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Stan obecny i perspektywy górnictwa wêglowego
w Mongolii

STRESZCZENIE. W artykule omówiono bazê zasobow¹ wêgla kamiennego i brunatnego w Mongolii.
Scharakteryzowano górnictwo wêglowe, sposoby wydobycia i przeróbki oraz kierunki wyko-
rzystania wêgla. Pokazano miejsce Mongolii na tle œwiatowego górnictwa wêgla, jeœli chodzi
o zasoby, wielkoœæ wydobycia i eksportu. Nakreœlono perspektywy rozwoju wydobycia i eksportu
wêgla do 2035 roku. Zasygnalizowano próby dotycz¹ce wspó³pracy z Chinami nad podziemnym
zgazowaniem wêgla.

S£OWA KLUCZOWE: Mongolia, wêgiel kamienny, wêgiel brunatny, prognoza górnictwa wêglowego

Wprowadzenie

Wêgiel w Mongolii jest nie tylko podstawowym paliwem dla energetyki, ale tak¿e g³ównym
towarem eksportowym. W ostatnich latach zwiêksza siê jego udzia³ w eksporcie. Rocznie
wydobywa siê 33,0 mln Mg wêgla, z czego wyeksportowano 22,5 mln Mg. Obecnie w Mongolii
czynnych jest ponad 40 kopalñ wêgla, z tego w 10 kopalniach wydobywa siê wêgiel prze-
znaczony na eksport, a reszta kopalñ zaopatruje elektrociep³ownie, ajmaki (województwa),
powiaty, ludnoœæ i instytucje.

W 2013 roku sprzeda¿ wêgla stanowi³a 26,1% mongolskiego eksportu oraz 27,7% dochodu
bud¿etowego pochodzi³o z wydobycia wêgla. Wymienione przyk³ady potwierdzaj¹ znaczenie
górnictwa wêglowego dla gospodarki Mongolii.
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1. Zasoby wêgla i lokalizacja z³ó¿

Wed³ug obecnego stanu rozpoznania w Mongolii udokumentowano ponad 300 z³ó¿
i rejonów perspektywicznych wêgla zlokalizowanych w 15 zag³êbiach (rys. 1).

Szacunkowe zasoby wêgla w Mongolii wed³ug stanu z 2013 roku wynosz¹ 173,3 mld Mg,
a zasoby udokumentowane szacuje siê w wysokoœci 23,5 mld Mg, w tym na wêgiel brunatny
przypada 13,0 mld Mg. Pod wzglêdem zasobów Mongolia zaliczana jest do pierwszej dziesi¹tki
pañstw œwiata (tab. 1).
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Rys. 1. Lokalizacja zag³êbi wêglowych

Fig. 1. Location of coal basins

TABELA 1. Zestawienie pañstw posiadaj¹cych najwiêksze zasoby wêgla na œwiecie

TABLE 1. Countries with the largest coal reserves in the world

Lp. Pañstwa Zasoby [mld Mg] Udzia³ w zasobach œwiatowych [%]

1 Stany Zjednoczone 237,3 22,6

2 Rosyjska Federacja 157,0 14,2

3 Chiny 114,5 12,6

4 Australia 76,4 8,9

5 India 60,6 7,0

6 RFN 40,7 4,7

7 Ukraina 33,9 3,9

8 Kazachstan 33,6 3,9

9 RPA 30,2 3,5

10 Mongolia 23,5 2,5



W Mongolii wêgiel wystêpuje stosunkowo równomiernie na ca³ym terytorium kraju. We
wschodniej jego czêœci skoncentrowane s¹ zasoby wêgla brunatnego, a w zachodniej z³o¿a
wêgla kamiennego i koksuj¹cego.

W tabeli 2 pokazano podstawowe parametry jakoœciowe œrednie wêgli kamiennych i bru-
natnych.

2. Wydobycie wêgla w Mongolii

Lokalizacjê czynnych obecnie kopalñ wydobywaj¹cych wêgiel kamienny i brunatny poka-
zano na rysunku 2. Zarówno wêgiel brunatny, jak i kamienny wydobywane s¹ metod¹ od-
krywkow¹.

Podstawowe wskaŸniki charakteryzuj¹ce górnictwo wêgla pokazuj¹ rysunki: rysunek 3 iloœæ
zdejmowanego nadk³adu, a rysunek 4 iloœæ wydobytego wêgla. Œredni wspó³czynnik nadk³adu
kszta³towa³ siê na poziomie 4,3 m3/Mg w 2013 roku.
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TABELA 2. Podstawowe parametry jakoœciowe wêgli kamiennych i brunatnych

TABLE 2. The basic quality parameters of hard and brown coal

Lp. Kopalnia Wilgotnoœæ Wr

[%]

Popió³ Ar

[%]

Substancje lotne
Vg

[%]

Siarka SS

[%]

Kalorycznoœæ
Q

[kcal]

Wêgiel brunatny

1. Baganur 37,0 7,8 40,0 0,49 3 360

2. Shive-Ovo 42,0 6,8 42,0 0,60 3 000

3. Tevshingobi 37,0 6,9 46,7 0,80 3 250

4. Adunchulun 50,0 5,5 45,4 1,00 2 600

Wêgiel kamienny

5. Sharingol 17,0 7,0 39,0 0,70 5 300

6. Nalajch 20,0 10,2 45,0 0,60 4 100

Wêgiel koksuj¹cy

7. Tavantolgoi 3,0 12,0 29,8 0,70 6 600

8. Uchachudag 3,6 13,4 26,3 0,80 6 600

9. Ovottolgoi 3,4 10,4 34,3 0,78 6 537

10. Narinsuchait 12,8 17,0 31,0 0,60 5 500

�ród³o: Instytut Pañstwowy Górnictwa Mongolii



3. Krajowe zapotrzebowanie wêgla

Mongolska energetyka bazuje w 80% na wêglu kamiennym i brunatnym, a ciep³ownictwo
wykorzystuje te paliwa a¿ w 90% (rys. 5).

Mongolia nale¿y pod wzglêdem terytorialnym do du¿ych krajów, ale posiada s³abo rozwi-
niêt¹ infrastrukturê, co ogranicza mo¿liwoœci konkurencji na rynku krajowym, jeœli chodzi
o sprzeda¿ wêgla. Cenê wêgla reguluje nie rynek, a pañstwo.
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Rys. 2. Lokalizacja kopalni wêgla

Fig. 2. Location of coal mines
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Rys. 3. Zdejmowanie nadk³adu w kopalniach wêglowych w latach 2008–2013 [tys. m3]

Fig. 3. Removing of the overburden in coal mines, 2008–2013 [thousands of m3]



W zwi¹zku z tym w wiêkszoœci ajmaków (województw) i powiatów wêgiel jest w dalszym
ci¹gu jedynym i niezawodnym Ÿród³em energetyki (tab. 3, rys. 5, 6, 7).

Wed³ug prognoz zu¿ycie energii w Mongolii wzroœnie w latach 2015–2030 dwukrotnie, co
wymagaæ bêdzie podwojenia mocy elektrowni.

Z rysunku 7 wynika, ¿e podstawowym noœnikiem energii elektrycznej i ciep³ej jest
w Mongolii wêgiel. Na energiê odnawialn¹ przypada 6%, a na energiê z ropy naftowej 4%
³¹cznej iloœci produkowanej energii.
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Rys. 4. Wydobycie wêgla w kopalniach w latach 2008–2013 [tys. Mg]

Fig. 4. Production of coal, 2008–2013 [thousands of t]

TABELA 3. Moc produkcyjna elektrociep³owni i zu¿ycie wêgla w Mongolii

TABLE 3. Power plants production and consumption of coal in Mongolia

Lp. Wykaz elektrociep³owni Moc [MW]
Zu¿ycie roczne wêgla

[tys. Mg]

1. Elektrociep³ownia-4 560 3 417,4

2. Elektrociep³ownia-3 136 1 166,9

3. Elektrociep³ownia-2 21,5 185,8

4. Elektrociep³ownia w Darkhan 48 417,1

5. Elektrociep³ownia w Erdenet 28,8 291,9

6. Elektrociep³ownia w ajmakuDornod 36 403,4

7. Elektrociep³ownia w Dalanzadgad 6 38,2

8. Elektrociep³ownia w Ukhaakhudag 18 75,0

Ogó³em 854 5 995,7
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T
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s.
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g

Ogólem 5474.9 5556.6 7055 7464.5 8399.6 8887.9

Elektrocieplownie 4652.6 4477.9 5028.4 4997.5 5496 5944.1

Inne dziedziny, gospodarstwa
domowe

822.3 1078.7 2026.6 2467 2903.6 2943.8

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.

Rys. 5. Wewnêtrzne zu¿ycie wêgla w Mongolii w latach 2008–2013 [tys. Mg]

�ród³o: Urz¹d Kopalin U¿ytecznych Mongolii

Fig. 5. Coal consumption in Mongolia, 2008–2013 [thousands of t]

Elektro -

ciep ownie³

79%

Przemys ,
budo

³
wnictwo 3,0%

Transport, cz³¹ noœæ 0,8%

Rolnictwo 0,1%

Us ugi³

komunalno-

mieszkaniowe,

gospodarstwa

domowe

9,5%

Inne

7%

Rys. 6. Struktura zu¿ycia wêgla
�ród³o: Narodowy Komitet Statystyki

Fig. 6. Structure of coal consumption



4. Eksport wêgla

Poprzez zwiêkszenie wydobycia wêgla Mongolia bêdzie mia³a du¿e mo¿liwoœci wzrostu
eksportu wêgla. W 2013 roku wyniós³ on 18,18 mln Mg. Wprawdzie w porównaniu z po-
przednim rokiem nast¹pi³ spadek eksportu do poziomu 88,9% – co zwi¹zane by³o ze spadkiem
ceny wêgla na œwiatowym rynku z powodu ostrej konkurencyjnoœci krajów–dostawców wêgla –
to jednak pojawiaj¹ siê perspektywy rozwoju eksportu wêgla z Mongolii, szczególnie na rynek
chiñski.

W ostatnich latach nastêpuj¹ce jednostki gospodarcze, takie jak Erdenes Tavan Tolgoi SA,
Tavan Tolgoi SA, Spó³ka z o.o. Mongolyn Alt (MAK), Spó³ka z o.o. SouthGobi Resources Ltd.,
Spó³ka z o.o. Energy Resources i Spó³ka z o.o. Qinhua-MAK Nariin Sukhait zaliczane s¹ do
du¿ych eksporterów wêgla.

Znaczenie wêgla dla gospodarki mongolskiej oraz handlu zagranicznego ilustruj¹ rysunki
8–11.

W tabeli 4 zestawiono najwiêkszych eksporterów wêgla na œwiecie.
Dla porównania podaje siê, ¿e Mongolia w 2012 roku wyeksportowa³a 18,18 mln Mg wêgla.
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Rys. 7. �ród³a energii elektrycznej w Mongolii [%]
�ród³o: Japan International Cooperation Agency (JICA)

Fig. 7. Sources of electricity in Mongolia [%]



5. Kierunki perspektywiczne eksportu wêgla z Mongolii

Pod wzglêdem po³o¿enia geograficznego Chiny s¹ dla Mongolii najbli¿szym rynkiem, jeœli
chodzi o import wêgla. W skali œwiatowej nale¿¹ one do najwiêkszych importerów wêgla,
a zapotrzebowanie na to paliwo roœnie z roku na rok (rys. 12).

Bardzo mo¿liwe jest, ¿e wydobycie wêgla w Mongolii bêdzie w du¿ym stopniu zale¿a³o od
zapotrzebowania ze strony chiñskiej. Dla zwiêkszenia eksportu wêgla konieczne bêdzie jak
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Rys. 8. Wydobycie i eksport wêgla w Mongolii w latach 2008–2013 [tys. Mg]

Fig. 8. Coal production and exports in Mongolia, 2008–2013 [thousands of t]

Rys. 9. Udzia³ eksportu wêgla w ³¹cznym eksporcie Mongolii [mln USD]
�ród³o: Informator Statystyczny Handlu Zagranicznego Mongolii (2013)

Fig. 9. The share of coal exports in total exports of Mongolia [mln USD]



najszybsze rozbudowanie sieci linii kolejowych i uruchomienie nowoczesnych zak³adów wzbo-
gacania wêgla. Wtedy dopiero wêgiel mongolski bêdzie móg³ w wiêkszym stopniu konkurowaæ
pod wzglêdem jakoœci i ceny na rynku chiñskim z wêglem innych krajów (rys. 13). W zwi¹zku
z tym musz¹ wzrosn¹æ nak³ady inwestycyjne na rozwój górnictwa wêglowego w Mongolii, co
pokazano na rysunku 14.

Na rysunku 15 przedstawiono ceny wêgla, jakie uzyskiwa³y przedsiêbiorstwa mongolskie
w eksporcie.
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Rys. 10. Cena sprzeda¿y wêgla eksportowego [USD/Mg]

Fig. 10. Selling price of coal exports [USD/t]
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Rys. 11. Udzia³ eksportu kopalin u¿ytecznych i wêgla (w ³¹cznym eksporcie) w latach 2008–2012 [%]
�ród³o: www.coalmining.mn

Fig. 11. The share of exports of mineral raw materials and coal in total exports in the period of 2008–2012 [%]
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TABELA 4. Najwiêksi eksporterzy wêgla w œwiecie w 2012 r. [mln Mg]

TABLE 4. The largest exporters of coal in the world; 2012 [million t]

Lp. Pañstwa Wêgiel energetyczny Wêgiel koksuj¹cy Ogó³em

1 Indonezja 380 3 383

2 Australia 159 142 301

3 Rosja 116 18 134

4 Stany Zjednoczone 51 63 114

5 Kolumbia 82 0 82

6 RPA 74 0 74

7 Kanada 31 4 35

�ród³o:www.worldcoal.org

Rys. 12. Kraje eksportuj¹ce wêgiel do Chin w roku 2012

Fig. 12. Major suppliers of coal to China in 2012

Rys. 13. Udzia³ Mongolii w chiñskim imporcie wêgla koksuj¹cego w latach 2009–2013

Fig. 13. The share of Mongolia in the Chinese imports of coking coal, 2009–2013
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Rys. 14. Nak³ady inwestycyjne firm na rozwój wydobycia wêgla w Mongolii w latach 2009–2013

Fig. 14. Capital expenditures, companies in coal mining development in Mongolia, 2009–2013

Rys. 15. Przyk³adowe ceny rynkowe eksportu wêgla od kwietnia 2013 do stycznia 2014 r.

Fig. 15. Examples of market prices for coal exports from April 2013 to January 2014



6. Sposoby eksploatacji wêgla w Mongolii

W Mongolii zarówno wêgiel kamienny jak i brunatny wydobywane s¹ metod¹ odkryw-
kow¹. Stosowane s¹ cykliczne uk³ady technologiczne. Z czynnych obecnie 60 kopalñ urabianie
wêgla prowadzone jest w 50 (80%) za pomoc¹ robót strza³owych. Za³adunek urobku odbywa siê
koparkami lub ³adowarkami w 20% produkcji rosyjskiej (dawniej radzieckiej), a w 80%
produkcji Caterpillar (USA), Komatsu (Japonia), Liebherr (RFN), Hyundai (Korea Po³ud-
niowa) i produkcji chiñskiej.

W 70% kopalñ stosowany jest transport samochodami samowy³adowczymi wymienionych
producentów. W ponad 80% kopalñ konieczne jest odwadnianie z³o¿a. Nadk³ad zwa³owany jest
w okresie udostêpnienia z³o¿a na zwa³owiskach zewnêtrznych, a w trakcie eksploatacji na
zwa³owiskach wewnêtrznych.

7. Przeróbka i wzbogacanie wêgla

Jednym z najpilniejszych zadañ górnictwa wêglowego Mongolii jest unowoczeœnienie
przeróbki i wzbogacania wêgla.

W ostatnich latach szybko wzrasta³a iloœæ wêgla poddanego przeróbce. W 2011 roku
poddano przeróbce 6,8%, w 2012 roku 19%, a w 2013 roku 32,2% wydobytego wêgla.

Najwiêkszy zak³ad wzbogacaj¹cy wêgiel Spó³ki z o.o. „Energy Resources” o zdolnoœci
produkcyjnej 15 mln Mg rocznie oddany zosta³ do eksploatacji w paŸdzierniku 2013 roku.

Na rysunku 16 pokazano osi¹gniêcia w przeróbce zak³adu wêgla w Ukhaa Khudag.

32

Rys. 16. Zak³ad wzbogacania wêgla w Ukhaa Khudag [tys. Mg]

Fig. 16. Coal preparation plant in Ukhaa Khudag [output in 1 thousand t]



Jedn¹ z form przeróbki wêgla jest produkcja pó³koksu i bezdymnego brykietu, któr¹ ilustruje
rysunek 17.

8. Perspektywy rozwoju górnictwa wêglowego w Mongolii

W Mongolii przewiduje siê dynamiczny rozwój wydobycia i przeróbki wêgla kamiennego
i brunatnego, zarówno na potrzeby rynku wewnêtrznego, jak i na eksport. Obecna prognoza
rozwoju górnictwa (rys. 18), opracowana zosta³a na podstawie Programu dzia³alnoœci gos-
podarczej Mongolii na lata 2012–2016, zatwierdzonego rozporz¹dzeniem nr 120 rz¹du oraz
sporz¹dzonego przez Narodowy Komitet Statystyczny bilansu wêgla na lata 2008–2012.

9. Przedsiêwziêcia dotycz¹ce rozwoju górnictwa wêglowego

w Mongolii

W Mongolii doceniono znaczenie górnictwa wêgla dla gospodarki narodowej i podjêto
dzia³ania maj¹ce zapewniæ szybki dalszy rozwój tego sektora. W szczególnoœci wœród tych
dzia³añ nale¿y wymieniæ:
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Rys. 17. Produkcja pó³koksu i bezdymnego brykietu [tys. Mg]

Fig. 17. Production of semi-coke and smokeless briquettes [1 thousand t]



G opracowanie i zatwierdzenie polityki w dziedzinie surowców mineralnych do 2025 roku;
G przygotowanie, wspólnie z Miêdzynarodow¹ organizacj¹ Japonii JICA, planu rozwoju

górnictwa wêglowego do 2025 roku;
G utworzenie bazy danych o z³o¿ach wêgla i ich zasobach (ulepszono system nadzoru nad

ewidencj¹ i wykorzystaniem z³ó¿ kopalin);
G podjêcie badañ nad zwiêkszeniem produkcji wzbogaconego wêgla, koksu hutniczego oraz

innych produktów wêglowych;
G zintensyfikowanie badañ nad zgazowaniem wêgla przy œcis³ej wspó³pracy z chiñsk¹ firm¹

Sinopek.
Realizacja wymienionych przesiêwziêæ powinna zapewniæ znacz¹cy wzrost wydobycia

wêgla, unowoczeœnienie jego przeróbki, a tak¿e rozwin¹æ eksport, w szczególnoœci do Chin.
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Fig. 18. Forecast of coal mining for Mongolia in the years 2013–2035 [thousands of t]
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Current status and future prospects of coal mining
in Mongolia

Abstract

This paper describes the resource base of coal and lignite in Mongolia. It characterizes the coal mining
sector, methods of coal extraction and preparation, as well as directions of the use of Mongolia’s coal.
Comparisons are drawn between the current state of the Mongolian coal mining sector and global coal
mining conditions in terms of resources, the volume of production, and exports. Also outlined are the
prospects of the mining and export of coal to 2035, as well as attempts to cooperate with China on
underground coal gasification.
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