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Wykorzystanie infrastruktury pokopalnianej do magazynowania energii 

Magazynowanie energii w sprężonym powietrzu (CAES) w podziemnych 
wyrobiskach kopalń i szybów – współpraca z dr hab. inż. Łukaszem Bartelą, 
Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych – dwa projekty PBL  

 
 
 

Badania sorbentów mineralnych i organicznych 
 pomiar sorpcji i desorpcji gazów na próbkach skał porowatych w 

szczególności: węgli kamiennych, łupków w szerokim zakresie ciśnień i 

temperatur 

 badania przepływów i przepuszczalności gazów w skałach porowatych 

  

Projekt „Prace B+R nad opracowaniem unikatowej technologii przetwarzania 
drobnoziarnistych odpadów z przetwórstwa węgli kamiennych w celu wytwarzania 
hybrydowego paliwa zawiesinowego” – program „Szybka ścieżka” od 07.2020, partner 

Gospodarka obiegu zamkniętego w przemyśle wydobywczym 

Projekt pt. „Strategic partnership for fostering circular economy approach in extractive 
industry related study programme” ERASMUS+ „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany 
dobrych praktyk” – Partnerstwa Strategiczne, od 09.20202, koordynator projektu 



Badanie szczelności izolacji kompozytowych w podziemnych magazynach energii 

Realizacja badań w ramach Stypendium rektorskiego na dofinansowanie rozpoczęcia działalności naukowej w nowej tematyce w ramach POB Pol.Śl., 2020 
mgr inż. Dawid Gajda 

• wykorzystanie wyrobisk górniczych (korytarzowych, szybowych) do adaptacji 
na podziemne magazyny mieszanin wodorowo – metanowych 

• wzmocnienie wyrobiska torkretem oraz izolacja powierzchni za pomocą żywic 
syntetycznych (technologia LRC - Lined Rock Caverns) 

• badanie przenikalności i dyfuzji wodoru przez próbki żywic w zbudowanym 
stanowisku badawczym (precyzyjny pomiar stężenia wodoru) 

Wykorzystanie infrastruktury pokopalnianej do magazynowania energii 

Kierownik laboratorium: Dr hab. inż. Marcin Lutyński, prof. PŚ 



1. Emisja gazów cieplarnianych ze zlikwidowanych kopalń 
 
- badania natężenia emisji gazów, 
- badania zmian stężenia gazów w pobliżu źródła emisji (np. 
zlikwidowanego szybu górniczego), 
- ocena i prognoza stanu zagrożenia gazowego na terenach 
pogórniczych, 
- opracowanie rozwiązań redukujących zagrożenie gazowe na 
terenach pogórniczych, 
- symulacje numeryczne zjawiska emisji gazów ze zlikwidowanego 
szybu górniczego 
 
2. Zagrożenie pożarowe na obiektach zbudowanych z odpadów 
powęglowych 
- oceny stanu termicznego, 
- badania emisji gazów pożarowych do atmosfery, 
- prewencja pożarowa na zwałowiskach, 
- rekultywacja techniczna i biologiczna zwałowisk. 
 

Dr hab. inż. Paweł Wrona, prof. PŚ 

Dr inż. Zenon Różański 

Zakres działalności naukowej w obszarze Ochrona Klimatu i Środowiska 



Izomapy rozkładu stężeń gazów wokół 
zlikwidowanego szybu 

Zakres działalności naukowej w obszarze Ochrona Klimatu i Środowiska 

 
 

 

Symulacje numeryczne emisji gazów i  
ich rozprzestrzeniania się wokół źródła emisji 

Dr hab. inż. Paweł Wrona, prof. PŚ 

Dr inż. Zenon Różański 



Zagrożenie pożarowe na obiektach zbudowanych z 
odpadów powęglowych: 
- oceny stanu termicznego, 
- badania emisji gazów pożarowych do atmosfery, 
- prewencja pożarowa na zwałowiskach, 
- rekultywacja techniczna i biologiczna zwałowisk. 
 

Pomiary temperatury i stężeń gazów we wnętrzu zwałowisk 

Badania stanu termicznego zwałowisk  
z zastosowaniem termowizji 

Zakres działalności naukowej w obszarze Ochrona Klimatu i Środowiska 
Katedra Eksploatacji Złóż RG5 

Dr hab. inż. Paweł Wrona, prof. PŚ 
Dr inż. Zenon Różański 



Zagrożenie pożarowe na obiektach zbudowanych z 
odpadów powęglowych: 
- oceny stanu termicznego, 
- badania emisji gazów pożarowych do atmosfery, 
- prewencja pożarowa na zwałowiskach, 
- rekultywacja techniczna i biologiczna zwałowisk. 
 

Zakres działalności naukowej w obszarze Ochrona Klimatu i Środowiska 

Termowizja i fotogrametria niskiego pułapu Termowizja połączona naziemnym skaningiem laserowym TLS Dr inż. Zenon Różański 
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Dr inż. Marcin Popczyk 
Tematyka badawcza 

Marcin.Popczyk@polsl.pl 



Wykorzystanie odpadów energetycznych przy rekultywacji wyrobisk odkrywkowych oparte jest głownie na sporządzaniu 

określnych mieszanek w instalacjach powierzchniowych a następnie aplikacja ich do wyznaczonych miejsc lub kwater 

wydzielonych w likwidowanej odkrywce.  

 

Problematyka związana z wykorzystaniem odpadów energetycznych do rekultywacji wyrobisk odkrywkowych: 

- spełnienie obowiązujących wymagań dotyczących 

ochrony środowiska,  

- bezemisyjne układy załadunku i rozładunku, 

- bezemisyjne układy logistyczne transportu, 

- zdefiniowanie składu mieszaniny do rekultywacji 

pod kątem własności chemicznych i fizycznych,  

- dawkowanie poszczególnych komponentów, 

- bezemisyjne układy mieszalnikowe, 

- metody wprowadzania mieszaniny do odkrywki. 

Dr inż. Marcin Popczyk 
marcin.popczyk@polsl.pl            
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Problematyka deformacji powierzchni związana z eksploatacją górniczą 
Dr inż. Justyna Orwat 

justyna.orwat@polsl.pl 



Problematyka deformacji powierzchni związana z eksploatacją górniczą 
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