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STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono obecn¹ wielkoœæ produkcji wêgla w kopalni Lubelski Wêgiel
„Bogdanka”, jego parametry jakoœciowe oraz dotychczasowych odbiorców. Przedstawiono plany
rozwoju kopalni polegaj¹ce na zwiêkszeniu zdolnoœci wydobywczej poprzez budowê trzeciego
pola w Stefanowie, na bazie wstrzymanej w 1998 roku budowy kopalni K-2, oraz dotychczasowe
zawansowanie prac inwestycyjnych. W czerwcu br. oddano do eksploatacji szyb zjazdowo-
-materia³owy 2.2 wraz z budynkiem nadszybia i maszyny wyci¹gowej, a tak¿e budynek
kompleksu BHP, co umo¿liwi³o realizacjê w polu Stefanów wszystkich funkcji z wyj¹tkiem
wydobywczych. Po ukoñczeniu budowy szybu skipowego 2.1, co planowane jest w 2010 roku
bêdzie nastêpowa³ sukcesywny wzrost zdolnoœci wydobywczych. W 2014 roku powinno nast¹piæ
podwojenie obecnej poda¿y wêgla z kopalni Bogdanka.

S£OWA KLUCZOWE: wêgiel kamienny, wêgiel energetyczny, górnictwo podziemne, Lubelskie Zag³êbie
Wêglowe, kopalnia Bogdanka, pole Stefanów, wzrost poda¿y wêgla
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1. Dotychczasowa eksploatacja w kopalni

Lubelski Wêgiel „Bogdanka” S.A.

Kopalnia Lubelski Wêgiel „Bogdanka” S.A. do roku 2008 prowadzi³a eksploatacjê w gra-
nicach obszaru górniczego Puchaczów IV o powierzchni 57 km2. W granicach tego obszaru
spoœród 18 pok³adów bilansowych z³o¿a znajduj¹cych siê pod nadk³adem o gruboœci od 650 m
do 730 m, do eksploatacji wytypowanych jest 8 pok³adów przemys³owych. Obecnie eksplo-
atacja prowadzona jest w dwóch pok³adach: 382 i 385/2, na eksploatacjê których to pok³adów
kopalnia posiada koncesjê wa¿n¹ do 2015 roku.

Zasoby przemys³owe kopalni w tych dwóch pok³adach wynosz¹ oko³o 147 mln Mg.
Do nieprzemys³owych zaliczone s¹ zasoby znajduj¹ce siê w filarach ochronnych dla szybów,
zasoby w pó³kach bezpieczeñstwa o mi¹¿szoœci 100 m od stropu karbonu, ze wzglêdu na
istniej¹ce zagro¿enie wodne, zasoby pok³adów lub ich czêœci o gruboœci do 1,2 m (lub 1,4 m
i wiêkszej dla odosobnionych, niewielkich i nieregularnych parcel), zasoby w parcelach po-
k³adu o sumarycznej zawartoœci popio³u powy¿ej 20% oraz zasoby w pok³adzie wêgla,
w którym stosunek mi¹¿szoœci przerostów o gruboœci ponad 5 cm do mi¹¿szoœci wêgla wynosi
powy¿ej 0,2.

Charakterystyka eksploatowanych obecnie przez Lubelski Wêgiel „Bogdanka” S.A. pok³a-
dów jest nastêpuj¹ca:

Pok³ad 382

Pok³ad sta³y w pó³nocnej i œrodkowej czêœci obszaru. Mi¹¿szoœci pok³adu zmieniaj¹ siê od
0,04–4,10 m. W pó³nocno-zachodniej czêœci wynosi do 2,4 m, a do 4,10 m we wschodniej czêœci
z³o¿a. W pó³nocno-wschodnim naro¿niku z³o¿a mi¹¿szoœæ pok³adu wynosi 1,30 m. Redukcja ta
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Fot. 1. Cechownia i budynek kompleksu BHP w polu g³ównym w Bogdance

Photo 1. Lamp and social complex in the main field of Bogdanka



jest wynikiem odejœcia dolnej ³awy pok³adu na odleg³oœæ wynosz¹c¹ 1,80 m. Najni¿sze mi¹¿-
szoœci (0,04–1,20 m) pok³ad osi¹ga w po³udniowej czêœci swego wystêpowania, w tej te¿ czêœci
udokumentowany zosta³ jako pozabilansowy.

Podstawowe parametry jakoœciowe wêgla w pok³adzie 382 to:
� typ wêgla – 31.2, 32.1, 32.2, 33,
� zawartoœæ popio³u, % – od 10,02 do 38,47, œrednio 21,71,
� wartoœæ opa³owa, kJ/kg – od 18 326 do 28 089, œrednio 23 826,
� siarka ca³kowita, % – od 0,82 do 2,16, œrednio 1,27.

Pok³ad 385/2

Jest to jeden z najbardziej regularnych i najbardziej zasobnych pok³adów wystêpuj¹cych
w obrêbie pola górniczego kopalni Bogdanka. Charakteryzuje 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.

Podstawowe parametry jakoœciowe wêgla w pok³adzie 382 to:
� typ wêgla – 32.1, 32.2, 33, 34.1, 34.2,
� zawartoœæ popio³u, % – od 6,36 do 32,32, œrednio 18,99,
� wartoœæ opa³owa, kJ/kg – od 19 881 do 30 135, œrednio 24 661,
� siarka ca³kowita, % – od 0,58 do 1,83, œrednio 0,99.

Pok³ad 382 eksploatowany jest od listopada 1982 roku, tj. od pocz¹tku eksploatacji
wêgla w LZW, i jest ju¿ znacznie wybrany. Obecnie w pok³adzie tym eksploatowana jest
32 œciana 8/I. Zakoñczenie jego eksploatacji nast¹pi do roku 2015, przy czym intensywnoœæ jego
wybierania bêdzie maleæ.

Eksploatacja w pok³adzie 385/2 rozpoczêta zosta³a w 1997 roku uruchomieniem pierwszej
œciany w polu V, a w grudniu 2005 roku uruchomiono pierwsz¹ œcianê w polu IV tego pok³adu.
Obecnie w polu V trwa eksploatacja ostatniej siódmej œciany, a w polu IV trwa przezbrajanie
œciany 2/IV do œciany 3/IV w tym pok³adzie.
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Rys. 1. Wielkoœæ rocznej produkcji wêgla w kopalni Bogdanka

Fig. 1. Annual coal production in the mine “Bogdanka”



Obecny poziom produkcji kopalni Bogdanka, w wysokoœci oko³o 25 000 Mg na dobê urobku
wêglowego (oko³o 17 000 Mg wêgla handlowego), limitowany zdolnoœci¹ wydobywcz¹ szybu
skipowego 1,3, zlokalizowanego w rejonie szybów g³ównych w Bogdance, osi¹gany jest
z dwóch czynnych jednoczeœnie œcian. Tylko w okresie przezbrajania czynna jest trzecia œciana,
uruchamiana w chwili, gdy jedna z nich przechodzi w stan przygotowania do likwidacji.

W roku 2007 wielkoœæ produkcji w Lubelskim Wêglu „Bogdanka” S.A. wynios³a oko³o
7,5 mln ton wêgla surowego, z którego uzyskano oko³o 5,1 mln ton wêgla handlowego.
Zapewni³o to 5,9% udzia³u w produkcji wêgla w Polsce.

Wielkoœæ rocznej produkcji wêgla w kopalni Bogdanka oraz udzia³ tej produkcji w ca³-
kowitym wydobyciu wêgla w Polsce przedstawiono graficznie na rysunkach 1 i 2.

2. Parametry jakoœciowe produkowanego wêgla

i g³ówni jego odbiorcy

Lubelski Wêgiel „Bogdanka” S.A. produkuje wêgiel energetyczny w nastêpuj¹cych sorty-
mentach handlowych:

a) sortymenty grube:
� wêgiel orzech klasy 27/08/12 – oko³o 5% ca³kowitej produkcji,
� wêgiel groszek klasy 27/07/12 – oko³o 5% ca³kowitej produkcji,

b) mia³y wêglowe stanowi¹ce oko³o 90% ca³kowitej produkcji w nastêpuj¹cych klasach:
� mia³ wêglowy klasy 20/25/12,
� mia³ wêglowy klasy 21/22/12,
� mia³ wêglowy klasy 22/18/12,
� mia³ wêglowy klasy 23/17/12.
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Rys. 2. Udzia³ wêgla z Bogdanki w ca³kowitej produkcji wêgla w Polsce

Fig. 2. Contribution of the coal from “Bogdanka” to the total coal production in Poland



Parametry jakoœciowe wymienionych wêgli s¹ nastêpuj¹ce:
� 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%

� groszek klasy 27/07/12:
� 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%

� mia³ wêglowy w klasach 23/17/12, 22/18/12, 21/22/12 i 20/25/12:
� wartoœæ opa³owa – 20–23 MJ/kg
� zawartoœæ popio³u – do 17–25%
� zawartoœæ siarki – do 1,0–1,2%
� granulacja – 0–20 mm
� wilgotnoœæ ca³kowita – do 11–13,0%
Kopalnia Bogdanka zaopatruje w wêgiel energetyczny przede wszystkim odbiorców prze-

mys³owych, zlokalizowanych we wschodniej i pó³nocno-wschodniej Polsce, gdzie z uwagi
na odleg³oœæ wstêpuj¹ znaczne oszczêdnoœci na transporcie wêgla. Rynek odbiorców jest
ustabilizowany, a sprzeda¿ realizowana jest g³ownie w oparciu o umowy wieloletnie. Zde-
cydowanie najwiêkszym i strategicznym odbiorc¹ wêgla z Bogdanki jest Elektrownia
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Fot. 2. Stacja za³adowcza wêgla w Bogdance

Photo 2. Loading coal station in Bogdanka



Kozienice, która obecnie odbiera ponad po³owê ca³kowitej produkcji, zakupuj¹c w roku bie-
¿¹cym oko³o 3 mln ton. W dalszej kolejnoœci pod wzglêdem wielkoœci zakupów s¹ Electrabel
Katowice (obecna nazwa Elektrowni Po³aniec) i Zak³ady Azotowe Pu³awy.

Strukturê sprzeda¿y wêgla z Bogdanki do poszczególnych sektorów odbiorców przed-
stawiono na rysunku 3.

3. Program inwestycyjny zwiêkszenia zdolnoœci wydobywczej

wêgla w Bogdance

Dla zapewnienia d³ugoterminowej perspektywy rozwoju kopalni Lubelski Wêgiel „Bog-
danka” S.A., wzrostu jej znaczenia na rynku, a przede wszystkim dla stworzenia mo¿liwoœci
obni¿enia kosztów jednostkowych wydobycia wêgla i zwiêkszenia jego konkurencyjnoœci, od
kilku ju¿ lat realizowana jest rozbudowa kopalni poprzez budowê trzeciego pola wydobyw-
czego Stefanów, której celem jest podwojenie obecnej zdolnoœci wydobywczej. Komplekso-
wy program rozbudowy kopalni opracowany zosta³ w 2004 roku. W pierwszej po³owie 2006
roku opracowana zosta³a zweryfikowana wersja tego programu o nazwie „Strategia rozwoju

Lubelskiego Wêgla „Bogdanka” S.A. na lata 2006–2014 w oparciu o rozbudowê pola

Stefanów” i zatwierdzona przez Radê Nadzorcz¹ spó³ki. Strategia ta zak³ada podwojenie
obecnej zdolnoœci wydobywczej do roku 2014.

Dla stworzenia mo¿liwoœci tak du¿ego rozwoju dzia³alnoœci produkcyjnej kopalni niez-
bêdne by³o podjêcie dwóch nastêpuj¹cych dzia³añ:
� rozszerzenie obszaru górniczego kopalni o czêœæ zlokalizowanego na po³udniu obszaru K-3,
� udostêpnienie i eksploatacja dwóch ni¿ej zalegaj¹cych pok³adów, tj. 389 i 391.

128

Rys. 3. Odbiorcy wêgla z Bogdanki

Fig. 3. Consumers of the coal from Bogdanka



Znacz¹ca czêœæ zasobów tych pok³adów zlokalizowana jest bowiem w czêœci po³udniowej
obszaru górniczego kopalni oraz na obszarze K-3, dlatego te¿ uzasadnione jest przeniesienie
w przysz³oœci wydobycia dla tej czêœci z³o¿a z Bogdanki do Stefanowa.

Zwiêkszenie obszaru górniczego w kierunku po³udniowym, poprzez przy³¹czenie czêœci
zasobów obszaru K-3 o powierzchni 20 km2, umo¿liwi w przysz³oœci eksploatacjê intere-
suj¹cych tam pok³adów 385/2, 389 i 391 o zasobach oko³o 100 mln ton.

Obecny obszar górniczy kopalni Bogdanka oraz planowany do przy³¹czenia przedstawiono
na rysunku 4.

Proces inwestycyjny rozbudowy zdolnoœci wydobywczej kopalni, poprzez uruchomienie
trzeciego pola Stefanów, obejmuje realizacjê siedmiu wyodrêbnionych zadañ, które stanowi¹:
1) wykonanie wyrobisk dla odstawy urobku do szybu 2.1 obejmuj¹ce roboty górnicze

niezbêdne do uruchomienia wydobycia w szybie 2.1, tj. pog³êbienie szybu 2.1 z wybraniem
zasypu od poziomu 880 m, wykonanie pochylni taœmowej, kieszeni skipowej z wlotem do
szybu 2.1, zbiorników retencyjnych, upadowej do rz¹pia, wyrobisk odstawy do zbiorników
oraz po³¹czeñ z szybem 2.1,
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Rys. 4. Obecny obszar górniczy kopalni Bogdanka oraz planowany do przy³¹czenia

Fig. 4. Current mining area of “Bogdanka” and the area planned to be incorporated



2) 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 poziomie 880 m,

3) uruchomienie szybów 2.1 i 2.2 w Stefanowie obejmuj¹ce uruchomienie szybu zjazdowo-
-materia³owego 2.2 oraz uruchomienie szybu wydobywczego 2.1,

4) rozbudowê zak³adu przeróbki mechanicznej wêgla do zdolnoœci produkcyjnej 2 400 t/h,
5) budowê odstawy urobku z pola Stefanów do ZPMW w Bogdance obejmuj¹c¹ wykonanie

estakady taœmowej o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 3 900 m, stacji przygotowania urobku, zbiornika
wêgla surowego,

6) 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 przysto-
sowanie budynku ³aŸni do roli kompleksu BHP i po³¹czenie go estakad¹ z szybem 2.2,

7) modernizacjê szlaku kolejowego obejmuj¹c¹ dwa uk³ady torowe oraz przebudowê urz¹-
dzeñ zabezpieczenia ruchu poci¹gów na stacji Bogdanka i urz¹dzeñ zabezpieczenia ruchu
poci¹gów na stacji Zawadów.

4. Perspektywa wzrostu poda¿y wêgla

Do roku 2010 eksploatacja prowadzona bêdzie na dotychczasowym poziomie w obecnie
czynnych pok³adach i polach, tj. w polu I i IIN oraz II w pok³adzie 382 oraz w polach IV i V
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Fot. 3. Podszybie szybu 2.2 na poziomie 990 m w Stefanowie

Photo 3. Pit bottom of the shaft 2.2 on the level 990 m in Stefanów



pok³adu 385/2. Obecnie prowadzona jest rozcinka pok³adu 385/2 w polu VII i VIII w rejonie
Stefanowa. Na prze³omie roku 2010 i 2011 planowane jest uruchomienie pierwszej œciany
w polu VII pok³adu 385/2, które zlokalizowane jest w po³udniowo-wschodniej czêœci nowego
obszaru górniczego kopalni. Wydobycie z tej œciany skierowane zostanie do szybu wydo-
bywczego 2.1 w Stefanowie.

W roku 2011 planowane jest rozpoczêcie eksploatacji pok³adu 389, poprzez uruchomienie
œciany 1/IV/389. Uruchomienie eksploatacji pok³adu 391 przewiduje siê w roku 2015 poprzez
uruchomienie œciany 1/VIII/391.

Od 2011 roku po oddaniu do eksploatacji szybu wydobywczego 2.1 w Stefanowie, który
planowany jest na koniec 2010 roku, nastêpowaæ bêdzie sukcesywny wzrost wielkoœci pro-
dukcji wêgla. Docelowa poda¿ wêgla handlowego z kopalni Bogdanka wynosz¹ca oko³o
11 mln ton planowana jest w roku 2014 i ma zostaæ osi¹gniêta przy wydobyciu oko³o 15 mln ton
urobku wêglowego. Wielkoœæ wydobycia i produkcji wêgla w kopalni „Bogdanka” od roku
2004 i planowan¹ do 2014 roku przedstawiono na rysunku 5.

5. Rozbudowa Zak³adu Przeróbki Mechanicznej Wêgla

wraz z odstaw¹ urobku z szybu wydobywczego

w Stefanowie do Bogdanki

Lubelski Wêgiel „Bogdanka” S.A. obecnie wydobywa, wzbogaca i sprzedaje wêgiel energe-
tyczny. Wydajnoœæ istniej¹cego Zak³adu Przeróbki Mechanicznej Wêgla (ZPMW) wynosi
1 200 t/h, a normatywny czas pracy 20 h/dobê.
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Rys. 5. Dotychczasowa i prognozowana produkcja wêgla w kopalni Bogdanka

Fig. 5. Current and forecast coal production in the mine “Bogdanka”



Po rozbudowie zak³adu jego wydajnoœæ podwoi siê, by osi¹gn¹æ wielkoœæ 2400 t/h.
Obiekty zwi¹zane z rozbudow¹ zdolnoœci wzbogacania wêgla bêd¹ zlokalizowane na terenie

istniej¹cego zak³adu w Bogdance.
W polu Stefanów zlokalizowane bêd¹ tylko obiekty zwi¹zane z przygotowaniem wêgla

surowego do transportu i wzbogacania. Trasa przenoœników taœmowych na odcinku od Ste-
fanowa do Bogdanki przebiegaæ bêdzie na powierzchni, g³ównie nad istniej¹c¹ magistral¹
ciep³ownicz¹. D³ugoœæ projektowanej trasy transportu wêgla wynosi oko³o 3900 m.

G³ównym celem rozbudowy i podwojenia wydajnoœci wzbogacania istniej¹cego Zak³adu
Przeróbki Mechanicznej Wêgla w Bogdance jest przyjêcie dodatkowej iloœci wêgla z nowego
pola Stefanów oraz efektywny transport wêgla surowego z szybu 2.1 w polu Stefanów do
Bogdanki. Oprócz celu g³ównego osi¹gniête zostan¹ równie¿ dodatkowe korzyœci o istotnym
znaczeniu ekonomicznym i ekologicznym dla przysz³oœci, takie jak:
� ochrona œrodowiska,
� wykorzystanie niskopopio³owych mu³ów odpadowych do spalania w nowej generacji ko-

t³ach fluidalnych,
� usprawnienie za³adunku i ekspedycji wêgla,
� usprawnienie gospodarki odpadami.

W styczniu 2006 roku przyjêty zosta³ projekt koncepcyjny rozbudowy ZPMW opracowany
przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji SEPARATOR–ROBERTS & SCHAEFER
w Gliwicach. Projekt ten zosta³ wykonany przy za³o¿eniu maksymalnego wykorzystania rezerw
w istniej¹cych obiektach ZPMW oraz przy uwzglêdnieniu aktualnej oraz przewidywanej struk-
tury zbytu w zakresie wymagañ odbiorców, zarówno co do iloœci, jak i jakoœci wêgla hand-
lowego. Pozwoli to na maksymalne zmniejszenie nak³adów inwestycyjnych i skrócenie czasu
budowy.

6. Dotychczasowy zakres realizacji inwestycji

i planowany na najbli¿szy okres

Pierwsze roboty inwestycyjne zwi¹zane z budow¹ pola Stefanów zapocz¹tkowane zosta³y
ju¿ w 1999 roku. Od tego czasu trwa³y nieprzerwanie choæ w umiarkowanym natê¿eniu.
Do roku 2004 wykonany zosta³ budynek maszyny wyci¹gowej i rozdzielni szybu 2.2 oraz
zabudowana zosta³a, zakupiona w likwidowanej kopalni „Morcinek”, maszyna wyci¹gowa
2L-6000/2400 oraz konstrukcja stalowa koz³owej wie¿y szybowej. Po uruchomieniu urz¹dzeñ
wyci¹gowych przyst¹piono do prac zwi¹zanych z udro¿nieniem szybu 2.2. Prace inwestycyjne
zwi¹zane z szybem 2.2 zosta³y zrealizowane w pe³nym zakresie.

W lutym 2008 roku dopuszczony zosta³ do eksploatacji górniczy wyci¹g szybowy
szybu 2.2 przystosowany do jazdy ludzi, a w maju oddany zosta³ do u¿ytku budynek kom-
pleksu BHP wraz z estakad¹ do szybu zjazdowego w Stefanowie i nast¹pi³o przejêcie pe³nej
obs³ugi za³ogi.

Dotychczas zrealizowany zosta³ równie¿ znaczny zakres robót górniczych na poziomie
g³ównym 990 m. Do po³owy 2008 roku wykonane zosta³o oko³o 5,5 km wyrobisk kapitalnych
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Fot. 4. Widok obiektów powierzchniowych pola Stefanów

Photo 4. View on surface objects in Stefanów

Fot. 5. Wie¿a szybu 2.2 z budynkiem maszyny wyci¹gowej w Stefanowie

Photo 5. Tower of the shaft 2.2 with the building of a hoist engine in Stefanów



na poziomie 990 m i w obrêbie podszybia oraz oko³o 12 km wyrobisk zwi¹zanych z polem
Stefanów w pok³adzie 385/2.

Do koñca 2008 roku zrealizowany zostanie zasadniczy zakres wyrobisk podszybia na
poziomie 990 m. Do wykonania pozostan¹ trzy zbiorniki retencyjne urobku.

Obecnie zakoñczony zosta³ istotny etap budowy pola Stefanów. Oddano do eksploatacji
szyb 2.2 o funkcjach zjazdowo-materia³owych wraz z budynkami przemys³owymi nadszybia
i maszyny wyci¹gowej oraz przekazano do u¿ytkowania budynek kompleksu BHP wraz
z estakad¹ ³¹cz¹c¹ go z szybem zjazdowym, co mia³o miejsce na prze³omie maja i czerwca
2008 roku. Obecnie pole Stefanów mo¿e samodzielnie realizowaæ wszystkie funkcje z wy-
j¹tkiem wydobycia, które zwi¹zane jest z drugim szybem 2.1.

Wielofunkcyjny budynek nadszybia sk³ada siê z trzech obiektów, tj.: budynku nadszybia,
budynku wielofunkcyjnego zwanego poczekalni¹ oraz budynku ogrzewania powietrza wlo-
towego. W budynku poczekalni znajduj¹ siê pomieszczenia biurowe oddzia³u szybowego,
punkt pomocy medycznej, magazyn, narzêdziownia, punkt naprawy i wydawania sprzêtu
spawalniczego i inne pomieszczenia pomocnicze. Budowê obiektu rozpoczêto w lutym 2007,
a zakoñczono w lutym 2008 r.

Budynek kompleksu BHP wraz z estakad¹ powsta³ na bazie zmodernizowanego, wy-
budowanego w latach osiemdziesi¹tych XX wieku budynku ³aŸni. Budynek ten zosta³ grun-
townie przeprojektowany. Zmieniono formê wszystkich elewacji ze wzglêdu na docieplenie
budynku i prawid³owe doœwietlenie projektowanych pomieszczeñ. Wymieniono wewnêtrzne
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Fot. 6. Tymczasowa wie¿a szybu 2.1 w Stefanowie, w tle wie¿a ostateczna szybu 2.2

Photo 6. Provisional tower of the shaft 2.1 in Stefanów; in the background the final tower of the shaft 2.2



instalacje elektryczne, wodne, kanalizacji sanitarnej, wentylacyjne, zabudowano now¹ wy-
miennikowniê z uzdatnianiem wody.

Najwa¿niejszym elementem tego obiektu jest ³aŸnia dla 1500 osób. Ponadto znajduje siê
w nim szatnia dozoru, lampownia, pomieszczenia biurowe, techniczne, pralnia i wiele innych.
Budynek po³¹czony jest estakad¹ z budynkiem nadszybia.

Kolejnym wa¿nym etapem budowy pola Stefanów bêdzie oddanie do eksploatacji szybu
wydobywczego 2.1, które planowane jest na rok 2010. Wówczas mo¿liwoœci wydobywcze
kopalni ulegn¹ podwojeniu. Dotychczas w szybie 2.1 wykonane zosta³o: odwodnienie szybu,
wybranie zasypu piasku albskiego, pog³êbienie do poziomu 1040 m

Zakres prac w szybie 2.1 pozostaj¹cy do wykonania jest nastêpuj¹cy:
� pog³êbienie szybu do poziomu 1100 m,
� wykonanie kieszeni skipowej,
� wykonanie kana³u wentylacyjnego oraz zabudowa i uruchomienie stacji wentylatorów,
� wykonanie fundamentów wie¿y szybowej i zabudowa wie¿y szybowej,
� wykonanie budynku nadszybia,
� wykonanie budynku maszyny wyci¹gowej,
� zabudowa urz¹dzeñ za³adowczych i roz³adowczych,
� wykonanie rozdzielni w budynku nadszybia,
� zamontowanie lin i naczyñ oraz rozruch urz¹dzenia wyci¹gowego.

7. Prognoza parametrów jakoœciowych wêgla po rozbudowie

zdolnoœci wydobywczych

Przewidziane do eksploatacji pok³ady 389 i 391 charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi
parametrami:

Pok³ad 389

Pok³ad wystêpuje na ca³ym nowym obszarze kopalni, tylko w po³udniowej czêœci nastêpuje
jego rozszczepienie i tylko dolna ³awa posiada udokumentowane zasoby bilansowe. Gruboœæ
pok³adu wynosi od 0,55 m do 2,90 m, œrednio 1,33 m. Najlepsze parametry ze wzglêdu na
kryterium mi¹¿szoœciowe posiada w centralnej czêœci obszaru.

Podstawowe parametry jakoœciowe wêgla w pok³adzie 389 to:
� typ wêgla – 32.1, 32.2, 33, 34.1,
� zawartoœæ popio³u, % – od 4,00 do 40,26, œrednio 13,64,
� wartoœæ opa³owa, kJ/kg – od 17 731 do 29 739, œrednio 26 649,
� siarka ca³kowita, % – od 0,28 do 4,57, œrednio 1,61.

Pok³ad 391

Pok³ad wykazuj¹cy mi¹¿szoœæ bilansow¹ prawie na ca³ym nowym obszarze kopalni –
75,16 km2. Gruboœæ pok³adu waha siê od 1,00 m do 3,00 m, œrednio 1,85 m. Najwiêksze
gruboœci stwierdzono w po³udniowo-wschodniej czêœci obszaru.

Podstawowe parametry jakoœciowe wêgla w pok³adzie 391 to:
� typ wêgla – 32.1, 32.2, 33, 34.1, 34.2,
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� zawartoœæ popio³u, % – od 3,08 do 26,09, œrednio 11,00,
� wartoœæ opa³owa, kJ/kg – od 14 645 do 31 231, œrednio 27 937,
� siarka ca³kowita, % – od 0,26 do 2,65, œrednio 1,17.

Generalnie po rozbudowie zdolnoœci wydobywczej, kopalnia Bogdanka oferowaæ bêdzie
wêgle energetyczne podobnej jakoœci jak w chwili obecnej, a wiêc g³ównie mia³y wêglowe
(oko³o 90%) klasy 21/22/12 lub zbli¿onej. Zaistniej¹ jednak nowe okolicznoœci, które pozwol¹
nie tylko na zwiêkszenie oferty iloœciowo, ale tak¿e poszerzenie gatunków wêgla i poprawê jego
jakoœci. Czynnikami tymi s¹:
� objêcie eksploatacj¹ nowych pok³adów dotychczas nie eksploatowanych, oraz nowych

parcel eksploatowanego pok³adu 385/2, w których obok wêgli energetycznych typu 31-33
wystêpuj¹ wêgle koksuj¹ce typu 34,

� pok³ady o gruboœci 1,2 m do 1,6 m kopalnia zamierza eksploatowaæ technik¹ strugow¹, co
powinno skutkowaæ bardziej czystym wybieraniem wêgla. Przewiduje siê, ¿e wprowadzenie
techniki strugowej urabiania w pok³adach cienkich poprawi jakoœæ urobku o oko³o 1 MJ/kg.

8. Koncepcje nowych projektów na zwiêkszon¹ poda¿ wêgla

Zwiêkszon¹ produkcjê wêgla kopalnia Bogdanka zamierza zbyæ poprzez wzrost wielkoœci
dostaw do obecnych odbiorców oraz poprzez pozyskanie nowych.

Aktualnie w fazie koncepcyjnej prowadzone s¹ prace nad dwoma nowymi projektami
inwestycyjnymi, które opieraj¹ siê na dostawach wêgla z Bogdanki. S¹ to: projekt budowy
nowej elektrowni wêglowej, w rejonie kopalni, nazywanej roboczo elektrowni¹ Lublin oraz
produkcja gazu z wêgla dla potrzeb Zak³adów Azotowych w Pu³awach.

Elektrownia Lublin. Rosn¹ce zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ oraz przepisy
w zakresie ochrony œrodowiska wymagaj¹ budowy w Polsce nowoczesnych i wydajnych Ÿróde³
energii.

Realizacja projektu inwestycyjnego w polu Stefanów (podwojenie zdolnoœci produkcyjnych
zak³adu górniczego) umo¿liwi dalsze obni¿enie kosztów jednostkowych wydobycia wêgla i
uzyskanie tañszego wêgla kamiennego dla elektrowni wêglowych. Pomys³ budowy elektrowni
wêglowej w okolicy Bogdanki wydaje siê racjonalny.

Koncepcja budowy elektrowni Lublin zak³ada nastêpuj¹ce jej podstawowe parametry:
� moc elektryczna zainstalowana – 800–1600 MW,
� moc elektryczna netto – do 1500 MW,
� czas wykorzystania w roku – 8000 h.

Elektrownia spalaæ bêdzie rocznie do 2500 tys. ton wêgla energetycznego typu 32 o na-
stêpuj¹cych podstawowych parametrach:
� wartoœæ opa³owa – 20–21 MJ/kg,
� zawartoœæ siarki – 1,2%,
� zawartoœæ popio³u – 23–25%.

Budowa nowej elektrowni Lublin gwarantuje:
� spe³nienie wymagañ ochrony œrodowiska w szczególnoœci emisji CO2,
� dostêpnoœæ paliwa podstawowego, wêgla energetycznego, z kopalni Bogdanka,
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� wysok¹ efektywnoœæ ekonomiczn¹ ze wzglêdu na konkurencyjne ceny paliwa z Bogdanki
i niskie koszty jego transportu.
Dotychczasowe zainteresowanie ide¹ budowy elektrowni pozwala s¹dziæ, ¿e mo¿liwa jest

realizacja projektu i jego finansowanie w latach 2008–2015 przez zainteresowanych inwes-
torów bran¿owych bez gwarancji rz¹dowych.

Udzia³ Lubelskiego Wêgla „Bogdanka” S.A. w budowie elektrowni to inicjacja i przy-
gotowanie koncepcji budowy oraz lokalizacji. Budowa realizowana bêdzie przez inwestorów,
ze Ÿróde³ zewnêtrznych (kredytów) oraz œrodków pozyskanych na Gie³dzie Papierów War-
toœciowych.

Rozwa¿ane s¹ trzy warianty lokalizacji elektrowni Lublin:
� £êczna – na terenie gminy £êczna, w odleg³oœci oko³o 3 km od miasta £êczna i 6 km od

kopalni, teren – 40 ha, transport wêgla przenoœnikami,
� Wola Korybutowa – na terenie gminy Siedliszcze, w odleg³oœci 7 km od wsi Siedliszcze

i 15 km od kopalni Bogdanka, teren – oko³o 50 ha, transport wêgla kolej¹,
� Bogdanka – w bezpoœrednim s¹siedztwie zak³adu górniczego, ujecie wody surowej z rzeki

Wieprz.
Brane pod uwagê s¹ równie¿ inne lokalizacje.
Zgazowanie wêgla. Inwestycja w zgazowanie wêgla w Pu³awach by³a szeroko analizowana

w roku 2007. Zak³ady Azotowe Pu³awy podpisa³y wówczas list intencyjny z kopalni¹ Bog-
danka, zawieraj¹cy deklaracjê wspó³pracy przy realizacji projektu tej instalacji.

Obecnie w trakcie opracowania jest studium wykonalnoœci, które ma daæ odpowiedŸ do-
tycz¹c¹ realnoœci projektu.

Ocenia siê, ¿e szacunkowa wartoœæ inwestycji wynios³aby co najmniej 2 mld z³, z czego
po³owa mog³aby pochodziæ ze œrodków unijnych. Inwestycja ta, oprócz pokrycia po³owy
zapotrzebowania ZA Pu³awy na gaz ziemny, mia³aby tak¿e zaspokajaæ w ca³oœci jej potrzeby
energetyczne.

Instalacja przetwarza³aby na gaz syntetyczny, który jest pe³nowartoœciow¹ alternatyw¹ dla
gazu ziemnego, oko³o 2 mln ton wêgla rocznie.
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Perspectives supply and forecast of coal quality
for energy purposes in the development plans

of Lubelski Wegiel “Bogdanka” S.A.

Abstract

The article presents the current scale of coal production in the Mine Lubelski Wegiel “Bogdanka”,
its parameters and consumers to date. The discussion concentrates on the mine development plans that
consist in increasing mining capability through the building of the third part of the Mine in Stefanów
(on the basis of the suspended Mine K-2 construction) and advancement of investment works to date.
In June this year the shaft 2.2 for crew and materials, together with a building of the shaft top and a hoist
engine, as well as social complex came into use, which enabled performing all functions with the
exception of mining ones in the field Stefanów. After the completion of the skip shaft 2.1 building
(scheduled in the year 2010), gradual rise in mining capability will occur. A twofold increase in the current
supply of the coal from the mine “Bogdanka” is expected in 2014.

KEY WORDS: Hard bituminous coal, power coal, underground mining, Lublin Coal Basin, “Bogdanka”
mine, field Stefanów, increase in coal supply


