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Шахтний метан упродовж сотень років видобутку вугілля розглядався ви-

ключно як «ворог» шахтарів, джерело вибухів і раптових викидів вугілля й 
породи в шахтах. З метою забезпечення безпеки гірничих робіт і збільшення 
продуктивності праці шахтарів витрачаються значні матеріально-технічні, 
енергетичні і трудові ресурси. 

Головною особливістю метану вугільних пластів є його чистота – відсут-
ність агресивних домішок, що вигідно відрізняє його від газу нафтових, газо-
конденсаторних і газових родовищ, оскільки вугілля є природним фільтром, 
що очищає метан від домішок. Метан вугільних родовищ внаслідок своєї 
виняткової чистоти може бути початковим продуктом для отримання хлорис-
того метилену та його похідних – аміаку, ацетилену, водню, метанолу, азотної 
кислоти, формаліну і так далі. 

Нині шахтний метан може бути використаний в наступних процесах: 
– спалювання в шахтних котельних (з концентрацією не менше 30%); 
– отримання метанолу шляхом неповного окислення шахтного газу по-

вітрям при підвищеній температурі і під тиском при концентрації метану в 
суміші 85 – 98%; 
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– отримання моторного палива шляхом підвищення тиску метану 25 МПа 
при концентрації метану в суміші більше 95%; 

– синтез білку – CH4 легких фракцій (за умови, що газ має бути стерильним); 
– утилізація метаноповітряної суміші зі вмістом метану більше 6% у дви-

гунах внутрішнього згорання для виробництва електроенергії; 
– перехід в твердий стан (газовий гідрат) в широкому діапазоні концент-

рації метану у газовій суміші. 
При вирішенні проблеми утилізації метану технологія його вилучення по-

винна відповідати стадії розробки метановугільних родовищ. 
1. До початку розробки вугільного пласта повинна здійснюватися завчас-

на дегазація. Цей етап забезпечує вилучення приблизно 15 – 25% від загаль-
ного обсягу метану. Газ екстрагується за допомогою свердловин, пробурених 
з поверхні. Концентрація метану близька до 100%. 

2. Попередня дегазація. Проводиться в період роботи шахти за допомогою 
підземних свердловин, пробурених з вентиляційного або конвеєрного штре-
ку, а також поверхневих свердловин для вилучення газу з виробленого прос-
тору та породновугільного масиву. Це може забезпечити вилучення метану 
до 20% від загального обсягу запасу газу на даній площині.  

3. Під час ведення гірничих робіт повинно працювати дві паралельні сис-
теми вилучення метану: система вентиляції та дегазації (технологія супут-
нього видобутку).  

4. Постексплуатаційна дегазації. Уловлювання десорбованого метану  
після завершення шахтних робіт. 

Метан є альтернативною сировиною для енергетики та промислової хімії. 
При удосконаленні існуючих способів дегазації використання метану повин-
но забезпечити покращення рентабельності роботи вугільних шахт. Істотний 
ефект дасть також використання шахтного метану в хімічній промисловості, 
на автозаправних станціях і в інших цілях. 

Перспективи розвитку нових технологій утилізації й вдосконалення існу-
ючих тісно взаємопов’язані між собою. При цьому в найближчій перспективі 
можна очікувати появлення нових технологій, спрямованих на переробку 
метану в нові види палива, які будуть легко транспортуватися, наприклад 
метанол або газогідрат. Необхідно відзначити, що утилізація шахтного мета-
ну сприяє раціональному використанню енергетичних ресурсів і зниженню 
техногенного навантаження на навколишнє середовище. 
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