PRZYSZLOSC KRAJU
Opracowano na podstawie wykladu dr. Piotra Moncarza, wygloszonego na zaproszenie Klubu Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
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kontroli procesu uwalniania energii i wtlaczana jest tzw. rura w rurze.
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Sa to dosyc skomplikowane urzadzenia, dlatego nie kazdemu udalo

w górnictwie amerykanskim. PowYWierceniutego otworu wprowadzamy

sie je opracowac. Proces wydobycia energii uwolnionej z wegla musi

cembrowine i obudowujemy ten szyb do glebokosci kilkuset metrów.

przebiegac plynnie i dlatego poklad drenowany jest przez przesuwanie

Nastepniewykonywane sa odwierty o mniejszej srednicy.

sie urzadzen z jednoczesnym zasypywaniem powstalej przestrzeni

Dzisdrazenie takich otworów mozna realizowac rurami ciaglymi

podsypka. W efekcie podsypka podpiera strop oraz dba o to, by gazy

z dostepnej na rynku technologii. Równiez wiertla pozwalaja poruszac sie

spalinowe sie nie cofaly do wyrobiska i sekwestruje pewna ilosc C02.

w górotworze z ogromna szybkoscia i wiercic bardzo gladkie otwory.

A na powierzchni buduje sie fabryke chemiczna·
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Kolejnym etapem jest wprowadzenie specjalnych, malych ladunków
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wybuchowych, które rozkrusza bryly wegla. Takie materialy sa równiez

SZANSA DLA POLSKI
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dostepne na rynku programów rakietowych, które zostaly odtajnione

Dr Piotr D. Moncarz technologie podziemnego procesowania wegla

i mozna je kupic.

nazwal szansa dla naszego kraju. Polska ma duze poklady wegla i jest

~

Po wybuchu mamy malenkie czasteczki wegla z rozkruszonego pokladu

od nich uzalezniona. Ma doskonalego technologicznego sojusznika

~
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wegla. Na obecnym etapie prac eksploatacyjnych wprowadza sie urza-

w tej dziedzinie - Stany Zjednoczone. Moglibysmy byc tym krajem,

g,

dzenia produkcyjne, czyli orurowanie, które bedzie uzywane w czasie

który opanuje te technologie i bedzie sprzedawac ja innym panstwom,
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produkcji. Czesctych rur bedzie wprowadzala tlen, wode, bardzo waz-

zwlaszcza tym, majacym ogromne poklady wegla, które metodami tra-
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ny C02,a czesc bedzie wyprowadzala gorace gazy i pare. C02wtlaczane

dycyjnymi nie sa mozliwe do eksploatacji. Dr Moncarz widzi przyszlosc
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jest, by ograniczyc szybkosc procesu palenia, jak równiez by utrzymac

w mikroodwiertach

temperature na okreslonym poziomie. Orurowanie przy 800 sL C musi

z glebokich pokladów wegla.
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byc chlodzone wtryskiwana woda, która jest potrzebna takze do
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kopalnianych, które pozwola pozyskac energie
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