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Zagadnienia wielkoœci produkcji i jakoœci wêgla
w planach rozwojowych Lubelskiego Wêgla
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STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono obecne zasoby wêgla w obszarze górniczym kopalni
Lubelski Wêgiel Bogdanka S.A., wskazuj¹c na potrzebê zwiêkszenia obszaru górniczego
poprzez przy³¹czenie czêœci obszaru K-3 po³o¿onego na po³udniu kopalni. Zwi¹zane jest to
podjêt¹ inwestycj¹ polegaj¹c¹ na budowie trzeciego pola Stefanów na bazie szybów 2.1 i 2.2
po wstrzymanej budowie kopalni K-2. Szyby te by³y zatopione przez ponad 15 lat i obecnie
jeden z nich jest ju¿ udro¿niony. Inwestycja ta pozwoli na zwiêkszenie zdolnoœci wydobyw-
czej kopalni do oko³o 10 mln ton rocznie, a tak¿e udostêpnienie zasobów wêgla koksuj¹cego
typu 34 w pok³adach 389 i 391.

S£OWA KLUCZOWE: wêgiel kamienny, Lubelskie Zag³êbie Wêglowe, eksploatacja podziemna, jakoœæ
wêgla, kopalnia Bogdanka, rozbudowa kopani

Wprowadzenie

W roku bie¿¹cym 2005 Lubelski Wêgiel Bogdanka S.A. obchodzi jubileusz 30 lat
istnienia. W lutym 1975 roku powo³ane zosta³o, bowiem przedsiêbiorstwo pañstwowe
o nazwie Kopalnie Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego w budowie, którego celem by³a
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budowa kopalñ na LubelszczyŸnie, a którego jesteœmy nastêpc¹. Na przestrzeni tych 30 lat,
zmienia³a siê nazwa przedsiêbiorstwa: przypomnijmy, ¿e by³o Lubelsko-Che³mskie Gwa-
rectwo Wêglowe, przedsiêbiorstwo pañstwowe KWK Bogdanka, czy poprzednio KWK
Bogdanka S.A. Od marca 2001 roku, chc¹c byæ lepiej identyfikowalny z regionem, kopalnia
przyjê³a obecn¹ nazwê Lubelski Wêgiel Bogdanka S.A. Mimo podejmowanych od kilku ju¿
lat prób prywatyzacji, aktualnie jest to nadal spó³ka z 96 % udzia³em w³asnoœci Skarbu
Pañstwa.

Kopalnia Bogdanka jest jedyn¹ w Polsce kopalni¹ eksploatuj¹c¹ z³o¿e Lubelskiego
Zag³êbia Wêglowego (z³o¿e to eksploatowane jest równie¿ za granic¹ wschodni¹ na Wo-
³yniu na Ukrainie). Wprawdzie plany budowy w bardzo krótkim czasie 7 kopalñ o wydo-
byciu 25 mln ton wêgla rocznie, pochodz¹ce z lat siedemdziesi¹tych, nie zosta³y nigdy
zrealizowane, ale kopalnia Bogdanka uzyskuj¹c od 10 ju¿ lat dodatni wynik finansowy,
udowodni³a, ¿e rozwój wydobycia wêgla w tym zag³êbiu, w przysz³oœci jest mo¿liwy.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e poza kopalni¹ Bogdanka (K-1) rozpoczêta by³a równie¿ budowa
drugiej kopalni LZW, tj. kopalni K-2 w Stefanowie. Wstrzymanie budowy tej kopalni
nast¹pi³o w lutym 1988 roku, w chwili, gdy wykonane zosta³y dwa szyby 2.1 i 2.2; pierwszy
zg³êbiony do docelowej g³êbokoœci 1018 m, a drugi do poziomu wydobywczego 990 m.
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Rys. 1. Widok wie¿y szybowej szybu 2.2 w Stefanowie

Fig. 1. Tower on the shaft 2.2 in Stefanów



Poza tym wykonane zosta³o czêœæ obiektów na powierzchni kopalni. Maj¹tek po zlikwi-
dowanej kopalni K-2, Bogdanka otrzyma³a od Skarbu Pañstwa jakby „za darmo”, ale by³ to
od ponad 15 lat maj¹tek nieproduktywny, wymagaj¹cy ponoszenia znacznych nak³adów na
jego zabezpieczenie i utrzymanie. Dla obni¿enia tych kosztów wykonane ju¿ szyby zosta³y
zatopione, a naturalny poziom wody utrzymywa³ siê na g³êbokoœci oko³o 170 m poni¿ej
poziomu terenu.

Podejmowane przez kopalniê Bogdanka obecne plany rozwojowe, zwi¹zane s¹ z budow¹
trzeciego pola, tj. pola Stefanów, obok dwóch istniej¹cych ju¿ pól: Bogdanka (rejon szybów
g³ównych) i Nadrybie. Pole Stefanów pozwoli wykorzystaæ dotychczas nieproduktywny
maj¹tek po kopalni K-2, a w szczególnoœci szyby 2.1 i 2.2, zwiêkszyæ zdolnoœæ wydobywcz¹
kopalni i stworzyæ podstawy do dalszego obni¿enia kosztów jednostkowych jednej tony
wêgla wydobywanego w Lubelskim Zag³êbiu Wêglowym.

Widok wie¿y szybowej szybu 2.2 w Stefanowie przedstawia fotografia na rysunku 1.

Obszar górniczy, zasoby i charakterystyka z³o¿a

Kopalnia Lubelski Wêgiel Bogdanka S.A. aktualnie prowadzi eksploatacjê w granicach
obszaru górniczego Puchaczów IV o powierzchni 57 km2. W granicach tego obszaru
z poœród 18 pok³adów bilansowych z³o¿a znajduj¹cych siê pod nadk³adem o gruboœci od
650 do 730 m, do eksploatacji wytypowane jest 8 pok³adów (pok³ady przemys³owe).
Aktualnie eksploatacja prowadzona jest tylko w obrêbie pok³adów 382 i 385/2.

Zasoby przemys³owe kopalni w tych dwóch pok³adach wynosz¹ 330 mln ton, a zasoby
operatywne 255 mln ton.

Charakterystyka pok³adów obecnie eksploatowanych przez Lubelski Wêgiel Bogdanka
S.A. jest nastêpuj¹ca:

Pok³ad 382. Pok³ad sta³y w pó³nocnej i œrodkowej czêœci obszaru. Mi¹¿szoœci pok³adu
zmieniaj¹ siê od 2,00–2,60 m w pó³nocno-zachodniej czêœci do 2,2–3,20 m we wschodniej
czêœci z³o¿a. W pó³nocno-wschodnim naro¿niku z³o¿a mi¹¿szoœæ pok³adu wynosi 1,30 m.
Redukcja ta jest wynikiem odejœcia dolnej ³awy pok³adu na odleg³oœæ wynosz¹c¹ 1,80 m.
Najni¿sze mi¹¿szoœci — poni¿ej 1,20 m pok³ad osi¹ga w po³udniowej czêœci swego wy-
stêpowania, w tej te¿ czêœci udokumentowany zosta³ jako pozabilansowy.

Podstawowe parametry jakoœciowe:
� typ wêgla — 31, 32, 33,
� zawartoœæ popio³u [%] — od 5,71 do 38,47, œrednio 13,12,
� wartoœæ opa³owa [kJ/kg] — od 17 107 do 28 419, œrednio 26 427,
� siarka ca³kowita [%] — od 0,72 do 2,16, œrednio 1,40.

Pok³ad 385/2. Jest to jeden z najbardziej regularnych i najbardziej zasobnych pok³adów
wystêpuj¹cych w obrêbie pola górniczego Lubelskiego Wêgla Bogdanka S.A. Charak-
teryzuje siê mi¹¿szoœci¹ od 0,90 m do 2,25 m, œrednio 1,55 m. Najwiêksze mi¹¿szoœci pok³ad
osi¹ga w centralnej i zachodniej czêœci obszaru górniczego.
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Podstawowe parametry jakoœciowe:
� typ wêgla — 32, 33, 34,
� zawartoœæ popio³u [%] — od 3,59 do 35,19, œrednio 8,37,
� wartoœæ opa³owa [kJ/kg] — od 19 878 do 30 226, œrednio 25 972,
� siarka ca³kowita [%] — od 0,52 do 2,72, œrednio 1,11.

Kopalnia Bogdanka zamierza podj¹æ dzia³ania dla powiêkszenia obecnego obszaru
górniczego kopalni w kierunku po³udniowym, poprzez przy³¹czenie czêœci obszaru K-3,
którego zasoby bêdzie mo¿na udostêpniæ i eksploatowaæ w oparciu o szyby w polu Ste-
fanów. W obszarze tym szczególnie interesuj¹ce s¹ pok³ady 389 i 391.

Pok³ad 389. Pok³ad wystêpuje na ca³ym obszarze kopalni, przy czym mi¹¿szoœæ bilan-
sow¹ wykazuje na powierzchni 35 km2. Najlepsze parametry ze wzglêdu na gruboœæ pok³ad
posiada w po³udniowo-zachodniej i w po³udniowej czêœci obszaru górniczego.

Podstawowe parametry jakoœciowe:
� typ wêgla — 32.2, 33, 34.1,
� gruboœæ pok³adu — od 0,55 do 2,40 m, œrednio 1,18 m,
� zawartoœæ popio³u [%] — od 3,03 do 25,57, œrednio 10,72,
� wartoœæ opa³owa [kJ/kg] — od 22 860 do 31 311, œrednio 27 695,
� siarka ca³kowita [%] — od 0,27 do 2,53, œrednio 1,45.
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Rys. 2. Obecny obszar górniczy kopalni Bogdanka oraz planowany do przy³¹czenia

Fig. 2. Planned increase of Bogdanka mining area



Pok³ad 391. Pok³ad wykazuj¹cy mi¹¿szoœæ bilansow¹ prawie na ca³ym obszarze ko-
palni — 55 km2. Najwiêksze gruboœci stwierdzono w filarze szybowym dla szybów w Ste-
fanowie — 2,63 m oraz w czêœci centralnej — 2,40m, w czêœci po³udniowo-zachodniej —
2,30 m i w po³udniowej — 2,54 m.

Podstawowe parametry jakoœciowe:
� typ wêgla — 32.1, 32.2, 33, 34.1, 34.2,
� gruboœæ pok³adu — od 0,90 do 2,63 m, œrednio 1,60 m.
� zawartoœæ popio³u [%] — od 2,36 do 18,11, œrednio 8,17,
� wartoœæ opa³owa [kJ/kg] — od 17 255 do 31 315, œrednio 28 796,
� siarka ca³kowita [%] — od 0,43 do 2,94, œrednio 1,24.

Zasoby wêgla koksuj¹cego typu 34 w dwóch wymienionych pok³adach w planowanym
do przy³¹czenia obszarze wynosz¹ oko³o 57 mln ton.

Obecny obszar górniczy kopalni Bogdanka oraz planowany do przy³¹czenia przedsta-
wiono na rysunku 2.

Wielkoœæ wydobycia i udzia³ w rynku

W rejonie Bogdanka pok³ad 382 udostêpniony jest z poziomu 922 m, a pok³ad 385/2
z poziomu 960 m. W rejonie Nadrybie z kolei pok³ady te udostêpnione s¹ odpowiednio
z poziomu 864 m i z poziomu 910 m.

Roboty eksploatacyjne prowadzone s¹ jednoczeœnie w pok³adzie 382 i 385/2 w rejonie
Bogdanki i Nadrybia. Pok³ad 382 wybierany jest w pó³nocnej czêœci obszaru górniczego
kopalni, a pok³ad 385/2 w czêœci centralnej pomiêdzy filarami ochronnymi dla szybów
(pole V). Aktualnie prowadzone s¹ roboty przygotowawcze dla rozpoczêcia eksploatacji
tego pok³adu w czêœci po³udniowo-zachodniej (pole IV). Uruchomienie pierwszej œciany
w tym polu planowane jest na prze³om listopada i grudnia 2005 r.

Eksploatacja prowadzona jest systemem œcianowym „od pola”, z zawa³em stropu i rów-
noczesn¹ likwidacj¹ chodników przyœcianowych wraz z postêpem œciany. Œciany o d³ugoœ-
ciach od 250 do 300 m i wybiegach rzêdu 2000–3000 m wyposa¿one s¹ w wysokowydajne
zmechanizowane kompleksy œcianowe odpowiednio dobrane do parametrów pok³adów
i warunków geologiczno-górniczych.

Wydobycie kopalni na poziomie oko³o 23 500 ton/dobê (oko³o 16 500 t/dobê wêgla
handlowego) uzyskiwane jest z robót przygotowawczych (10–15%) i z dwóch równoczeœnie
czynnych œcian. Tylko w okresie przezbrajania czynna jest trzecia œciana. Eksploatacja
d³ugimi œcianami pozwala na uzyskiwanie wysokiej koncentracji wydobycia i wydajnoœci
pracy.

Eksploatacjê wêgla kopalnia Bogdanka rozpoczê³a w listopadzie 1982 roku, uruchomie-
niem pierwszej œciany badawczej o wydajnoœci 800 ton/dobê. Znacz¹cy rozwój wydobycia
nast¹pi³ od roku 1988, kiedy to oddano do eksploatacji szyb wydobywczy S.1.3, wypo-
sa¿ony w wyci¹g skipowy. Aktualnie kopalnia Bogdanka posiada ustabilizowan¹ wielkoœæ
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produkcji, która limitowana jest zdolnoœci¹ wydobywcz¹ szybu skipowego oraz wydaj-
noœci¹ zak³adu przeróbki mechanicznej wêgla. W 2004 roku wielkoœæ produkcji by³a
rekordowa i wynios³a 7,0 mln ton wêgla surowego oraz 5,4 mln ton wêgla handlowego.
Wielkoœæ produkcji wêgla, w kopalni Bogdanka, w ca³ym okresie prowadzenia eksploatacji
od roku 1882 przedstawia histogram na rysunku 3.

Udzia³ wydobycia wêgla z Bogdanki w ca³kowitej produkcji wêgla w Polsce niez-
nacznie, ale systematycznie roœnie, g³ównie poprzez spadek produkcji ca³kowitej i w roku
2004 wyniós³ oko³o 5,5%. Udzia³ wêgla z Bogdanki w ca³kowitej produkcji wêgla w Polsce
od roku 1990 przedstawia wykres na rysunku 4.
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Rys. 3. Wielkoœæ wydobycia brutto i netto w kopalni Bogdanka

Fig. 3. The output of coal in Bogdanka Mine since 1982 to 2004
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Rys. 4. Udzia³ wêgla z Bogdanki w ca³kowitej produkcji wêgla w Polsce

Fig. 4. The percentage of a coal from Bogdanka Mine in the total production of coal in Poland since 1990 to 2004



Kopalnia Bogdanka zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemys³owych, zlokali-
zowanych we wschodniej i pó³nocno-wschodniej Polsce, gdzie z uwagi na odleg³oœæ wstê-
puj¹ znaczne oszczêdnoœci na transporcie wêgla. Rynek odbiorców jest ustabilizowany,
a sprzeda¿ realizowana jest g³ownie w oparciu o umowy wieloletnie. W ca³ym okresie eks-
ploatacji od roku 1982 kopania Bogdanka wydoby³a ponad 60 mln ton wêgla. Uruchomienie
pola Stefanów pozwoli na zwiêkszenie zdolnoœæ wydobywcz¹ do 40 tys. ton na dobê, a rocz-
n¹ do oko³o 10 mln ton. Udzia³ w rynku wêgla z LZW mo¿e zwiêkszyæ siê nawet do 10%.

Parametry jakoœciowe produkowanego wêgla

Aktualnie eksploatowany wêgiel przez kopalniê Lubelski Wêgiel Bogdanka S.A. to
wêgiel energetyczny g³ównie typu 32. Wêgiel handlowy dostarczany jest odbiorcom posiada
parametry jakoœciowe zgodne z zamówieniami. Dla zapewnienia w³aœciwych parametrów
wêgla istnieje w kopalni system kontroli zarówno wêgla surowego pod ziemi¹ jak i wêgla
handlowego. Kolejne etapy kontroli jakoœci urobku wêglowego i wêgla handlowego to:
1. Kontrola jakoœci urobku wychodz¹cego z poszczególnych œcian — systemy elektro-

niczne RODOS zainstalowane s¹ na przenoœnikach odstawy urobku.
2. Kontrola jakoœci nadawy na Zak³ad Mechanicznej Przeróbki Wêgla — systemy elektro-

niczne SYSKON zainstalowane s¹ na przenoœnikach taœmowych.
3. Kontrola jakoœci wêgla handlowego:

a) system elektroniczny SYSKON zainstalowany na przenoœniku taœmowym transportu-
j¹cym mia³ handlowy na zwa³y lub do zbiornika mia³u,

b) system elektroniczny SYSKON zainstalowany na taœmie za³adowczej mia³u na wagony,
c) automatyczny system do pobierania prób mia³u ³adowanego na wagony,
d) rêczne pobieranie prób orzecha i groszku z przesypu do zbiorników,
e) analiza prób wêgla handlowego w laboratorium:

� oznaczanie wilgoci przemijaj¹cej - metod¹ suszarkow¹,
� oznaczanie wilgoci higroskopijnej, zawartoœci popio³u, czêœci lotnych metod¹

suszarkow¹ oraz wdra¿any bêdzie termograwimetr TGA firmy LECO,
� oznaczanie zawartoœci siarki i wêgla pierwiastka za pomoc¹ analizatora SC 144

firmy LECO,
� oznaczanie wartoœci opa³owej, kalorymetry firmy LECO.

Oferta handlowa kopalni Bogdanka obejmuje dwa sortymenty wêgla:
1. Sortymenty grube:

� wêgiel orzech klasa 27/08/12 — ok. 5% ca³kowitej produkcji,
� wêgiel groszek klasa 27/07/12 — ok. 5% ca³kowitej produkcji.

2. Mia³y wêglowe MIIA (stanowi¹ oko³o 90% ca³kowitej produkcji wêgla) w klasach:
� mia³ wêglowy klasa 20/25/12,
� mia³ wêglowy klasa 21/23/12,
� mia³ wêglowy klasa 22/18/12.
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Poszczególne sortymenty handlowe charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi parametrami:
� mia³ wêglowy w klasach: 22/18/12, 21/23/12 i 20/25/12:

� wartoœæ opa³owa — 20–23 MJ/kg,
� zawartoœæ popio³u — 17–25%,
� zawartoœæ siarki — 1,0–1,2%,
� granulacja — 0–20 mm,
� wilgotnoœæ ca³kowita — do 12,0%.

� groszek klasy 20/07/12:
� wartoœæ opa³owa — >27 MJ/kg,
� zawartoœæ popio³u — do 7%,
� zawartoœæ siarki — do 1,2%,
� granulacja — 16,5–31,5 mm,
� wilgotnoœæ ca³kowita — do 8,5%

� orzech klasy 27/08/12:
� wartoœæ opa³owa — >27 MJ/kg,
� zawartoœæ popio³u — do 8%,
� zawartoœæ siarki — do 1,2%,
� granulacja — 25–80 mm,
� wilgotnoœæ ca³kowita — do 8,0%.
Prognoza produkcji i sprzeda¿y wêgla do roku 2010 zak³ada sta³y poziom — 5,3 mln ton.

Wed³ug aktualnego rozeznania potrzeb odbiorców najwiêksze zapotrzebowania dotyczyæ
bêd¹ mia³u w dwóch klasach:
� mia³ klasy 21/22/12 — oko³o 3140 tys. ton (oko³o 60% produkcji),
� mia³ klasy 20/23/12 — oko³o 1500 tys. ton (oko³o 28% produkcji).

Pozosta³e sortymenty i klasy mia³owe stanowiæ bêd¹ wiêc tylko 12% produkcji.
Po roku 2010 po zwiêkszeniu zdolnoœci produkcyjnych kopalni, mo¿liwe bêd¹ istot-

niejsze zmiany w zakresie sprzeda¿y, zw³aszcza, ¿e eksploatacja obejmie inne odmiany
wêgla, w tym typu 34 — wêgla koksuj¹cego.

Wed³ug przeprowadzonej prognozy do roku 2020 jakoœæ urobku bêdzie doœæ stabilna.
Wspó³czynnik wydobycia netto do wydobycia brutto wahaæ siê bêdzie od 0,76 do 0,83,
œrednio 0,79.

Rozbudowa zdolnoœci wydobywczej kopalni

Dla zapewnienia d³ugoterminowej perspektywy dzia³alnoœci produkcyjnej kopalni niez-
bêdne jest podjêcie dwóch dzia³añ:
� udostêpnienie i eksploatacja pok³adów 389 i 391,
� rozszerzenie obszaru górniczego kopalni o czêœæ zlokalizowanego na po³udniu ob-

szaru K-3.
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Znacz¹ca czêœæ zasobów tych pok³adów zlokalizowana jest w czêœci po³udniowej ob-
szaru górniczego kopalni oraz na obszarze K-3, dlatego te¿ uzasadnione jest przeniesienie
wydobycia dla tej czêœci z³o¿a z Bogdanki do Stefanowa. Bior¹c pod uwagê perspektywê
wzrostu wielkoœci sprzeda¿y wêgla, racjonalne jest stworzenie dodatkowej zdolnoœci wy-
dobywczej i zwiêkszenie istniej¹cej. Rozpatrywane by³y dwa g³ówne warianty wzrostu
zdolnoœci wydobywczej:
� poprzez budowê i uruchomienie drugiego przedzia³u w szybie wydobywczym 1.3,
� poprzez uruchomienie szybu 2.1 w Stefanowie jako wydobywczego.

Wybrany zosta³ do realizacji wariant II z uwagi na:
1) zlokalizowanie miejsca wydobycia w rejonie zalegania z³o¿a,
2) wyeliminowanie wykonania i utrzymywania wyrobisk i odstawy urobku ze Stefanowa do

Bogdanki pod ziemi¹,
3) wiêksze bezpieczeñstwo wydobycia przy posiadaniu dwóch szybów wydobywczych ni¿

jednego,
4) wyeliminowanie ryzyka zwi¹zanego z koniecznoœci¹ wykonywania kieszeni skipowej

dla drugiego przedzia³u i wielu innych ograniczeñ wynikaj¹cych z intensywnego u¿yt-
kowania szybu 1.3.
Proces inwestycyjny obejmuje realizacjê 8 wyodrêbnionych zadañ, które stanowi¹:

1) uruchomienie urz¹dzenia wyci¹gowego szybu 2.1, obejmuj¹ce budowê wie¿y szy-
bowej, zbrojenie szybu, zabudowê urz¹dzenia wyci¹gowego wraz z budynkiem maszyny
wyci¹gowej i rozdzielni¹,

2) wykonanie wyrobisk dla odstawy urobku do szybu 2.1, obejmuj¹cych roboty górnicze
niezbêdne do uruchomienia wydobycia w szybie 2.1, tj. pog³êbienie szybu 2.1 z wy-
braniem zasypu od poziomu 880, wykonanie pochylni taœmowej, kieszeni skipowej wraz
z wlotem do szybu 2.1, zbiorników retencyjnych, upadowej do rzapia, wyrobisk odstawy
do zbiorników oraz po³¹czeñ z szybem 2.1,

3) rozbudowê zak³adu przeróbki mechanicznej wêgla do zdolnoœci produkcyjnej 2400 t/h,
4) uruchomienie szybów 2.1 i 2.2 w Stefanowie obejmuj¹ce uruchomienie szybu 2.2 jako

zjazdowo-materia³owego oraz uruchomienie szybu 2.1 jako wentylacyjnego do poz.
880 m,

5) uruchomienie obiektów powierzchni pola Stefanów, obejmuj¹ce budowê obiektów,
takich jak: hala magazynowa, drogi i place magazynowe, linie kablowe i estakady, sieæ
wodno-kanalizacyjna i co, kanalizacja deszczowa, sieæ teletechniczna i elektryczna
oraz przystosowanie budynku ³aŸni do roli kompleksu bhp i po³¹czenie go estakad¹
z szybem 2.2,

6) uruchomienie poziomu 990 m dla szybu 2.2 — obejmuj¹ce wykonanie wyrobisk
niezbêdnych do funkcjonowania poziomu (objazdy, komory funkcyjne, rozdzielnie,
komora pomp) oraz po³¹czenie wentylacyjne z szybem 2.1 na poz. 880 m bez wyrobisk
zwi¹zanych z uruchomieniem przedzia³u wydobywczego w szybie 2.1,

7) budowa odstawy urobku z pola Stefanów do ZPMW w Bogdance, obejmuj¹ca
wykonanie estakady taœmowej o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 3 900 m, stacji przygotowa-
nia urobku, zbiornika wêgla surowego oraz umaszynowienie estakady w przenoœniki
odstawy,
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8) modernizacja szlaku kolejowego, obejmuj¹ca dwa uk³ady torowe (tor 10 i 12) na stacji
Bogdanka, przebudowê urz¹dzeñ zabezpieczenia ruchu poci¹gów na stacji Bogdanka 1,
i urz¹dzeñ zabezpieczenia ruchu poci¹gów na stacji Zawadów.
Koszt ca³oœci inwestycji planowany jest na 410 mln z³.
Dotychczasowy zakres realizacji inwestycji obejmuje udro¿nienie szybu 2.2 zakoñczone

w lipcu 2005 roku, wykonanie po³¹czenia szybu z wyrobiskami podszybia na poziomie
990 m we wrzeœniu br., zabudowa wie¿y szybowej ostatecznej na szybie 2.2wraz z maszyn¹
wyci¹gow¹ w roku 2003, oraz pewien zakres wyrobisk podziemnych podszybia na poziomie
990 m.

Plan wyrobisk podszybia szybów 2.1 i 2.2 na poziomie 990 m z zaznaczeniem wyko-
nanego zakresu i planowanego do wykonania przedstawiono na rysunku 5.
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Rys. 5. Plan wyrobisk podszybia na poziomie 990 m w polu Stefanów

Fig. 5. Plan of the pit bottom at the level of 990 Stefanów field



Plany rozwoju eksploatacji

W chwili obecnej wydobycie uzyskuje siê z dwóch œcian zlokalizowanych w pok³adzie
382. Jest to œciana 9/I w polu Bogdanka i œciana 8/I zlokalizowana w polu Nadrybie.
Najczêœciej jednak jedna pracuj¹ca œciana jest w pok³adzie 382, a druga w pok³adzie 385/2.
Zasoby pok³adu 382 s¹ znacznie wyeksploatowane, a pe³ne wygaœniêcie jego eksploatacji
nast¹pi oko³o 2020 roku.

Do roku 2010 eksploatacja prowadzona bêdzie w obecnie czynnych polach, tj. w polu I
i II N oraz II w pok³adzie 382, oraz w polach IV i V pok³adzie 385/2. W roku 2010 planowane
jest uruchomienie pierwszej œciany w polu VII zlokalizowanym w po³udniowo-wschodniej
czêœci obszaru górniczego kopalni, ju¿ w oparciu o szyby w Stefanowie.

W roku 2011 planowane jest rozpoczêcie eksploatacji pok³adu 389, poprzez urucho-
mienie œciany 1/IV/389.

Lokalizacjê zasobów operatywnych i usytuowanie planowanych œcian w pok³adzie 389
przedstawiono na mapie pok³adu na rysunku 6.
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Rys. 6. Koncepcja eksploatacji w pok³adzie 389 w polu Stefanów

Fig. 6. Concept of exploitation of the coal bed no 389 in Stefanów field



Eksploatacjê pok³adu 391 przewiduje siê rozpocz¹æ w roku 2015 poprzez uruchomienie
œciany 1/VIII/391.

Pok³ady 389 i 391, których zasoby operatywne zlokalizowane s¹ w po³udniowej czêœci
obszaru górniczego, eksploatowane bêd¹ z wykorzystaniem pola Stefanów i pozwol¹ na
produkcjê nowych typów wêgla (wêgiel koksuj¹cy typu 34).

Podsumowanie

Prowadzona od ponad 20 lat eksploatacja w Lubelskim Zag³êbiu Wêglowym dowiod³a,
¿e jest ona realna nie tylko pod wzglêdem technicznym, ale jest równie¿ efektywna pod
wzglêdem ekonomicznym. Ostatnie dziesiêciolecie to corocznie wypracowywany zysk,
osi¹gany dziêki wysokiej wydajnoœci pracy i ci¹g³ym obni¿aniu kosztów. Ubieg³y 2004 rok
przyniós³ kopalni Bogdanka rekordowy wynik ekonomiczny osi¹gniêty dziêki jednoczes-
nemu wzrostowi przychodów i obni¿eniu kosztów, praktycznie przy utrzymaniu œredniej
ceny zbytu. Rok ubieg³y to równie¿ rok rozpoczêcia powa¿nych inwestycji, których celem
jest budowa trzeciego pola Stefanów dla zwiêkszenia zdolnoœci wydobywczej kopalni.
Realizacja tego przedsiêwziêcia pozwoli na zagospodarowanie maj¹tku odziedziczonego po
wstrzymanej jeszcze w 1988 roku budowie kopalni K-2 w Stefanowie, a w szczególnoœci
wykorzystaniu dwóch szybów, które przez ponad 15 lat by³y zatopione. Aktualnie udro¿-
niony w lipcu br. pierwszy szyb 2.2 jest w dobrym stanie technicznym i wskazuje, ¿e jego
wykorzystanie dla budowy nowego pola jest w pe³ni uzasadnione.

Realizacja tej inwestycji za kwotê oko³o 410 mln z³ powinna w roku 2010 zwiêkszyæ
zdolnoœæ wydobywcz¹ kopalni Lubelski Wêgiel Bogdanka S.A. do oko³o 10 mln ton rocznie.
Pozwoli to na dalsze obni¿enie kosztów jednostkowych wydobycia, zwiêkszenie konkuren-
cyjnoœci lubelskiego wêgla, zagro¿onego bezpoœrednio tanim wêglem ze Wschodu.

Udostêpnienie i rozciêcie pok³adów 389 i 391, których eksploatacjê rozpocznie siê
w roku 2011 pozwoli na produkcje nowego typu wêgla, wêgla koksuj¹cego typu 34.
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Stanis³aw STACHOWICZ

Problems of output largeness and quality of coal
in development plans of Lubelski Wêgiel Bogdanka S.A.

Abstract

The article presents the coal resources of Bogdanka mining area, indicating requirement of
increasing of mining area through affiliation of K-3 area located on south of the Bogdanka Mine. It is
related with undertaken investment of development of third field Stefanów on the base of shafts 2.1
and 2.2 which remains after delayed in 1988 year the K-2 Mine in Stefanów. These shafts were sunken
by over last 15 lat. The 2.2 shaft has been opened already. This investment will allow increase of
mining output ability from present 5,3 for near 10 million tone a year in 2010. The article presents also
exploited recently coal seams no 382 and 385/2, and seams no 389 and 391 planned for exploitation
after year 2010. There are considerable resources of coking coal type 34 in these seams. The article
discusses recent output and participation of coal from Bogdanka Mine in domestic market. It details
main investment tasks consisting on development of the mine and increasing of output from each
seam.

KEY WORDS: hard coal, Lublin Coal Basin, underground mining, Bogdanka Mine, quality of coal,
development of the mine


