 30 lat
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Wraz z głębokością zalegania pokładów nastąpił:

• wzrost metanonośności węgla w pokładach,

• zmiana właściwości gazowych,

• zmiana właściwości fizykochemicznych.



Wzrost koncentracji wydobycia węgla nastąpił poprzez:

• Projektowanie i wybieranie ścian o większej długości,

• Wybieranie pokładów o większej miąższości (selektywne wybieranie),

• Zwiększenie postępów eksploatacyjnych (średnio)



Następstwem schodzenia z eksploatacją na większą głębokość, 

przy jednocześnie rosnącej koncentracji wydobycia jest:

• wzrost metanowości bezwzględnej ścian poprzez zwiększenie wielkości 

strumienia metanu wydzielającego się z pokładu wybieranego aktualnie 

w przedziale 20-40% z metanowości całkowitej,

• znaczący wzrost metanowości bezwzględnej całkowitej ściany poprzez 

wydzielanie się metanu w następstwie odgazowywania się pokładów 

podebranych i nadebranych aktualnie w przedziale 60-80% z metanowości 

bezwzględnej całkowitej,

Zasadniczym źródłem wydzielania się metanu w wybieranych ścianach 

są odprężone pokłady podebrane i nadebrane, objęte strefą odprężenia 

eksploatacyjnego.

Zmniejszenie tego strumienia poprzez odmetanowanie, decyduje 

o warunkach bezpieczeństwa w wyrobiskach środowiska ściany.



Odmetanowanie złoża w polskich kopalniach węgla kamiennego JSW S.A.

a) odmetanowanie wyprzedzające z drążonych wyrobisk korytarzowych, głównie w 

pokładach zagrożonych wyrzutami gazów i skał,

b) odmetanowanie wyprzedzające parcel eksploatacyjnych pokładu wybieranego, 

prowadzone z wyrobisk dołowych,

c) odmetanowanie eksploatacyjne technologiami klasycznymi,

d) odmetanowanie eksploatacyjne oparte o drenaż nadległy chodnikiem 

odmetanowującym,

e) odmetanowanie otworami kierunkowymi.

a) b)



Sposób przewietrzania na „Y”

Efektywność odmetanowania 50%

Sposób przewietrzania na „U” po caliźnie węglowej

Efektywność odmetanowania 40%

Odmetanowanie eksploatacyjne oparte o drenaż nadległy

Efektywność odmetanowania 80%



Czy istnieją okoliczności bezpiecznego prowadzenia ścian przewietrzanych 

sposobem „U” po caliźnie węglowej, przy stosowaniu odmetanowania 

eksploatacyjnego (klasycznego) o metanowości bezwzględnej całkowitej w 

przedziale 40-100 m3CH4/min.
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24
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12

60 36 18

80 48 24

100 60 30

- niespełniony warunek obowiązujących przepisów, metanowość wentylacyjna 20 m3CH4/min



Metanowości bezwzględne oraz efektywność 

odmetanowania opartego o drenaż nadległy 

(chodnikiem odmetanowującym) 

w ścianie nr XVI w pokładzie 405/1 

w okresie VII 2019 r. do IV 2021 r.

Prowadzone odmetanowanie eksploatacyjne oparte o drenaż nadległy 

w pokładach 405/1 i 407/3 JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice

Metanowości bezwzględne oraz efektywność 

odmetanowania ściany XVI w pokładzie 407/3 

w okresie I 2020 r. do IV 2021 r.



1. Wykluczyć należy możliwość prowadzenia odmetanowania wyprzedzającego złoża 

w otoczeniu ścian w polskich kopalniach węgla kamiennego.

2. W warunkach prognozowanej metanowości bezwzględnej ścian powyżej 40 m3CH4/min 

i przewietrzanych sposobem „U” po caliźnie węglowej, należy rozważyć zaprojektowanie 

chodnika drenażowego (odmetanowującego) lub właściwego doboru średniodobowego 

postępu ściany dla nieprzekraczania metanowości wentylacyjnej ściany poniżej 

20 m3CH4/min.

3. Ograniczenie metanowości bezwzględnej wentylacyjnej kopalń węgla kamiennego 

JSW S.A. wymagało będzie:

• sukcesywnego wprowadzania do środowiska ścian technologii odmetanowania, 

o wyższej efektywności opartej o drenaż nadległy,

•opracowanie indywidualne dla kopalń JSW S.A. założeń nowej strategii retencji i ujęcia 

metanu z odizolowanych zrobów poeksploatacyjnych z ich podziałem na zroby zależne 

i niezależne od środowiska ścian,

•opracowanie algorytmów sterowania ujęciem metanu retencjonowanego w zrobach 

niezależnych. 

PODSUMOWANIE
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Dziękuję za uwagę


