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Zagospodarowanie metanu z pok³adów wêgla –
stan obecny i perspektywy

STRESZCZENIE. W artykule dokonano przegl¹du doœwiadczeñ krajowych w zagospodarowaniu metanu z pok³adów wêgla w latach 2002–2012 oraz przeanalizowano rozwój wykorzystania tego
gazu w USA i Australii. Za wyborem tych pañstw przemawia odpowiednio skala oraz rozwój
dynamiki wydobycia, a tak¿e plany Australii w zakresie eksportu metanu poprzez jego
up³ynnianie (LNG). Pozosta³ymi pañstwami wydobywaj¹cymi metan z pok³adów wêgla na
skalê przemys³ow¹ s¹ Chiny, Kanada oraz Indie. Ze wzglêdu na sposób pozyskania metanu
z wêgla wyró¿nia siê kilka rodzajów tego gazu i dla usystematyzowania zestawiono ich nazwy
oraz wskazano ró¿nice pomiêdzy nimi. Dokonano przegl¹du zasobów metanu z pok³adów
wêgla w Polsce na tle zasobów œwiatowych oraz przybli¿ono sposoby zagospodarowania tego
gazu oraz rozwój technologii zagospodarowania. Przenalizowano zale¿noœæ pomiêdzy metanowoœci¹ bezwzglêdn¹ a poziomem wydobycia wêgla kamiennego w Polsce oraz poziom
zu¿ycia metanu do produkcji energii elektrycznej i ciep³a. JSW ma najwiêksze doœwiadczenia
w zakresie energetycznego wykorzystania metanu. Przybli¿ono tak¿e doœwiadczenia pozosta³ych spó³ek wêglowych w zagospodarowaniu metanu (KW i KHW). Oceniono rozwój
zagospodarowania metanu z pok³adów wêgla z punktu widzenia systemu wsparcia wprowadzonego ustaw¹ z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz
o zmianie niektórych innych ustaw. W podsumowaniu przywo³ano doœwiadczenia amerykañskich koncernów naftowych sprzed oko³o dwudziestu lat w zakresie zagospodarowania
metanu, które wówczas nie zakoñczy³y siê sukcesem. Dlatego te¿ niezbêdne s¹ kolejne
badania i wspó³praca przedsiêbiorstw, œwiata nauki i wsparcie ze strony pañstwa.
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Wprowadzenie
W Polsce wystêpuj¹ takie typy niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu ziemnego jak: gaz
zamkniêty (tight gas), gaz z ³upków (shale gas) oraz metan z pok³adów wêgla (coalbed
methane). Nale¿y podkreœliæ, ¿e na obecnym etapie prowadzonych prac poszukiwawczych
nie jest mo¿liwe okreœlenie rzeczywistych zasobów poszczególnych z³ó¿. Najwiêcej informacji zebrano w zakresie metanu z pok³adów wêgla (Rychlicki, Stopa 2010).
Energetyczne wykorzystanie metanu w z³o¿ach wêgla rozpoczê³o siê w latach osiemdziesi¹tych XX wieku. Ze wzglêdu na sposób pozyskania gazu z wêgla wyró¿niono nastêpuj¹ce rodzaje gazu (Hadro, Wójcik 2013):
G coalbed methane (CBM), w Australii coal seam gas (CSG) – metan pok³adów wêgla
(sensu stricto), który czasem jest okreœlany jako virgin coalbed methane (VCBM) –
metan pok³adów wêgla nienaruszonych eksploatacj¹ górnicz¹ (dziewiczych). Podkategori¹ CBM jest enhanced coalbed methane (ECBM) – metan pok³adów wêgla poddany
intensyfikacji (poprzez zat³aczanie innego gazu, np. CO2, N2);
G coal mine methane (CMM) – metan kopalniany, uwalniany podczas prowadzenia dzia³alnoœci górniczej kopalni wêgla (g³ównie metan ujmowany w wyniku odmetanowania
górotworu). Podkategori¹ CMM jest ventilation air methane (VAM) – metan odprowadzany w powietrzu wentylacyjnym (kopalni), który prawie w ca³oœci trafia do
atmosfery (wprowadzane s¹ technologie do usuwania metanu z powietrza, lecz wci¹¿ s¹
bardzo kosztowne);
G abandoned mine methane (AMM) – metan pochodz¹cy ze zlikwidowanych kopalñ.
Niektórzy uwa¿aj¹ AMM za podkategoriê CMM z uwagi na pochodzenie gazu. Jednak
sposób pozyskiwania gazu otworami z powierzchni oraz forma jego nagromadzenia (gaz
wolny w pustkach) to zasadnicze ró¿nice w porównaniu do CMM, jak i CBM.
Metan pok³adów wêgla powsta³ w wyniku przeobra¿ania substancji organicznej w wêgiel
kamienny i jest akumulowany w wêglu dziêki zjawisku sorpcji. Obecnoœæ metanu w z³o¿ach
wêgla kamiennego to powa¿ny problem zwi¹zany z bezpieczeñstwem pracy, poniewa¿ mieszanina metanu z powietrzem w stê¿eniu od 4,5–15% obj. ma w³aœciwoœci wybuchowe,
a powy¿ej 15% pali siê p³omieniowo. Dlatego te¿ prowadzenie eksploatacji pok³adów wêgla
w kopalniach metanowych wymaga stosowania specjalnych dzia³añ technicznych. Podstawowym sposobem jest stosowanie w³aœciwego przewietrzania z intensywnym strumieniem
powietrza, innym sposobem jest usuwanie metanu z pok³adów wêgla i ska³ otaczaj¹cych
poprzez zastosowanie odmetanowania. Dziêki tym dwóm procesom oko³o 70% metanu
usuwanych jest z wyrobisk poprzez wentylacjê, a pozosta³e 30% poprzez odmetanowanie
(Szl¹zak i inni 2008). Pomimo, ¿e koncentracja metanu w powietrzu wentylacyjnym jest
bardzo niska (zwykle poni¿ej 1%) metan wentylacyjny jest najwiêkszym Ÿród³em tego gazu
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emitowanym do atmosfery. Ka¿dego roku, wszystkie metanowe kopalnie wêgla emituj¹ ponad
500 mld m3 metanu, a trzeba pamiêtaæ, ¿e jest to gaz, którego potencja³ cieplarniany jest ponad
21 razy wiêkszy ni¿ dwutlenku wêgla (14th U.S.North American... 2012).

1. Stan zasobów metanu w Polsce
Zgodnie z Bilansem zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce za 2012 r. metan
pok³adów wêgla kamiennego udokumentowany zosta³ jedynie w z³o¿ach Górnoœl¹skiego
Zag³êbia Wêglowego (GZW). Jak dotychczas, rozpoznanie warunków metanowych Dolnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego (DZW) oraz Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego (LZW) nie
by³o zbyt szczegó³owe, a stwierdzone koncentracje metanu s¹ znacznie mniejsze, st¹d
trudno jest obecnie oceniæ ich znaczenie gospodarcze. Wed³ug ww. bilansu, wydobywane
zasoby bilansowe wed³ug stanu na 31.12.2012 r. wynosz¹ 87,6 mld m3 (i s¹ zbli¿one do
udokumentowanych zasobów gazu ziemnego w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy), w tym: w obszarach eksploatowanych z³ó¿ wêgla – 39,3 mld m3 w 30 z³o¿ach, poza
obszarami eksploatacji z³ó¿ wêgla – 16,1 mld m3 w 13 z³o¿ach oraz w 8 z³o¿ach, w których
metan wystêpuje jako kopalina g³ówna – 32,2 mld m3. Zasoby bilansowe wydobywane
(zasoby z³o¿a lub jego czêœci, którego cechy naturalne okreœlone przez kryteria bilansowoœci
oraz warunki wystêpowania umo¿liwiaj¹ podejmowanie jego eksploatacji) zmniejszy³y siê
o oko³o 1,52 mld m3 w porównaniu do 2011 r. G³ówny ubytek zasobów bilansowych w 2012 r.
jest zwi¹zany z wy³¹czeniem z bilansu czterech z³ó¿ metanu. Zasoby przemys³owe (czêœæ
zasobów bilansowych, która mo¿e byæ przedmiotem ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji w warunkach okreœlonych przez projekt zagospodarowania z³o¿a, optymalny z punktu
widzenia technicznego i ekonomicznego przy spe³nieniu wymagañ ochrony œrodowiska)
okreœlone zosta³y dla 26 z³ó¿ i wynosz¹ 6,1 mld m3 (PIG 2013).
Geologiczne zasoby prognostyczne i perspektywiczne metanu pok³adów wêgla w GZW
oceniane s¹ na koniec 2009 r. na oko³o 107 mld m3. Znacznie mniejsze perspektywy
zwi¹zane s¹ z LZW z zasobami perspektywicznymi oko³o 15 mld m3 oraz DZW – 1,75 mld
m3 (Kwarciñski 2011).
G³ówn¹ form¹ wystêpowania metanu w z³o¿ach wêgla GZW jest tzw. metan zasorbowany w pok³adach wêglowych. Gaz kopalniany zawiera prawie 100% czystego metanu.
Zasoby metanu w pok³adach wêgla kamiennego s¹ œciœle zale¿ne od geomechanicznej
charakterystyki wêgla, iloœci jego zasobów i budowy geologicznej basenu wêglowego.
W kopalniach Górnego Œl¹ska najwiêksze nasycenie z³o¿a metanem wystêpuje w przedziale
g³êbokoœci 950–1050 m (Wójcicki 2009).
Wed³ug stanu na 1 lipca 2013 r. w mocy pozostaje 5 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ wêgla kamiennego i metanu, a tak¿e 10 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ metanu pok³adów wêgla (Ministerstwo Œrodowiska 2013).
Pañstwami z szacowanymi najwiêkszymi zasobami wydobywalnymi metanu w pok³adach wêgla s¹ (bln m3): Rosja – 5,66, Chiny – 2,83, USA – 3,96, a z krajów europej191

skich – Ukraina – 0,71 (Kuuskraa, Stevens 2009). Analizuj¹c szacunki technicznie wydobywalnych zasobów gazu ziemnego w skali œwiata na metan pok³adów wêgla przypada
39 bln m3, co stanowi 5,4% ca³kowitych zasobów gazu (McGlade i inni 2013).

2. Sposoby zagospodarowania metanu
Metan zgromadzony w wêglu w postaci zasorbowanej jest utrzymywany w równowadze
dziêki odpowiedniemu ciœnieniu otaczaj¹cych wód z³o¿owych. Odwodnienie pok³adów
wêgla obni¿a ciœnienie z³o¿owe i wywo³uje przyp³yw gazu. Pozyskanie metanu zakumulowanego w z³o¿ach wêgla kamiennego odbywa siê na trzy sposoby (Gonet i inni 2010):
G w czasie bie¿¹cej eksploatacji kopalñ przez system wierceñ odgazowuj¹cych, prowadzonych z wyrobisk górniczych celem usuniêcia zagro¿enia metanem – metan jest
odprowadzany z powietrzem wentylacyjnym lub systemami odmetanowania z mo¿liwoœci¹ energetycznego wykorzystania (uzyskuje siê gaz o stê¿eniu metanu od 60 do
95%),
G z otworów wierconych do kopalñ wêgla, w których zaprzestano wydobycia (wiercenia
do zrobów górniczych), uzyskuje siê gaz o koncentracji metanu od 20 do 70%,
G z otworów (pionowych, kierunkowych lub poziomych) wierconych do VCBM, uzyskuje
siê gaz o koncentracji metanu oko³o 90%.
Oko³o trzydzieœci lat temu pozyskiwano CBM przy u¿yciu otworów pionowych wierconych z powierzchni. Obecnie dominuj¹c¹ metod¹ jest udostêpnianie CBM otworami
horyzontalnymi. Za takim rozwi¹zaniem przemawia wielokrotnie wiêksza wydajnoœæ zwi¹zana ze zwiêkszon¹ powierzchni¹ produkcji gazu. Pocz¹tkowo wiercono otwory horyzontalne z pomp¹ wg³êbn¹ umieszczon¹ w otworze macierzystym poni¿ej wyprowadzenia
odga³êzienia (rys. 1). Ostatnio dla zapewnienia efektywnego odwodnienia z³o¿a wykonuje

Rys. 1. Udostêpnianie metanu pok³adów wêgla za pomoc¹ otworów horyzontalnych (Hadro, Wójcik 2013):
pojedynczych wielodennych (po lewej) oraz pary otworów po³¹czonych (po prawej)
Fig. 1. Coalbed methane completions using horizontal wells (Hadro, Wójcik 2013): individual multi-laterals
(on the left) and pair of wells with intersection (on the right)
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siê pary otworów po³¹czonych: pionowego (pe³ni funkcjê otworu produkcyjnego) i horyzontalnego (w pok³adzie wêgla o d³ugoœci do 1 km i jego celem jest odprowadzanie gazu do
otworu pionowego) (rys. 1) (Hadro, Wójcik 2013).

3. Pozyskanie metanu z czynnych kopalñ w Polsce
W górnictwie wêgla kamiennego w procesie eksploatacji wêgla w 2012 r. wydzieli³o siê
821,9 mln m3 metanu. Do atmosfery (w wentylacji) wyemitowano 571,0 mln m3 metanu,
a 250,9 mln m3 gazu zosta³o ujête w powierzchniowych stacjach odmetanowania, przy czym
odmetanowanie prowadzono z wyrobisk korytarzowych, wyrobisk eksploatacyjnych (ze
œrodowiska œcian) oraz ze zrobów (spoza tam).
W 2012 r. metanowoœæ bezwzglêdna wynios³a 821,9 mln m3. WskaŸnik metanowoœci
wzglêdnej (objêtoœciowa iloœæ metanu w m3 wydzielaj¹ca siê do wyrobisk na 1 tonê
wydobytej kopaliny) osi¹gn¹³ dla górnictwa wêgla kamiennego w 2012 r. 10,4; natomiast
w 2001 r. wynosi³ on 7,2 i wzrasta co roku o 0,5–0,8 (rys. 2) (MG 2002-2013).

Rys. 2. Metanowoœæ bezwzglêdna kopalñ oraz wydobycie w latach 2002–2012
w polskim górnictwie wêgla kamiennego
Fig. 2. Total volume of methane in coal mines and output in Poland’s hard coal mines, 2002–2012

Jak widaæ z rysunku 2 spadkowi wydobycia wêgla w analizowanym okresie o oko³o 22%
towarzyszy³ wzrost metanowoœci bezwzglêdnej o oko³o 9%, co potwierdza skutecznoœæ
wysi³ków w zakresie odmetanowania kopalñ (Patyñska 2013). Porównuj¹c krajowy wskaŸnik metanowoœci wzglêdnej do licznych kopalni na terenie by³ego ZSRR, a tak¿e znajduj¹cych siê w USA, czy chiñskich oraz czeskich to t¹ wartoœæ w Polsce mo¿na potraktowaæ
jako nisk¹, bowiem w skrajnych przypadkach wskaŸnik ten dochodzi do 60 m3/tonê wêgla
(Badyda 2008).
W 2012 r. zagospodarowano ³¹cznie 180,9 mln m3 ujêtego metanu (co odpowiada ok.
4,3% wydobycia gazu ziemnego w Polsce), z tego spó³ki wêglowe wykorzysta³y bezpo193

œrednio 43,1 mln m3, a odbiorcom przemys³owym sprzedano 137,8 mln m3 metanu. Byli to
zarówno odbiorcy zewnêtrzni, jak i przedsiêbiorcy pozostaj¹cy w grupach kapita³owych
zwi¹zanych z kopalniami (rys. 3) (MG 2002–2013). 26,4 mln m3 metanu wykorzystano do
produkcji energii elektrycznej i cieplnej, z której czêœæ wytworzono w uk³adach kogeneracyjnych zasilanych metanem z kopalnianych stacji odmetanowania,16,8 mln m3 metanu
zutylizowano z zastosowaniem spalania w tzw. œwieczce – pochodni gazowej. Warto
podkreœliæ, ¿e w GZW od lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku z utworów karbonu ujêto
oko³o 10 mld m3 metanu (Kêdzior 2008).

Rys. 3. Zagospodarowanie metanu ujmowanego w trakcie eksploatacji wêgla kamiennego do produkcji
energii elektrycznej i ciep³a w polskim górnictwie wêgla kamiennego w latach 2002–2012
Fig. 3. Commercial utilisation of methane captured during coal exploitation for generating electricity
and heat in Poland’s hard coal mines, 2002–2012

Spó³ki wêglowe realizuj¹ inwestycje, których celem jest zwiêkszenie wykorzystania
uwalnianego i ujmowanego metanu, czego potwierdzeniem jest wzrost iloœci gospodarczo
wykorzystywanego metanu ujêtego systemami odmetanowania z 54,7% w 2006 r. do 72,1%
w 2012 r. Przyk³adem takich inwestycji mo¿e byæ wybudowanie przez Kompaniê Wêglow¹
(KW) za 8,5 mln z³ nowej stacji odmetanowania w kopalni Halemba-Wirek w Rudzie
Œl¹skiej. Eksploatacja zgodnie z planem tej stacji ma siê rozpocz¹æ w sierpniu 2013 r.
W zesz³ym roku KW ujê³a 111 mln m3 metanu, a zgodnie ze strategi¹ firmy w 2020 r. ma byæ
ujmowane oko³o 150 mln m3 gazu, z czego oko³o 122 mln m3 ma byæ wykorzystane
gospodarczo do produkcji energii elektrycznej i ciep³a. Obecnie w KW kopalnie Marcel,
Jankowice i Chwa³owice wykorzystuj¹ metan do produkcji ciep³a, a Halemba-Wirek, Bielszowice, Soœnica-Makoszowy i Knurów-Szczyg³owice – do produkcji energii elektrycznej.
KW sprzedaje ponadto metan Energetyce Dwory, Nadwiœlañskiej Spó³ce Energetycznej
oraz Carbo-Energii – w sumie ponad 40 mln m3 w ubieg³ym roku.
Tak¿e JSW S.A. ma bogate doœwiadczenia zwi¹zane z zagospodarowaniem metanu, np.
w KWK „Pniówek” pozyskiwany z kopalni metan zasila skojarzony uk³ad energetyczno-ch³odniczy od 2001 r., a tylko w latach 1997–2011 nak³ady Grupy JSW na inwestycje
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zwi¹zane z wykorzystaniem metanu wynios³y 158,8 mln z³. Kierunki wykorzystania metanu
przedstawiono na rysunku 4. Jak widaæ najwiêcej gazu jest kierowane do jednostek wytwórczych, dziêki czemu w 2011 r. 23% potrzeb spó³ki na energiê elektryczn¹ pokryto przez
produkcjê w³asn¹ (Tor 2012).

Rys. 4. Struktura wykorzystania metanu w JSW S.A. w 2011 r. (Tor 2012)
Fig. 4. Pattern of methane utilisation in JSW, 2011 (Tor 2012)

W grudniu 2012 r. w Katowickim Holdingu Wêglowym uruchomiono instalacjê sk³adaj¹c¹ siê z kot³a wodnego wysokotemperaturowego, p³omienicowo-p³omieniówkowego
o mocy cieplnej 6 MW i dwóch agregatów pr¹dotwórczych gazowych o mocy elektrycznej
1,5 MW i mocy cieplnej 1,6 MW ka¿dy, które s¹ zasilane mieszank¹ gazow¹ doprowadzon¹
ze stacji odmetanawiania KWK „Murcki-Staszic”. Wysokoœæ zagospodarowania metanu
przez silniki jest szacowane na oko³o 5,5 mln m3/rok (KHW 2012).
W kraju w 16 kopalniach, na 18 które prowadz¹ odmetanowanie, wykorzystuje siê
gospodarczo metan (do produkcji pr¹du, ciep³a, i ch³odu do klimatyzacji kopalni). Zgodnie
z prognozami przedstawionymi przez spó³ki wêglowe w kolejnych latach przewiduje siê
wzrost metanowoœci bezwzglêdnej. Plany inwestycyjne przewiduj¹ zatem zwiêkszenie ujêcia metanu w stacjach odmetanowania, a tak¿e jego gospodarcze wykorzystanie.
Ustaw¹ z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie
niektórych innych ustaw wprowadzono system wsparcia w postaci œwiadectw pochodzenia
energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce opalanej
metanem uwalnianym i ujmowanym przy do³owych robotach górniczych w czynnych,
likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach wêgla kamiennego (Kaliski i in. 2012).
W kolejnych latach obwi¹zywania systemu wsparcia widaæ o¿ywienie, czego potwierdzeniem jest analiza transakcji dotycz¹cych ww. œwiadectw na Towarowej Gie³dzie Energii –
do po³owy bie¿¹cego roku wolumen transakcji to prawie 165 tys. MWh energii, w 2012 r.
by³o to nieco ponad 61 tys. MWh, a w 2011 r. jedynie 2,3 MWh (TGE 2013).
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4. Zagospodarowanie metanu na œwiecie –
doœwiadczenia z USA i Australii
Do grona pañstw wydobywaj¹cych obecnie na skalê przemys³ow¹ CBM nale¿¹ USA,
Kanada, Australia i Chiny. Na rysunku 5 przedstawiono zmianê w zakresie wydobycia CBM
i gazu z formacji ³upkowych w USA w ostatnich latach. USA to pañstwo o najwiêkszym
wydobyciu CBM na œwiecie. Jak widaæ w okresie tym wydobycie CBM utrzymywa³o siê na
wzglêdnie sta³ym poziomie – oko³o 50 mld m3/rok (trend wzrostowy przypada³ na lata
wczeœniejsze: 1989 rok – 2,6; 1992 – 15,2, 1997 – 30,8 mld m3), podczas gdy w przypadku
gazu z ³upków widaæ silny wzrost, który by³ tak¿e kontynuowany w 2012 r. – na gaz
z ³upków przypad³o oko³o 39% wydobycia gazu w USA, a w 2011 r. ten udzia³ wynosi³ 34%,
udzia³ CBM by³ na poziomie 8%. Zatem obecnie w bilansie pozyskania gazu w USA
przewa¿a gaz wydobywany z niekonwencjonalnych z³ó¿ (EIA 2013; Siemek, Nagy 2012).
Rozwój wydobycia gazu z ³upków prze³o¿y³ siê na niskie ceny gazu w USA, przez to staje
siê coraz bardziej konkurencyjny w odniesieniu do wêgla kamiennego, zw³aszcza w sektorze
energetycznym. Ograniczenie wydobycia wêgla zapewne wp³ynie na wydobycie CBM
(Grudziñski 2013).

Rys. 5. Wydobycie CBM i gazu z ³upków w USA w latach 2007–2011 [mld m3] (EIA 2013)
Fig. 5. CBM and shale gas production in the US, 2007–2011 [bcm] (EIA 2013)

W tabeli 1 przedstawiono jak kszta³towa³o siê wydobycie CSG w Australii (pocz¹tek
przemys³owego pozyskania tego gazu siêga 1996 r. i dokona³a tego firma BHP). Podobnie
jak w przypadku USA w pocz¹tkowym okresie zagospodarowania CGS w Australii mia³
miejscy dynamiczny wzrost wydobycia. Wydobycie CSG realizowane jest przede wszystkim w zag³êbiach wêglowych Bowen i Surat po³o¿onych w stanie Queensland. Wydobycie
CGS w Australii na prze³omie 2011/12 roku (od lipca do czerwca) osi¹gnê³o poziom 247 PJ,
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co odpowiada 6,6 mld m3 (stanowi to 12,8% ca³kowitego wydobycia gazu oraz 23% zu¿ycia
gazu w tym kraju).
TABELA 1. Poziom wydobycia CSG w Australii w latach 1997–2012 (QGDEEDI 2012) [PJ]
TABLE 1. The level of CSG production in Australia in 1997–2012 (QGDEEDI 2012) [PJ]
Rok

1997/98

2000/01

2005/06

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Wydobycie

2

10

63

151

212

234

247

Jak ju¿ wspomniano, stan Queensland jest obecnie liderem w zakresie wydobycia CSG
w Australii (ok. 95%) i planuje siê dalszy wzrost pozyskania tego gazu z przeznaczeniem na
eksport. Dla realizacji tego celu budowane s¹ terminalne skraplaj¹ce, m.in. (AER 2012):
G Curtis LNG, za realizacjê wspomnianego projektu odpowiada BG Group, pocz¹tkowa
moc instalacji – 8,5 mln ton/rok, z mo¿liwoœci¹ rozwoju do 12 mln ton/rok, nak³ady
inwestycyjne to 20 mld USD, planowany rozruch – 2014 r.,
G Gladstone LNG za realizacjê tego projektu odpowiada Santos, Petronas, Total i Kogas,
pocz¹tkowa moc instalacji – 7,8 mln ton/rok, z mo¿liwoœci¹ rozwoju do 10 mln ton/rok,
nak³ady inwestycyjne to 18,5 mld USD, planowany rozruch – 2015 r.
W fazie planowania jest kolejny terminal – Arrow LNG (Shell i PetroChina), moc
instalacji – powy¿ej 18 mln ton/rok, planowane rozpoczêcie eksploatacji – 2017 r. Realizacja tych projektów, w których zaanga¿owane s¹ zagraniczne koncerny paliwowe, umo¿liwiaj¹cych eksport gazu w postaci LNG zapewni Australii w 2015 r. drug¹ po Katarze
pozycjê na œwiecie pod wzglêdem eksportu LNG (BREE 2012).

Podsumowanie
W przypadku Polski kwestia odmetanowania powinna byæ traktowa priorytetowo przede
wszystkim ze wzglêdu bezpieczeñstwo – w ci¹gu ostatnich 10 lat z powodu zapalenia i wybuchów metanu w polskich kopalniach zginê³o ponad 60 górników, a obra¿eñ dozna³o ponad 150.
Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku amerykañskie kompanie naftowe
podjê³y próby pozyskania metanu pok³adów wêgla. Pomimo zaanga¿owania powa¿nych
œrodków finansowych oraz najnowoczeœniejszych wówczas technik badawczych (perforacja i szczelinowanie hydrauliczne) nie uzyskano przemys³owych iloœci metanu g³ównie ze
wzglêdu bardzo nisk¹ przepuszczalnoœæ pok³adów wêgla. Na szczêœcie to niepowodzenie
nie przekreœli³o dalszych prób, o czym œwiadczy obecne zaanga¿owanie przedsiêbiorstw –
tak¿e zagranicznych – w prace poszukiwawcze. Doœwiadczenia z wielu pañstw œwiata,
w tym przede wszystkim z USA, dowodz¹, ¿e rozwój zagospodarowania niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów wi¹¿e siê z profitami zarówno ekologicznymi, jak i ekonomicznymi. Jednak droga do sukcesu wymaga czasu, potê¿nych nak³adów finansowych, wspó³197

pracy pomiêdzy przedsiêbiorstwami a œwiatem nauki oraz odpowiedniej polityki pañstwa.
Tematyka zagospodarowania niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu ziemnego – w tym metanu
z pok³adów wêgla – powinna siê znaleŸæ wœród celów priorytetowych nowej polityki
energetycznej Polski, nad któr¹ obecnie trwaj¹ prace. Badanie w zakresie zachowania siê
metanu w pok³adach wêgla jest tak¿e istotne z punktu widzenia technologii CCS, której
rozwój w przypadku Polski prawdopodobnie bêdzie niezbêdny dla dalszego wykorzystania
wêgla w energetyce (Zarêbska 2012).
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Maciej KALISKI, Rafa³ WOJCIECHOWSKI, Adam SZURLEJ

Commercial Development of Coal Bed Methane –
current situation and prospects
Abstract
This paper provides an overview of national experiences in developing coal bed methane over the
years 2002-2012, and analyses the development of its utilisation in the US and Australia. The choice
of these countries was supported by their scale of methane production and the development of
production dynamics, as well as Australia’s plans to export methane through its liquefaction (LNG).
The remaining countries producing methane from coal beds on an industrial scale are China, Canada,
and India. This paper arranges by name and characterizes the features of several types of methane
recovered from coal. It reviews coal bed methane resources in Poland and compares these to global
resources. The paper also presents techniques of gas development as well as their technological
advancements. Also analysed is the relationship between the total volume of methane and the level of
hard coal production in Poland, in addition to the amount of methane consumption used to produce
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electricity and heat. The mining firm JSW has the most experience in utilising methane for energy
production. Other mining companies are also presented with details on their experience in the
commercial development of methane (KW and KHW). Advances in coal bed methane utilisation have
been estimated according to the support system introduced by the Act of January 8, 2010 on amending
the Energy Law and on amending certain other acts. The summary considers the experiences of US oil
companies over the past twenty years in terms of methane extraction which proved unsuccessful.
It is therefore necessary to carry out further research and develop cooperation between companies
and the scientific world, as well as to receive government support.

KEY WORDS: Unconventional Gas Resources, Coal Bed Methane (CBM), methane resources,
hard coal

