
 65 

PRACE NAUKOWE GIG 

GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO 

RESEARCH REPORTS 

MINING AND ENVIRONMENT 

 Kwartalnik Quarterly 2/2007 

Eugeniusz Krause 

WPŁYW UWARUNKOWAŃ GEOLOGICZNYCH I GAZOWYCH 

NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZAGROŻENIA WYRZUTAMI GAZÓW 

I SKAŁ W GÓRNOŚLĄSKIM ZAGŁĘBIU WĘGLOWYM 

Streszczenie 

W artykule omówiono uwarunkowania tektoniczne i gazowe oraz wyniki badań predyspozycji 

wyrzutowych węgla, pozwalające na określenie potencjalnych miejsc zagrożenia wyrzutowego  

w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przedstawiono analizę wyników 

badań własności sorpcyjnych  na próbkach węgla z dwóch kopalń zagrożonych wyrzutami metanu i skał, 

tj. KWK Pniówek i KWK Brzeszcze oraz porównawczo na próbkach z KWK Bogdanka S.A., w której 

jest eksploatowane słabo metanowe złoże. Analizie poddano również inne uwarunkowania, mogące być 

pomocne w ocenie kształtowania się zagrożenia wyrzutami metanu i skał.  

Artykuł jest wynikiem realizacji projektu badawczego nr 4T12A01027 pt. „Uwarunkowania struktu-

ralne i hydrogeochemiczne zjawisk gazogeodynamicznych w kopalniach południowo-zachodniej części 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego”, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych. Inspiracją do 

zajęcia się tematyką był wyrzut metanu i skał, jaki wystąpił w dniu 23.08.2002 r. w KWK Pniówek  

– największy w historii kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (Krause, Chrószcz 2002). W czasie 

realizacji projektu w dniu 22.11.2005 roku zaistniał kolejny wyrzut metanu i skał w KWK Zofiówka,  

w wyniku którego śmierć poniosło trzech górników (Krause 2006). Badania, wykonywane w ramach 

realizacji projektu dotyczyły poszukiwania dodatkowych kryteriów warunkujących poprawę bezpieczeń-

stwa podczas prowadzenia robót górniczych w warunkach występowania zagrożenia wyrzutami metanu  

i skał. 

Impact of geological and gas determinants on the formation of rock and gas 

outburst hazard in the Upper Silesian Coal Basin 

Abstract 
The article relates to tectonic and gas determinants and investigation results of coal outburst 

predispositions allowing to determine potential sites of outburst hazard in the south-western part of the 

Upper Silesian Coal Basin. The analysis of results of sorptive property tests on coal samples from two 

mines prone to rock and methane outbursts, i.e. Pniówek Colliery and Brzeszcze Colliery were presented, 

and comparatively on samples from the Bogdanka JSC Colliery, where a low-gassy deposit is mined. 

Subject to analysis were also other determinants that could be helpful in the assessment of rock and 

methane outburst hazard formation. 

The article is the effect of realisation of the research project No 4T12A01027 entitled: “Structural and 

hydrogeochemical determinants of gasogeodynamic phenomena in mines of the south-western part of the 

Upper Silesian Coal Basin, financed by the Committee of Scientific Research. The involvement 

inspiration relating to this problem was a methane and rock outburst, which took place on 23rd August 

2002 in the Pniówek Colliery, the biggest in the history of mines of the Upper Silesian Coal Basin 

(Krause, Chrószcz 2002). During the realisation of the project on 22nd November 2005 occurred  

a subsequent methane and rock outburst in the Zofiówka Colliery, where three miners were killed (Krause 

2006). The investigations, carried out in the framework of project realisation, concerned the search for 

additional criteria conditioning safety improvement during mining activity conducting in conditions of 

methane and rock outburst hazard occurrence. 
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WPROWADZENIE 

Prowadzenie robót górniczych w zaburzonych i silnie nasyconych gazami struktu-

rach geologicznych stwarza potencjalną możliwość zaistnienia wyrzutu gazów i skał, 
co znalazło potwierdzenie w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 
Wyrzuty gazów i skał oraz wstrząsy górotworu, towarzyszące podziemnej eksploatacji 
kopalin, należą do zjawisk o bardzo gwałtownym przebiegu. W ostatnich dziesięciu 
latach obserwowano wzmożone wypływy metanu do wyrobisk, po zaistniałych 
wysokoenergetycznych wstrząsach górotworu, w otoczeniu silnie metanowego złoża. 

Strumień metanu wydzielającego się do wyrobiska zależy od lokalizacji ogniska 
wstrząsu, stopnia zniszczenia struktury pokładu węgla oraz nasycenia metanem. 
Podczas wyrzutów gazów i skał objętość gazu wydzielającego się do wyrobiska jest 
większa niż po wystąpieniu wysokoenergetycznych wstrząsów, co stwarza zagrożenie 
rejonu wentylacyjnego i drogi odprowadzania powietrza do szybu wydechowego. 

Załoga zatrudniona w wyrobisku, w strefie bezpośredniego oddziaływania wyrzutu, 
może ulec przysypaniu powyrzutowymi masami skalnymi lub uduszeniu na skutek 
powstania atmosfery niezdatnej do oddychania. Jednocześnie odprowadzenie metanu  
z miejsca wyrzutu drogami wentylacyjnymi poza rejonem, powoduje najczęściej 
okresowe powstanie zagrożenia wybuchowego. 

Wyrzuty gazów i skał są trudno prognozowalne i często brak jest wcześniejszych 
symptomów narastania tego zagrożenia. W południowo-zachodniej i południowej 
części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego zjawiska gazogeodynamiczne wystąpiły 
w czasie prowadzenia robót górniczych w kopalniach: „Zofiówka”, „Pniówek”, 
„Brzeszcze”, bez wcześniejszych objawów zagrożenia wyrzutowego. W przyszłości 
należy liczyć się z możliwością wystąpienia zjawisk, szczególnie w strefach zaburzeń 
geologicznych i tektonicznych, w obszarach o podwyższonej metanonośności złoża. 
W świetle powyższego należy zwrócić szczególną uwagę na prognozowanie zagroże-

nia w drążonych wyrobiskach, z uwzględnieniem tektoniki złoża i warunków 
gazowych oraz na pomiary parametrów wyrzutowych, w tym własności sorpcyjne 
węgla. 

1. WPŁYW WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I TEKTONICZNYCH  

NA WYSTĘPOWANIE WYRZUTÓW GAZÓW I SKAŁ 

Wyrzuty gazów i skał towarzyszą najczęściej złożom węgla kamiennego. Warun-

ki, sprzyjające tworzeniu się struktur wyrzutowych, tektoniczne, jak i gazowe, 
występują również w lignitach, solach kamiennych (sól jadalna, sole potasowo- 

-magnezowe, karnality), rudach miedzi, a także w silnie porowatych i zmetamorfizo-

wanych piaskowcach (Kobiela i in. 1988). Wspólną cechą wyrzutów jest regionalny 
charakter ich występowania, związany nierozerwalnie z diastrofizmem oraz warunka-

mi gazowymi w obrębie naruszonych struktur geologicznych. Większość naukowców 
i praktyków uważa, że występowanie tych zjawisk ma związek głównie z podłożem 
geologicznym, ściślej tektoniką  dysjunktywną (uskokową) i intruzywną (magmokine-

zą). Zgodnie ze statystyką zjawiska takie występują w miejscach niewielkich zaburzeń 
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lokalnych (małych uskokach) nieprzerywających ciągłości warstw, w zmylonityzowa-

nych soczewkach zakłócających naturalny kliważ i uwarstwienie, w niewielkich 
rozmiarów sfałdowaniach, w lokalnych zmianach miąższości i przegięciach oraz  
w dużych uskokach, nasunięciach i sfałdowaniach.  

Analizując zjawiska wyrzutowe zaistniałe w złożach zlikwidowanych kopalń 
węgla kamiennego, w rejonach wałbrzyskim i noworudzkim, można stwierdzić,  
że występowały one przede wszystkim w antyklinach, gdzie dominowały siły 
rozciągające, powodujące rozerwanie i zniszczenie struktury pierwotnej skał (myloni-

tyzacja). Rozciągające naprężenia w antyklinie i ściskające w synklinie, były 
powodem przemieszczenia gazu z części synklinalnej (łękowej) w kierunku rozluź-
nionej struktury skał w antyklinie (siodłowej części fałdu) i tworzenia gniazdowych 
nagromadzeń gazu, w formie „pułapek gazowych”, tj. potencjalnych miejsc ośrodków 
wyrzutowych.  

W złożach węgla kamiennego zagrożenie wyrzutowe obserwuje się również  
w strefach uskokowych – dotyczy to zwłaszcza uskoków podłużnych (równoległych 
do uwarstwienia) i skośnych, a także uskoków odwróconych, utożsamianych  
z nasunięciami. Wszystkie te uskoki zalicza się do uskoków zamkniętych, uniemożli-
wiających przemieszczanie się gazu. W przeciwieństwie do nich, uskoki otwarte, 
rozciągające, powodują łatwe uwalnianie się gazu z pokładów, tym samym wyklucza 
się możliwość powstania wyrzutu w ich sąsiedztwie. W Górnośląskim Zagłębiu 
Węglowym przykładem takich uskoków są duże dyslokacje tektoniczne w obszarach 
górniczych kopalń: „Halemba”, „Bielszowice”, „Nowy Wirek” i „Śląsk”, gdzie w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie, w odległości do około 100 metrów, występuje wielokrotnie 
mniejsze nasycenie złoża metanem niż w partiach odległych. 

Wyrzutowy charakter antyklin, uskoków podłużnych i skośnych oraz nasunięć, 
został potwierdzony w licznych pracach specjalistów zagranicznych (Noack i in. 

1983). W Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym występowanie wyrzutów wiązano  
z grupą uskoków przebiegających skośnie do rozciągłości. Miejsca te charakteryzowa-

ły się mniejszą wytrzymałością, tym samym były bardziej podatne na wystąpienie 
wyrzutów.  

Reasumując, warunki geologiczne, a w szczególności tektonika złoża, stanowią 
podstawowy czynnik powodujący zaistnienie wyrzutów gazów i skał w rejonach 
objętych silnym metamorfizmem dyslokacyjnym i iniekcyjnym. W takich warunkach 

złoże węgla podlegało znacznym przeobrażeniom strukturalnym i termicznym, co 
uwidacznia się w formie: 
 silnej mylonityzacji, polegającej na zmniejszeniu zwięzłości i spójności węgla oraz 

braku kliważu i uwarstwienia, 
 wzrostu uwęglenia oraz zmniejszenia zawartości części lotnych pod wpływem 

wysokich ciśnień i temperatury,  
 zmniejszonej zawartości wilgoci w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury, 
 nierównomiernego rozkładu gazonośności z lokalnymi przesyceniami gazu, 

znacznie przekraczającymi pojemność sorpcyjną węgla w złożu. 
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Powyższe czynniki powinny być brane pod uwagę podczas sporządzania regio-

nalnej prognozy zagrożenia wyrzutowego oraz analizowane pod kątem występowania 

specyficznych cech złoża.  

Tektonika Górnośląskiego Zagłębia Węglowego jest wynikiem głównie orogene-

zy hercyńskiej, w czasie której utworzyło się wiele fałdów i niecek, a także nasunięć 

oraz liczne uskoki. W obszarze niecki głównej dominuje typ tektoniki blokowej 

charakteryzującej się licznymi uskokami o różnych amplitudach, kierunkach zbliżo-

nych do południkowego i równoleżnikowego, występują również zafałdowania 

warstw. Największe zaangażowanie tektoniczne wykazuje zachodnia, a w szczególno-

ści południowo-zachodnia część zagłębia.  

W zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wyraźnie zaznaczają 

się sfałdowania o kierunku południkowym, tzw. fałd michałkowicki (zachodni) i fałd 

orłowski (wschodni), biegnące od rejonu ostrawsko-karwińskiego na południu, przez 

rejon rybnicki do gliwickiego na północy. Zaburzenia michałkowickie i orłowskie 

zbadano najlepiej w rejonie ostrawsko-karwińskim. Wyrzuty w tym rejonie mają 

prawdopodobnie związek z nasunięciem i sfałdowaniami. 

Na wschód od zaburzenia orłowskiego w okolicach Jastrzębia i dalej na wschód 

po okolice Golasowic, występują sfałdowania o kierunku zbliżonym do południkowe-

go. Stanowią one fragment południowo-zachodniego, dodatkowo sfałdowanego, 

skrzydła niecki głównej. Osie antyklin są skierowane na północ, zaś znajdujące się 

między nimi synkliny, wynurzają się w kierunku południowym. Antykliny, nasunięcia 

oraz sfałdowania stwarzają w tym rejonie warunki do występowania zagrożenia 

wyrzutami metanu i skał w złożu. Małe uskoki i lokalne naruszenia struktury węgla  

w powiązaniu z tymi dużymi dyslokacjami w złożu były, są i będą, przyczyną 

występowania zjawisk wyrzutowych. 

Analiza lokalizacji miejsc wyrzutów w kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka”, na 

tle budowy geologiczno-strukturalnej złoża wykazała, że zjawiska te miały miejsce  

w serii mułowcowej utworów karbonu na zboczach dolin wciosowych Bzie I, III i IV 

(Pluta, Jura 2001). Struktury te, zwane potocznie utworami „pstrymi”, są zwietrzałe  

i przeobrażone termicznie, a po zakryciu ich osadami miocenu mogła nastąpić 

migracja, a następnie kumulacja metanu. W strukturach zuskokowanych, w strefach 

spękań zwietrzeniowych, w dnach dolin, proces ten był ułatwiony w wyniku nacisku  

i izolacji tworzących się ilastych nieprzepuszczalnych osadów miocenu. W takich 

warunkach, w otoczeniu silnie metanowego złoża węglowego występują zwiększone 

objętości metanu wolnego pod ciśnieniem. Prowadzenie robót górniczych może 

spowodować więc nagły wypływ dużych objętości gazu do wyrobiska lub sprowoko-

wać wyrzut metanu i skał. 

Reasumując, w ocenie autora, w identyfikacji rejonów potencjalnie zagrożonych 

wyrzutami metanu i skał w obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, wymagane 

jest prowadzenie analizy porównawczej budowy geologiczno-strukturalnej złoża, przy 

uwzględnieniu warunków geologicznych w miejscach zaistniałych wyrzutów metanu  

i skał w kopalniach „Zofiówka”, „Pniówek” i „Brzeszcze”.  
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2. UWARUNKOWANIA GAZOWE ORAZ WŁASNOŚCI SORPCYJNE 

WĘGLI W POKŁADACH ZAGROŻONYCH WYRZUTAMI GAZÓW  
I SKAŁ 

Obecność gazu w węglu, na określonym poziomie, jest niezbędnym warunkiem 

do zaistnienia wyrzutu, a ilość wydzielonego gazu wraz z ilością wyrzuconego węgla 

lub skały, decyduje o skali zjawiska.  

Badania prowadzone przez pracowników Kopalni Doświadczalnej „Barbara” GIG 

w kopalniach węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wykazały, że 

stopień nasycenia pokładów metanem, jest zróżnicowany w zależności od obszaru 

górniczego, partii złoża i głębokości jej zalegania. Najbardziej metanowe są obszary 

południowo-zachodniej i południowej części zagłębia, gdzie metanonośność pokładów 

przekraczająca 10 m
3
 CH4/Mgcsw występuje pod stropem karbonu, pod nieprzepusz-

czalnym nadkładem warstw trzecio- i czwartorzędowych. 

W północnej i wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, przy 

braku nadkładu lub przy nadkładzie przepuszczalnym dla gazu, nie stwierdza się 

występowania przystropowej strefy silnej gazonośności pokładów. Karbon wychodzi 

bezpośrednio na powierzchnię lub jest przykryty cienkimi czwartorzędowymi 

piaskami, stwarzającymi od tysięcy lat możliwość ciągłej migracji metanu z pokładów 

do atmosfery. 

W wielu kopalniach węgla kamiennego zawartość metanu pochodzenia natural-

nego w pokładach węgla jest duża, a zagrożenie wyrzutami gazów i skał nie 

występuje. Oznacza to, że oprócz ilości gazu, jaką jest nasycone złoże, znaczenie ma 

również sposób jego związania ze strukturą węgla w pokładach i otoczeniu. Charakte-

rystyczną cechą każdego ośrodka porowatego jest jego pojemność sorpcyjna,  

tj. zdolność gromadzenia gazów w strukturze o określonej objętości, co zależy między 

innymi od rodzaju węgla, jego powierzchni wewnętrznej, stopnia metamorfizmu  

i własności fizykochemicznych.  

Węgle kamienne cechuje zróżnicowana porowatość, a w zależności od stopnia 

metamorfizmu oraz głębokości zalegania różne własności sorpcyjne. Często węgiel 

charakteryzuje się dużą pojemnością sorpcyjną i zawiera w porach znaczne ilości 

gazu, a mimo to w pokładach nie stwierdza się zagrożenia wyrzutami gazów i skał. 

Jest to wynikiem porównywalnych ilości gazu w węglu z jego pojemnością sorpcyjną. 

W przypadku, gdy zawartość gazu w węglu jest mniejsza, równa lub nieznacznie 

przekracza jego pojemność sorpcyjną, w danym pokładzie istnieje nieznaczne 

zagrożenie wyrzutami gazów i skał. Oznacza to, że w warunkach zbliżonych wartości 

ilości gazu w węglu i pojemności sorpcyjnej węgla, nie występuje gradient ciśnienia 

gazu skierowany od węgla na zewnątrz. W takiej sytuacji, kinetyka wydzielania gazu 

charakteryzuje się większą lub mniejszą intensywnością, w zależności od stopnia 

nasycenia otaczającego złoża. 

W pokładach węgla gaz występuje w postaci gazu wolnego oraz sorbowanego.  

W stosunku do całkowitej pojemności gazowej węgla, tj. sumarycznej ilości gazu 

sorbowanego i wolnego, ilość gazu wolnego w pokładach niezagrożonych wyrzutami 

gazów i skał wynosi do około 9%. Gaz wolny, ulegając sprężaniu i rozprężaniu pod 
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wpływem zmian ciśnienia górotworu, może bezpośrednio przyczyniać się do 

powstawania stref wyrzutowych w złożu. 

Ilość gazu sorbowanego zależy od właściwości sorbentu (tzn. rodzaju węgla), 

ciśnienia i temperatury gazu oraz ciśnienia w górotworze. Węgiel jako sorbent 

charakteryzuje się powierzchnią wewnętrzną, która może wynosić nawet  

200–300 m
2
/g. Ilość sorbowanego gazu zwiększa się ze wzrostem ciśnienia według 

hiperbolicznej krzywej zwanej izotermą sorpcji.  

3. WYNIKI BADAŃ WŁASNOŚCI SORPCYJNYCH WĘGLI Z KOPALŃ 
„BRZESZCZE”, „PNIÓWEK” I „ZOFIÓWKA” 

Do wykonania badań własności sorpcyjnych użyto dwóch gazów, tj. dwutlenku 

węgla i metanu. Wyniki wcześniejszych badań potwierdziły, że węgle sorbują więcej 

dwutlenku węgla niż metanu. 

Próbki węgla do badań pochodziły z pokładów silnie metanowych kopalń „Pnió-

wek” i „Brzeszcze” oraz słabo metanowych z kopalni „Bogdanka” S.A. Próbki węgla 

do badań zostały pobrane w przodkach górniczych aktualnie eksploatowanych 

pokładów. Izotermy sorpcji wykonano przy ciśnieniu 0–60 atm dla metanu i 0–55 atm 

dla dwutlenku węgla. 

Na rysunku 1 przedstawiono izotermy pojemności sorpcyjnej węgla z kopalń 

„Brzeszcze”, „Pniówek” i „Bogdanka”, uzyskane na podstawie wyników badań 

wykonanych na mikrowadze sorpcyjnej „Sartorius”. Stwierdzono, że najmniejszą 

pojemność sorpcyjną wykazał węgiel z kopalni „Pniówek”, a mianowicie: poje

 dla metanu przy ciśnieniu 60 atm – 18 cm
3
/g, 

 dla dwutlenku węgla przy ciśnieniu 55 atm – 23,5 cm
3
/g. 

Spośród badanych węgli z trzech kopalń największą pojemnością sorpcyjną,  

tj. największą zdolnością do akumulowania metanu, charakteryzował się węgiel  

z kopalni „Bogdanka” S.A., pomimo małej zawartości metanu pochodzenia naturalne-

go wynoszącej 1 m
3
 CH4/Mgcsw. W związku z tym, że izotermy wykonano dla próbek 

węgla uprzednio wysuszonych, ponieważ tak przewiduje metodyka prowadzenia 

badania na mikrowadze, ilość akumulowanego przez węgiel gazu była zatem jedynie 

funkcją struktury porowatej (powierzchni wewnętrznej węgla) i ciśnienia. 

Można wnioskować, że w przypadku badania własności sorpcyjnych na węglach 

wilgotnych przebieg krzywych sorpcji byłby jeszcze bardziej zróżnicowany, woda 

spełniałaby najprawdopodobniej rolę czynnika blokującego dostęp metanu do 

powierzchni wewnętrznej węgla. 

Wyznaczone izotermy sorpcji (rys. 1) potwierdziły większą pojemność sorpcyjną 

w przypadku dwutlenku węgla, będącą wynikiem mniejszych wymiarów molekuł 

CO2, lepiej sorbowanych przez system porów węgla. 

Próbki węgla z kopalni „Pniówek” miały mniejszą pojemność sorpcyjną w sto-

sunku do węgla z kopalni „Bogdanka”, co wskazywało na mniejsze możliwości 

akumulowania metanu w jednostce objętości węgla (rys. 1). 
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Rys. 1. Izotermy pojemności sorpcyjnej węgli z kopalń „Bogdanka”, „Pniówek”  i „Brzeszcze”;  
V – ilość akumulowanego gazu, P – ciśnienie gazu w węglu 

Fig. 1. Isotherms of sorptive volume of coals from the “Bogdanka”, “Pniówek” and “Brzeszcze” Collieries;  
V – quantity of accumulated gas, P – gas pressure in coal 

Mniejsza pojemność sorpcyjna węgla, przy większej wartości metanonośności, 

wpływa na kierunek gradientu ciśnienia z pokładu na zewnątrz, tym samym na wzrost 

zagrożenia wyrzutami metanu i skał. 

Podczas badań wykonywanych w celu wykreślenia izoterm sorpcji, ilość gazu 

akumulowanego w węglu była funkcją sorpcji (zarówno fizycznej, jak i chemisorpcji) 

zachodzącej na powierzchni węgla oraz ciśnienia (kompresji). Kompresji ulegają 

wolne cząsteczki gazów, które nie zostały zaadsorbowane, a znalazły się wewnątrz 

struktury porowej węgla. Im większa objętość makroporów, tym więcej gazu wolnego 

akumuluje się w jego strukturze. Jeżeli struktura węgla ma charakter makroporowaty 

(przewaga porów o dużych wymiarach) ilość gazu, która ulega kompresji jest znacznie 

większa niż ilość gazu, zaadsorbowana na jej powierzchni wewnętrznej. W przypadku 
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mikroporowatej struktury węgla (przewaga porów o bardzo małych rozmiarach), czyli 

o dużej powierzchni wewnętrznej, ilość gazu, który uległ adsorpcji, będzie znacznie 

większa niż gazu, który uległ kompresji. 

Należy przypuszczać, że powyższe ma bezpośredni związek ze skłonnością węgla 

do wyrzutów gazów i skał. W przypadku węgla o strukturze makroporowatej, jego 

skłonność do wyrzutów będzie znacznie większa niż węgla o strukturze mikroporowa-

tej. Ponadto przebieg wyrzutu będzie znacznie bardziej gwałtowny. 

W warunkach dużego ciśnienia gazu wewnątrz ośrodka wyrzutowego i wysokie-

go gradientu ciśnienia między nim a strefą buforową w czole przodka, strefa ta do 

momentu wyrzutu chroni przodek przed skutkami jego wystąpienia. Przodek 

zabezpieczony jest do czasu, gdy wytrzymałość strefy buforowej jest większa niż 

wartość ciśnienia gazu w ośrodku wyrzutowym. 

Na znaczący udział metanu wolnego wskazują dane uzyskane podczas dwóch 

wyrzutów metanu i skał zaistniałych w dniu 23.08.2002 w kopalni „Pniówek” oraz  

w dniu 22.11.2005 w kopalni „Zofiówka”. Wyniki badań metanonośności pokładu 

węgla oraz pojemności sorpcyjnej w obydwu przypadkach nie przekraczały  

8 m
3
CH4/Mgcsw, natomiast wskaźnik odgazowania w czasie wyrzutu wynosił powyżej 

30 m
3
CH4/Mg mas powyrzutowych. Powyższe potwierdza znaczący udział, podczas 

wyrzutu, metanu wolnego zakumulowanego w niezidentyfikowanych zaburzeniach 

geologicznych przed czołem drążonych wyrobisk. 

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że podczas prognozowania zagroże-

nia wyrzutami gazów i skał jest celowe uwzględnianie czynników, takich jak: 

zawartość wilgoci i zawartość części lotnych w węglu. Mała zawartość wilgoci oraz 

części lotnych jest charakterystyczna dla węgli silnie zmetamorfizowanych, wysoko 

uwęglonych, skłonnych do wyrzutów gazów i skał. Większa zawartość wilgoci  

w węglu zmniejsza znacząco pojemność sorpcyjną dla akumulacji metanu, tym 

samym zmniejsza poziom zagrożenia wyrzutowego. 

Badania własności sorpcyjnych węgli charakteryzujących się zawartością części 

lotnych w przedziale 10–40% wykonano przy ciśnieniu 1 atm i w temperaturze 293 K 

(20ºC). Zależność ilości sorbowanego pod ciśnieniem dwutlenku węgla i metanu  

od zawartości części lotnych, przedstawiono na rysunku 2. Wynika z nich, że ze 

wzrostem zawartości części lotnych zmniejszała się pojemność sorpcyjna, tzn. 

możliwość akumulowania gazów, tym samym obniżały się predyspozycje węgla do 

wyrzutów gazów i skał. 

Ilość sorbowanego gazu w węglu zmniejsza się ze wzrostem zawartości wilgoci 

oraz temperatury.  

Węgiel z kopalń „Pniówek” i „Brzeszcze” zawierał do około 2,5%, natomiast 

węgiel z kopalni „Bogdanka” S.A. do około 6,5% wilgoci higroskopijnej. Duża 

zawartość wilgoci w węglu kopalni „Bogdanka” S.A. ograniczała możliwość 

akumulowania metanu. 

W pokładach węgla charakteryzujących się dużą zawartością wilgoci, najczęściej 

jest mało metanu pochodzenia naturalnego (metanonośność złoża). 
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Rys. 2.  Zależność ilości gazów CO2 i CH4 sorbowanych od zawartości części lotnych w węglu 

Fig. 2. Dependence of the quantity of sorbed CO2 and CH4 gases on the content of volatile matter in coal 

Największą pojemnością sorpcyjną, tym samym zdolnością do akumulowania 

metanu, charakteryzował się węgiel z kopalni „Bogdanka”. Jednakże zawartość 

naturalnej wilgoci zmniejszała jego zdolności do akumulowania metanu. Zawartość 

wilgoci pochodzenia naturalnego i części lotnych w węglu oraz temperatura, są 

czynnikami, które w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego mogą być 

pomocniczymi parametrami charakteryzującymi partie złoża pod kątem zróżnicowa-

nego poziomu zagrożenia wyrzutami metanu i skał. 

WNIOSKI 

1. Wyniki badań własności sorpcyjnych węgli potwierdziły, że z głębokością 

zalegania pokładów obniża się pojemność sorpcyjna węgla, co przy dużej meta-

nonośności pokładów węgla przyczynia się do występowania dużego gradientu 

ciśnienia metanu skierowanego od pokładów do wyrobisk, tym samym wzrasta 

zagrożenie wyrzutami metanu i skał. 

2. Zawartość wilgoci w pokładach węgla jest czynnikiem, który ogranicza ilość 

akumulowanego metanu. Predyspozycje wyrzutowe węgli wilgotnych są więc 

mniejsze niż węgli suchych. 

3. Węgle bardziej zmetamorfizowane charakteryzują się mniejszą zawartością części 

lotnych, co daje możliwość akumulacji większej ilości metanu w jednostce  

objętości, zwiększając predyspozycję tych węgli do występowania zjawisk wyrzu-

towych. 

4. W warunkach dużego nasycenia pokładów węgla metanem, złożona tektonika 

południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego jest główną 

przyczyną wyrzutów metanu i skał. Obecność w złożu antyklin, nasunięć, sfałdo-

wań i uskoków zamkniętych, w których występują zmylonityzowane węgle  



Mining and Environment 

 74 

i struktury porowate skał, a wraz z nimi strefy spiętrzenia gazowego nasycone 

wolnym metanem, są czynnikiem, który w zasadniczym stopniu kształtuje zagro-

żenie wyrzutami metanu i skał.  

5. Analiza uwarunkowań geologicznych i gazowych w kopalniach Górnośląskiego 

Zagłębia Węglowego wykazała, że istnieje potencjalna możliwość występowania 

wyrzutów gazów i skał w jego południowo-zachodniej i południowej części, gdzie 

złoże ulegało przeobrażeniom strukturalnym, polegającym na jego silnej myloni-

tyzacji powodującej zmniejszenie zwięzłości pokładów węgla. 
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