
POLITYKA ENERGETYCZNA

Tom 15 � Zeszyt 3 � 2012

ISSN 1429-6675

Zbigniew KASZTELEWICZ*, Mateusz SIKORA**, Maciej ZAJ¥CZKOWSKI**

Z³o¿e Poniec-Krobia w bilansie koniñskiego zag³êbia
górniczo-energetycznego wêgla brunatnego

STRESZCZENIE. Koniñskie zag³êbie górniczo-energetyczne wêgla brunatnego funkcjonuje na bazie
Kopalni Konin oraz dwóch elektrowni wchodz¹cych w sk³ad ZE PAK S.A.
W swojej dotychczasowej historii kopalnia wydoby³a ponad 550 mln Mg wêgla brunatnego,
uruchamiaj¹c wydobycie na 10 odkrywkach. Jednak obecne zasoby wêgla brunatnego w czyn-
nych odkrywkach – wynosz¹ce oko³o 100 mln Mg – wystarcz¹ na pracê zag³êbia koniñ-
skiego na niewiele ponad 10 lat. Strategicznym warunkiem przed³u¿enia pracy tego zag³êbia
jest wiêc zagospodarowanie nowych z³ó¿ wêgla brunatnego w bardzo krótkim czasie i doko-
nanie gruntownego odtworzenia mocy energetycznych w elektrowniach koniñskich. Wœród
z³ó¿ perspektywicznych, znajduj¹cych siê w niedalekiej odleg³oœci od obecnie eksploato-
wanych obszarów mo¿na wymieniæ nastêpuj¹ce z³o¿a: Oœcis³owo, M¹koszyn-Grochowiska
oraz Dêby Szlacheckie. Dodatkowo, przy okreœleniu rozwoju koniñskiego zag³êbia górniczo-
-energetycznego, mo¿na równie¿ uwzglêdniæ z³o¿e Piaski, na którym mo¿e zostaæ oparta
tak¿e przysz³oœæ zag³êbia adamowskiego.
Natomiast poszerzenie bazy zasobowej o z³o¿e Poniec-Krobia wraz ze z³o¿em Oczkowice ze
wstêpnie okreœlonymi zasobami przemys³owymi na poziomie oko³o 600 mln Mg otwiera
ca³kowicie nowe mo¿liwoœci dla przed³u¿enia ¿ywotnoœci koniñskiego zag³êbia górniczo-
-energetycznego wêgla brunatnego. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e z³o¿e Poniec-Krobia roz-
poznane zosta³o niewielk¹ iloœci¹ otworów badawczych i jego zasoby okreœlono jako zasoby
prognostyczne. Aby mo¿na by³o dokonaæ bardziej szczegó³owych analiz dotycz¹cych mo¿-
liwoœci jego wykorzystania konieczne jest przeprowadzenie uszczegó³awiaj¹cych prac ge-
ologicznych.
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Opracowana wstêpna koncepcja zagospodarowania tych z³ó¿ wykaza³a, ¿e ich zasoby mog¹
pos³u¿yæ do produkcji energii elektrycznej w nowoczesnych blokach energetycznych na
parametry nadkrytyczne lub ultra-nadkrytyczne o mocy 2200–2500 MW, przy rocznym
wydobyciu wêgla na poziomie 13 mln Mg. W takim przypadku ¿ywotnoœæ ca³ego zag³êbia
górniczo-energetycznego wêgla brunatnego mog³aby zostaæ przed³u¿ona o kolejne 50 lat.

S£OWA KLUCZOWE: wêgiel brunatny, zag³êbie koniñskie, z³o¿e Poniec-Krobia, z³o¿e Oczkowice

1. Obecny stan koniñskiego zag³êbia górniczo-energetycznego

Dzia³alnoœæ koniñskiego zag³êbia górniczo-energetycznego opiera siê na Kopalni Konin
oraz dwóch elektrowniach wchodz¹cych w sk³ad ZE PAK S.A.

Powsta³o ono w 1945 r., kiedy na bazie istniej¹cej poniemieckiej infrastruktury, uru-
chomiono eksploatacjê odkrywki Morzys³aw, pocz¹tkowo dla potrzeb miejscowej lud-
noœci, a od 1946 roku równie¿ dla potrzeb brykietowni. W 1953 rozpoczêto eksploatacjê
odkrywki Nies³usz, a nastêpnie, po wybudowaniu w roku 1958 Elektrowni Konin i w latach
1967–1969 Elektrowni P¹tnów, uruchamiano sukcesywnie nastêpne odkrywki: Gos³awice
(1958), P¹tnów (1962), Kazimierz (1965), JóŸwin (1971), Lubstów (1982), Kazimierz
Pó³noc (1995), JóŸwin IIB (1999), Drzewce (2005) oraz Tomis³awice (2010).

W najbli¿szej przysz³oœci zarówno te elektrownie jak i kopalnia powinny zostaæ bli¿ej
zintegrowane ze sob¹ z uwagi na zakup KWB Konin w Kleczewie S.A. od Skarbu Pañstwa
przez ZE PAK S.A.

Obecnie w zag³êbiu koniñskim wydobycie wêgla, wynosz¹ce œrednio oko³o 9 mln Mg,
prowadzone jest w trzech odkrywkach: JóŸwin Pole IIB, Drzewce i Tomis³awice. Natomiast
w odkrywce Kazimierz Pó³noc eksploatacjê zakoñczono w 2011 r.

W tabeli 1 zestawiono zasoby przemys³owe wed³ug stanu na 01.01.2012 r. w czynnych
odkrywkach zag³êbia koniñskiego.
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TABELA 1. Stan zasobów wêgla brunatnego na 01.01.2012 r. w czynnych odkrywkach zag³êbia
koniñskiego (Kasztelewicz 2012)

TABLE 1. The state of lignite reserves on 01.01.2012 in currently operating open pits
in Konin basin

Z³o¿e Kategoria rozpoznania z³o¿a Odkrywka Zasoby przemys³owe [mln ton]

P¹tnów IV B JóŸwin II B 36,1

Drzewce B+C1 Drzewce 22,7

Tomis³awice B+C1 Tomis³awice 41,7

Razem zasoby 100,5



W sumie zasoby przemys³owe w zag³êbiu koniñskim na pocz¹tek 2012 r. wynios³y oko³o
100,5 mln Mg. Przy za³o¿eniu braku zagospodarowania nowych z³ó¿ w tym zag³êbiu wy-
dobycie wêgla zakoñczy siê oko³o 2025 r. wed³ug nastêpuj¹cego harmonogramu: Drzewce
w 2018 r., JóŸwin IIB w 2020 r. oraz Tomis³awice w 2025 r. Po tym czasie mo¿e nast¹piæ
zakoñczenie dzia³alnoœci tego zag³êbia (Kasztelewicz 2012).

2. Perspektywy rozwoju koniñskiego zag³êbia

górniczo-energetycznego opartego na nowych z³o¿ach

Wœród z³ó¿ perspektywicznych znajduj¹cych siê w niedalekiej odleg³oœci od obecnie
eksploatowanych obszarów mo¿na wymieniæ nastêpuj¹ce: Oœcis³owo, M¹koszyn-Grocho-
wiska oraz Dêby Szlacheckie. Dodatkowo, przy okreœleniu rozwoju koniñskiego zag³êbia
górniczo-energetycznego nale¿y równie¿ uwzglêdniæ z³o¿e Piaski, na którym mo¿e zostaæ
oparta tak¿e przysz³oœæ zag³êbia adamowskiego.

Zagospodarowanie powy¿szych z³ó¿ umo¿liwi³oby ³¹czne wydobycie wêgla w tym
zag³êbiu po oko³o 9,0 mln ton/rok do a¿ 2030 r. Po tym czasie nast¹pi³oby zmniejszanie
wydobycia trwaj¹ce do oko³o 2050 r.

Prognozê wydobycia wêgla w zag³êbiu koniñskim ze z³ó¿ Oœcis³owo, M¹koszyn-Gro-
chowiska, Dêby Szlacheckie i Piaski” przedstawiono w tabeli 2.
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TABELA 2. Scenariusz rozwoju eksploatacji wêgla brunatnego w zag³êbiu koniñskim ze z³ó¿
Oœcis³owo, M¹koszyn-Grochowiska, Dêby Szlacheckie i Piaski (Kasztelewicz 2012)

TABLE 2. The scenario of mining development in Konin lignite basin based on following lignite
deposits: Oœcis³owo, M¹koszyn-Grochowiska, Dêby Szlacheckie i Piaski

Lata Wydobycie wêgla [mln Mg]

2012 9,3

2015 9,3

2020 9,3

2025 8,8

2030 8,8

2035 6,2

2040 4,2

2045 3,0

2049 2,0

Razem 255,4



£¹czne zasoby operatywne z³ó¿ perspektywicznych znajduj¹cych siê w niedalekiej
odleg³oœci od obecnie eksploatowanych obszarów wynosz¹ wiêc 255,4 mln Mg.

Warunkiem dalszego rozwoju zag³êbia koniñskiego jest jednak modernizacja elektrowni
koniñskich, zw³aszcza Elektrowni P¹tnów I. Koniecznoœæ modernizacji czterech bloków
200 MW z istniej¹cych szeœciu lub budowa ca³kiem nowych bloków wynika m.in. z ich
z³ego stanu technicznego oraz z coraz ostrzejszych norm emisji, wynikaj¹cych z dyrektywy
2001/80/WE (Bednarczyk 2008). Dyrektywa ta zacznie w pe³ni obowi¹zywaæ od 2016 r., co
oznacza, ¿e na podjêcie zdecydowanych dzia³añ pozosta³y jeszcze tylko 4 lata.

Zabezpieczeniem surowcowym kontynuacji dzia³alnoœci koniñskiego zag³êbia górniczo-
-energetycznego opartego na wêglu brunatnym mog¹ byæ z³o¿a zlokalizowane w rejonie
gostyñskim i rawickim. W rejonie tym wystêpuje szereg z³ó¿ wêgla brunatnego, jednak
obecnie cechami bilansowymi wykazuj¹ siê zasoby w z³o¿ach Poniec-Krobia i Oczkowice.
W dotychczasowych waloryzacjach i rankingach z³ó¿ wêgla brunatnego nie by³y one jednak
do tej pory uwzglêdniane (Uberman 2011).

Lokalizacjê obecnych, jak i perspektywicznych z³ó¿ wêgla brunatnego w zag³êbiu
koniñskim przedstawiono na rysunku 1.

W przysz³oœci wêgiel z regionu Poniec-Krobia mo¿e zostaæ wydobyty metod¹ od-
krywkow¹ i poddany czêœciowo tak¿e zgazowaniu na powierzchni. Obecnie brakuje jednak
szczegó³owych analiz co do kierunków wykorzystania zasobów tego z³o¿a. Chc¹c okreœliæ
perspektywiczne mo¿liwoœci zagospodarowania z³ó¿ tego regionu opracowano wstêpn¹
koncepcjê jego eksploatacji wraz z okreœleniem podstawowych parametrów geologiczno-
-górniczych.
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Rys. 1. Lokalizacja obecnie eksploatowanych oraz perspektywicznych z³ó¿ wêgla brunatnego
w zag³êbiu koniñskim (Kasztelewicz 2012)

Fig. 1. Localization of currently mined and perspective deposit in Konin lignite basin



Podobn¹ koncepcjê opracowano tak¿e dla z³o¿a RogóŸno, którego zasoby równie¿ mog¹
zostaæ skierowane do elektrowni koniñskich (Kasztelewicz, Zaj¹czkowski 2011).

3. Budowa geologiczna z³o¿a Poniec-Krobia

Z³o¿e wêgla brunatnego Poniec-Krobia zosta³o udokumentowane podczas prac geolo-
gicznych prowadzonych od pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych do koñca lat siedemdziesi¹tych
XX wieku. Wynikiem tych prac by³a dokumentacja geologiczna poszukiwañ z³ó¿ wêgla
brunatnego w rejonie Poniec-Krobia (Piwocki 1979).

Wyznaczone w tej dokumentacji zasoby wêgla brunatnego by³y tzw. zasobami per-
spektywicznymi i prognostycznymi z uwagi na rzadk¹ siatkê wierceñ poszukiwawczych
(8 × 8 km) dla 14 otworów. Z zasobów prognostycznych wydzielono zasoby bilansowe
i pozabilansowe w kategorii D2 oraz zasoby potencjalne E. Obecnie nie stosuje siê ju¿
takiego podzia³u na kategorie rozpoznania z³ó¿ (Sikora 2012).

Dodatkowo, w dokumentacji geologicznej zasoby obliczono metod¹ œredniej arytme-
tycznej. Wyniki tych obliczeñ zamieszczono w tabeli 3.
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TABELA 3. Zestawienie zasobów z³o¿a Poniec-Krobia (Piwocki 1979)

TABLE 3. Reserves of Poniec-Krobia lignite deposit

Grupa pok³adów Kategoria Zasoby [mln Mg]

I

D2 bilansowe* 718,8

D2 pozabilansowe** 1 453,03

E** 1 595,8

Razem: 3 767,7

IA + II
D2 bilansowe i niebilansowe*, ** 892,1

E** 1 295,4

Razem: 2 187,5

III E** 285,4

IV E** 999,2

I + IA + II

D2 bilansowe* 1 749,7

D2 pozabilansowe** 1 314,2

E*** 2 891,3

*** Zasoby o gruboœci > 3 m i ograniczone izolini¹ N:W = 12:1
*** Zasoby o gruboœci > 3 m i ograniczone izolini¹ od N:W = 12:1 do N:W = 20:1
*** Zasoby o gruboœci od 1 do 3 m i ograniczone izolini¹ N:W = 20:1



Jak wynika z tabeli 3 zasoby bilansowe okreœlone w dokumentacji geologicznej tego
z³o¿a wynosz¹ dla pok³adu I – 718,9 mln Mg, natomiast ca³kowite zasoby bilansowe (dla
grupy I + IA + II) wynosz¹ 1 749,7 mln Mg.

W bezpoœrednim s¹siedztwie z³o¿a Poniec-Krobia znajduj¹ siê tak¿e inne z³o¿a, a mia-
nowicie:
� przylegaj¹ce do niego od po³udnia z³o¿e Oczkowice i Rawicz-Skoraszewice,
� na zachód – z³o¿e Góra,
� na pó³noc – z³o¿e Gostyñ,
� na po³udniowy zachód – z³o¿e Rawicz-Chobienia.

Z uwagi na swoje parametry, cechy bilansowe wykazuje jedynie z³o¿e Oczkowice. Jego
budowa jest analogiczna do z³o¿a Poniec-Krobia. Obliczone w dokumentacji geologicznej
(Piwocki 1976) zasoby tego z³o¿a, wed³ug podobnych zasad co dla z³o¿a Poniec-Krobia,
wynosz¹: zasoby prognostyczne bilansowe D1 – 81,6 mln Mg, zasoby prognostyczne
pozabilansowe D1 – 16,6 mln Mg oraz zasoby potencjalne E – 44,0 mln Mg.

4. Wstêpna koncepcja zagospodarowania

z³o¿a Poniec-Krobia i Oczkowice

Jak ju¿ wspomniano, z³o¿e Poniec-Krobia i Oczkowice zosta³o rozpoznane niewielk¹
iloœci¹ otworów. W zasadzie na rozpatrywanym terenie wykonano 26 otworów badawczych,
z czego 14 na z³o¿u Poniec-Krobia i 12 na z³o¿u Oczkowice. St¹d te¿ wyznaczone w do-
kumentacjach kontury zalegania zasobów bilansowych maj¹ tylko charakter orientacyjny
i powinny zostaæ uœciœlone kolejnymi wierceniami. Bazuj¹c jednak na sporz¹dzonych do-
kumentacjach tych z³ó¿ okreœlono zasiêg wystêpowania zasobów bilansowych, które spe³-

niaj¹ obecne kryteria bilansowoœci wed³ug parametrów geometrycznych tj. mi¹¿szoœæ �3 m
i N:W < 12. Tak wyznaczone zasoby znajduj¹ siê w centralnej i wschodniej czêœci z³o¿a
pomiêdzy otworami 1P–1W.

Nale¿y tak¿e zaznaczyæ, ¿e obecnie zgodê na rozpoznanie tych z³ó¿ uzyska³a firma PAK
Górnictwo Sp. z o.o., która prowadzi dodatkowe odwierty w celu lepszego rozpoznania tego
z³o¿a. Jednak z uwagi na to, ¿e wyniki nie s¹ jeszcze znane, w opracowanej koncepcji
pos³u¿ono siê danymi pochodz¹cymi z opracowania Piwockiego (Piwocki 1979).

W ramach tej koncepcji przeanalizowano uwarunkowania œrodowiskowe i infrastruk-
turalne wystêpuj¹ce w rejonie z³o¿a oraz dokonano wstêpnego okonturowania tego z³o¿a,
maj¹c na uwadze minimalizacjê oddzia³ywania przysz³ej eksploatacji na otoczenie (Kasz-
telewicz, Zaj¹czkowski 2010).

Poniewa¿ pó³nocna czêœæ zasobów bilansowych zalega nad wa¿nymi w tym obszarze
miejscowoœciami, tj. Pudliszki i Krobia, przewidywan¹ pó³nocn¹ granicê zagospodarowania
z³o¿a ograniczono na wysokoœci tych miejscowoœci, uwzglêdniaj¹c przy tym pas bezpie-
czeñstwa (przyjêto 250 m) dla linii kolejowej Leszno-Ostrów Wielkopolski.
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Natomiast pozosta³e granice eksploatacji pokrywaj¹ siê ju¿ z konturem zasobów bilan-
sowych z wyj¹tkiem ma³ego odcinka zachodniego, gdzie górn¹ krawêdŸ wyrobiska docelo-
wego odsuniêto od zabudowañ miejscowoœci Rozstêpniewo i Gostkowo.

Tak okreœlony zasiêg eksploatacji obejmuje wiêc docelow¹ powierzchniê oko³o 5,8 tys. ha.
W jego konturze znalaz³y siê g³ównie grunty rolne i u¿ytki zielone (ok. 90% ca³ej po-
wierzchni), lasy (4,7%) oraz grunty inne (4,3%). Dodatkowo, w konturze wyrobiska docelo-
wego znalaz³y siê zabudowania jedenastu niewielkich wsi i przysió³ków: Topólka, Sobia³-
kowo, Rzyczkowo, Woszczkowo, Oczkowice, Niepart, Ko³aczkowice, Kujawy, Gogolewo,
Rogowo i Kuczyna.

Wszystkie elementy infrastrukturalne oraz œrodowiskowe znajduj¹ce siê w zasiêgu
wyrobiska docelowego zestawiono w tabeli 4.

Zwa³owisko zewnêtrzne zlokalizowano w pobli¿u miejscowoœci D³oñ i zajmie ono
obszar o powierzchni oko³o 574 ha, stanowi¹cy wy³¹cznie grunty rolne.

Wœród najwa¿niejszych obiektów infrastruktury technicznej, które znalaz³y siê w za-
siêgu przewidywanej eksploatacji nale¿y wymieniæ:
� odcinek 7,2 km tranzytowego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia w pó³nocno-zachodniej

czêœci obszaru,
� zabytki wpisane do rejestru zabytków (zespó³ pa³acowy z parkiem podworskim w Ro-

gowie, zespó³ folwarczny i cmentarz z kaplic¹ cmentarn¹ w Nieparcie, spichlerz dworski
i park podworski w Gogolewie),

� dzia³aj¹ce oczyszczalnie œcieków (w Rogowie i Gogolewie),
� szereg dróg gminnych ³¹cz¹cych poszczególne wsie ze sob¹.

W konturze tak zaprojektowanego wyrobiska docelowego znajduje siê 5905,0 mln m3

nadk³adu oraz 620,0 mln ton wêgla, co daje przemys³owy wskaŸnik N:W na poziomie
9,52:1 m3/Mg. Jest on wiêc du¿o wiêkszy od wskaŸnika w obecnie czynnych zag³êbiach
wêgla brunatnego. Uwzglêdniaj¹c dodatkowo co najmniej 10% straty eksploatacyjne, wyni-
kaj¹ce z koniecznoœci selektywnej eksploatacji wêgla brunatnego okreœlono zasoby ope-
ratywne na 558,0 mln Mg (Zaj¹czkowski 2012).

Œrednia mi¹¿szoœæ wêgla w konturze zasobów przemys³owych wynosi 14,6 m, a œrednia
gruboœæ nadk³adu 113,4 m. Analizowany wêgiel w ca³oœci obejmuje wêgle I grupy po-
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TABELA 4. Inwentaryzacja œrodowiskowa w zasiêgu wyrobiska docelowego

TABLE 4. Infrastructural and environmental inventory within
the range of the planed excavation

Wyszczególnienie Powierzchnia [ha] Procent wyrobiska [%]

Wyrobisko 5 855 100,0

Grunty rolne i u¿ytki zielone 5 324 90,0

Lasy 279 4,7

Inne (drogi, zabudowania) 252 4,3



k³adów i charakteryzuje siê bardzo dobrymi parametrami jakoœciowymi. Œrednia wartoœæ
opa³owa Qi

r wynosi 9424 kJ/kg, œrednia popielnoœæ Ad równa siê 16,7%, a œrednia zawartoœæ
siarki Sf

d nie przekracza 0,68%.
Uwzglêdniaj¹c co najmniej 30-letni okres trwania inwestycji zwi¹zanej z wydobyciem

wêgla brunatnego do produkcji energii elektrycznej w procesie naziemnego zgazowania
wêgla lub w po³¹czeniu z konwencjonalnym spalaniem tego wêgla, przyjêto roczn¹ wielkoœæ
wydobycia na poziomie 13 mln Mg/rok.

Parametry zasobów przemys³owych ze z³o¿a Poniec-Krobia i Oczkowice zestawiono
w tabeli 5.

Prognozowan¹ iloœæ zdejmowania nak³adu oraz wydobycie wêgla brunatnego ze z³o¿a
Poniec-Krobia i Oczkowice przedstawiono w tabeli 6.

W konturze wyrobiska docelowego znajduje siê 5905,0 mln m3 nadk³adu oraz 620,0 mln
Mg wêgla, co daje przemys³owy wskaŸnik N:W na poziomie 9,52:1 m3/tonê.

Tak wiêc z uwagi na zak³adan¹ wielkoœæ rocznego zdejmowania nadk³adu w iloœci oko³o
120 mln m3 przewidziano nastêpuj¹cy uk³ad technologiczny:
� Koparki nadk³adowe

� 4 × koparka KWK 4000 o wydajnoœci teoretycznej Qteor. = 11 000 m3/h,
� Koparki wêglowe

� 1 × koparka KWK 2000 o wydajnoœci teoretycznej Qteor. = 5 500 m3/h,
� 1 × koparka KW£ 710 o wydajnoœci teoretycznej Qteor. = 1 700 m3/h.

� Zwa³owarki
� 3 × zwa³owarka ZGOT 15000 o wydajnoœci teoretycznej Qteor. = 15 000 m3/h,
� ZGOT 15000 o wydajnoœci teoretycznej Qteor. = 15 000 m3/h.
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TABELA 5. Parametry zasobów przemys³owych ze z³o¿a Poniec-Krobia i Oczkowice
(Zaj¹czkowski 2012)

TABLE 5. The parameters of economical reserves of Poniec-Krobia
and Oczkowice lignite deposits

Lp Wyszczególnienie Wielkoœæ

1. Zasoby przemys³owe 620,02 mln Mg

2. Zasoby operatywne (10% strat) 558,02 mln Mg

3. Objêtoœæ nadk³adu 5 905 mln m3

4. N:Wprzemys³owy 9,52:1

5. Œrednia mi¹¿szoœæ wêgla 14,6 m

6. Œrednia gruboœæ nadk³adu 113,4 m

7. Œrednia wartoœæ opa³owa Qi
r 9 424 kJ/kg

8. Œrednia popielnoœæ Ad 16,7 %

9. Œrednia zawartoœæ siarki Sf
d 0,68%



Wkop udostêpniaj¹cy zlokalizowany zosta³ w po³udniowo-wschodniej czêœci z³o¿a
Oczkowice w miejscu, gdzie wêgiel brunatny zalega na najmniejszej g³êbokoœci oko³o
102 m. Mi¹¿szoœæ pok³adu wêgla w tym miejscu wynosi oko³o 22,6 m. Objêtoœæ wkopu
udostêpniaj¹cego okreœlono na 212,0 mln m3. Z uwagi na granice zalegania z³o¿a bi-
lansowego zwa³owisko zewnêtrzne zlokalizowano po wschodniej stronie wkopu w odle-
g³oœci oko³o 2 km. Jego docelowa objêtoœæ wyniesie oko³o 364,2 mln m3, powierzchnia
574 ha, a wysokoœæ 95 m ponad otaczaj¹cy teren. W bezpoœrednim s¹siedztwie wkopu
mo¿liwe bêdzie umiejscowienie punktu odbioru wêgla, jakim mo¿e byæ elektrownia na
parametry nadkrytyczne lub ultra-nadkrytyczne, b¹dŸ zak³ad naziemnego zgazowania
wêgla. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ budowy za³adowni kolejowej w przypadku transportu
wêgla dla elektrowni ZE PAK S.A. w Koninie. Taka lokalizacja obiektów górniczych
nie bêdzie kolidowa³a z ¿adnymi wa¿niejszymi elementami infrastruktury technicznej
na powierzchni terenu.

Docelowy roczny poziom wydobycia wêgla wynosz¹cy 13 mln Mg osi¹gniêty zostanie
w szóstym roku od rozpoczêcia eksploatacji.

Uk³ad frontów eksploatacyjnych w poszczególnych latach przedstawiono na ry-
sunku 2.
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TABELA 6. Prognozowana iloœæ zdejmowania nadk³adu i wydobycia wêgla w poszczególnych
latach eksploatacji (Zaj¹czkowski 2012)

TABLE 6. Projected overburden removal and lignite extraction
in particular years of exploitation

Rok Iloœæ nadk³adu [mln m3] Iloœæ wêgla [mln Mg] N:Weksploatacyjny [m3/Mg]

1 15 –

2 40 –

3 70 –

4 100 3

5 120 7 17,14

6 120 13 9,23

7–10 480 52 9,23

11–20 1 200 130 9,23

21–30 1 200 130 9,23

31–40 1 200 130 9,23

41–50 1 200 130 9,23

51–54 160 25 6,40

Razem 5 905 620 9,52



Podsumowanie

W artykule nakreœlono z³o¿one problemy rozwoju koniñskiego zag³êbia górniczo-ener-
getycznego wêgla brunatnego. Obecne zasoby operatywne wêgla brunatnego w czynnych
odkrywkach, wynosz¹ce oko³o 100 mln Mg, wystarcz¹ na pracê tego zag³êbia na niewiele
ponad 10 lat. Istnieje wiêc pilna potrzeba zagospodarowywania nowych z³ó¿. Wœród z³ó¿
perspektywicznych, znajduj¹cych siê w bliskiej odleg³oœci od obecnie eksploatowanych
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Rys. 2. Uk³ad frontów eksploatacyjnych na z³o¿u Poniec-Krobia i Oczkowie w poszczególnych latach

Fig. 2. Front operating systems on Poniec-Krobia and Oczkowice lignite deposits in particular years
of exploitation



obszarów mo¿na wymieniæ nastêpuj¹ce z³o¿a: Oœcis³owo, Piaski, M¹koszyn-Grochowiska
oraz Dêby Szlacheckie. Jednak problemem tych z³ó¿ s¹ ich stosunkowo ma³e zasoby,
wynosz¹ce od 30 do 90 mln Mg.

W swojej dotychczasowej historii Kopalnia Konin, bêd¹ca kopalni¹ wieloodkrywkow¹,
uruchomi³a wydobycie w 10 odkrywkach. Dziêki temu posiada du¿e doœwiadczenie w udo-
stêpnianiu nowych z³ó¿, jak równie¿ w zamykaniu i rekultywacji terenów pogórniczych.
Pomimo tego, coraz trudniejsze uwarunkowania formalno-prawne mog¹ wyd³u¿yæ lub
nawet uniemo¿liwiæ zagospodarowanie niektórych z³ó¿.

Oprócz dostêpnoœci bazy zasobowej, wa¿nym czynnikiem dalszej dzia³alnoœci zag³êbia
koniñskiego jest koniecznoœæ modernizacji lub budowy nowych bloków energetycznych
w Elektrowni P¹tnów I.

Przedstawiona wstêpna koncepcja zagospodarowania z³o¿a Poniec-Krobia wraz ze z³o-
¿em Oczkowice pokazuje, ¿e zasoby tych z³ó¿ mog¹ stanowiæ zabezpieczenie surowcowe
dla zag³êbia koniñskiego. Wed³ug wstêpnych analiz mo¿liwe jest zagospodarowanie oko³o
600 mln Mg wêgla na tym obszarze. Takie przyjêcie zasiêgu przysz³ej eksploatacji ogra-
niczy³oby do minimum oddzia³ywanie przysz³ej eksploatacji na otoczenie i umo¿liwi³oby
produkcjê energii elektrycznej przez kolejne 50 lat.

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, Mateusz SIKORA, Maciej ZAJ¥CZKOWSKI

The Poniec-Krobia deposit in extending the Konin
lignite mining and power generation basin

Abstract

The Konin lignite mining and power generation basin relies on the Konin Mine and the two power
plants included in ZE PAK S.A. In previous years, the mine produced over 550 million tons of lignite,
initiating exploitation at 10 open pits. However, the current resources of lignite in active open pits
(amounting to about 100 million tons) are enough to supply work in the Konin basin for a little more
than 10 years. Therefore, the strategic prerequisite for the extension work in the basin is the
development of new lignite deposits in a very short time, and the total restoration of the power units
in the Konin power plants. Among the prospective deposits located in the vicinity of the currently
used areas are the following deposits: Oœcis³owo, M¹koszyn-Grochowiska, and Dêby Szlacheckie.
Additionally, in determining the development of the mining and energy basin in Konin, the Piaski
deposit can also be included, on which the future of the basin in Adamów may be based.

Broadening the resource base of the Poniec-Krobia and Oczkowice deposits with pre-defined
industrial resources of about 600 million tons opens up entirely new possibilities to extend the life of
the Konin lignite mining and power generation basin. It should be noted that the Poniec-Krobia deposit
has been characterized by a small number of prospecting holes and its resources are defined as
resources in sight. To make a more detailed analysis of the possibilities for its use, it is necessary to
carry out specific geological works.

The initial development concept for these deposits has shown that their resources can be used to
produce electricity in modern power units for supercritical or ultra-supercritical parameters with
a capacity of 2,200–2,500 MW, with annual coal production of 13 million tons. In such a case, the life
of the entire mining and energy lignite basin could be extended for another 50 years.

KEY WORDS: lignite, Konin lignite basin, Poniec-Krobia deposit, Oczkowice deposit


