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polski

Zloza surowców skalnych sa powszechne i wystarcza

jace do zaspokojenia popytu w mozliwym do przewidze

nia czasie. Pozyskiwane sa w sposób ciagly, choc w róz

nych ilosciach, zaleznie od zapotrzebowania. Latwe wa

runki wystepowania i eksploatacji sprawiaja, ze glównym

skladnikiem kosztów mierzonych u odbiorców jest koszt

transportu, wyrazany zwykle w funkcji odleglosci. Bilan

sowanie popytu i podazy kruszyw zwirowych w regionach

to korzysci zarówno dla kopaln, jak i dla odbiorców kru

szyw. W pracy ustalono powiazania kopaln z odbiorcami.

Pozyskano informacje dotyczace: zaspokojenia popytu

lokalnego, zapotrzebowania na kruszywo zwirowe, ogó

lem dla calego kraju oraz w poszczególnych regionach,

wielkosci i kierunków przewozu kruszyw zwirowych

transportem samochodowym i kolejowym. Szczególowo

przedstawiono rozklady zasobów bilansowych

i przemyslowych oraz wyznaczono miejsca wystepowania

pod wzgledem jakosci i ilosci kruszyw. Ponadto zrózni

cowano kopalnie pod wzgledem ich wielkosci. Okreslono

zwiazki jakosciowo-ilosciowe pomiedzy popytem

a podaza kruszyw zwirowych oraz rodzajem stosowanego

transportu. Okreslono relacje pomiedzy kosztami transpor

tu samochodowego i kolejowego, oplacalnosc stosowania

kazdego z nich i w konsekwencji strefy, w których popyt

zaspokajany jest lokalnie, badz ponad lokalnie. Nowoscia

pracy jest przede wszystkim nadanie transportowi kruszyw

zwirowych istotnej roli w zwiazku z wyznaczaniem granic

bilansowania podazy z popytem na te kruszywa. Przed

stawiono propozycje algorytmu postepowania przy dosto

sowaniu regionalnego wydobycia do struktury popytu.
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Thc method of adjusting the regional mining of sand

and gravel aggrcgatcs to thc structurc of demand

Oeposits of rock materials are widespread and suffi

cient to meet demand in the foreseeable time. They are

acquired continuously, but in different amounts, depend

ing on demand. Easy conditions of occurrence and opera

tion make the cost of transport, usually expressed as a

function of distance which is measured at the buyers, the

major component of the cosL BalaT}cing supply and de

mand or gravel aggregates in the regions benefits both the

mines and aggregate customers. The thesis established
relations between mines and their customers. Information

was obtained conceming: meeting local demand, the de

mand for gravel aggregate, totally for the whole country

and in all regions, the size and direction or transport of

gravel aggregates by road and rai\. The distribution of bal

ance and industrial resources was presented in detail and

places of occurrence in terms of quality and quantity of

aggregates were determined. Moreover, mines were diver

sified in terms of their size. Quality-quantity relations be

tween the demand and supply of gravel aggregates and the

type of transport used were determined. The relations be

tween the costs of road and raiI transport were defined, as

well as the profitability of the use of each of them and,

consequently, the zones in which the demand is satisfied

locally, or over-Iocally. The innovation of the thesis is

primarily to give the transport of gravel aggregates signifi
cant role in relation to determine the boundaries of balanc

ing supply and demand for these aggregates.

A proposal of algorithm was presented by adjusting the

regional mining to the structure of demand.


