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1. Wstęp 

Branża węgla brunatnego produkuje obecnie około 35% najtańszej energii elektrycz-
nej w Polsce. Jednak większość eksploatowanych dzisiaj złóż zacznie się wyczerpywać po 
2022 roku. Dla krajowego bilansu energetycznego konieczne jest więc co najmniej utrzy-
manie obecnego procentowego udziału produkcji energii elektrycznej z tego paliwa. Za-
sobne złoża węgla brunatnego, które występują na terenie Polski, są jednym z największych 
atutów krajowej elektroenergetyki. Do tej pory udokumentowano ponad 14 mld ton zaso-
bów w złożach pewnych, ponad 60 mld ton w zasobach oszacowanych, a w obszarach po-
tencjalnie węglonośnych ocenia się je na 140 mld ton. Ze względu na ilość, jakość i dostęp-
ność zasobów należy przyjąć, że węgiel brunatny powinien pełnić rolę strategicznego pali-
wa w polskiej energetyce przez kolejne 50−100 lat. 

Niestety posiadane obecnie zasoby przemysłowe na złożach, dla których kopalnie po-
siadają koncesje na wydobywanie węgla brunatnego, umożliwiają pracę tych kopalń, przy 
obecnym poziomie wydobycia, tylko przez 23 lata. Uwzględniając długi cykl inwestycji 
górniczych związany z budową kopalni odkrywkowej węgla brunatnego (10 i więcej lat), 
w celu zapewnienia dostaw węgla brunatnego do elektrowni po roku 2020, należy już dzi-
siaj podjąć niezbędne prace nad przygotowaniem do zagospodarowania kolejnych złóż.  

Pomimo prowadzonych obecnie prac projektowych nad zagospodarowaniem złóż sate-
lickich, tj. Złoczew, Ościsłowo i Piaski, potrzeby polskiej elektroenergetyki będą wymagały 
budowy także nowych zagłębi górniczo-energetycznych, poza rejonami gdzie obecnie pro-
wadzone jest wydobycie.  
                                                           
  * Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
  ** Praca naukowa finansowa ze środków na naukę w latach 2008−2011 jako projekt badawczy. 
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2. Lubuskie złoża na tle dotychczasowych rankingów 
złóż węgla brunatnego 

Na przestrzeni ostatnich lat opracowano kilka rankingów, których celem była walo-
ryzacja polskich złóż węgla brunatnego oraz ustalenie kolejności zagospodarowania tych 
złóż. W tym celu wykorzystano wiele metod naukowych, które uwzględniały różne kryteria 
wyboru. 

Pierwszą pracą podejmującą ten temat było opracowanie Komitetu Górnictwa Surow-
cami Mineralnymi PAN z 1982 r. [7]. W ekspertyzie tej wykorzystano metodę hierarchiza-
cji, opartą na sumowaniu rang (punktacji). Przedmiotem analizy było kilkanaście złóż węgla 
brunatnego, rozpatrywanych pod względem kryteriów geologiczno-złożowych, górniczych, 
ekologicznych, społecznych oraz przestrzennego zagospodarowania terenu.  

Kolejnymi pracami rozwijającymi problematykę oceny i waloryzacji złóż węgla bru-
natnego, była praca M. Piwockiego i J. Kasińskiego z 1993 pt. „Metoda ekonomiczno-so-
zologiczna waloryzacji złóż węgla brunatnego” oraz „Mapa waloryzacji ekonomiczno-śro-
dowiskowej złóż węgla brunatnego w Polsce” wydana przez Państwowy Instytut Geolo-
giczny w Warszawie w 1994 roku [7]. 

Istotnym krokiem naprzód, jeśli chodzi o problematykę waloryzacji złóż węgla bru-
natnego, była metoda autorstwa J. Kasińskiego, S. Mazurka i M. Piwockiego opublikowana 
w pracy pt. „Waloryzacja i ranking złóż węgla brunatnego w Polsce” w 2006 roku [3]. Opra-
cowanie to przedstawia charakterystykę złóż węgla w ujęciu złóż głównych, satelickich 
i lokalnych. Dokonano w nim waloryzacji ekonomicznej złóż metodą sumy rang i metodą 
punktu utopijnego i ustalono ranking złóż węgla brunatnego w Polsce. 

Ostatnią pozycją poruszającą tę problematykę, jest praca pod red. Z. Kozłowskiego 
z 2008 r. pt. „Techniczno-ekonomiczny ranking zagospodarowania złóż w aspekcie założeń 
polityki energetycznej Polski” [7] oraz R. Uberman, A. Ostręga pt. „Wykorzystanie metody 
Analitycznego Procesu Hierarchicznego dla waloryzacji polskich złóż węgla brunatnego” [9]. 
Przeprowadzono w niej waloryzację złóż węgla brunatnego z zastosowaniem metody AHP. 
Wzięto pod uwagę złoża, których zasoby umożliwiają budowę bloku energetycznego o mo-
cy powyżej 500 MW oraz wyłączono te, których uwarunkowania przyrodnicze uniemożli-
wiają zagospodarowanie.  

Zestawienie dotychczasowych rankingów złóż węgla brunatnego w Polsce zawarto 
w tabeli 1. 

Pomimo tego iż, w każdym rankingu poszczególne złoża mają różne pozycje na liście, 
to jednak na czołowych miejscach powtarza się podobny zbór złóż.  

Z przedstawionych w tabeli 1 danych można przyjąć, że na czele klasyfikacji naj-
lepszych polskich złóż węgla brunatnego są trzy złoża z regionu lubuskiego: Gubin, Mosty 
i Torzym, dwa złoża z regionu dolnośląskiego: Legnica Zachów i Legnica Wschód, dwa 
złoża z regionu łódzkiego: Rogóźno i Złoczew i jedno z regionu poznańskiego: Trzcianka. 
Zasoby bilansowe tych złóż zestawiono w tabeli 2. 
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TABELA 1 
Zestawienie dotychczasowych rankingów złóż węgla brunatnego 

KGSM PAN 
(1982) 

Piwocki, Kasiński 
(1994) 

Piwocki, Kasiński, Mazurek
(2006) 

Kozłowski et al. 
(2008) 

Trzcianka Mosty Gubin Legnica Zach. 

Mosty Legnica Wsch. Rogóźno Gubin 

Gubin Legnica Zach. Złoczew Legnica Wsch. 

Złoczew Gubin Trzcianka Złoczew 

Legnica Wsch. Rogóźno Mosty Rogóźno 

Legnica Zach. Trzcianka Torzym Trzcianka 

Rogóźno Złoczew Legnica Zach. Mosty 

Torzym Torzym Legnica Wsch. Torzym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [3, 7, 9] 

TABELA 2 
Zestawienie zasobów bilansowych 
wytypowanych złóż węgla brunatnego [5] 

Nazwa złoża Zasoby bilansowe, mln ton 

Gubin 1 561,0 

Rogóźno 772,8 

Złoczew 485,6 

Trzcianka 610,2 

Mosty 336,5 

Torzym 1 005,5 

Legnica Zachód 863,6 

Legnica Wschód 839,3 

3. Podstawowe parametry lubuskich złóż węgla brunatnego 

Region lubuski to jeden z najbardziej zasobnych obszarów w Polsce, jeżeli chodzi o zło-
ża węgla brunatnego. Do połowy XX wieku na obszarze dawnego województwa gorzow-
skiego i zielonogórskiego było czynnych w sumie ponad 170 kopalń odkrywkowych i pod-
ziemnych węgla brunatnego. Były to m.in. „Babina”, „Cybinka”, „Henryk”, „Kaławsk”, 
„Lubań” czy „Przyjaźń Narodów”.  
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Wśród licznych złóż węgla brunatnego regionu lubuskiego, dla rozważań o ich ewentual-
nym przyszłym zagospodarowaniu, zaliczono złoża: Gubin, Gubin-Zasieki-Brody, Mosty, Cy-
binka-Sądów, Torzym, Żarki, Rzepin i Sieniawa. Ich lokalizację przedstawiono na rysunku 1. 

3.1. Charakterystyka złóż węgla brunatnego w rejonie gubińskim 

Największym złożem obszaru lubuskiego jest złoże Gubin, o łącznych zasobach geo-
logicznych (bilansowych, pozabilansowych) 1 561,313 mln ton. Następnym, co do wielkości 
jest złoże „Mosty” o łącznych zasobach geologicznych w kategorii C2 i D1 336,5mln ton. 
Podstawowe parametry złóż w rejonie gubińskim zestawiono w tabeli 3. 

Na obszarze złoża „Babina-Pustków” i „Babina-Żarki” łączne geologiczne zasoby węgla 
brunatnego w kat. B−C2 wynoszą 352,64 mln ton, w tym zasoby bilansowe ⎯ 163,11 mln ton 
(Pustków ok. 21 mln ton; Żarki ok. 142 mln ton).  

Bardzo zasobny jest także obszar złożowy Gubin-Zasieki-Brody, otaczający od wscho-
du złoże Gubin, o całkowitych zasobach geologicznych wynoszących 2 245,232 mln ton, w 
tym zasoby prognostyczne kat. D1 o cechach bilansowych ⎯ l 934,342 mln ton. Do ob-
szaru złożowego Gubin-Zasieki-Brody przylegają złoża Chlebowo od północy i Lubsko od 
wschodu. Całkowite zasoby geologiczne węgla brunatnego w złożu Chlebowo wynoszą 
254,903 mln ton, w tym prognostyczne zasoby bilansowe w kat. Dl ⎯ 83,469 mln ton. Tak-
że perspektywiczny obszar złożowy rozciąga się między złożami Mosty i Lubsko i określa-
ny jest jako obszar „Na NE od Mostów”. Całkowite zasoby geologiczne węgla brunatnego 
ocenia się tutaj na l 965,706 mln ton, w tym zasoby prognostyczne kat. D2 o charakterze 
bilansowym, które rozpoznano w trzech polach, na 332,616 mln ton.  

3.2. Charakterystyka złóż węgla brunatnego w rejonie Cybinki 

Złoża węgla brunatnego w rejonie Cybinki znajdują się pomiędzy miejscowościami: 
Cybinka i Krosno Odrzańskie, na południe od rzeki Warty. Złoże rozmieszczone jest w kilku 
polach złożowych. Zasoby złóż rejonu Cybinki pokazano w tabeli 4. 

TABELA 4 
Podstawowe parametry złóż w rejonie Cybinki [1, 2] 

Nazwa złoża 
lub obszaru 

Zasoby 
bilansowe, 

mln ton 

Grubość 
węgla, 

m 

N:W 
liniowy, 

m/m 

Popielność,
Ad, % 

Wartość 
opałowa, 

kJ/kg 

Siarka 
całkowita, 

% 

Cybinka 348,6 13,5 9,1:1 17,4 9 475 1,28 

Cybinka Wschód 109,3 8,3 12,0:1 15,1 9 596 1,94 

Sądów 226,4 12,2 10,2:1 18,8 9 165 1,38 

Dobrosułów 190,7 19,3 9,0:1 18,0 9 311 1,84 

Chlebowo 83,5 20,1 8,4:1 19,95 9 542 2,04 

Bieganów 38,9 11,2 7,2:1 17,17 8 888 1,18 
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3.3. Charakterystyka złóż węgla brunatnego w rejonie: Torzym, Rzepin, Sieniawa 

Złoże Torzym występuje na zachód od Świebodzina. Przez północną część złoża pro-
jektowana jest autostrada A2. Złoże Rzepin zlokalizowane jest na zachód od złoża Torzym. 
Natomiast złoże Sieniawa na północny-wschód od niego, na północ od miejscowości Sie-
niawa. Podstawowe parametry tych złóż przedstawiono w tabeli 5. 

TABELA 5 
Charakterystyka węgla brunatnego Torzym, Rzepin i Sieniawa [1, 2] 

Nazwa złoża 
Zasoby 

bilansowe,
mln ton 

Nadkład 
średnia 

miąższość,
m 

Węgiel 
średnia 

miąższość,
m 

Wartość 
opałowa, 

kJ/kg 

N:W, 
m3/tony 

Torzym – zasoby 
łączne kategorii C2 

1 126,7 161,6 19,02 9454 7,08 

Torzym – zasoby 
pomniejszone o filar 
autostrady i kolei 

784.5 159,3 20,22 9525 6,56 

Rzepin 249,5 80,8 12,2  7,9 liniowy 

Sieniawa IX-XVI 
kategorii C1 

43,5 od kilku 
do 40 10,2 do 19,0 9266 3,0 liniowy 

Sieniawa XVII-XXVII 
kategorii D1 

150,0 od kilku 
do 150 10,2 do 19,0 9755 2,5 liniowy 

4. Koncepcja zagospodarowania 
lubuskich złóż węgla brunatnego 

Opisane wcześniej złoża węgla brunatnego posiadają dużą zasobność, dobrą jakość 
i korzystne parametry geologiczno-górnicze. Niekorzystny element stanowi jednak rozczłon-
kowanie tych złóż, powstałe w wyniku czwartorzędowych rozmyć erozyjnych i przewidy-
wane w związku z tym trudności hydrogeologiczne oraz geotechniczne. Problemem może 
też być występowanie obszarów Natura 2000 i obszarów chronionego krajobrazu. Pomimo 
tego, perspektywa wykorzystania zasobów obszaru lubuskiego stanowi dużą szansą dla roz-
woju całego regionu, także z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych. 

Przykładem tego może być prowadzona eksploatacja węgla brunatnego po niemieckiej 
stronie Nysy Łużyckiej. Zalegający tam węgiel jest kontynuacją złóż po polskiej stronie 
granicy. W bezpośrednim sąsiedztwie złoża Gubina prowadzona jest eksploatacja w kopalni 
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Jänschwalde i Cottbus Nord w ilości 18 mln ton/rok, a w przypadku złoża Mosty w kopalni 
Nochten (później Reichwalde) w ilości 17 mln ton/rok. Całkowite wydobycie węgla bru-
natnego w 2009 roku po stronie niemieckiej w czterech kopalniach: Jänschawalde, Cottbus- 
-Nord, Welzow-Südi Nochten wyniosło 55,7 mln ton (dla porównania: na takim poziomie 
kształtuje się całkowite wydobycie w Polsce). Węgiel ten wykorzystywany jest do produk-
cji energii elektrycznej w trzech elektrowniach, o łącznej mocy 7 420 MW. 

Rozmieszczenie lubuskich złóż węgla brunatnego oraz sąsiadujących z nimi kopalń po 
stronie Niemieckiej pokazano na rysunku 2. 

 

Rys. 2. Lokalizacja i zasoby bilansowe lubuskich złóż węgla brunatnego 
(Opracowanie własne na podstawie [1, 2]) 
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4.1. Wstępne określenie zasobów przemysłowych głównych złóż regionu lubuskiego 

W celu oszacowania zasobów przemysłowych wytypowanych lubuskich złóż węgla 
brunatnego, opracowano wstępne koncepcje zagospodarowania poszczególnych złóż. 

Na ich podstawie dokonano podziału tych złóż na dwa rejony wydobywcze. Zasoby 
przemysłowe w tych rejonach określono na: 

— rejon I: Gubin-Mosty-Zasieki-Brody: około 1 500 mln ton, 
— rejon II: Cybinka-Torzym-Rzepin-Sieniawa: około 1 000 mln ton. 

Łączne zasoby przemysłowe wynoszą więc około 2 500 mln ton. Przyjmując straty eks-
ploatacyjne na poziomie około 10% daje to ponad 2 250 mln ton zasobów operatywnych, 
węgla o bardzo dobrych parametrach jakościowych, tj. średniej wartości opałowej około 
9 400 kJ/kg. 

4.2. Koncepcja budowy kopalń i elektrowni 

Zasobność lubuskich złóż węgla brunatnego i ich rozmieszczenie umożliwia zaprojek-
towanie dwóch zagłębi górniczo-energetycznych.  

W skład pierwszego zagłębia o umownej nazwie „Gubin”, wchodziła będzie wielood-
krywkowa kopalnia węgla brunatnego operująca na złożach: Gubin, Gubin-Zasieki-Brody 
i Mosty. Zasoby operatywne w tym przypadku wyniosą około 1 350 mln ton.  

Drugie zagłębie o nazwie umownej „Cybinka”, również będzie składało się z wielood-
krywkowej kopalni węgla brunatnego, eksploatującej złoża: Cybinka, Torzym, Rzepin i Sie-
niawę, o łącznych zasobach operatywnych około 1 000 mln ton. 

Uwzględniając więc zasoby operatywne węgla brunatnego w zagłębiu „Gubin” możli-
wa jest budowa elektrowni o tej samej umownej nazwie o mocy 4 × 1 100 MW = 4 400 MW. 
Przyjmując zapotrzebowanie węgla na jeden blok energetyczny wynoszące 6,5 mln ton/rok 
można określić, że jego wydobycie musi wynosić co najmniej 26 mln ton/rok. Zapewni to 
pracę elektrowni przez okres ponad 50 lat.  

Dla zapewnienia takiego poziomu wydobycia węgla, przy średnim N:Wprzemysłowym od 
7,5:1 do 9,5:1, należy zdejmować ponad 250 mln m3/rok nadkładu. 

W przypadku zagłębia „Cybinka” możliwa jest budowa elektrowni o tej samej umownej 
nazwie o mocy 3 × 1 100 MW = 3 300 MW. Dla tej mocy, przyjmując analogicznie zapo-
trzebowanie na jeden blok energetyczny równe 6,5 mln ton/rok, można określić wydobycie 
węgla na poziomie 19,5 mln ton/rok. To wydobycie zapewni pracę elektrowni „Cybinka” 
przez okres ponad 45lat. Dla zapewnienia takiego poziomu wydobycia węgla, przy średnim 
N:Wprzemysłowym od 6.5:1 do 8,5:1, należy zdejmować ponad 160 mln m3/rok nadkładu. 

Rozmieszczenie poszczególnych elektrowni „Gubin” i „Cybinka” oraz obecnie działa-
jących elektrowni niemieckich, przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Rozmieszczenie i moc elektrowni na złożach lubuskich 
(Opracowanie własne na podstawie [1,2]) 

4.3. Umaszynowienie kopalń 

Punktem wyjścia do doboru maszyn podstawowych, jest analiza warunków geologicz-
nych-górniczo i wymagań w zakresie realizacji planowanych dostaw węgla, dla przyjętych 
założeń produkcyjnych elektrowni „Gubin” i „Cybinka”. Nowe kopalnie i elektrownie mu-
szą być zaprojektowane w sposób najbardziej optymalny oraz opierać się na najnowocześ-
niejszych układach wydobywczych i wytwórczych ⎯ tak, aby koszt produkcji jednostki 
energii z tego paliwa był konkurencyjny z innymi jej źródłami. Dlatego też układy wydo-
bywcze powinny charakteryzować się dużą koncentracją wydobycia oraz powinno się dą-
żyć do jak najkrótszego czasu udostępniania poszczególnych pól złożowych. 
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Analiza składu litologicznego utworów nadkładowych w poszczególnych polach zło-
żowych pod kątem urabialności koparkami wielonaczyniowymi wykazała, że charakteryzu-
ją się one korzystnymi parametrami urabialności (kategoria I i II). Pozwoli to na osiąganie 
wysokich sprawności i wydajności eksploatacyjnych przez koparki wielonaczyniowe. Do-
datkowo możliwe jest projektowanie długich frontów eksploatacyjnych. Średnia ich w przy-
padku kopalni „Gubin” może wynieść około 3 000 m, a w niektórych miejscach przekro-
czyć 4 000 m. Natomiast w kopalni „Cybinka” ,średnia długość wyniesie około 2 000 m, 
a lokalnie między 3 000 a 4 000 m.  

KWB „Gubin” i KWB „Cybinka” będą typowymi kopalniami wieloodkrywkowymi. 
W ich skład wchodzić będą odkrywki zbudowane na 4 osobnych polach złożowych, przy 
równoczesnej eksploatacji w dwóch odkrywkach. Po wyeksploatowaniu pierwszych dwóch 
odkrywek nastąpi uruchomienie pozostałych dwóch. 

Kopalnia „Gubin” 

Założony poziom wydobycia węgla brunatnego w kopalni „Gubin” na poziomie 26 mln 
ton rocznie, wymaga zaprojektowania układów wydobywczego w nadkładzie na poziomie 
270 mln m3 na rok. Dlatego też proponuje się zastosowanie układu trzech koparek KWK 
6000 (odp. SchRs 6600) na jednej odkrywce o nazwie umownej „Gubin” oraz trzech kopa-
rek KWK 4000 (odp. SchRs 4000 i SchRs 4600) na drugiej odkrywce „Cybinka”. Koparki 
te będą pracowały na trzech piętrach nadkładowych, z okresowym urabianiem podpiętrami. 
W sumie dla zdejmowania nadkładu Kopalnię „Gubin” należy wyposażyć w 6 koparek. 

Koparki KWK 6000 współpracować mogą z przenośnikami taśmowymi B2800, a ko-
parki KWK 4000 z przenośnikami B2250. Budowa geologiczna pokładu węgla, występują-
cego w formie dwóch ław złożowych rozdzielonych przerostem, wymagać będzie zastoso-
wania układów do pracy selektywnej. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku będzie 
zastosowanie do selektywnego urabiania węgla koparki KWK 3000 lub KWK 4000 z dłu-
gim wysięgnikiem urabiającym. W celu ograniczenia strat eksploatacyjnych węgla przy 
urabiania deniwelacji spągowych i dla prac pomocniczych, proponuje się koparkę KWŁ 
400 (odp. Rs 400) na każdej z odkrywek. Do zwałowania proponuje się zastosowanie zwa-
łowarek typu ZGOT 24400 (odp. ARs 3200/300/80) współpracujących z przenośnikami 
B2800 dla jednej z odkrywek oraz trzech zwałowarek typu ZGOT 15400 (odp. A2RsB 15400) 
współpracujących z przenośnikami B2250 dla drugiej odkrywki. 

Kopalnia „Cybinka” 

Założony poziom wydobycia węgla brunatnego w kopalni „Cybinka” na poziomie 
19,5 mln ton rocznie, wymaga zaprojektowania układów wydobywczego w nadkładzie na 
poziomie 160 mln m3/rok. Skład litologiczny utworów pod kątem urabialności koparkami 
wielonaczyniowymi jest podobny do warunków gubińskich i pozwala na osiąganie wyso-
kich wydajności eksploatacyjnych. W kopalni „Cybinka” wydzielono, podobnie jak w kopal-
ni „Gubin”, cztery pola złożowe, które będą jednocześnie osobnymi odkrywkami. 
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Dla nadkładu przewidziano zastosowanie po trzy koparki typu KWK 4000 (odp. 
SchRs 4000 i SchRs 4600) na odkrywkę. W sumie dla zdejmowania nadkładu należy kopal-
nię „Cybinka” wyposażyć w 6 sztuk koparek. Koparki KWK 4000 współpracować mogą 
z przenośnikami B2250. Budowa geologiczna pokładu węgla, występującego przeważnie 
w formie dwóch ław złożowych rozdzielonych przerostem, wymagać będzie zastosowania ukła-
dów do pracy selektywnej. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku będzie zastosowanie 
dla urabiania selektywnego węgla koparek typu KWK 3000z długim wysięgnikiem urabiają-
cym, lub koparek kompaktowych KWK 1600C (odp. PE-100-1600/1,5×20) wraz z przenośni-
kiem odbierającym. Dla urabiania węgla w deniwelacjach spągowych i dla prac pomocniczych 
przewiduje się koparkę KWŁ 710 (odp. ERs 710), po jednej na każdej z odkrywek.  

Do zwałowania rekomendowano zastosowanie na jedną odkrywkę po trzech zwałowa-
rek typu ZGOT 15400 (odp. A2RsB 15400) współpracujących z przenośnikami B2250. 

4.4. Zwałowanie nadkładu i odwodnienie złoża 

Charakterystyczną cechą kopalń wieloodkrywkowych jest możliwość minimalizacji 
ilości lokowania mas nadkładowych na zwałowiskach zewnętrznych oraz zagospodarowa-
nie wód z odwodnienia jednej odkrywki, dla przyśpieszenia napełnienia wyrobiska końco-
wego innej odkrywki. Na podstawie wstępnych rozważań projektowych, można przyjąć, że 
maksymalne ograniczenie mas nadkładowych na zwałowiskach zewnętrznych, umożliwi od-
powiednie „sterowanie” terminami rozpoczęcia zdejmowania nadkładu na poszczególnych 
odkrywkach. Możliwe więc będzie w całości zwałowanie nadkładu z nowobudowanej od-
krywki w wyrobisku końcowym odkrywki, która zakończyła już eksploatację. Podobnie 
można wykorzystać zrzut wód kopalnianych. Z uwagi natomiast na bliskość rzeki Nysy 
Łużyckiej, proponuje się zbudowanie ekranu uszczelniającego od strony rzeki na wszyst-
kich polach złożowych, oprócz pola Torzym i Sieniawa. Umożliwi to ograniczenie zasięgu 
leja depresji oraz zmniejszy oddziaływania transgraniczne na terytorium Niemiec. 

5. Podsumowanie 

1) Z analizy wykonanych rankingów złóż wynika, że na czele klasyfikacji najlepszych pol-
skich złóż węgla brunatnego są trzy złoża z regionu lubuskiego: Gubin, Mosty i Torzym. 

2) Zagospodarowanie tych złóż w dwóch zagłębiach górniczo-energetycznych „Gubin” 
i „Cybinka” umożliwi wydobycie do 45 mln ton węgla na rok i produkcję energii elek-
trycznej w dwóch elektrowniach o łącznej mocy do 7 700 MW.  

3) Nowe kopalnie i elektrownie muszą być zaprojektowane w sposób najbardziej opty-
malny oraz opierać się na najnowocześniejszych układach wydobywczych i wytwór-
czych, tak aby koszt produkcji jednostki energii z tego paliwa był konkurencyjny z in-
nymi jej źródłami. Dlatego też układy wydobywcze powinny charakteryzować się dużą 
koncentracją wydobycia oraz powinno dążyć się do jak najkrótszego czasu udostęp-
niania poszczególnych pól złożowych.  
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4) Analiza składu litologicznego utworów nadkładowych w poszczególnych polach zło-
żowych pod kątem urabialności koparkami wielonaczyniowymi wykazała, że charak-
teryzują się one korzystnymi parametrami urabialności (kategoria I i II). Pozwoli to na 
osiąganie wysokich sprawności i wydajności eksploatacyjnych przez koparki wielona-
czyniowe. Dodatkowo możliwe jest projektowanie długich frontów eksploatacyjnych. 
Średnia ich w przypadku kopalni „Gubin” może wynieść około 3 000 m, a w niektó-
rych miejscach przekroczyć 4 000 m. Natomiast w kopalni „Cybinka” średnia długość 
wyniesie około 2 000 m, a okresowo między 3 000 a 4 000 m.  

5) Dla urabiania nadkładu założono zastosowanie koparek typu KWK 4000 i KWK 6000, 
a dla wydobycia węgla typu KWK 3000 i KWK 4000 oraz koparek kompaktowych 
KWK 1600C z przenośnikiem odbierającym. Natomiast dla zwałowania przewidziano 
zwałowarki typu ZGOT 15400 oraz ZGOT 24400. 

6) Na podstawie wstępnych rozważań projektowych można przyjąć, że maksymalne ogra-
niczenie mas nadkładowych lokowanych na zwałowiskach zewnętrznych, umożliwi od-
powiednie „sterowanie” terminami rozpoczęcia zdejmowania nadkładu na poszczegól-
nych odkrywkach. Możliwe więc będzie w całości zwałowanie nadkładu z nowobudo-
wanej odkrywki, w wyrobisku końcowym odkrywki, która zakończyła już eksploata-
cję. Podobnie można wykorzystać zrzut wód kopalnianych. 

7) Już na etapie projektowym należy założyć budowę ekranu uszczelniającego od strony 
rzeki Nysy Łużyckiej. Umożliwi to ograniczenie zasięgu leja depresji oraz zmniejszy 
oddziaływania transgraniczne na terytorium Niemiec. 
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