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Skąd się pojawił 
i co to jest smog?

Ostatnio przedmiotem ogólnej dyskusji jest smog. Co do kwestii 
pojawienia się smogu są dwa stanowiska. Według jednego, 
zanieczyszczenie powietrza wzrosło w ostatnim czasie. Według 
drugiego, powietrze już było zanieczyszczone wcześniej, a ostatnio 
zaczęło się o nim więcej mówić. Niezależnie, która z w/w opinii jest 
prawdziwa, smog jest problemem na tyle dużym, że trzeba go 
rozwiązać.
Na potrzeby niniejszego Raportu w dalszej jego części smogiem 
będzie nazywany aerozol cząstek stałych w powietrzu utrzymujący 
się dłuższy czas, zwłaszcza o stężeniu przekraczającym aktualnie 
obowiązującą normę w miejscu występowania smogu, zwłaszcza 
składający się z substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia 
człowieka.
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Jak powstaje smog? Kraków.

Na powstanie smogu składają się wiele przyczyn. Jedne z nich to 
przyczyny środowiskowe.
Smog powstaje przy pogodzie bezwietrznej, albo, gdy wiatry są 
bardzo słabe. Inną przyczyną meteorologiczną jest inwersja 
temperatury. Temperatura wyższych partii powietrza jest większa od 
temperatury przy powierzchni gruntu, co uniemożliwia ruchy 
konwekcyjne powietrza. Innym powodem utrzymywania się smogu w 
danym miejscu może być wyż baryczny i związane z nim opadanie 
powietrza w jego centrum.
Na ograniczanie ruchów mas powietrza wpływ ma ukształtowanie 
terenu. Powstawaniu smogu sprzyja otoczenie tego miejsca 
obszarami wyniesionymi ponad jego poziom, niecki, kotliny itp. 
Przykładem takiego miejsca jest Kraków.
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Jak powstaje smog? Warszawa.

Smog może powstawać także poza w/w typami miejsc. Przykładem jest Warszawa. 
Warszawa jest położona na Wysoczyźnie Mazowieckiej, tym samym ukształtowanie 
terenu nie powoduje takich zahamowań ruchów mas powietrza, jak w przypadku 
Krakowa. Tę rolę przejęły budynki. Ponieważ to było z góry wiadome, w układzie 
urbanistycznym Warszawy uwzględniono tzw. kliny napowietrzające. Niestety obecnie 
zostały zaniedbane, stąd w Warszawie smog.
Jednym z celów strategii Starzyńskiego były kliny napowietrzające zieleni. Łączyły się 
one z pasem lasów wokół Warszawy. Starzyński o dwie dekady wyprzedził tzw. „Green 
Belt”. Obecnie okazało się, że tereny naprzeciw klinów napowietrzających poza 
granicami Warszawy przeznaczone są pod zabudowę. Jeżeli zostaną zabudowane, 
pozbawią kliny napowietrzające ich funkcji.
O trudności ze zrozumieniem funkcji klinów napowietrzających świadczy przypadek 
znanego publicysty Rafała A. Ziemkiewicza, który napisał, że kliny napowietrzające 
służą do rozpraszania fali uderzeniowej wybuchu jądrowego.

Czytaj też:
 http://www.cambridge.gov.uk/planning/grnbelt.htm.
 Grzegorz Rossa, Strategia prezydenta Stefana Starzyńskiego, 11/12/2006,
 http://www.eioba.pl/a/1ht7/strategia-prez-stefana-starzynskiego, https://t.co/GVPOzmcOGD 

http://www.eioba.pl/a/1ht7/strategia-prez-stefana-starzynskiego
https://t.co/GVPOzmcOGD
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Aerozol cząstek stałych

Aerozol cząstek stałych składający się na smog może być 
pochodzenia antropogennego, albo naturalnego. Z przypadkiem 
naturalnego pochodzenia cząstek stałych smogu mamy do czynienia 
np. w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL), zwłaszcza w Pekinie, 
gdzie jednym ze składników smogu, oprócz antropogennych, jest less. 
Chińczycy starają się stabilizować less wprowadzaniem roślin.
W Polsce udział cząstek stałych pochodzenia naturalnego w smogu 
jest tak mały, że może zostać pominięty. Można przyjąć, że wszystkie 
cząstki stałe w smogu są pochodzenia antropogennego.
Z wkładu w powstawanie smogu zasadnie można wykluczyć wielki 
przemysł. A to za sprawą pewnej hipotezy.

Less —nazwa polska — glinka nawiana — skała pochodzenia lodowcowego, ziarno krzemionki otoczone kalcytem.
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Hipoteza

W latach `70-ych ub. wieku w Europie miało miejsce ochłodzenie klimatu. Lata były 
chłodne. Było więcej opadów. Miało to negatywny wpływ na wegetację roślin 
uprawnych. Zmniejszyły się zbiory. Ta sytuacja trwała do lat `80-ych ub.w., kiedy to 
ochłodzenie ustąpiło.
Według jednej z hipotez przyczyną była emisja pyłów przez przemysł. Unoszące 
się w powietrzu ziarna pyłów przemysłowych zwiększyły albedo, większa część 
promieniowania słonecznego była przez ziarna pyłu odbijana w zewnętrzną 
przestrzeń kosmiczną, nie docierała ona do powierzchni Ziemi i nie brała udziału w 
jej podgrzewaniu.
Później w kominach zakładów przemysłowych zostały zainstalowane urządzenia 
(filtry) istotnie ograniczające emisję pyłów do atmosfery. Ponieważ takie filtry w 
kominach zakładów przemysłowych pracują i dzisiaj, można uznać, że wkład 
wielkiego przemysłu w smog jest znikomy i może nie być brany pod uwagę.

Albedo — współczynnik odbycia promieniowania elektromagnetycznego, stosunek energii promieniowania 
odbitego do energii promieniowania padającego



 Narodowy Instytut Studiów Strategicznych 7

Kto truje?

Największy wkład w Polsce w występowanie smogu mają: 
ogrzewanie mieszkań piecami na opał i motoryzacja. Przed 
wymianą tramwajów miejskich na nowe stare typy podrywały w 
powietrze wyschnięte i sproszkowane błoto zalegające na 
torowiskach.
Powodem dużej emisji cząstek stałych z indywidualnych pieców 
grzewczych jest bieda. Jest tak, że im paliwo tańsze, tym więcej 
emituje cząstek stałych. Dodatkowo ludzie oszczędzają na 
paliwie paląc w piecach śmieciami. Wśród nich znajdują się też i 
takie, które spalać można tylko w przystosowanych spalarniach. 
W warunkach zwykłego pieca rozkładają się termicznie na 
substancje szkodliwe dla zdrowia.
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Badania CBOS

Przyczyny smogu według badanych.

Aż 56 proc. badanych uważa, że zanieczyszczenie powietrza jest 
efektem spalin pochodzących z kotłów i pieców w gospodarstwach 
domowych. 21 proc. twierdzi, że źródłem smogu jest transport 
drogowy a 14 proc. wskazało na przemysł i energetykę.

44 procent badanych stwierdziło, że smog jest poważnym 
problemem ich okolicy, aż 19 procent, że to  bardzo poważny 
problem. 

CBOS zbadał, że problem dotyczy głównie mieszkańców dużych 
miast, Polski południowej - województw śląskiego oraz 
małopolskiego - oraz Mazowsza. 
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Jak widać z diagramu ponad jedna trzecia respondentów, rzadziej 
lub częściej sprawdza jakość powietrza w swojej okolicy, choć aż 64 proc. jest to obojętne.
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Kto emituje i jak walczyć 
ze smogiem?

● Kotły i piece emitentem smogu!

59 proc. respondentów wykorzystuje do ogrzewania, w swoich 
gospodarstwach domowych, przede wszystkim piece i kotły węglowe. Na 
wsi niemal wyłącznie korzysta się z pieców lub kotłów węglowych.  W 
miastach poniżej 100 tys. mieszkańców najliczniejsza grupa badanych – 
około 50% korzysta z  pieców lub kotłów węglowych.

● Jak walczyć ze smogiem?

Znakomita większość respondentów, bo w sumie 79 proc. w biedzie 
upatrywała przyczyny smogu i wnioskowała o dopłaty dla najuboższych do 
wymiany starych kotłów (44 proc.) i dopłaty do opału dla najuboższych (35 
proc.), ale także spora grupa badanych postulowała wsparcie dla 
wykorzystywania ekologicznych systemów grzewczych (29 proc.).
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Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) 
wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1–8 marca 2018 r. na liczącej 1092 osoby reprezentatywnej 

próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
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Jak się bronić przed smogiem wg TVN
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Smog jest bardzo szkodliwy dla zdrowia

W/g raportu smogowego Warsaw Enterprise Institute (WEI) rocznie w Polsce z powodu smogu 
umiera 40000 osób. To 14 razy więcej niż w wypadkach komunikacyjnych. 

W/g policji AD 2017 było 2831 zabitych w wypadkach drogowych.
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Jak obecnie próbuje się walczyć 
ze smogiem?

Teraz stosowanym przeciwdziałaniem jest: zmiana przepisów penalizująca 
spalanie substancji zakazanych, kontrole w mieszkaniach, badanie składu 
chemicznego spalin z kominów aparaturą analizującą podczepioną do dronów, 
dopłaty do wymiany pieca. Wszystkie w/w działania są mało skuteczne, gdyż 
nie rozwiązują podstawowej przyczyny — biedy — uniemożliwiającej zakup 
paliwa lepszej jakości o mniejszej emisyjności.
Należy zauważyć, że węglowodory (gaz, olej opałowy) przy dostatecznym 
dostępie do tlenu (zwłaszcza atmosferycznego) spalają się bez cząstek stałych. 
Składnikami spalin są: azot atmosferyczny niebiorący udziału w reakcjach,  — 
(para wodna, za wyjątkiem pieców kondensacyjnych),  — dwutlenek węgla,  — 
tlenki azotu. Te ostatnie są szkodliwe. Są odpowiedzialne za tzw. kwaśne 
deszcze, które m.in. niszczą lasy i życie w zbiornikach wodnych bez wymiany 
wody. 
Węglowodory obecnie oferowane w Polsce w większości pochodzą z importu i 
mają wysokie ceny utrudniające zastąpienie nimi obecnie spalane paliwa złej 
jakości i odpady.
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Państwo polskie nie dba o swoje 
największe bogactwo!

Podstawowym bogactwem każdego suwerennego 
państwa jest jego obywatel. Obywatel jest tym większym 
bogactwem dla państwa im jest zdrowszy, lepiej 
wykształcony i zamożny. Zbrodnią więc państwa na 
własnych zasobach i bogactwie jest trucie swoich 
obywateli i nie wspieranie ich działań w zakresie 
produkcji energii na własne potrzeby, bo to ich edukuje, 
czyni zdrowszymi i zamożniejszymi. Przyczynia się do 
likwidacji biedy, uniezależnienia się od zagranicznych 
dostawców oraz do spadku cen węglowodorów. 
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Jak pokonać smog, biedę i zostać 
szejkiem naftowym?

Czasy są mocno niepewne więc o niezależność 
energetyczną trzeba zadbać samemu. 
Prezentujemy więc genialnie prosty i tani system 
wytwarzania, domowym sposobem, gazu palnego 
i paliw płynnych z węgla na potrzeby własne i na 
sprzedaż. 

Roboczo nazwaliśmy go  SYSTEM ROSSA od 
nazwiska pomysłodawcy – Grzegorza Rossy.
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System Rossa

1. Znajdź złoże węgla.
2. Wykop do niego szyb (studnię) zagłębiający   się w miąższość złoża.

3. Znajdź złoże rudy darniowej  
4. Umieść rudę darniową w węglu.

5. Zamknij szyb i podpal.
6. Poczekaj na koniec przebiegu procesu i ostygnięcie produktów 

7. Eksploatuj produkty: gaz palny, paliwa płynne, żelazo gąbczaste, klinkier cementowy 
(żużel, nadaje się np. dobrze  na nawierzchnię drogi).

8. Możesz zainstalować wymiennik ciepła i pobierać energię cieplną procesu.
9. Opracuj zasady BHP dla Twojego stanowiska i przestrzegaj je.



 Narodowy Instytut Studiów Strategicznych 18

   To nie jest czarna magia

Potrzebną wiedzę zdobywa się w szkole podstawowej:

• Klasa czwarta: produkty uzyskiwane z drewna
• Klasa piąta: złoża węgla kamiennego, kopalnia węgla kamiennego

• Klasa szósta: proces dymarkowy, proces wielkopiecowy, ich analiza porównawcza
• Klasa siódma: sucha destylacja węgla kamiennego, koksowanie węgla, gaz miejski, generatory gazowe.



 Narodowy Instytut Studiów Strategicznych 19

Dlaczego mamy prawo to zrobić?

● Wszystkie dobra naturalne, dane nam przez Boga należą do każdego człowieka, nikt 
nawet państwo nie ma prawa ich zawłaszczać.

● Istniała konspiracyjna działalność wydawnicza. Nie wszystkie wydawnictwa podziemne 
były dotowane z Zachodu. Niektóre pracowały na własny rachunek i dawały utrzymanie.

● Na fali październikowej odnowy chłopi skolektywizowani przymusowo rozwiązali 
spółdzielnie rolnicze i odzyskali swoje ziemie. I nawet komuniści musieli to 
zaakceptować.

● Po Sierpniu `80 ludzie zajęli niektóre tereny miejskie i urządzili na nich ogródki działkowe. 
Po wybuchu wojny jaruzelskiej niektóre z tych działek zostały zlikwidowane. Ale nie 
wszystkie. Niektóre istnieją do dzisiaj.

● Rolnicy, bez wiedzy i zgody, metodą faktów dokonanych obsiewają grunty rolne 
pozostające w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych. 

● Ta technologia Rossa jest opracowana pro bono - wyłączność do praw majątkowych do 
niej nie jest chroniona prawnie. Ten, kto wdroży, nie zaciągnie z tego tytułu żadnych 
zobowiązań materialnych.
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Pozytywne, społeczne skutki wdrożenia

● Powstanie dużej grupy ludzi niezależnych finansowo,
● Osiągnięcie przez Polskę bezpieczeństwa energetycznego

i samowystarczalności w zaopatrzeniu w węglowodory,
● Możliwość eksportu węglowodorów zwłaszcza z produkcji 

przygranicznej,
● Znaczne obniżenie cen węglowodorów,
● Zaopatrzenie gospodarki w tanie surowce energetyczne

i chemiczne,
● Obniżenie kosztów produkcji,
● Silny bodziec pro rozwojowy.



 Narodowy Instytut Studiów Strategicznych 21

Uwagi techniczne

● Rysunki w prezentacji są poglądowe, schematyczne, proporcje nie są zachowane,
● Produkty procesu mogą być gorące. Ich dalsze użytkowanie może wymagać 

schłodzenia,
● Przedstawiony system jest najprostszy,
● Podziemne przetwarzanie złóż węgla jest technicznie łatwiejsze od produkowania 

smoły, dziegciu i węgla drzewnego z drewna,  
● Głównym produktem procesu jest tlenek węgla, CO,
● W wyprodukowanym gazie jest nieistotnie mało azotu, N,
● Do produkcji paliw płynnych trzeba użyć wodę, 
● Należy zachować szczególną ostrożność, jest bardzo duże zagrożenie: wybuchem, 

pożarem i zatruciem!
● Po wygaszeniu i zakończeniu eksploatacji produktów, przed przystąpieniem do 

wydobywania żelaza i cementu stanowisko trzeba bardzo dobrze przewentylować,
● Zlikwidowanie stanowiska pracującego jest bardzo trudne technicznie i kosztowne.
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Poszukiwania geologiczne 1

Poszukiwania oparte są na naukach takich, jak geologia, mineralogia, petrografia i paleontologia. Wiadomo z nich, 
że pewne minerały i kopaliny użyteczne występują w określonych formacjach geologicznych, np. węgiel na ziemiach 
polskich związany jest z karbonem. Znalezienie skamielin karbońskich daje prawdopodobieństwo znalezienia złóż 
węgla.

Wiadomo, że większość kruszców metali związanych jest z występowaniem skał magmowych, sól
z występowaniem skał osadowych, niektóre minerały występują wspólnie. Znajomość tych zależności, analiza budowy 
geologicznej terenu oraz badania prowadzone na powierzchni ziemi za pomocą prostych narzędzi geologicznych 
(młotka geologicznego, kompasu, lupy) mogą naprowadzić na ślad złoża minerału użytecznego.

Występowanie złoża kopaliny użytecznej może objawiać się obecnością odłamków minerałów użytecznych lub 
towarzyszących na powierzchni ziemi rys. 1. 

                                                             Rys 1. Odłamki rudy metali na zboczu sygnalizują obecność żyły.

Minerały użyteczne mogą powodować zabarwienie powierzchni ziemi, np. wychodnie rud żelaza objawiają się brązowym 
lub czerwonym pasem, białe naloty solne wskazują na złoża soli, siarka daje naloty żółte, miedź niebieskie lub zielone, 
cynk białe.
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Poszukiwania geologiczne 2

Pewne wskazówki może dawać roślinność rozwijająca się bujniej na podłożach bogatych w 
azot, fosfor lub potas, słabiej na glebach zawierających związki arsenowe lub piryty. Pewne rośliny 
związane są z występowaniem pewnych minerałów (fiołek cynkowy).

Wskazówką może być również obserwacja źródeł i wód powierzchniowych. Ich czerwone 
zabarwienie może świadczyć o obecności rud żelaza lub kruszców miedzi. Słony smak wody 
wskazuje na obecność złóż soli.

Złoża odporne na wietrzenie uzewnętrzniają się na powierzchni wypiętrzeniem w postaci wału lub 
garbu, łatwo wietrzejące —zagłębieniem terenu.

Cennych wskazówek dostarczają odsłonięcia warstw skalnych —naturalne (wąwozy, doliny 
rzeczne) lub sztuczne w postaci wykopów, tras drogowych, kolejowych, tuneli itp. (rys.2).

Rys. 2. Naturalne odsłonięcie różnych skał w wąwozie, przekrój pionowy poprzeczny

Źródło i zobacz więcej: http://www.czek.eu/strona%20eksploatacji/strona%20zaszyfrowana/02poszukiwanie%20i%20rozpoznawanie%20zloz.htm 

http://www.czek.eu/strona%20eksploatacji/strona%20zaszyfrowana/02poszukiwanie%20i%20rozpoznawanie%20zloz.htm


 Narodowy Instytut Studiów Strategicznych 24

Surowce. Pierwszy — węgiel brunatny

● Polska ma duże zasoby węgla brunatnego
● Węgiel brunatny występuje powszechnie, na prawie całym obszarze Polski.
● Mała soczewka węgla brunatnego, na której przykładzie przedstawiono zasadę działania technologii, jest uważana za niemającą znaczenia 

gospodarczego i nie jest uwzględniana w wykazach zasobów
● Znalezienie soczewki węgla brunatnego sposobem gospodarskim nie powinno przedstawiać większych trudności
● Oprócz węgla brunatnego można wykorzystać węgiel kamienny, ale jest go mniej i występuje rzadziej
● Użycie torfu może być utrudnione ze względu na konieczność przeprowadzenia procesu pod warstwą nadkładu górotworu o odpowiedniej 

miąższości i zagrożenie pożarem bardzo rozległym i bardzo trudnym do ugaszenia.

     Przekrój typowego złoża węgla brunatnego

Jacek Robert Kasiński, Potencjał zasobowy węgla brunatnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów złóż gubińskich i legnickich,
http://geoportal.pgi.gov.pl/css/powiaty/publikacje/wegiel_brunatny/Kasinski_potencjal_wegla_brunatnego.pdf

http://geoportal.pgi.gov.pl/css/powiaty/publikacje/wegiel_brunatny/Kasinski_potencjal_wegla_brunatnego.pdf
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Przekrój geologiczny przez typową soczewkę 
węgla brunatnego
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Surowce. Drugi – ruda darniowa 

● W Polsce zasoby rudy darniowej są szacowane na 513tys. ton
● W Polsce ruda darniowa występuje bardzo powszechnie
● Złoże rudy darniowej eksploatowane odpowiednio odnawia się w czasie od 1roku do 

10lat
● Można zakładać złoża rudy darniowej w miejscach, w których wcześniej nie 

występowała
● Do zakładania nowych złóż rudy darniowej szczególnie dobrze nadają się 

zdewastowane tereny poprzemysłowe
● Prowadzenie złoża rudy darniowej można łączyć z niektórymi formami działalności 

rolnej, turystycznej i wypoczynkowej
● Prowadzenie złoża rudy darniowej można łączyć z niektórymi przedsięwzięciami 

hydroinżynieryjnymi np. z ochroną przeciwpowodziową
● Oprócz hutnictwa i produkcji węglowodorów ruda darniowa ma wiele innych 

zastosowań
● Więcej na temat rudy darniowej, Mirosław Rutkowski, Żelazne łąki, Wiedza i Życie, 5-

2001,http://archiwum.wiz.pl/2001/01050500.asp, http://preview.tinyurl.com/5vln3yw
● W Internecie jest dużo informacji o rudzie darniowej.

http://grzegorz.rossa.salon24.pl/190197,powodzie-jak-zapobiegac
http://archiwum.wiz.pl/2001/01050500.asp
http://preview.tinyurl.com/5vln3yw
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Uwagi końcowe

Na stronie internetowej https://niss.org.pl/ znajduje się opis technologii wytwarzania 
węglowodorów będących tańszymi i lepszej jakości zamiennikami ropy naftowej
i gazu ziemnego. Rzeczona technologia nadaje się do masowej produkcji. Po 
wdrożeniu ceny gazu palnego i oleju opałowego spadną do poziomu, na którym będą 
mogły całkowicie wyprzeć obecne paliwa złej jakości i odpady.
Wyłączność do praw majątkowych do rzeczonej technologii nie jest  chroniona 
prawnie. Wdrożyć może każdy i wykorzystywać w swojej działalności gospodarczej. 
Wdrażający z tytułu wdrożenia nie zaciąga wobec nikogo żadnych zobowiązań 
materialnych. Może zatrzymać wyłącznie dla siebie wszystkie pożytki, które uzyska z 
wdrożenia.
Nie trzeba wymieniać obecnych pieców. Wystarczy w palenisku pieca zainstalować 
palnik. Najpierw to będzie palnik gazowy. Z czasem gaz palny będzie wypierany 
przez olej opałowy. Olej opałowy ma nad gazem palnym przewagi. Przede wszystkim 
jest bezpieczniejszy.

Zainstalowanie w obecnie istniejącym piecu palnika na węglowodory ma tę 
zaletę, że, oprócz tego, że jest tanie, skutecznie uniemożliwia spalanie w tym 
piecu czegokolwiek innego, bo to by zniszczyło palnik.
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Dodatek
Informacje o występowaniu na terytorium Polski małych 

soczewek węgla brunatnego

Na obecnym terytorium Polski najpowszechniejszą występującą formą węgla są małe 
soczewki. Nie są ujęte na żadnej mapie geologicznej. Nawet na najlepszych. Dotąd nie 
przypisywano im żadnego znaczenia gospodarczego. Jako jedyne gospodarcze wykorzystanie 
węgla wyobrażano sobie jego wydobycie ze złoża na powierzchnię ziemi: kamiennego — z 
kopalni głębinowych, brunatnego — odkrywkowych. Polska ma bardzo dobrze 
udokumentowane złoża węgla. Złoża węgla brunatnego są bardzo bogate. Stąd wykorzystanie 
małych soczewek węgla brunatnego sposobami dotychczasowymi jest nieopłacalne. Ich 
wykazywanie na mapach geologicznych nie miałoby odbiorcy. Stąd ich nie wykazywano. 
Jednak ostatnio coś zaczęło się zmieniać.

Podziemne zgazowywanie węgla w złożu proponował już Dymitr Mendelejew. Po długim 
czasie w końcu podziemne zgazowywanie węgla zaczęto badać i wdrażać. Najpierw węgiel 
kamienny. Podziemne zgazowywanie węgla kamiennego jest łatwiejsze, bo jest 
bezpieczniejsze ze względu na jego głębsze zaleganie (na świecie są miejsca płytszego 
zalegania węgla kamiennego umożliwiające opłacalność jego wydobywania metodą 
odkrywkową). Wyjątkiem jest Angren w Uzbekistanie, gdzie złoże węgla brunatnego leżące na 
głębokości 130÷300m zaczęto zgazowywać AD 1961. Po węglu kamiennym przystąpiono do 
badania możliwości podziemnego zgazowywania złóż węgla brunatnego. 
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Informacje o występowaniu na terytorium Polski małych 
soczewek węgla brunatnego

Pojawiły się trudności. Węgiel brunatny zalega płycej. Istnieje 
większe zagrożenie nieszczelnością. Złoża węgla brunatnego 
rozpatrywane do zgazowywania są bardzo duże. Nie mogą być 
procesowane w całości. Proces zgazowywania węgla jest bardzo 
trudny do kontrolowania, zwłaszcza wygaszenia. W przypadku 
procesowania części złoża produkty (gaz) rozpraszają się po 
części nieprzeprocesowanej, wydajność jest mała.

Tych wszystkich trudności nie ma w przypadku małej soczewki 
węgla brunatnego. Można ją przeprocesować w całości, w krótkim 
czasie. Produkty pozostają w jednym miejscu i są szybko dostępne 
do wykorzystania gospodarczego.
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Informacje o występowaniu na terytorium Polski małych 
soczewek węgla brunatnego

Porównanie dotychczasowych technologii podziemnego zgazowywania węgla 
z technologią przedmiotową:
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Informacje o występowaniu na terytorium Polski małych 
soczewek węgla brunatnego

Wyobrażenie podziemnego procesowania węgla jest zdeterminowane przez 
doświadczenie. Ropa naftowa i gaz ziemny, surowce, które podziemne procesowania 
węgla wypiera, są importowane w dużych ilościach przez państwo i dystrybuowane 
centralnie. Podobnie wydobywany jest węgiel kamienny i brunatny. Stąd powstaje błędne 
mniemanie, że tak samo musi być z podziemnym procesowaniem węgla. To nie jest 
prawdą.

Produkty podziemnego procesowania węgla nie muszą być wytwarzane punktowo
w dużych ilościach i dystrybuowane centralnie. W końcu i tak trafiają do odbiorców 
drobnych i rozproszonych. Małe soczewki węgla brunatnego występują na prawie całej 
powierzchni Polski i są rozłożone bardzo równomiernie. W pobliżu prawie każdego 
konsumenta węglowodorów znajdują się małe soczewki węgla brunatnego.

Teraz pozostaje tylko udowodnić, że tak jest. Tylko, jak to zrobić, skoro, nawet, jeżeli małe 
soczewki węgla brunatnego zostały przez geologów odkryte, to nie zostały zaznaczone na 
żadnej mapie geologicznej?

Wiarygodnie dowód można przeprowadzić pokazując procesy, na których skutek małe 
soczewki węgla brunatnego powstały.
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Informacje o występowaniu na terytorium Polski małych 
soczewek węgla brunatnego

Przed plejstocenem, epoką lodowcową, starszą epoką czwartorzędu (ery kenozoicznej), trwającą od
2 mln do 10 tys. lat temu większą część współczesnego terytorium Polski pokrywało morze. Nad 
powierzchnię wystawały, zwłaszcza: Karpaty, Sudety, Pogórze Karpackie, Przedgórze Sudeckie, Góry 
Świętokrzyskie, Wyżyna Górnośląska, Jura Krakowsko-Częstochowska, Góry Pieprzowe, Wyżyna 
Lubelska. Morze zostało zapełnione materiałem skalnym przytransportowanym ze Skandynawii przez 
lodowce.

Lodowce tworzyły się ze śniegu opadłego na góry skandynawskie (fałdowanie hercyńskie; skały, 
zwłaszcza wylewne). Po utworzeniu się odpowiednio grubej warstwy i zwiększeniu się ciśnienia śnieg 
zamieniał się w lód. Lodowce schodziły w dół dolinami lodowcowymi. Wmrożone w dno i boki lodowca 
głazy, zwłaszcza granitowe, działały, jak noże. Ze ścian i z dna doliny lodowcowej zdzierały materiał 
skalny, który dostawał się do wnętrza lodowca i był transportowany na południe.

Lód w lodowcu nie jest bryłą sztywną. Lodowiec ma dużą grubość. Stąd w jego wnętrzu panuje duże 
ciśnienie. Pod wpływem ciśnienia lód staje się plastyczny, a nawet może przejść do fazy płynnej w 
temperaturze poniżej 0°C. Różne części lodowca przemieszczają się z różnymi szybkościami. Szybkość 
przemieszczania się zmienia się płynnie. Materiał skalny transportowany w miąższości lodowca trze o 
siebie nawzajem i się rozdrabnia. Lodowiec w ruchu działa, jak młyn. W drodze od powstania do końca 
przemieszczania się powstaje całe spektrum frakcji, od głazów narzutowych do pyłu tak drobnego, że 
suchy może utrzymywać się w powietrzu. Frakcje najdrobniejsze tworzą skały najbardziej 
nieprzepuszczalne, zwłaszcza: gliny, iły.
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Informacje o występowaniu na terytorium Polski małych 
soczewek węgla brunatnego

Było więcej niż jedno zlodowacenie. Pomiędzy zlodowaceniami występowały interglacjały trwające od 
kilkunastu do dwudziestu kilku tysięcy lat. Obecnie żyjemy w około połowie interglacjału. Za od kilka do 
kilkunastu tysięcy lat nastąpi kolejne zlodowacenie.

Kiedy zlodowacenie się kończyło, lód topniał, woda spływała, część materiału skalnego przytransportowanego 
przez lodowiec spływała z wodą, a większość zostawała na miejscu. Miejsca, gdzie było morze wypełniały się, 
wznosiły i stawały lądem. Po zaniku morza i powstaniu lądu zlodowacenia zachodziły dalej i lodowce 
przynosiły następny materiał skalny. Stąd większość obszaru współczesnej Polski stanowią formacje 
geologiczne polodowcowe.

Lodowiec nie topi się jednolicie. Lodowiec przychodzi już popękany. Szczeliny są cechą każdego lodowca. 
Kiedy lodowiec zaczyna się topić, jego spękanie jeszcze się powiększa. Lodowiec dzieli się na bryły lodu, 
pomiędzy którymi są przerwy. Na użytek niniejszego tekstu można to porównać do kry na rzece.

Bryła lodu topi się od góry. Woda (lód) ma bardzo duże ciepło topnienia. Jedynym źródłem energii cieplnej 
jest promieniowanie słoneczne. Ciepło powietrza możemy pominąć. Dlatego topnienie lodu zachodzi powoli. 
Lód topiąc się uwalnia zawarty w nim materiał skalny. Ponieważ pod nim wciąż znajduje się bryła 
niestopionego lodu, uwolniony materiał skalny może tylko spływać na zewnątrz wzdłuż ścian bocznych bryły 
lodu. Ponieważ topnienie lodu jest powolne, odpływająca woda zabiera ze sobą stosunkowo niewiele 
materiału skalnego. Większość materiału skalnego osadza się wokół podstawy bryły lodu. Po stopieniu się 
bryły lodu do wysokości poziomu gruntu woda ze stopienia reszty bryły lodu pozostaje w zagłębieniu. 
Zagłębienie tworzy się, bo materiału skalnego spływającego na zewnątrz jest więcej niż opadającego na dno. 
Powstaje zbiornik wodny.
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Informacje o występowaniu na terytorium Polski małych 
soczewek węgla brunatnego

W ten sposób powstaje większość jezior. Oprócz nich są jeszcze jeziora rynnowe powstałe na skutek 
przecięcia gruntu jęzorami lodu.

Na tereny po stopnieniu lodu wchodzi roślinność. Także wodna i bagienna. Wszystkie zbiorniki wodne 
eutrofizacją — zarastają roślinnością. Brzegi zbiorników wodnych porastają szuwary. Szczątki roślinne 
unoszą się na powierzchni wody. Na nie padają następne. Sczepiają się. Tworzą podłoże, na którym 
rosną inne rośliny. Ich korzenie wzmacniają warstwę. Od brzegów w kierunku środka zbiornika wodnego 
nasuwają się warstwy szczątków roślinnych porośnięte żywą roślinnością. Niektóre odrywają się, tworząc 
pływające wyspy. Z czasem zbiornik wodny pokrywa się jednolitą warstwą. Tworzy się bagno. Wysiewają 
się nasiona roślin wiatrosiewnych i ptaki przynoszą nasiona innych roślin drzewiastych. Na kożuchu 
szczątków roślinnych wyrastają drzewa. Kiedy ciężar drzewa przekracza wytrzymałość kożucha, 
przerywa go i wpada do wody. Z czasem wytrzymałość kożucha zwiększa się i do wody wpadają coraz 
większe drzewa. Zbiornik wodny wypełnia się całkowicie szczątkami roślinnymi, zwłaszcza drzew. Woda 
nie ma dostępu tlenu atmosferycznego. Rozkład szczątków roślinnych jest znacznie spowolniony. 
Zachodzi, zwłaszcza fermentacja gnilna z udziałem bakterii beztlenowych i wydzielaniem metanu. 
Powstaje torfowisko.

Po zakończeniu interglacjału następny lodowiec zamienia torfowiska w węgiel brunatny. Można 
spodziewać się tylu warstw (nieciągłych) złóż węgla brunatnego, ile było zlodowaceń po wypełnieniu 
morza. Niektóre lodowce niszczą warstwę materiału skalnego przytransportowaną przez poprzednika i 
niektóre złoża węgla brunatnego zazębiają się.
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Informacje o występowaniu na terytorium Polski małych 
soczewek węgla brunatnego

Czasy współczesne są bardzo podobne do czasów, w których tworzyły się złoża węgla brunatnego. Stąd 
możemy skorzystać z naszego doświadczenia. Jeżeli pominiemy działalność człowieka, zwłaszcza 
eksploatację torfu i oczyszczanie eutrofizowanych zbiorników wodnych, to do końca obecnego interglacjału 
wszystkie zbiorniki wodne zeutrofizują i lodowiec, który przyjdzie w przyszłości, zamieni je w węgiel 
brunatny. Stąd węgiel brunatny jest źródłem energii odnawialnej.

Wielkość złoża węgla brunatnego zależy od wielkości eutrofizowanego zbiornika wodnego, a jego wielkość 
od wielkości bryły lodu powstałej z rozpadu lodowca. Pękanie lodowca podlega rozkładowi 
statystycznemu. Najwięcej powstało małych brył lodu. Stąd najpowszechniejszą postacią złoża węgla 
brunatnego jest mała soczewka węgla brunatnego. Powszechność, masowość i równomierność 
występowania małej soczewki węgla brunatnego na terenie Polski jest dowiedziona przez to, że prawie 
całe obecne terytorium Polski było pokryte lodem. Ten lód mógł ustąpić tylko w jeden sposób, przejściowo 
tworząc zbiorniki wodne. Gdyby te zbiorniki wodne nie były małe, to teraz cała Polska wyglądałaby, jak 
Pojezierze Mazurskie.

Obecnie małe zbiorniki wodne występują bardzo rzadko, dlatego że najszybciej zeutrofizowały. Większość 
z nich występowała tak dawno, że nie mamy przekazów historycznych. Bardzo duża część powierzchni 
Polski to torfowiska. Nie wszystkie torfowiska sięgają powierzchni. Po ustąpieniu lodowca klimat był bardzo 
suchy. Opady były bardzo małe. Była bardzo mała cyrkulacja wody. Wiele lodowców jeszcze nie stopniało i 
nie uwolniło wody do obiegu. Dużą część powierzchni Polski stanowiły piaszczyste wydmy 
przemieszczane przez wiatr. Ten piasek zasypywał torfowiska. Ten krajobraz zachował się w Puszczy 
Kampinoskiej, obok bagien występują piaszczyste wydmy, które je zasypują.



 Narodowy Instytut Studiów Strategicznych 36

Informacje o występowaniu na terytorium Polski małych 
soczewek węgla brunatnego

Przeciętny człowiek rzadko zdaje sobie sprawę z powszechności występowania w 
Polsce torfowisk. Chyba najczęściej, kiedy wiosną, na skutek wypalania traw zajmują się 
torfowiska i dymy z ich pożarów utrudniają i uniemożliwiają poruszanie się po drogach.

Znacznie częściej z torfowiskami mają do czynienia fachowcy, zwłaszcza budowlańcy. 
Bardzo dużo gruntów nie nadaje się pod zabudowę, bo są torfowe. Powszechność 
występowania torfowisk dowidzi powszechności występowania złóż węgla brunatnego. 
Typowe rozmiary torfowisk odpowiadają typowym rozmiarom złóż węgla brunatnego.

Złóż węgla brunatnego zasadnie można spodziewać się na wszystkich terenach, na 
których znajdują się formacje polodowcowe. Ale nie tylko. Węgiel brunatny jest 
wszędobylski. Występuje też na zapadlisku przed karpackim Według niepotwierdzonej 
informacji węgiel brunatny występuje w niektórych miejscach Gór Świętokrzyskich na 
głębokości 600m.

Pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków przedmiotową technologią można 
procesować torfowiska. W tym celu torfowisko należy przykryć warstwą gruntu
o odpowiedniej miąższości w celu wytworzenia odpowiedniego ciśnienia i uszczelnienia.
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Motto 

Wielkie działa powstają w wyniku 

działań niepozornych i prostych.
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