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Analiza mo¿liwoœci zagospodarowania z³o¿a wêgla
brunatnego „RogóŸno” w kontekœcie zgazowania

wêgla

STRESZCZENIE. W artykule dokonano analizy mo¿liwoœci zagospodarowania perspektywicznego

z³o¿a wêgla brunatnego „RogóŸno” le¿¹cego niedaleko miasta Zgierz. Omówiono jego bu-

dowê geologiczn¹ oraz okreœlono mo¿liwoœæ jego wykorzystania w przysz³oœci z uwzglêd-

nieniem strategii rozwoju górnictwa wêgla brunatnego w kontekœcie zgazowania wêgla.

Ca³oœæ prac realizowana jest w ramach prowadzonego projektu pt. „Opracowanie technologii

zgazowania wêgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” w ramach

czêœci tematu badawczego 1.4.3. pt. „Analiza strategii rozwoju górnictwa wêgla brunatnego

w kontekœcie podziemnego zgazowania wêgla brunatnego oraz ocena ekonomiczna procesów

górniczych i skutków œrodowiskowych zgazowania tego wêgla”.

Przeprowadzone analizy dotyczy³y ró¿nych sposobów wykorzystania zasobów z³o¿a „Ro-

góŸno”, zarówno w elektrowni konwencjonalnej, technologii podziemnego lub naziemnego

zgazowania wêgla. Wyznaczono tak¿e granice potencjalnej eksploatacji z uwzglêdnieniem

uwarunkowañ geologicznych, œrodowiskowych i infrastrukturalnych jak równie¿ koncepcjê

odkrywkowej eksploatacji z³o¿a RogóŸno.
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1. Budowa geologiczna z³o¿a RogóŸno

Z³o¿e wêgla brunatnego RogóŸno wystêpuje w zasadzie w nadk³adzie wysadu solnego

i jest z³o¿em dwupok³adowym o budowie wewnêtrznej silnie zaburzonej w wyniku proce-

sów tektoniki solnej. Dolny pok³ad wêgla brunatnego o mi¹¿szoœci do 53 m (œrednio 16,5 m)

wystêpuje na g³êbokoœci 170,4–195,0 m i odpowiada pod wzglêdem litostratygraficznym

V pok³adowi czempiñskiemu. Natomiast górny pok³ad, o mi¹¿szoœci do 44 m (œrednio 19,1

m), wystêpuje na g³êbokoœci 83,3–100,0 m i odpowiada litostratygraficznie II pok³adowi ³u-

¿yckiemu [2].

Z³o¿e RogóŸno ma skomplikowan¹ budowê zwi¹zan¹ z deformacjami spowodowanymi

du¿¹ dynamik¹ procesów subrozji i migracji soli w stropowej czêœci wysadu. Dolny pok³ad

wêgla spoczywa bezpoœrednio na ska³ach permskich czapy wysadu lub na cienkiej serii

piasków, mu³ków i i³ów wype³niaj¹cych depresjê w powierzchni czapy gipsowej, praw-

dopodobnie o genezie subrozyjnej. Natomiast górny pok³ad wype³nia wy³¹cznie rozleg³e

zapadlisko subrozyjne ponad czap¹ wysadu i nie wychodzi poza jego kontur. Jest on

miejscami silnie zaburzony, g³ównie deformacjami o charakterze fleksur. W tych rejonach

mi¹¿szoœæ pok³adu zazwyczaj wzrasta, ale pojawiaj¹ siê w nim przewarstwienia utworów

mineralnych: piasków, i³ów, mu³ków, rzadziej wapieni.

Utwory miêdzywêglowe rozdzielaj¹ce oba pok³ady wêgla s¹ reprezentowane przez seriê

utworów piaszczystych z niewielkimi przewarstwieniami mu³ków (mu³owców) i i³ów oraz

cienkimi wk³adkami wêgla brunatnego. Wk³adki wêgla tworz¹ na czêœci obszaru z³o¿a mniej

lub bardziej ci¹g³y poziom o sumarycznej mi¹¿szoœci siêgaj¹cej 3,6 m, który stanowi

odpowiednik stratygraficzny III pok³adu œcinawskiego. Gruboœæ serii miêdzywêglowej

waha siê w du¿ym przedziale od kilku do 178,0 m, œrednio wynosi 70,3 m.

2. Scenariusz rozwoju dzia³alnoœci górnictwa wêgla

brunatnego w kontekœcie zgazowania wêgla

W ramach prowadzonego projektu pt. „Opracowanie technologii zgazowania wêgla dla

wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” w ramach czêœci tematu badaw-

czego 1.4.3. pt. „Analiza strategii rozwoju górnictwa wêgla brunatnego w kontekœcie

podziemnego zgazowania wêgla brunatnego oraz ocena ekonomiczna procesów górniczych

i skutków œrodowiskowych zgazowania tego wêgla” opracowano scenariusze dotycz¹ce

rozwoju dzia³alnoœci górnictwa wêgla brunatnego w czynnych zag³êbiach górniczo-energe-

tycznych w kontekœcie zgazowania wêgla. Wykaza³y one, ¿e istnieje mo¿liwoœæ zasto-

sowania technologii zgazowania wydobytego wêgla na powierzchni ze z³o¿a RogóŸno [3].

Natomiast po przeprowadzonej analizie wyników dotycz¹cych wymagañ technologicznych

i œrodowiskowych podziemnego zgazowania wêgla brunatnego oraz kryteriów z³o¿owych
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i technologicznych wynika, ¿e z³o¿e to, przy obecnym stanie wiedzy trudno uznaæ za

mo¿liwe do przeprowadzenia podziemnego zgazowania [1, 4]. G³ówn¹ tego przyczyn¹ jest

zbyt ma³a g³êbokoœæ zalegania z³o¿a, niekorzystne zjawiska tektoniczne, rozcz³onkowanie

pok³adu wêgla, zbyt ma³y udzia³ w ska³ach stropowych utworów bardzo s³abo przepusz-

czalnych oraz niekorzystne usytuowanie wobec poziomów wodonoœnych.

Z³o¿e to z uwagi na swoj¹ lokalizacjê mo¿e stanowiæ bazê zasobow¹ zarówno dla

zag³êbia be³chatowskiego jak i adamowskiego. Jednak z uwagi na szybkie wyczerpywanie

siê zasobów w zag³êbiu adamowskim w z³o¿ach: Adamów, W³adys³awów czy KoŸmin

w³aœnie z³o¿e RogoŸno nale¿a³oby uwzglêdniæ jako kontynuacjê tego zag³êbia.

Prognozowane wydobycie wêgla brunatnego w zag³êbiu adamowskim przedstawiono

w tabeli 1.
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TABELA 1. Prognozowane wydobycie wêgla brunatnego w zag³êbiu adamowskim [3]

TABLE 1. Projected lignite extraction in the Adamow basin [3]

Rok

Z obecnie

eksploatowanych z³ó¿

[mln ton]

Z³o¿e Piaski

i Grochowy–Si¹szyce

[mln ton]

Z³o¿e RogóŸno

[mln ton]

1 2 3 4

2011 4,5

2012 4,5

2013 4,5

2014 4,5

2015 4,5

2016 4,5

2017 4,5

2018 4,5

2019 4,5

2020 3,0 1,0

2021 1,5 3,0

2022 3,5

2023 3,5 2,0

2024 3,5 4,0

2025 3,5 7,0

2026 3,5 10,0

2027 3,5 10,0

2028 3,5 10,0



W opracowanej strategii rozwoju dzia³alnoœci górnictwa wêgla brunatnego w czynnej

kopalni zag³êbia adamowskiego – w kontekœcie zgazowania wêgla – za³o¿ono mo¿liwoœæ

wydobycia pierwszego wêgla z tego z³o¿a w roku 2023. W zwi¹zku z tym rozpoczêcie prac

udostêpniaj¹cych z³o¿e musia³oby rozpocz¹æ siê w roku 2020 [3].
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TAB. 1 cd.

TAB. 1 cont.

1 2 3 4

2029 3,5 10,0

2030 3,5 10,0

2031 3,5 10,0

2032 3,5 10,0

2033 3,5 10,0

2034 3,5 10,0

2035 3,5 10,0

2036 3,5 10,0

2037 3,5 10,0

2038 3,5 10,0

2039 3,5 10,0

2040 3,5 10,0

2041 3,5 10,0

2042 3,5 10,0

2043 3,5 10,0

2044 3,5 10,0

2045 3,5 10,0

2046 3,5 10,0

2047 3,5 10,0

2048 3,5 10,0

2049 3,5 10,0

2050 3,5 10,0

Razem 45,0 102,0 253,0



3. Wyznaczenie granic eksploatacji z uwzglêdnieniem

uwarunkowañ geologicznych, œrodowiskowych

i infrastrukturalnych

Aby wyznaczyæ docelowe granice eksploatacji zbudowano geologiczn¹ bazê danych

z³o¿a, obejmuj¹c¹ informacje w sumie z 424 odwierconych do tej pory otworów badaw-

czych. Nastêpnie wydzielono dwa kompleksy wêglowe: dolny i górny. Modelowanie pa-

rametrów zalegania pok³adów, jak równie¿ wszystkie obliczenia, dokonano w programie

GEMCOM Surpac.

W przypadku dolnego kompleksu wêglowego, który zalega na pod³o¿u cechsztyñskim

okreœlono œredni¹ mi¹¿szoœæ wêgla na 16,5 m. Jednak du¿a g³êbokoœæ zalegania wêgla,

znaczna zawartoœæ alkaliów oraz siarki drastycznie obni¿aj¹ wartoœæ energetyczn¹ tego

surowca. Dlatego w przedstawionej strategii wykorzystano zasoby obejmuj¹ce tylko górny

kompleks wêglowy. Jego œrednia mi¹¿szoœæ wynios³a 19 m, jednak jest on rozcz³onkowany

doœæ licznymi warstwami przerostów. Zasoby bilansowe w kompleksie górnym obliczono

na 408,2 mln ton.

Obliczone zasoby bilansowe znajduj¹ siê w ca³oœci na terenie gminy Zgierz, w powiecie

zgierskim województwa ³ódzkiego. Teren nad z³o¿em w g³ównej mierze u¿ytkowany jest

rolniczo ze znacznym udzia³em produkcji sadowniczej. Niewielkie kompleksy leœne wy-

stêpuj¹ jedynie w zachodniej czêœci z³o¿a. Ca³e z³o¿e przecina z po³udnia na pó³noc droga

wojewódzka 702 Zgierz–Kutno, a wzd³u¿ jego po³udniowo-wschodniej granicy przebiega

droga krajowa 71 £ódŸ–£owicz oraz magistrala kolejowa Warszawa–£ódŸ Kaliska–Wroc-

³aw. Miejscowoœciami po³o¿onymi na obszarze z³o¿a s¹: Astachowice, Besiekierz, Ro-

góŸno, Wola Rogoziñska i Warszyce. Wszystkie one s¹ po³¹czone sieci¹ dróg lokalnych.

Na po³udniowej czêœci terenu z³o¿a ustanowiony zosta³ tak¿e Obszar Chronionego

Krajobrazu Centralny Zespó³ Krajobrazowy woj. ³ódzkiego. Dodatkowo w po³udniowo-

-wschodniej czêœci w miejscowoœci Wola Branicka znajduje siê jeden park podworski i dwa

pomniki przyrody nieo¿ywionej.

W celu wyznaczenia iloœci zasobów przemys³owych okreœlono tak¹ granicê eksploatacji,

która powinna zminimalizowaæ oddzia³ywanie przysz³ego zagospodarowania górniczego

z³o¿a na otaczaj¹cy teren. Po³udniow¹ granicê eksploatacji ograniczono m.in. do miejsca

przebiegu drogi wojewódzkiej £ódŸ–£owicz.

Lokalizacjê granicy z³o¿a bilansowego dla górnego kompleksu wêglowego z³o¿a Ro-

góŸno na tle przewidywanego zasiêgu eksploatacji pokazano na rysunku 1.

Wszystkie elementy infrastrukturalne oraz œrodowiskowe znajduj¹ce siê w zasiê-

gu wyrobiska docelowego zestawiono w tabeli 2, natomiast zwa³owiska zewnêtrznego

w tabeli 3.

Przewidziano, ¿e docelow¹ eksploatacj¹ objêty zostanie teren o powierzchni 2235 ha pod

wyrobiskiem docelowym oraz 570 ha pod zwa³owiskiem zewnêtrznym. Na terenie plano-

wanej eksploatacji wystêpuj¹ w g³ównej mierze grunty orne dobrej i œredniej klasy (ok. 90%
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powierzchni), lasy (ok. 7%) oraz tereny inne (ok. 3%). Czeœæ powierzchni znajduje siê tak¿e

w granicach OChK Centralnego Zespo³u Krajobrazowego woj. ³ódzkiego (402 ha) oraz

jednego u¿ytku ekologicznego. W zasiêgu planowanego wyrobiska docelowego znajduje siê

tak¿e 8 miejscowoœci, w których wed³ug stanu na koniec 2009 roku zamieszkiwa³o 1136 osób.
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Rys. 1. Lokalizacja granicy z³o¿a bilansowego dla górnego kompleksu wêglowego z³o¿a RogóŸno na tle

przewidywanego zasiêgu eksploatacji [5]

Fig. 1. The location of the border of economic resources for the upper complex of lignite in Rogozno deposit

against anticipated exploitation range [5]
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TABELA 2. Inwentaryzacja infrastrukturalna i œrodowiskowa w zasiêgu wyrobiska docelowego [5]

TABLE 2. Infrastructural and environmental inventory within the range of the planned excavation

[5]

Drogi przechodz¹ce przez wyrobisko [m]

wojewódzkie 4 838

powiatowe 14 634

gminne 8 855

Miejscowoœci le¿¹ce na terenie wyrobiska

Nazwa miejscowoœci Liczba mieszkañców (stan na rok 2009)

Astachowice 142

RogóŸno 123

Wola Rogoziñska 106

Warszyce 86

Beskierz Nawojowy 191

Beskierz Rudny 215

Wypychów 140

SUMA 1 003

Uwarunkowania œrodowiskowe

Powierzchnia [ha] Procent wyrobiska [%]

Wyrobisko 2235 100

Grunty rolne 2011 90,0

Lasy 159 7,1

Pozosta³e 65 2,9

U¿ytek ekologiczny o powierzchni < 5 ha

Uwarunkowania kulturowe

1 zabytkowy obiekt chroniony (sakralny)



4. Koncepcja eksploatacji z³o¿a RogóŸno w kontekœcie

wykorzystania wêgla w elektrowni konwencjonalnej

lub instalacji naziemnego zgazowania

W konturze wyrobiska docelowego znajdzie siê 1752 mln m3 nadk³adu oraz 325 mln ton

wêgla (jako zasoby przemys³owe), co daje przemys³owy wskaŸnik N:W na poziomie 5,4:1

m3/tonê.

Z uwagi na zak³adan¹ wielkoœæ rocznego wydobycia wêgla na poziomie 10,0 mln ton,

za³o¿ono zdejmowanie nadk³adu w iloœci oko³o 54 mln m3 rocznie i przewidziano nastê-

puj¹cy uk³ad technologiczny:

� Koparki nadk³adowe

� 3 x KWK 3000 o wydajnoœci teoretycznej Qteor. = 8 000 m3/h,

� 3 x zwa³owarka ZGOT 8800 o wydajnoœci teoretycznej Qteor. = 8 800 m3/h.

� Koparki nadk³adowo-wêglowe

� 1 x koparka KWK 1500 o wydajnoœci teoretycznej Qteor. = 4 500 m3/h,

� 1 x koparka KW£ 500 o wydajnoœci teoretycznej Qteor. = 750 m3/h.
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TABELA 3. Inwentaryzacja infrastrukturalna i œrodowiskowa w zasiêgu zwa³owiska

zewnêtrznego [5]

TABLE 3. Infrastructural and environmental inventory within the range of the external dump [5]

Drogi przechodz¹ce przez zwa³owisko zewnêtrzne [m]

Powiatowe 2 310

Gminne 1 351

Miejscowoœci le¿¹ce na terenie zwa³owiska zewnêtrznego

Nazwa miejscowoœci Liczba mieszkañców (stan na rok 2009)

Lorenki 133

Kwilno 122

SUMA 255

Uwarunkowania œrodowiskowe

Powierzchnia [ha] Procent powierzchni [%]

Zwa³owisko 570 100

Grunty rolne 478 84

Lasy 92 16



Wkop udostêpniaj¹cy zlokalizowany zosta³ po wschodniej stronie wyrobiska, gdzie

wêgiel brunatny zalega na najmniejszej g³êbokoœci. Taka lokalizacja wkopu udostêpnia-

j¹cego umo¿liwia tak¿e usytuowanie zwa³owiska zewnêtrznego w bliskiej odleg³oœci od

wkopu udostêpniaj¹cego po jego wschodniej stronie. Zajêcie terenu pod wkop i zwa³owisko

bêdzie wymaga³o w pierwszej fazie przeniesienia czêœci zabudowañ miejscowoœci Lorenki.

Docelowa powierzchnia zwa³owiska wyniesie 570 ha, a jego objêtoœæ 280 mln m3.

W pierwszej fazie postêp frontów eksploatacyjnych prowadzony bêdzie równolegle

w kierunku zachodnim na d³ugoœci 2,5 km z u³o¿eniem linii transportowych na zboczu

po³udniowym.

I piêtro udostêpnione zostanie przez koparkê KWK 3000/1, która powinna rozpocz¹æ

pracê w 2020 roku. Wykona ona tak¿e pochylniê zjazdow¹ na zboczu czo³owym (kierunek

wschodni). W kolejnym roku, po uzyskaniu bezpiecznego wyprzedzenia, wprowadzona

zostanie koparka KWK 3000/2, a w nastêpnym trzecia koparka KWK 3000/3 na III piêtrze.

W czwartym roku od rozpoczêcia udostêpnienia z³o¿a mo¿liwe bêdzie wprowadzenie na

poziom nadk³adowo-wêglowy koparki KWK 1500 oraz KW£ 500.

Uk³ad frontów eksploatacyjnych po udostêpnieniu z³o¿a wraz z kierunkiem eksploatacji

pokazano na rysunku 2.

211

Rys. 2. Uk³ad frontów eksploatacyjnych po udostêpnieniu z³o¿a i przejœcia na zwa³owanie wewnêtrzne wraz

z kierunkiem eksploatacji [5]

Fig. 2. Front operating systems and the directions of exploitation after the opening of the deposit and

converting to internal dumping is done [5]



Z uwagi na lokalne przekroczenie dopuszczalnej wysokoœci urabianych skarp (ok. 25 m)

konieczne bêdzie zastosowanie technologii pracy koparki z zastosowaniem podpiêter. Gene-

ralnie górny kompleks wêglowy urabiany bêdzie w pracy selektywnej kopark¹ KWK 1500.

Do wybierania wêgla w deniwelacjach sp¹gowych przewidziano tak¿e koparkê ³añcuchow¹

KW£ 500.

W nastêpnej fazie eksploatacji fronty nadk³adowe przejd¹ do urabiania postêpem wachla-

rzowym w kierunku po³udniowo-zachodnim z punktem obrotu na zboczu transportowym

w okolicach miejscowoœci Wola Rogoziñska. Po wykonaniu pe³nego wachlarza nast¹pi

zmiana kierunku eksploatacji na wschodni w postêpie równoleg³ym, a¿ do osi¹gniêcia

docelowego zbocza wschodniego wyrobiska.

Zwa³owanie prowadzone bêdzie trzema zwa³owarkami ZGOT 8800 pocz¹tkowo na zwa³o-

wisku zewnêtrznym, a po osi¹gniêciu odpowiedniego wyprzedzenia stopy skarpy wêglowej

nast¹pi przejœcie do zwa³owania wewnêtrznego. Prowadzone ono bêdzie z trzech poziomów

zwa³owych o wysokoœci oko³o 30–35 m. Umo¿liwi to pracê tylko w systemie podsiêsypnym.

Podsumowanie

W z³o¿u RogóŸno zalega 408,2 mln ton wêgla brunatnego w górnym kompleksie

wêglowym. W przypadku dolnego kompleksu wêglowego jego du¿a g³êbokoœæ zalegania,

znaczna zawartoœæ alkaliów oraz siarki drastycznie obni¿a wartoœæ energetyczn¹ tego su-

rowca. Dlatego te¿ w przedstawionej strategii wykorzystano zasoby obejmuj¹ce tylko górny

kompleks wêglowy.

Uwzglêdniaj¹c uwarunkowania œrodowiskowe i infrastrukturalne do eksploatacji prze-

widziano 325 mln ton zasobów przemys³owych. Pozosta³¹ czêœæ zasobów zakwalifikowano

jako zasoby nieprzemys³owe z uwagi na pozostawienie filaru ochronnego dla miejscowoœci

le¿¹cych wzd³u¿ drogi £ódŸ–£owicz.

Wyposa¿enie kopalni RogóŸno stanowiæ mog¹ trzy koparki KWK 3000, jedna KWK

1500 oraz jedna koparka ³añcuchowa KW£ 500. Zwa³owanie realizowane mo¿e byæ trzema

zwa³owarkami ZGOT 8800.

Wkop udostêpniaj¹cy zlokalizowano w pó³nocno-wschodniej czêœci z³o¿a RogóŸno,

a zwa³owisko zewnêtrzne oraz elektrowniê lub zak³ad zgazowania wêgla w bliskiej jego

odleg³oœci po stronie wschodniej. Fronty robocze przesuwaæ siê bêd¹ pocz¹tkowo rów-

nolegle w kierunku zachodnim, a nastêpnie w postêpie wachlarzowym oraz równoleg³ym a¿

do osi¹gniêcia docelowego zbocza wschodniego.

Wed³ug okreœlonej strategii rozwoju dzia³alnoœci górnictwa wêgla brunatnego w czyn-

nych kopalniach zag³êbia adamowskiego, be³chatowskiego i turoszowskiego w kontekœcie

zgazowania wêgla, ze z³o¿a RogóŸno wydobyte mo¿e byæ ³¹cznie 253 mln ton wêgla (do

roku 2050) o wskaŸniku N:Wprzemys³owym na poziomie 5,4:1.

Zasoby tego z³o¿a mog¹ byæ wykorzystane tak¿e w elektrowniach ZE PAK S.A. dla

celów energetycznych lub te¿ w instalacji naziemnego zgazowania wêgla. Mo¿liwe jest
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tak¿e przeznaczenie tego z³o¿a dla zag³êbia be³chatowskiego, je¿eli jego udostêpnienie

nast¹pi po roku 2030.

Pracê sfinansowano ze œrodków Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju w ramach zadania badawczego pt.:

„Opracowanie technologii zgazowania wêgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” –

Obszar 1.4. „Opracowanie kryteriów do weryfikacji krajowej bazy surowcowej przydatnej do zgazowania wêgla

brunatnego” (nr projektu 23.23.660.8902/R34).
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Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJ¥CZKOWSKI

The analysis of the possibility of the Rogozno lignite deposit
utilization in the context of lignite gasification

Abstract

The article analyzes the possibilities of perspective utilization lignite deposits Rogozno located

near the town of Zgierz. It discusses the geological structure of the deposit and the possibility of its use

in the future taking into account the development strategies of lignite in the context of lignite

gasification is determined.

All the work is carried out within the framework of the project “Development of coal gasification

technology for highly efficient production of fuels and electricity” as part of a research topic 1.4.3.

“Analysis of the lignite mining development strategy in the context of underground lignite gasification

and the economic evaluation of mining processes and environmental effects of lignite gasification”.

Conducted analyses concerned various ways of utilization of the reserves of Rogozno deposit,

both in conventional power plants as well as in technologies of underground and on-surface lignite

gasification. The borders of the potential exploitation were marked, taking into account geological,

environmental and infrastructural conditions and the concept of opencast exploitation of Rogozno

deposit was described.

KEY WORDS: lignite, the lignite gasification, Adamow lignite basin, Rogozno deposit
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