
GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

146   

TRANSPORT JAKO CZYNNIK REGIONALIZACJI PRODUKCJI GÓRNICZEJ 
SUROWCÓW SKALNYCH1

TRANSPORT AS A REGIONALIZATION FACTOR OF ROCK MATERIALS MINING 
PRODUCTION1

Praca poświęcona jest wyznaczeniu granic bilansowania produkcji kopalń surowców skalnych  w odniesieniu do stref  
popytu celem minimalizacji pracy transportowej na jego pokrycie. Rozwiązanie tego problemu zależy od lokalizacji miejsc wy-
dobycia i lokalizacji odbiorców, a także od kosztów transportu samochodowego i kolejowego.

Słowa kluczowe: regionalizacja produkcji, popyt, podaż, kruszywa piaskowo-żwirowe, kruszywa łamane, transport kruszyw

The thesis is devoted to determining the boundaries of balancing the production of rock materials mines with the demand in 
order to minimize transportation work to cover it. The solution to this problem depends on the location of extraction sites and 
the location of recipients and also on the costs of railway and motor transport.
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena jako-
ściowa i ilościowa transportu, jako czynnika decydującego 
o ustanowieniu regionów surowcowych produkcji kruszyw 
w odniesieniu do struktury popytu na nie.

Przykładem objęto kruszywa łamane dla drogownictwa i 
żwirowe dla budownictwa.

Problem rejonizacji produkcji kruszyw jest ważny, bo są 
one wydobywane w sposób ciągły, w ilościach znacznych i sta-
nowią podstawową bazę surowcową dla kilku przemysłów. Był 
on podjęty w latach 70-tych przez Centralny Ośrodek Badaw-
czo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu w 
ramach szerokiego programu zagospodarowania złóż surowców 
skalnych. Obejmował on gospodarkę zasobami złóż, prognozy 
wydobycia, zabezpieczenie zasobów, technologię produkcji, 
ocenę układów technologicznych, gospodarkę nadkładem, 
remontową, rekultywację wyrobisk.

Prace odnosiły się do poszczególnych grup surowców 
skalnych w układzie branżowym. Wyróżnionymi branżami 
były: budownictwo, drogownictwo, ceramika, węgiel brunatny. 
Końcowym etapem prac była propozycja utworzenia okręgów 
górniczych rozumianych jako obszary zwarte terytorialnie, 
które miały prowadzić produkcję pod kątem jednej branży 
i miały zaspokajać popyt odbiorców branżowych. Prace nad 
powołaniem okręgów górniczych nie zakończyły się jednak 
ich powołaniem.

W pracy [9] podjęto problem rejonizacji produkcji ko-
palń drogowych w odniesieniu do stref popytu. Na potrzeby 
drogownictwa wydobywane były typowe surowce skalne dro-
gowe w trzech regionach wydobycia: sudeckim, karpackim i 
świętokrzyskim. Regiony te różniły się istotnie między sobą 

wielkością i jakością zasobów, zagospodarowaniem złóż, możli-
wościami spedycji kruszyw, wielkością wydobycia i odległością 
do odbiorców. Postanowiono określić strefy zaopatrywania od-
biorców z poszczególnych regionów, by zminimalizować prace 
transportowe  na zaspokojenie popytu. Dzięki przychylności 
pracowników Kamieniołomów Drogowych we Wrocławiu 
wykorzystano ich bogate materiały związane z branżą drogo-
wnictwa. Objęły one:
-  popyt na wszystkie asortymenty kamienia drogowego na 

obszarze całego kraju,
-  wielkości wydobycia kopalń w regionach surowcowych,
-  koszty jednostkowe produkcji kopalń,
-  właściwości fizyczne kruszyw dla różnych kierunków 

wykorzystania w drogownictwie,
-  infrastrukturę drogową kopalń umożliwiającą wywiezienie 

produkcji na większe odległości.
Znając miejsca produkcji kopalń, miejsca odbioru kruszyw 

rokrocznie wyznaczano programowaniem liniowym kierunki 
dostaw kruszyw, a kryterium była minimalizacja łącznej odle-
głości transportu. Można więc uznać, że zadanie transportowe 
zostało dobrze postawione i obliczone. Wyliczone i zrealizowane 
zamówienia odbiorców były realizowane rokrocznie w 85%.

Optymalizacje zaspokojenia popytu wykonywano jednak 
przy założeniu, że łączne wielkości produkcji w regionach1 są 
dostosowane do struktury popytu na kamień drogowy.

Problem zaspokojenia popytu na kruszywo stał się więc 
problemem oceny lokalizacji ogólnej2 kruszyw drogowych w 
dostosowaniu do struktury popytu.
1  Przyjęto, że region surowcowy jest obszarem zwartym terytorialnie i sięga  
   tak daleko, jak kopaliny w nim występujące.
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W cytowanej pracy [9] postawiono tezę, że wielkość pro-
dukcji kruszyw drogowych jest niedostosowana do struktury 
popytu i wymaga korekty. Widocznym skutkiem niedostoso-
wania produkcji regionów do struktury popytu było istnienie 
krzyżujących się przewozów, przewozów przeciwbieżnych 
i tranzytowych jednorodnej produkcji. Zwiększało to łączną 
pracę transportową na zaspokojenie popytu bez zmniejszania 
ilości celowo przewożonego kruszywa. Praca dotyczyła więc 
lokalizacji ogólnej kruszyw.

Założenia metody:
-  analizą objęto asortymenty tłucznia i klińca produkowane 

w każdym z regionów. Pominięto asortyment grysów, jako 
kruszyw najwyższej jakości produkowanych wyłącznie w 
regionie sudeckim,

-  jakość kruszyw w regionach jest porównywalna.
Uzasadniono też, że koszty jednostkowe produkcji w re-

gionach są nieistotnie różne – regiony sprowadzono więc do 
porównywalności.

Podstawowym warunkiem wyznaczającym metodę bilan-
sowania popytu i podaży kruszyw drogowych jest lokalizacja 
zasobów w stosunku do lokalizacji odbiorców. Kruszywa 
łamane zlokalizowane są skrajnie peryferyjnie (na południu 
kraju) w stosunku do odbiorców, którymi jest sieć drogowa 
i kolejowa na obszarze kraju. Problem minimalizacji pracy 
transportowej na pokrycie popytu sprowadza się więc do okre-
ślenia, z których regionów kraju pozyskiwać kruszywo i które 
obszary nim zaspokajać. Wcześniej, problem ten rozwiązano 
teoretycznie w pracy [8], w odniesieniu do liczby ludności kraju 
w pracy [2]. Problem ten w odniesieniu do kruszyw drogowych 
rozwiązano w pracy [9], a jego istotę pokazano na rysunku 1a. 
Jeśli są dwa (lub więcej) środki ciężkości produkcji regionów, 
to warunkiem minimalizacji pracy transportowej na pokrycie 
popytu jest dostosowanie wielkości produkcji każdego regionu 
do stref popytu rozgraniczonych symetralną odcinka łączącego 
środki ciężkości regionów. 

Problem bilansowania popytu z podażą w przypadku roz-
proszonej lokalizacji wydobycia na obszarze zbytu produkcji 
zachodzi zupełnie inaczej niż w przypadku dekoncentracji 
wydobycia w stosunku do popytu. Przypadek taki zachodzi 

w kruszywach piaskowo-żwirowych.  Są one pochodzenia 
lodowcowego, bądź rzecznego i występują na obszarze całej 
Polski. Popyt na te kruszywa związany jest z budownictwem 
(w szerokim znaczeniu tego słowa), a także drogownictwem, a 
więc dotyczy całej sieci osadniczej kraju i sieci komunikacyj-
nej. Liczba miejsc pozyskiwania kruszywa w chwili obecnej 
wynosi ponad 3700 (ok. 2600 – eksploatacja stała oraz ok. 
1100 – eksploatacja okresowa), nie licząc miejsc nielegalnej 
eksploatacji [1]. 

Obok powszechności wydobycia na powierzchni kraju i do-
stępności zasobów czynnikiem sprzyjającym ich powszechne-
mu wykorzystaniu jest powszechne wydobycie tam, gdzie tylko 
zaistnieje lokalny popyt. Wszystkie pozyskiwane asortymenty 
są wykorzystywane: frakcje żwirowe w takiej ilości w jakiej 
są wydobyte, frakcja piaszczysta na południu kraju jest defi-
cytowa, na pozostałym obszarze wykorzystywana częściowo. 
Pozostała część traktowana jako odpad i składowana w miejsce 
wybranej kopaliny, bądź na składowisku zewnętrznym. Popyt 
zaspokajany jest w pierwszej kolejności w najbliższym miejscu 
wydobycia, jeśli jest to niemożliwe, to z innego możliwie bli-
skiego. Istotę tego pokazano na rysunku 1b [3]. Widać z niego, 
że istnieje gniazdowy sposób zaspokojenia popytu na kruszywa 
żwirowe. W ten sposób zaspokajany jest popyt większości 
odbiorców. Ci odbiorcy, którzy wykazują systematycznie duże 
(częściowo niezaspokojone) zapotrzebowanie na kruszywa, 
uzupełniają je z dalszych odległości. Dotyczy to największych 
aglomeracji miejskich dodatkowo leżących w obszarze wyso-
kiego punktu piaskowego: Warszawy, Łodzi, Poznania, Lublina 
korzystających z zasobów kruszyw żwirowych rejonu Suwałk 
i Dolnego Śląska.

Rola transportu jako czynnika kształtującego 
regionalizację wydobycia surowców skalnych

Istnieją dwa podstawowe rodzaje transportu zewnętrznego 
kruszyw do odbiorców: samochodowy i kolejowy, różniące 
się między sobą zarówno elastycznością stosowania, jak 
i kosztami. Samochodowy jest powszechnie stosowany, łatwo 
dostosowuje się do lokalnych warunków terenowych, z reguły 

 2  Lokalizacja ogólna wyznacza umiejscowienie kopalni w regionie surowcowym, bez wnikania którego miejsca ma dotyczyć. Lokalizacja        
szczegółowa wyznacza dokładne miejsce wydobycia w regionie.

   - miejsca produkcji,
   - miejsca popytu.

Rys. 1. Bilansowanie popytu z podażą zależnie od lokalizacji produkcji i odbiorców: a) przy dekoncentracji produkcji w stosunku do odbiorców;   
b) przy produkcji w pobliżu miejsc odbioru

Fig. 1.  Balancing demand with supply depending on the location of production and recipients: a) with distraction of production in relation to recipients;  
b) with production in the vicinity of places of receipt
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W transporcie samochodowym uzyskuje się wielkości 
kosztów w postaci wynikowej, po złożeniu zamówienia, w 
kolejowym w postaci tabel z korektą wielkości zamówienia 
zależnie od wymienionych czynników.

Na rysunku 2 przedstawiono przykładowo kształtowanie 
się kosztów jednostkowych transportu dla wielkości składu 
pociągu 1000–1400 ton i kilku funkcji kosztów jednostkowych 

transportu samochodowego (głównie zależnego od nośności 
samochodu). Dla tego przykładu graniczny promień transportu 
wyniósł 97 km, co oznacza, że opłaca się stosować transport 
kolejowy (w relacji z samochodowym) od odległości 97 km.

W pracy [13] przedstawiono wykresy obrazujące pełny 
zakres kształtowania się ekonomicznego promienia transportu. 
Mieści się on w szerokim przedziale 18,5 do 221,4 km, co wy-
nika z przyczyn wyżej przedstawionych. Z dotychczasowych 
prac autorów publikacji wynika, że często spotykaną wielkością 
jest odległość ok. 100 km.

W pracy [13], na rysunku 3 przedstawiono warunek mini-
malizacji odległości transportu kruszyw żwirowych z miejsc 

„od drzwi do drzwi”, bez stacji przeładunkowych. Kolejowy 
wymaga ramp załadunkowych przy kopalniach i stacji prze-
ładunkowej przed stacją docelową transportu kruszywa (z 
wyjątkiem wyładunku przy torach kolejowych). Różnią się też 
kosztami zależnie od odległości transportu. Różnica ta jest inna 
przy małych odległościach przewozu i większych. Odległością, 
przy której następuje zrównanie kosztów transportu samocho-

dowego i kolejowego jest graniczny koszt transportu. Oznacza 
on, że do tego punktu (odległości) opłaca się transport samo-
chodowy, na prawo od niego kolejowy. Koszty określane są w 
układzie rodzajowym, ale inaczej naliczane. W obu rodzajach 
transportu koszty koryguje się zależnie od sezonowości pracy 
w budownictwie, czy drogownictwie, wielkości jednorazowe-
go zamówienia, bądź czasu jego trwania, przekroczenia (bądź 
nie) czasu załadunku.  Dodatkowo, w transporcie kolejowym 
stosowane są upusty nawet do 70%. Wszystko to sprawia, że 
z reguły punktów granicznego kosztu transportu jest kilka, 
zależnie od wymienionych czynników.

Rys. 2.  Koszty jednostkowe transportu kolejowego i samochodowego przy wielkości składu 1000–1400 t [5]Rys. 2.  Koszty jednostkowe transportu kolejowego i samochodowego przy wielkości składu 1000–1400 t [5]
Fig. 2.  Unit costs of railway and motor transport with storage size of 1000–1400 t [5]

Rys. 3. Podział kraju minimalizujący odległości transportu kruszyw żwirowych do odbiorców: a) w granicach województw z 1960 r.    
b) w granicach województw z 2012 r. [2]

Fig. 3.  Division of the country minimalizing the distances of transporting gravel aggregates 
to recipients: a) within the borders of voivodships from 1960; b) within the borders of voivodships from 2012 [2]
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wydobycia do odbiorców. Warunkiem tym jest, by produkcja 
żwirów w obszarach województw w podziale administracyjnym 
z 2012 r. zaspokajała popyt w tych województwach. Wówczas, 
łączna praca transportowa na pokrycie popytu na kruszywa 
żwirowe będzie najmniejsza. Dodatkowo, argumentem za tym 
przemawiającym jest też fakt, że promienie okręgów woje-
wództw (powierzchnie województw zamienione na okręgi o 
określonym promieniu) zbliżone są wielkością do najczęściej 
występującego promienia ekonomicznego przewozu kruszyw 
równym ok. 100 km (tab. 1).

W pracy [3] zbadano odległości transportu samochodowego 
(a więc lokalnego) dla 21 kopalń kruszyw żwirowych z miejsc 
wydobycia do odbiorców i uzyskano następujące wyniki:
-  21 – liczba zakładów górniczych piaskowo-żwirowych,    

z których zamawiano kruszywo 
-  56,7 – średnia odległość transportu samochodowego           

dla zaspokojenia popytu, km.

Lp. Województwo Powierzchnia
[km2]

Promień
[km]

1 Mazowieckie 35558 106,4
2 Wielkopolskie 29826 97,5
3 Lubelskie 25122 89,4
4 Warmińsko-mazurskie 24173 87,7
5 Zachodniopomorskie 22892 85,4
6 Podlaskie 20187 80,2
7 Dolnośląskie 19947 79,7
8 Pomorskie 18310 76,4
9 Łódzkie 18219 76,2
10 Kujawsko-pomorskie 17972 75,7
11 Podkarpackie 17846 75,4
12 Małopolskie 15183 69,5
13 Lubelskie 13988 66,7
14 Śląskie 12333 62,7
15 Świętokrzyskie 11711 61,1
16 Opolskie 9412 54,7

średnio 73,1

Na rysunku 4 pokazano podaż kruszyw żwirowych,               
w roku, zależnie od liczby ludności dla transportu samocho-
dowego i kolejowego. Największymi odbiorcami kruszyw są 
miasta wojewódzkie: im większe miasto tym podaż kruszyw 
jest większa.

Transport samochodowy (wielkość odstaw) zależnie od 
liczby ludności:

                                             (1)

Transport kolejowy (wielkość odstaw) zależnie od liczby 
ludności:

   (2)
Z rysunku widać, że transportem samochodowym  zaopa-

trywani są wszyscy odbiorcy kruszyw począwszy od najbliżej 
położonych, aż po Warszawę (1700 tys. ludności). Te miasta, 
które nie mogą zaspokoić popytu lokalnie, transportem samo-
chodowym, zaspokajają go z dalszych odległości transportem 
kolejowym. 

Podsumowanie
Problem oceny dostosowania popytu na kruszywa do ich 

podaży jest podstawowym zagadnieniem związanym z funkcjo-
nowaniem zakładów górniczych na rynku kruszyw. Wzajemne 
dostosowanie istnienia i wielkości produkcji kruszyw do popytu 
zachodziło zawsze w sposób naturalny i wynikało z potrzeb rynku 
i zachowań odbiorców kruszyw. Na relacje te mają jednak wpływ 
różne dziedziny życia gospodarczego i społecznego, gdyż obszary 
występowania kopalin pełnią różne funkcje w życiu społecznym, 
i gospodarczym i kulturowym kraju. Stąd też istnieje koniecz-
ność stałej oceny potrzeb na kruszywa w relacji z lokalizacją ich 
wydobycia.

Przedmiotem opracowania była ilościowa ocena obszarów 
wydobycia kruszyw łamanych i żwirowych w stosunku do popytu, 
a przedmiotem oceny kruszywa łamane dla drogownictwa i żwi-
rowe dla budownictwa. Stwierdzono, że podstawowym kryterium 
oceny dostosowania podaży kruszyw do popytu jest odległość 
transportu, a ostatecznym rozwiązaniem zagadnienia jest określe-
nie powierzchni popytu na kruszywa zaopatrywanej przez grupę 
kopalń (bilansowanie stref popytu z obszarami wydobycia).

Zagadnienie bilansowania stref popytu na kruszywa z ich 
podażą zależy od struktury popytu na kruszywa i struktury 

Tab. 1. Wyniki
Tab. 1. The results

Rys. 4. Transport samochodowy i kolejowy zależnie od liczby ludności [3]
Fig. 4.  Motor transport and railway depending on the population numbers [3]



GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

150   

podaży kruszyw przy zachowaniu tego samego kryterium oceny (odległości). Zachodzi odrębnie w odniesieniu do kruszyw 
łamanych i żwirowych. Popyt na obszarze kraju na oba rodzaje kruszyw jest ciągły (bo związany jest z siecią dróg kołowych i 
kolejową i infrastrukturą mieszkalną), lecz niejednorodny (bo gęstość dróg jest różna i różna gęstość zaludnienia).

Kruszywa drogowe są pozyskiwane na południu kraju, a ich odbiorcy na całym obszarze. Kryterium minimalnej pracy trans-
portowej jest spełnione jeśli wielkość produkcji w regionach surowcowych jest dostosowana do popytu w strefach. Wielkości 
stref wyznaczone są przez symetralne łączące środki ciężkości regionów.

Kruszywa żwirowe występują w sposób ciągły na powierzchni kraju i w sposób ciągły rozmieszczeni są ich odbiorcy. Wza-
jemne odległości kopalń i odbiorców są niewielkie i to powoduje, że obszary bilansowania popytu i podaży ograniczają się do 
bilansowania w granicach administracyjnych województw. Czynnikiem silnie wpływającym na obszar bilansowania popytu z 
podażą jest koszt transportu kruszyw do odbiorców. Koszty transportu samochodowego i kolejowego bilansują się w granicach 
ekonomicznego promienia przewozu i wynoszą około 100 km (średnio).

Skutki niedostosowania wielkości wydobycia kruszyw w regionach do struktury popytu są mierzone w skali kraju. Widoczne 
są w postaci krzyżujących się, przeciwbieżnych i tranzytowych przewozów jednorodnej produkcji. Celowe jest objęcie ochroną 
prawną zasobów złóż w regionach surowcowych, co jest równoznaczne z ochroną pracy ludzkiej na pokrycie popytu.

Praca powstała w ramach projektu pt. „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż su-
rowców skalnych” (Nr POIG.01.0301-00-001/09), będącego częścią Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
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