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W pracy przedstawiono charakterystyke wydobycia i produkcji
kruszyw zwirowo-piaskowych w Polsce i w Niemczech ze
szczególnym uwzglednieniem stosowanych technologii wydobycia.
Podstawowa czescia pracy jest analiza wplywu wybranych
czynników zlozowych i ekonomicznych na efektywnosc produkcji
kruszyw wydobywanych za pomoca róznych technologii. Do oceny
wykorzystano wskazniki techniczno-ekonomiczne wydobycia i
produkcji kruszyw spod lustra wody, uzyskiwane w zakladach
kruszyw w Polsce i w Niemczech. Jako czynniki zlozowe i
ekonomiczne przyjeto:

• glebokosc zalegania zloza,
• strukture i urabialnosc kopaliny,
• wielkosc zasobów i ich lokalizacje,
• jakosc zloza,
• ceny kruszyw,
• popyt na frakcje piaskowe.

Ocene efektywnosci stosowania poszczególnych tcchnologii
wydobycia przeprowadzono z wykorzystaniem wskazników
przyjmowanych w swiatowych standardach oceny przedsiewziec.
Wyniki koncowe oceny przedstawiono za pomoca nowej metody
wizualizacji graficznej, która w pogladowy i stosunkowo prosty
sposób okresla mozliwa przydatnosc analizowanych technologii w
zaleznosci od warunków zlozowych i ekonomicznych produkcji
kruszyw. Oparcie analizy na uzyskiwanych wskaznikach tcchniczno
ekonomicznych w zakladach górniczych potwierdza utylitafny aspekt

racy.
Methodology for the selection of technology in the context of the
extraction of gravel and sand deposits from under the water

The paper presents the charactenstics of the exploration and
production of graveled and sand aggregatcs in Poland and Germany,
with particuiar regard to the applied extraction tcchnologies. The
basic part of the study is to analyze the influence of selected factors
regarding reservoirs and economic conditions on the efficiency of the
production of aggregates extracted by using vanous technologies. The
technical and cconomic indicators of the extraction and production of
aggregatcs from under the water, denved from aggregatcs plants in
Poland and Germany, were used to the assessment. The selected
factors are the folIowing:
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•the depth of the deposit,
•

the structure and workability of minerals,
•

the size of resources and their location,
•

the quality of the deposit,
•

the prices of aggregates,
•

the demand for sand fractions.

The evaluation of the effectiveness of using various extractiontechnologie s was carried out by using the indicators adopted in theglobal standards evaluation.The final results of the evaluation are presented in the form of a newgraphical visualization method, which is illustrative and relativelyeasily determines the possible usefulness ofthe technologiesdepending on the reservoir and economic conditions of the productionof aggregates. To base the aoalysis on the obtained technica1 andeconomic indicators in the mines confinns the utilitarian aspect ofthepapcr.Streszczenie w jezyku w którym rozprawa jestnapisana
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