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Emisja, wydobycie i wykorzystanie 
metanu w 2017 r. [mln m3]

Metan
Emisja do

atmosfery
uwolniony ujęty zagosp.

948,5 337,0 212,0 736,5

Metan i metanowość kopalń w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym

Zasoby bilansowe – 170 mld m3

Potencjał zasobowy – ok. 230–250 mld m3

Metan rejestrowany – 948,5 mln m3

(metan w powietrzu wentylacyjnym

+ metan ujęty) 

-------------------------------------
Metan nierejestrowany – 47–95 mln m3

(ok. 5–10% metanu rejestrowanego)

Całkowita wielkość rocznej emisji metanu do atmosfery – ok. 785–830 mln m3

(1 CH4 = 25 CO2, → 20–21 mld m3 CO2)



Długofalowe rozwiązanie problemu metanowości części kopalń GZW

PRZEDEKSPOLATACYJNE UJĘCIE METANU Z POKŁADÓW WĘGLA

wyprzedzające odmetanowanie pokładów węgla na kilka-kilkanaście lat 
przed ich eksploatacją

I. Bezpieczeństwo energetyczne kraju – dywersyfikacja źródeł dostaw gazu

Ujęcie cennego surowca energetycznego – wysokometanowego gazu
(możliwe przemysłowe ujęcie 1,0–1,5  mld m3 rocznie, zwiększenie krajowego wydobycia gazu ziemnego o 30%) 

II. Górnictwo węgla kamiennego – bezpieczne i rentowne kopalnie

Eksploatacja węgla w korzystniejszych warunkach górniczych i ekonomicznych
(zmniejszenie zagrożenia metanowego, poprawa bezpieczeństwa pracy, znaczące obniżenie kosztów wydobycia)

III. Ochrona środowiska

Zmniejszenie emisji  metanu do atmosfery
(ograniczanie skutków efektu cieplarnianego, obniżenie kosztów opłat emisyjnych, zwłaszcza w systemie EU ETS)

FILARY DZIAŁAŃ:



Założenia przedsięwzięcia badawczego GEO-METAN

Przedeksploatacyjne ujęcie metanu z pokładów węgla otworami powierzchniowymi

Cel  strategiczny:

Wsparcie rozwoju technologii eksploatacji metanu z pokładów węgla, w połączeniu z odmetanowaniem kopalń:

- zwiększenie potencjału wydobywczego gazu w Polsce

- wzmocnienie górnictwa węgla kamiennego poprzez systemowe rozwiązanie problemu metanowości kopalń.

Etapy prac:

 Etap II – badawczo-demonstracyjny  Etap III – wdrożeniowy 

(eksploatacyjny)

 Etap I – badawczo-pilotażowy

(Gilowice)

Kamienie milowe:

1. Określenie kryteriów brzegowych ujęcia metanu z pokładów węgla w warunkach geologiczno-górniczych GZW.

2. Dostosowanie do warunków GZW technologii wierceń kierunkowych oraz metod intensyfikacji produktywności 

metanu.

3. Testowe zastosowanie o charakterze demonstracyjnym, a następnie wdrożeniowym, na wybranym obszarze.



Program badawczy GEO-METAN
Otwory Gilowice 1 i Gilowice 2H

Zabiegi intensyfikacyjne
(październik – listopad 2016 r.)

Otwory Gilowice 1 i 2H zostały odwiercone przez firmę Dart Energy (Poland).

Po zakończeniu prac wiertniczych, wykonaniu badań i testów otwory zostały 
przekazane do PIG-PIB celem prowadzenia dalszych prac badawczych.

Prace badawcze w ramach programu Geo-Metan (Etap I) wykonało konsorcjum 
PGNiG oraz PIG-PIB,

czas realizacji: 2016–2018 r.

Testy dopływu metanu
(styczeń – listopad 2017 r.)

Szczelinowanie w pokł. 510 (400 m, 5 sekcji),

2.590 m³ płynu zabiegowego i 405 t propantu.

3 serie testów, łącznie wydobyto 886.167 m3 gazu

max. 10.000 m3 /dzień, ustabil. 5.200–5.400 m3 /dzień

szczelinowanie

Przekrój geologiczny i trajektorie wierceń

Gilowice-1
+246,95

Gilowice-2H

śr. metanonośność

11 m3 CH4/t

pokład 510

15 m3 CH4/t



Prace w rejonie Gilowic w ramach koncesji Międzyrzecze

– PGNiG
Gilowice 1

Podłączenie agregatu prądotwórczego

Caterpillar Power Station CG170-12

1 MW

1. Zestaw połączonych intersekcyjnie otworów Gilowice-3K (gł. 1360 m, TVD 1062,8 m) i 
Gilowice-4H (2200 m MD, TVD 752,2 m) z odcinkiem horyzontalnym 1070 m

2. Otwór pionowy: Międzyrzecze-4 (gł. 1500 m)

3. Dalsze prace: otwór pionowy Międzyrzecze-3 (gł. 1500 m), otwory kierunkowe –
Międzyrzecze-6H (do otworu Mrz-4) i Międzyrzecze-5H (do otworu Mrz-3)



Program Geo-Metan – Etap II badawczo-demonstracyjny

Cele etapu:

1. Badawczy – określenie optymalnych warunków geologiczno-górniczych do ujęcia metanu i odmetanowania 

pokładów węgla oraz optymalnej technologii wierceń i zabiegów stymulacji produktywności metanu.

2. Demonstracyjny – wykonanie demonstracyjnej instalacji ujęcia metanu oraz przeprowadzenie długotrwałych 

testów produkcyjnych.

Zakres prac i badań:

1. Odwiercenie zestawów otworów kierunkowych w trzech różnych sytuacjach geologiczno-górniczych.

2. Kompleksowe rozpoznanie warunków eksploatacji metanu (badania polowe i laboratoryjne).

3. Wielowariantowe szczelinowanie z wykorzystaniem różnych technik, z opcją powtórzenia szczelinowania.

4. Długotrwałe testy dopływu metanu (min. 2–3 lata) z analizą zmienności dopływu gazu.

5. Weryfikacja parametrów technicznych ujęcia i przesyłu gazu oraz możliwości jego zagospodarowania.

6. Ocena skutków ujęcia metanu dla obniżenia metanowości projektowanych ścian eksploatacyjnych.

7. Szczegółowa analiza ekonomiczna zastosowania przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla w 

górnictwie, z porównaniem do kosztów odmetanowania podziemnego.

Czas realizacji etapu: 4–5 lat

Studium wykonalności – opracowane w  czerwcu 2017 r. przez GazoProjekt i PIG-PIB (na podst. materiałów JSW i PGG)

Ekspertyza wpływu szczelinowania na bezpieczeństwo eksploatacji – opracowana w lipcu 2018 r. przez GIG 



Podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie realizacji Programu Geo-Metan

PGNiG, PGG, JSW, Tauron Wydobycie

Katowice, 11 stycznia 2018 r. Fot. A. Gola, Dziennik Zachodni



Geo-Metan Etap II – lokalizacje otworów badawczych

Lokalizacje:

1. KWK Pniówek

2. KWK Budryk

3. KWK Ruda – Ruch Bielszowice

4. KWK Ruda – Ruch Halemba

5. KWK Murcki-Staszic

6. KWK Mysłowice-Wesoła 

7. KWK Brzeszcze 

KWK Ruda – Ruch Bielszowice

Pokład 405/2 – Partia Borowa

1. Głębokość zalegania: 1050–1150 m

2. Miąższość pokładu: 6,5–7,0 m

3. Metanonośność: 8–9 m3 CH4/ t csw



Cele etapu:

1. Komercjalizacja rozwiązań wypracowanych podczas Etapów I i II  (w przypadku pozytywnych wyników).

2. Wdrożeniowa produkcja gazu na obszarze wybranego złoża.

Zakres prac:

1. Wykonanie wierceń wraz z zabiegami specjalnymi oraz instalacjami do ujęcia i przesyłu gazu; zakłada się wykonanie 12 

multilateralnych zestawów otworów kierunkowych na obszarze ok. 18–20 km2.

2. Prowadzenie eksploatacji gazu do czasu spadku wydajności do określonego we wcześniejszych etapach poziomu dopływu 

metanu, uzasadnionego względami geologiczno-górniczymi oraz ekonomicznymi.

3. Wykonanie dokumentacji wdrożeniowej i ocena biznesowa wykonanych prac. 

Czas realizacji etapu: 5–7 lat

Inne wspierające prace badawczo-rozwojowe

1. Rozpoznanie warunków gazowych profilu karbonu GZW – głęboki otwór parametryczny Orzesze-1 w centr. części GZW.

2. Badania własności fizyko-chemicznych cieczy szczelinujących.

3. Inżynieria złożowa – technologie szczelinowania hydraulicznego, inne metody intensyfikacji produktywności metanu. 

4. Badania środowiskowe: utylizacja cieczy pozabiegowych, monitoring środowiskowy wokół otworów eksploatacyjnych.

Program Geo-Metan – Etap III wdrożeniowy (eksploatacyjny)

Działania na arenie międzynarodowej 

1. Przyjazny klimat dla technologii szczelinowania węgla.

2. Międzynarodowe Centrum Doskonałości w Dziedzinie Metanu z Kopalń (UNECE).



Flara otworu Gilowice 1, kwiecień 2017 r.

Dziękuję za uwagę


