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O D  R E D A K C J I

W  dzieciństwie bardzo często sły-
szałam te słowa od swojej mamy, 

a dziś muszę przytoczyć je w nieco in-
nym kontekście. Normalnie o tej porze 
pakowałabym walizkę, zastanawiając 
się, jaki zabrać żakiet. Pisałabym maile 
do prelegentów, że już 5-6 listopada 
widzimy się w hotelu Binkowski w Kiel-
cach. Niestety, ten rok jest nieprze-
widywalny i  inny niż zawsze. Inny jest 
także sposób organizowania przez nas 
konferencji, ponieważ przechodzimy na 
formułę online. 

Jeszcze latem nam się powiodło – zor-
ganizowaliśmy Konferencję Nowo-

czesne Kopalnie Żwiru i Piasku. Spoty-
kaliśmy się w nowych okolicznościach, 
po wielu miesiącach zamknięcia. Była 
to edycja wyjątkowa – w  maseczkach 
i  dystansem, ale mimo wszystko bar-
dzo udana. Liczyliśmy, że z sympozjum 
KRUSZYWA CEMENT WAPNO również 
damy radę. Do ostatnich chwil szyko-
waliśmy się na Kielce… Wiemy, że nic 
nie jest w  stanie zastąpić kontaktu 
bezpośredniego, wiemy, że cenicie nasze 
konferencje właśnie ze względu na to, że 
Budujemy Możliwości Porozumienia, ale 
dziś – chcąc być cały czas w kontakcie  
– zobaczymy się wyjątkowo „za pomocą” 
monitora komputera.

Z całą pewnością nowa koronawiruso-
wa rzeczywistość kreuje wiele zmian 

– nie tylko w kwestii spotykania się na 

konferencjach. Jak pisze w  bieżącym 
numerze Paweł Posiadło: „Każdy kryzys 
jest trudnym okresem, ale jest też oka-
zją do stworzenia nowej rzeczywistości. 
Przyszło nam stanąć w obliczu czegoś 
zupełnie nowego – pandemii, która 
obejmuje cały glob. Wierzymy, że świat 
upora się z tym wyzwaniem, jednocze-
śnie każda firma musi dostosować się 
do nowych realiów” (s. 42). 

Specjaliści podkreślają, że w budow-
lance, ze względu na dłuższy niż 

w  innych branżach proces realizacji 
projektów, skutki epidemii mogą być 
odczuwalne w dłuższym okresie. Wska-
zuje na to Daniel Grzegorski w prognozie 
opracowanej przez Stowarzyszenie 
Producentów Betonu Towarowego (s. 
32): „Czas, w  którym będziemy mogli 
obiektywnie oszacować rezultaty pan-
demii, jest jeszcze przed nami. Budow-
nictwo opiera się na kontraktach dłu-
goterminowych, dlatego dopiero liczby 
podsumowujące dłuższe okresy będą 
miarodajnie w  kontekście wzrostów 
lub spadków nakładów inwestycyjnych”. 
Jak będzie to ostatecznie wyglądało? 
Zobaczymy. I  – czy tego chcemy, czy 
nie – do wielu zmian będziemy musieli 
się przystosować. 

Jak się nie ma co się lubi, 
to się lubi co się ma
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W  O B I E K T Y W I E

CZARNE CHMURY PRZEGONIONE

XII Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku – konferencja, nad którą (przez pandemię koronawiusa) prawie do 
samego końca wisiały czarne chmury. Mimo przeszkód firma BMP zorganizowała pierwszą konferencję w branży 
po luzowaniu obostrzeń epidemicznych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 uczestników, którzy zobaczyli 
kopalnię Pawłów, należącą do Grupy Górażdże (na zdjęciu) oraz Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów

Źródło i fot.: BMP
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Z  P O R T A L U  K I E R U N E K S U R O W C E . P L

Mężczyźni przez 
to, że przeważają 

w branży, 
mają bardziej 

rozbudowaną sieć 
kontaktów niż 

kobiety. Częściej 
też biorą udział 
w wydarzeniach 

branżowych. 
Łatwiej im zatem 
awansować lub 
zdobyć pracę. 

Dlatego tak ważne 
jest stworzenie 

kobietom 
możliwości 
poszerzenia 
znajomości  
i nawiązania 

nowych relacji 
biznesowych

– Danuta 
Rajczakowska, s. 38

R O Z M A I T O Ś C I

ma Lafarge 
w Polsce. 

Dokładnie 25 lat 
temu, w 1995 roku, 
spółka rozpoczęła 
swoją działalność 
w Polsce. Ćwierć 
wieku pozwoliło 

jej osiągnąć 
pozycję czołowego 

producenta 
materiałów 

budowlanych 
na polskim 

rynku. Produkuje 
cement, kruszywa 
i beton wyłącznie 

z lokalnych 
surowców, 

ciągle ulepszając 
produkty 

i rozwiązania.

Źródło: Lafarge

25
lat

POLSKI ZWIĄZEK KRUSZYW 
Z NOWYM LOGO

Podczas posiedzenia Zarządu Polskiego 
Związku Producentów Kruszyw 21 lipca, 
po uprzedniej ocenie modyfikacji jednego 
z opracowanych logotypów, wybrano 
wariant stanowiący odświeżenie wersji 
graficznej funkcjonującego znaku 
PZPK. Znak ten stanowił podstawę 
do opracowania księgi identyfikacji 
wizualnej i zostanie zaprezentowany 
podczas Ogólnego Zgromadzenia.

Źródło i fot.: Polski Związek 
Producentów Kruszyw

KRAB DO ZADAŃ SPECJALNYCH. 
WYJĄTKOWY ROBOT 
POWSTAJE NA POLITECHNICE 
WROCŁAWSKIEJ

Młodzi naukowcy z Wydziału Mechanicznego 
tworzą autonomiczną platformę 
wielozadaniową Krab. To robot kroczący, 
który będzie w stanie transportować 
około 100 kg ładunku, a wyposażony w 
dodatkowe elementy może wykonywać 
także inne zadania, m.in. w budownictwie.

Platforma potrafi też wykrywać ludzi i to 
na obrazie z kamery termowizyjnej, dzięki 
czemu możliwe jest znalezienia człowieka 
nie tylko w dzień czy w nocy, ale także w 
zadymionym pomieszczeniu. Do analizy 
obrazu wykorzystano sieci neuronowe.

Źródło i fot.: Politechnika Wrocławska

DEBATA: TRZEBA WSPIERAĆ 
PRZEMYSŁ CEMENTOWY 
PONAD PODZIAŁAMI 
POLITYCZNYMI

W kwestii polskiego przemysłu cementowego 
nasi europosłowie, niezależnie od opcji 
politycznej, mówią zazwyczaj jednym głosem 
– wynika z debaty „Przemysł cementowy 
w Polsce – spajamy Europejski Zielony Ład”. 
Pretekstem do spotkania była prezentacja 
raportu EY podsumowującego 30 lat 
transformacji tego sektora oraz wyzwania, 
jakie go jeszcze czekają. „To dobrze rokuje. 
Nie dyskutujemy „czy”, tylko „jak”. Bardzo 
cenne jest to, że wzmacniamy głos rządowy, 
a w Parlamencie Europejskim pokazujemy 
głos istotnej branży nie tylko w Polsce, ale 
i w Europie” – mówił Grzegorz Tobiszowski, 
poseł do Parlamentu Europejskiego (PiS) 
podczas debaty, która 12 października 2020 r.  
odbyła się w Centrum Prasowym PAP 
w Warszawie i towarzyszyła prezentacji 
raportu firmy Ernst & Young pt. „Wpływ 
branży cementowej na gospodarkę „Polski”.

Źródło: www.polskicement.pl

NA SKUTEK EPIDEMII 
WZROSŁO BEZPIECZEŃSTWO 
NA BUDOWACH

Jednym z niewielu pozytywnych efektów 
epidemii koronawirusa jest wyraźna redukcja 
liczby wypadków przy pracy. Dotyczy to 
zarówno budownictwa, jak i innych sektorów 
gospodarki. Można więc przypuszczać, 
że wiele zastosowanych w minionych 
miesiącach środków bezpieczeństwa 
pozostanie z nami również po pandemii.
Jak wynika z miesięcznego monitoringu 
polskiego rynku budowlanego, publikowanego 
przez firmę badawczą Spectis, w drugim 
kwartale 2020 r. w sektorze budowlanym 
odnotowano 635 wypadków przy pracy, co 
oznacza imponujący 37% spadek  
w porównaniu z drugim kwartałem 2019 r.
Co istotne, tak znaczącą poprawę 
bezpieczeństwa na budowach udało się 
osiągnąć przy jednoczesnym utrzymaniu 
wartości zrealizowanych robót budowlanych 
na poziomie z roku ubiegłego. Wygląda na 
to, że wprowadzony przez wykonawców 
reżim sanitarny na budowach, np. 
ograniczenie do niezbędnego minimum 
bezpośredniego kontaktu pracowników, 
sprawdza się bardzo dobrze.

Źródło i fot.: www.spectis.pl
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WPŁYW PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO 
NA POLSKĄ GOSPODARKĘ

Przemysł cementowy, zrzeszony w Stowarzyszeniu 
Producentów Cementu, obchodzącym w 2020 r. 30-lecie 
swojej działalności, stanowi jeden z kluczowych 
filarów polskiej gospodarki. Polska jest trzecim 
w Europie producentem cementu, a ten sektor 
zapewnia łączną wartość dodaną dla gospodarek 
lokalnych oraz sektora finansów publicznych na 
poziomie 3,8 miliarda złotych w skali roku.
– Wkład polskiego budownictwa w krajową gospodarkę wynosi 
około 8% PKB, a uwzględniając powiązania z innymi sektorami, 
oceniany jest na ponad 13% PKB oraz 2,1 mln miejsc pracy. 
Do wytworzenia niebagatelnej części tego dobra, przyczynia 
się przemysł cementowy. To wymierny, ogólnokrajowy efekt 
działania branży cementowej – podkreśla Krzysztof Kieres, 
przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.
Od 2017 r. Polska jest trzecim w Europie producentem 
cementu (1. – Niemcy, 2. – Włochy). W 2019 r. produkcja 
cementu wyniosła w naszym kraju 18 653 tys. ton. Daje 
to średnie zużycie cementu na mieszkańca około 500 kg 
rocznie. Wcześniejsze prognozy na rok 2020 wskazywały, że 
zapotrzebowanie na cement powinno utrzymać się na poziomie 
19 mln ton, jednak mijający rok przyniósł światową epidemię 
koronawirusa i obecne szacunki wynoszą około 18 mln ton.

Źródło: informacja prasowa

LAFARGEHOLCIM ZAINWESTUJE PONAD 
100 MLN EURO W MODERNIZACJĘ 
CEMENTOWNI MAŁOGOSZCZ

LafargeHolcim, globalny producent materiałów 
budowlanych, zainwestuje ponad 100 mln euro w 
unowocześnienie i przebudowę Cementowni Małogoszcz. 
Modernizacja umożliwi wzrost efektywności technicznej 
zakładu i minimalizację wpływu na środowisko poprzez 
redukcję emisji CO2 o ok. 20% rocznie i ograniczenie 
zużycia energii o ⅓. Część inwestycji realizowana 
będzie przy współpracy z Krakowskim Parkiem 
Technologicznym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. 
Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończenie 
planowane jest na 2023 rok. Wówczas będzie to jedna 
z najnowocześniejszych cementowni w Europie.
Warta ponad 100 mln euro inwestycja jest jedną 
z największych w sektorze cementowym w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Łączy ona znaczący wymiar ekonomiczny 
z realizacją celów środowiskowych. LafargeHolcim, jako 
pierwszy globalny producent materiałów budowlanych 
i pierwsza firma w sektorze cementowym podjęła ambitne 
wyzwanie redukcji emisji CO2, podpisując deklarację Net-Zero 
Pledge. Do 2030 roku cała grupa zredukuje emisję o 20% 
w porównaniu z rokiem 2018. W Polsce ambicją Lafarge jest 
osiągnięcie 55% poziomu redukcji, w porównaniu do 1990 roku. 

Źródło: informacja prasowa

BUDIMEX W CZOŁÓWCE FIRM 
NAJLEPIEJ OCENIANYCH PRZEZ 
PODWYKONAWCÓW BUDOWLANYCH

Budimex to jedna z dwóch najlepiej ocenianych 
przez podwykonawców firm budowlanych w 
kraju. Potwierdzają to najnowsze badania, 
przeprowadzone wśród ponad 300 spółek, 
przez ASM Centrum Badań Analiz i Rynku.
Budimex został wskazany jako najlepszy generalny 
wykonawca oferujący najkorzystniejsze warunki 
finansowe i terminowe płatności. Jest także polecany 
jako najlepszy partner do realizacji wspólnych 
projektów. Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria 
współpracy, jak bezpieczeństwo czy rekomendacje dla 
innych partnerów Budimex znalazł z się w pierwszej 
dwójce najlepiej ocenianych spółek budowlanych.
Budimex jest jedną z największych polskich 
firm budowlanych. Wykonuje prace na ponad 
200 kontraktach i współpracuje z około 15 000 
podwykonawców i dostawców. Spółka w większości 
działa z lokalnymi przedsiębiorstwami na obszarach, 
gdzie realizuje projekty budowlane. Jest to korzystne nie 
tylko dla przebiegu inwestycji, ale też lokalnego rozwoju.

Źródło: www.budimex.pl

C I E K A W O S T K A

Koszt powstania drogi, od planu do realizacji, jest 
uzależniony od wielu czynników. Znaczenie ma 
klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, 
liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, 
nośność nawierzchni czy zakres prac, jakie są do 
wykonania na danym odcinku nowo budowanej 
drogi. Przy uwzględnieniu łącznych kosztów in-
westycji bierzemy pod uwagę również wartość 
wypłaconych odszkodowań za przejęte nierucho-
mości, które są zdecydowanie wyższe w sąsiedztwie 
dużych miast.

Źródło: www.gddkia.gov.pl
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W JAKIM ZAKRESIE 
MOŻEMY ZAPROJEKTOWAĆ 
STRUKTURĘ PRODUKCJI?

Okresowe zapotrzebowanie na konkretne asortymenty kruszyw w aspekcie ich 
dopasowania w strukturze produkcji to zadania, z którymi muszą się zmierzyć 
producenci kruszyw w niemal każdym sezonie. Różnorodność realizowanych 
zadań inwestycyjnych w znacznym stopniu wpływa na rodzaj i liczbę 
zamówień. Dość często analizy kosztowe powinny dać odpowiedź, czy w danej 
chwili lepszym wyborem jest np. wytwarzanie tłucznia kolejowego, czy po 
minimalnym zwiększeniu kosztów operacyjnych produkować bardziej 
marżowe grysy. W całej strukturze zamówień również okresowo pojawia się 
zapotrzebowanie na kamień hydrotechniczny oraz coraz częściej 
– sprzedawalną galanterię ogrodową.

Andrzej Skoneczny
ASC Consulting
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Założenia dla przeróbki
W złożach żwirowo-piaskowych na rodzaj i ilość 

otrzymanych produktów w głównym stopniu decydu-
je granulometria konkretnego złoża. W przypadkach, 
gdzie punkt piaskowy jest na poziomie wyższym niż 
60-70%, proces dokruszania otoczaków raczej nie 
wpływa znacząco na strukturę produkcji, gdzie pod-
stawowymi asortymentami są piasek oraz kruszywa 
grube 2/8 i 8/16.

W złożach skał litych pierwszym procesem roz-
drobnienia są roboty strzałowe, których parametry 
wpływają na maksymalne wymiary bryły w urobku. 
Jest to etap, gdzie granulometryczne dopasowanie 
urobku jest wymagane w  stosunku do wymiarów 
naczynia roboczego maszyn załadunkowych oraz 
wymiarów otworu wlotowego kruszarek wstęp-
nych, najczęściej szczękowych. Kruszenie wstępne 
jest etapem, gdzie następuje pomniejszenie składu 
ziarnowego urobku, a  krzywa ziarnowa produktu 
kruszenia oraz całego procesu przeróbki wstępnej 
uzależniona jest od:
• wielkości szczelin rusztu podającego przed kru-

szarką,
• ustawienia szczeliny wylotowej kruszarki,
• skoku roboczego szczęki ruchomej,
• odpowiednio dobranych rodzajów szczę-

ki roboczej i  płyty dociskowej w  zależności  
od kruszonego materiału.
Należy przy tym zaznaczyć, że materiał nadawy 

o  strukturze skrytokrystalicznej lub jawnokrysta-
licznej może w pewnym stopniu wpływać na różne 
rozdrobnienie i  ostateczną krzywą ziarnową pro-
duktu kruszenia. Na wstępnym etapie kruszenia 
parametry pracy kruszarki szczękowej są dopaso-
wywane do charakterystyki technologicznej kolej-
nego etapu kruszenia w  kruszarkach, najczęściej 
stożkowych. Inne kruszarki, np. udarowe mogą być 
stosowane w przeróbce surowca skalnego o mniej-

szej wytrzymałości surowca skalnego na ściskanie 
oraz nieabrazywnego.

Nastawy technologiczne kruszarek stożkowych 
w  drugim i  trzecim etapie kruszenia wpływają 
w określonym stopniu na strukturę asortymentową 
produkcji, a  jej skład procentowy zależny jest od 
charakterystyk produktów kruszenia podawanych 
również w katalogach producentów. Niezależnie od 
producenta zastosowanej kruszarki, trzeba mieć na 
uwadze:
• nastawy szczelin wylotowych,
• skok roboczy stożka,
• dobór narzędzi kruszących (stożek/płaszcz w za-

kresie extra coarse [EC] do extra fine [EF] w za-
leżności od uziarnienia materiału wlotowego),

• technologiczne warunki pracy z zasypaną komorą 
kruszenia.
Odpowiedni dobór warunków technologicznych 

pozwala uzyskać przewidywalne uziarnienie pro-
duktu kruszarek z  minimalną zawartością ziaren 
niekształtnych, które mogą ograniczać wydajność 
jednostkową pokładów sitowych w  późniejszych 
procesach klasyfikacji. Nadzorowany stan pracy to 
również równomierne zużycie narzędzi roboczych 
kruszarki, minimalizowanie chwilowych przeciążeń 

RYS. 3 
Zakres uziarnienia 
produktu kruszarki 
stożkowej III 
stopnia

RYS. 2 
Zakres uziarnienia produktu kruszarki stożkowej II stopnia

RYS. 1 
Szkic typowego procesu produkcji kruszyw ze skał litych
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lub pracy jałowej oraz proces oddziaływania między-
ziarnowego nadający kubiczność i poprawiający inne 
cechy wytrzymałościowe produktów. 

W  ostatecznych operacjach przeróbczych skał 
litych najczęściej produkowane są kruszywa grube 
(grysy) w  asortymentach 2/5; 5/8; 8/11; 11/16; 16/22. 
W pracy badawczej dokonano analizy wpływu szcze-
lin wylotowych kruszarek stożkowych na ostateczną 
strukturę asortymentową produkcji ze skał jawno-
krystalicznych, granodiorytowych. Wpływ jednostko-
wych wydajności przesiewaczy pominięto.

Zakres badań
Badania polegały na wyznaczeniu krzywych 

składu ziarnowego produktów operacji technologicz-
nych mających wpływ na ilościowo-jakościowy efekt 
końcowy zakładu przeróbczego. Zbadane zostały 
m.in. nadawa i  produkty kruszarek przy różnych 
szczelinach wypustowych oraz niektóre strumienie 
międzyoperacyjne. Na podstawie danych z  badań 
wykreślone zostały krzywe składu ziarnowego dla po-
szczególnych operacji. Krzywe te zostały porównane 
z wynikami laboratoriów badawczych producentów 
maszyn. Na podstawie wyników badań własnych 
i  obcych dostrojony został obliczeniowy arkusz 
kalkulacyjny, dzięki któremu można było prowadzić 
obliczenia.

Krzywe składu ziarnowego wykreślone zostały na 
podstawie analizy sitowej przeprowadzonej w labo-
ratorium. Użyty zestaw sit był charakterystyczny dla 
końcowych produktów handlowych oraz ważniejszych 
operacji przeróbczych. Próbki pobierane były z taśm 
zatrzymanych przenośników po wcześniejszej stabi-
lizacji systemu przeróbczego. Dla określenia charak-
terystyk kruszarek nadawa i produkt pobierane były 
w  tym samym czasie i  przy takiej samej szczelinie 
wylotowej. Ze względu na trudności techniczne (duże 
wymiary ziaren) nie wykonano badań dla kruszarki 
szczękowej. Oparto się na fabrycznych krzywych skła-
du ziarnowego produktów dla tej kruszarki.

Z podstawowego zakresu kilku badań, przebada-
no produkty kruszarki stożkowej drugiego stopnia, 

pracującej w  optymalnych warunkach technolo-
gicznych, przy skoku stożka roboczego 30 mm oraz 
w zakresie szczelin wylotowych e = 30-35 mm (c.s.s.). 
Otrzymane wyniki zawierają zakres uziarnienia dla 
powstałego produktu kruszarki.

Uziarnienie produktu kruszarki drugiego stop-
nia zawiera się w zakresie 0-63 mm. Przy szczelinie 
wylotowej ustawionej na e = 30 mm zaobserwowano 
dwukrotnie mniejszą zawartość ziaren 56-63 mm. 
W związku z tym, że nie występuje pośrednie sito 
badawcze w tym zakresie, przedstawione wykresy 
zakończono na oczku badawczym 63 mm, dla dwóch 
przebadanych szczelin. Maksymalna różnica uziar-
nienia występuje w zakresie 16-45 mm i jest to ok. 
14% dla oczka badawczego 31,5 mm. Zmniejszenie 
szczeliny wypustowej zwiększa ilość produkowa-
nego piasku z ok. 12% do 16%.

Produkt kruszarki II stopnia podlega ostatecz-
nym operacjom kruszenia w kruszarce III stopnia 
oraz klasyfikacji na pokładach sitowych, rozsie-
wających produkty końcowe do maksymalnego 
uziarnienia o wielkości ziaren 22,4 mm (16/22). Na-
dziarno powyżej 22,4 mm jest ponownie dokruszane. 
Dla wymienionych warunków zasilania zbadano 
produkt kruszarki III stopnia, którego uziarnienie 
przedstawiono na rys. 3. W tym przypadku występu-
ją większe wahania w zakresie uziarnień produktu 
kruszarki, gdzie maksymalnie osiągają one ok. 22% 
na oczku badawczym 11,2 mm. Krzywa składu ziar-
nowego produktu dla szczeliny e = 11 mm kończy się 
na oczku sita badawczego 22,4 mm, a przy szczelinie 
e = 15 mm na oczku 31,5 mm. Zmniejszenie szczeliny 
wylotowej powoduje również wzrost wyprodukowa-
nego piasku do poziomu ok. 20%.

Zakres prac badawczych oraz zważone i rozsiane 
strumienie międzyoperacyjne pozwoliły na oszacowa-
nie projekcji zmian w strukturze produkcji w zależno-
ści od nastaw szczelin roboczych maszyn kruszących. 
Skuteczność przesiewu pominięto, gdyż wynika ona 
z parametrów technologicznych przesiewaczy, rodza-
jów stosowanych sit, zawartości ziaren niekształt-
nych, czy tzw. trudnych do przesiewu, które przy 

RYS. 4 
Wahania struktury 
produktów 
w zakresie 
szczelin kruszarki 
III stopnia przy 
szczelinie e = 35 
mm kruszarki II 
stopnia

RYS. 5 
Wahania struktury 
produktów 
w zakresie 
szczelin kruszarki 
III stopnia przy 
szczelinie e = 30 
mm kruszarki II 
stopnia
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nieodpowiedniej dynamice pracy przesiewacza mogą 
blokować oczka robocze i  tym samym zmniejszać 
wydajność jednostkową pokładów. Należy pamiętać 
przy tym również o odpowiednio dobranych i uregu-
lowanych systemach instalacji wody technologicznej, 
jeśli klasyfikacja wspomagana jest strumieniem wody. 
Końcowe wyniki prac badawczych wskazują potencjał 
wpływu zmiany szczelin roboczych kruszarek stożko-
wych na strukturę produkcji.

Wnioski końcowe
1. Produkty 2/5 i 5/8 są mało wrażliwe na zmiany 

szczelin w III stopniu kruszenia. Na ich wyprodu-
kowaną ilość bardziej wpływa zakres uziarnienia 
produktu z  II stopnia kruszenia. Biorąc pod 
uwagę maksymalny wymiar ziaren oraz wielkość 
szczeliny III stopnia kruszenia (w ekstremalnym 
przypadku e=15 mm > D = 8 mm), należy sądzić, 
że w  znacznym stopniu na końcowym etapie 
kruszenia zachodzi tylko oddziaływanie „ziarno 
o ziarno”.

2. Produkt 8/11 jest najmniej wrażliwy na zmianę 
nastawów maszyn kruszących w obu stopniach 
kruszenia.

3. Struktura produkcji może być w  największym 
stopniu sterowana dla produktów 11/16 i 16/22. 
W największym zakresie o ok. 7% dla produktu 
11/16 i o ok. 5% dla produktu 16/22.

4. Każde zmniejszenie szczelin powoduje spadek 
wydajności maszyn i wzrost ilości produkowane-
go piasku. Cały zakres uziarnienia 0-2 mm może 
stanowić ponad 25%. Należy jednak mieć na uwa-
dze straty wynikające z popłuczyn w przeróbce 
z  udziałem wody lub straty związane z  prze-
mieszczaniem przez wiatr przy przeróbce na 
sucho. Z tych powodów straty można szacować 
w  granicach 2-5%. Dodatkowo część z  zakresu 
uziarnienia 0-2 mm pozostanie w produkcie 2/5 
jako podziarno.

5. Kluczowe są też technologiczne warunki pracy 
wszystkich maszyn przeróbczych określone 
przez producentów dla konkretnych etapów 
produkcji.
 

Literatura
 1.  Prace badawcze autora.

KOLEJNOŚĆ 
PROCESÓW 

I PARAMETRY 
PRACY MASZYN 

to podstawy 
kontrolowanej 

przeróbki

(źródło: zasoby 
autora)



•	 Ekstremalnie	długi	czas	pracy
•		 Grubość	napoiny
•		 Jednorodną	odporność	na	ścieranie	od	 

powierzchni	do	75%	głębokości	napoiny	
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Sabina Szewczyk-Wajda: WKG prowadzi działalność 
w  dwóch lokalizacjach. Jak na co dzień wygląda 
zarządzanie zakładami oddalonymi od siebie o ok. 
100 km?
Rafał Pożyczka: Dziś nie jest to żadną trudnością 
– mamy wdrożone centralne systemy zarządzania, 
scentralizowane struktury, narzędzia pracy, takie 
jak telefony komórkowe i  samochody służbowe. 
Każdy pracownik odpowiada za swój obszar, a nie za 
konkretny zakład. Odpowiednia organizacja pracy, 
podparta narzędziami informatycznymi, daje moż-
liwość swobody działania. Poza tym oba zakłady 
połączone są autostradą… To wszystko sprawia, że nie 
mamy żadnych problemów w zarządzaniu dwoma lo-
kalizacjami. Mamy globalne spojrzenie na biznes i na 
spółkę, a nie na poszczególne zakłady jednostkowo.

Zajmujecie się produkcją wyrobów wapienniczych 
i kamieniarskich. Wasze portfolio jest więc szerokie. 
A jaka jest specyfika produktowa?

W  Raciszynie wytwarzamy produkty wapienni-
cze niepalone, kamień wapienny, mączki wapienne, 
kruszywa, nawozy i  piaski wapienno-kwarcowe. 
Natomiast w Wojkowicach świadczymy usługi: cięcia 
bloków skalnych, polerowania płyt, szczotkowania 
czy żywicowania. Przyjeżdżają do nas klienci z wła-
snymi blokami, zlecając nam cięcie i  odpowiednią 
obróbkę. W małej skali rozwijamy również sprzedaż 
własnych płyt. Coraz więcej kamienia sprzedajemy 
do budowlanki, ale nadal najbardziej chłonny jest 
„biznes nagrobkowy”.

W Wojkowicach nieco odwróciliście kolejność – skon-
centrowaliście się na usługach, a  nie na gotowych 
produktach.

Współpracujemy z  największymi graczami na 
rynku. Bloki kamienne do cięcia i płyty do obróbki 
przyjeżdżają do nas z  całego kraju. Otrzymujemy 

– Wymagające i burzliwe 5 lat za nami, bardzo szybko rośliśmy, jak nastolatek 
– i w sensie intelektualnym, i fizycznym. W tej chwili dojrzeliśmy, chcemy 
okrzepnąć i ustabilizować naszą działalność, a także zadomowić się na rynku 
z tymi mocami produkcyjnymi, które mamy – mówi Rafał Pożyczka, prezes 
zarządu, dyrektor operacyjny WKG.

WKROCZYLIŚMY 
W DOROSŁOŚĆ    

zlecenia również od firm, które mają swoje własne 
traki, ale nie są w stanie zrealizować wszystkich za-
mówień terminowo.   Pozyskujemy klientów z dużego 
„tortu”. I chociaż weszliśmy na rynek, który jest już 
zagospodarowany, staramy się trochę z  tego tortu 
wziąć dla siebie. Oferujemy dobrą jakość usług, na 
nowoczesnych maszynach o  dużej wydajności – to 
nasza przewaga. Staramy się sprostać wszystkim 
oczekiwaniom, dlatego ostatnio uruchomiliśmy 
trzecią zmianę na linii do cięcia bloków. 

Siedziba spółki mieści się w Raciszynie?
Raciszyn jest naszą główną osią działalności 

i zakładem generującym znaczną część przychodu. 
Tu jest nasze centrum dowodzenia. To typowy zakład 
wapienniczy, gdzie mamy własną kopalnię i  kom-
pleksową infrastrukturę produkcyjną. Wydobywamy 
kamień wapienny i poddajemy go dalszej obróbce.

Kiedyś usłyszałam, że wszystko co nas otacza jest 
zbudowane z, albo przy pomocy wapienia…

Dokładnie, gdzie się nie rozejrzymy, tam jest ka-
mień wapienny. Prawie wszystko w naszym otocze-
niu powstało przy jego udziale. Mamy więc dla kogo 
produkować. Najwięksi odbiorcy to energetyka, która 
wykorzystuje wapień do odsiarczania spalin i niejako 
przy okazji produkuje gips syntetyczny, oraz rolnic-
two, gdzie wapień jest stosowany do odkwaszania 
gleb i produkcji pasz zwierzęcych. Kamień wapienny 
wykorzystywany jest również w dużych ilościach do 
produkcji sody, w hutnictwie jako topnik w procesie 
produkcji stali. Kruszywa wapienne mogą być wyko-
rzystywane przy budowie dróg, a mączka wapienna 
jest składnikiem mas mineralno-asfaltowych. Mączki 
wapienne wykorzystywane są również w produkcji 
szkła, w przemyśle papierniczym oraz w górnictwie 
jako pył przeciwwybuchowy. W chemii budowlanej 
przy udziale mączek wytwarzane są tynki, zaprawy, 
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kleje, farby i lakiery. Wapień niezbędny jest również 
przy produkcji tworzyw sztucznych: rur, uszczelnień, 
części samochodowych. 

Jeśli macie dla kogo produkować, to zapewne macie 
też z kim konkurować?

Wapień jest bardzo powszechnym surowcem, 
więc oprócz dużych, zorganizowanych przedsię-
biorstw jest także masa małych podmiotów. Podsta-
wowa baza producentów przemysłu wapienniczego 
liczy około 15 graczy, którzy wytwarzają ok. 95% 
produktów wapienniczych w kraju. To bardzo poważ-
na konkurencja, międzynarodowe koncerny, które 
często mają know-how sięgające 100-150 lat wstecz.

WKG na mapie polskiego przemysłu wapiennicze-
go zaistniało przeszło 10 lat temu. Naprawdę musimy 
się wciąż „podciągać”, żeby dogonić najlepszych na 
rynku. To daje nam jednak motywację, napędza do 
działania. Chcemy im dorównać, a  wkrótce może 
nawet przegonić.

Czyli mimo tego, że macie bardzo nowoczesne za-
kłady, nie zwalniacie tempa?

Ostatnie lata to bardzo dynamiczny rozwój 
infrastruktury w  naszej spółce – budowa zakładu 
kamieniarskiego, przemiałowni, zakładu nawozo-
wego i przeróbczego. To wszystko skumulowało się 
w ostatnich latach, więc w tej chwili chcemy trochę 
okrzepnąć i  skomercjalizować posiadane moce 
produkcyjne. Chcemy się zbilansować ilościowo 
i jakościowo.

Oznacza to, że nie planujecie już kolejnych inwe-
stycji?

Najbliższe inwestycje będą kosmetyczne i  pro-
kosztowe. Będziemy stawiać na rozwiązania, które 
pozwolą nam w jeszcze większym stopniu niż dotych-
czas zagospodarować uboczne produkty przeróbki 
kamienia wapiennego i znaleźć zastosowanie dla pro-
duktów takich jak, np. piaski wapienno-kwarcowe. 

Kolejny kierunek to kadry – żeby zrealizować 
wszystkie nasze cele, musimy mieć odpowiednich 
specjalistów, pasjonatów w swoich dziedzinach. Z ta-
kimi ludźmi pracujemy i takich ludzi będziemy chcieli 
pozyskiwać w przyszłości, a to dla nas najważniejsza 
inwestycja. 

W ciągu ostatnich 5 lat bardzo dużo się u was działo 
w zakresie inwestycji. Jakie zmiany jeszcze zaszły?

Jeszcze 5-6 lat temu w WKG pracowało kilkana-
ście osób. Nie mieliśmy zakładu kamieniarskiego 
i mocy produkcyjnych, takich jak dziś. Bardzo szybko 
musieliśmy urosnąć, także w aspekcie kadrowym.

Koniecznym stało się zbudowanie całej orga-
nizacji, aby potrafiła zarządzać tak szeroką kadrą. 
W 3 lata awansowaliśmy z firmy zatrudniającej kil-
kunastu pracowników, do obecnych 150. Trzeba było 
więc stworzyć odpowiednie struktury, procedury, 

K R O K  P O  K R O K U

Rafał Pożyczka, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej 
na Wydziale Górniczym, na kierunku budownictwo. Miał 
budować tunele, lecz w 2005 roku nie budował się w Polsce 
ani jeden. Jeszcze na studiach rozpoczął więc pracę w Lhoist, 
gdzie „polubił” przemysł wapienniczy, który – jak sam 
mówi – daje bardzo szerokie spojrzenie na gospodarkę 
i otwiera możliwości rozwoju. Po kilku latach pracy w Lhoist 
na stanowisku handlowca przyszła propozycja z firmy Mota 
Engil. Tutaj, pracując w Dziale Zakupów, poznał jak działają 
mechanizmy handlowe z „drugiej strony”, od części zakupowej. 
Następnie pracował w spółce Sjenit S.A., gdzie uczestniczył 
w budowaniu nowych struktur firmy, która była świeżo po 
prywatyzacji. Trafił na bardzo ciężki okres – absolutnej zapaści 
w drogownictwie. Sprzedaż kruszyw stanęła i to był stresujący 
czas: pracy pod presją wyniku, w spółce, która miała ograniczone 
możliwości finansowe. Mimo to udało się osiągnąć kilka sukcesów: 
wprowadziliśmy kruszywa sjenitowe do warstw ścieralnych  
– mówi Rafał Pożyczka. W Sjenicie poznał też podstawy 
zarządzania, ponieważ był włączony w zadania managerskie. Po 
dwóch latach przyszła oferta z WKG, gdzie poszukiwano handlowca 
znającego się na sprzedaży mączki wapiennej i kamienia 
wapiennego. Od października 2019 r. pełni w spółce stanowisko 
prezesa zarządu, dyrektora operacyjnego całej grupy WKG.  
– Każde wcześniejsze stanowisko to cegiełka, która budowała 
moją wiedzę i doświadczenie. Obecnie główną rolą jest operacyjne 
zarządzanie spółką. Cóż, trafiłem na pandemię – ciekawy okres 
dla osoby zarządzającej – podsumowuje R. Pożyczka dodając, że 
w WKG jest jeszcze dużo do zrobienia. – Mam sporo pomysłów, 
które – mam nadzieję – będziemy realizować w przyszłych latach. 
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schematy funkcjonowania i raportowania, a także 
wprowadzić odpowiednie systemy informatyczne.

Czyli mimo tego wszystkiego, co dzieje się dookoła, 
wchodzicie w czas stabilizacji?

Wymagające i  burzliwe 5 lat za nami, bardzo 
szybko rośliśmy, jak nastolatek – i w sensie intelek-
tualnym, i fizycznym. W tej chwili dojrzeliśmy, chce-
my – jak wspomniałem – okrzepnąć i ustabilizować 
naszą działalność, a także zadomowić się na rynku 
z  tymi mocami produkcyjnymi, które posiadamy. 
Dziś mogę powiedzieć, że jesteśmy w końcowej fazie 
zmian organizacyjnych i z tą kadrą chciałbym reali-
zować wyznaczone cele. Trafiliśmy z pozyskaniem 
wartościowych pracowników, zatrudniamy ludzi 
zaangażowanych i  zmotywowanych, którzy pasjo-
nują się swoimi obszarami. Na tej bazie możemy 
dalej rozwijać spółkę i optymalizować nasze procesy.

Jakie było główne wyzwanie podczas pana dotych-
czasowej pracy w WKG?

Przede wszystkim spółce brakowało międzyna-
rodowego know-how. W wielu kwestiach uczyliśmy 
się na bardzo kosztownych błędach i  płaciliśmy 
frycowe. Zdobycie tej wiedzy było ogromnym wyzwa-
niem – zarówno jeśli chodzi o sferę produkcyjną, jak 
i organizacyjną. Musieliśmy od podstaw zbudować 
fundamenty funkcjonowania spółki, stworzyć proce-
dury w zakresie obsługi klienta, eksploatacji maszyn, 
utrzymania ruchu, kontroli kosztów, zarządzania 
personelem. Dziś jest to już dojrzała organizacja, 
gdzie działamy według ustalonego planu, pracow-
nicy mają wyznaczone cele, a cała spółka generuje 
stabilne przychody.

Fundament zbudowany, zatem jakie cele stawia 
sobie pan na przyszłość?

Obecnie gospodarka zmienia się niezwykle szyb-
ko, nawet dla tak tradycyjnego i konserwatywnego 
biznesu jak przemysł wapienniczy. Nasze wyzwania 
to głównie próba nadążenia za zmieniającym się 
światem i  dostosowanie własnych produktów do 
potrzeb klientów tak, aby odnalazły się na rynku. 
Dziś potrzeba wyrobów coraz lepszej jakości i w coraz 
niższych cenach.

Czy obawia się pan, że na przyszłość waszej firmy 
mogą wpłynąć kwestie związane z epidemią i za-
powiadanym kryzysem?

Nie boimy się samej pandemii, ponieważ nauczy-
liśmy się z  nią żyć, ale obawiamy się centralnych 
decyzji, które spowodują, że będziemy musieli się 
zatrzymać z produkcją. Boimy się, że kadra trafi na 
kwarantannę, na co nie będziemy mieli żadnego 
wpływu. Obawiamy się zatem braku przewidywalno-
ści i stabilności. To nasze wyzwania dnia codzienne-
go, mimo że przed marcem były dla nas obce.

Wprowadziliście jakieś zabezpieczenia?
Już na samym początku pandemii. Pracownicy 

na stanowiskach zachowują odstęp, rozdzieliliśmy 
zmiany, aby w przypadku zakażenia wyłączona była 
tylko część załogi, a nie cała. Ale przy tym wszyst-
kim zachowujemy zdrowy rozsądek. Wapień jest 
stosowany w tak wielu gałęziach gospodarki, że nie 
możemy się zatrzymać.

Czy da się do kryzysu przygotować?
Oczywiście, to są właśnie działania dla zarządu, 

który podejmuje strategiczne decyzje. Staramy się 
przewidywać przyszłość i próbować temu przeciw-
działać. Czy jednak nasze działania będą skuteczne? 
Zobaczymy.

Rozmawiała Sabina Szewczyk-Wajda, 
redaktor czasopisma „Surowce i Maszyny” 

i portalu www.kierunekSUROWCE.pl

ZAKŁAD 
TECHNOLOGICZNY

 – przemiałownia 
Raciszyn

ZAKŁAD OBRÓBKI 
Kamienia 

Wojkowice
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NOWOCZESNE METODY 
PRODUKCJI PIASKU  
W KRUSZYWA  
SKSM S.A.

Żyjemy w czasach, w których rządzi nie tylko cena. Coraz częściej to 
jakość odgrywa największą rolę w handlu towarami, stąd też 
Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadzając nowe 
technologie przy produkcji piasku 0/2.

Jacek Ogórek
SKSM S.A.
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Niemałym problemem na rynku kruszyw jest 
jakość. W  przypadku piasku wymagania 
są bardzo istotne, jeśli chodzi o  wszelkie 

wtrącenia organiczne, nieorganiczne, jak i  odpo-
wiednie uziarnienie, które pozwala zaoszczędzić 
inne składniki występujące w betonie, na przykład 
(a  może przede wszystkim) cement. Spełnienie 
wymagania odpowiedniego uziarnienia i czystości 
piasku nie jest zadaniem prostym, choćby ze wzglę-
du na rozmiary ziaren piasku od 0 mm do 2 mm.  
Spośród frakcji zawartych w  przedziale 0-2 mm 
ciężko jest odseparować drobiny zanieczyszczeń, 
które swym ciężarem odpowiadają ciężarowi 
kruszywa. Natomiast nic nie jest niemożliwe. Po 
rozmowach z  inżynierami z  firm produkujących 
urządzenia do uszlachetniania piasku, udało się 
wybrać odpowiednią, która dostarczyła urządze-
nia zgodne z naszymi oczekiwaniami. Urządzenia 
te mają za zadanie oczyścić piasek oraz umożliwić 
jego rozfrakcjonowanie, tak by można było kom-
ponować z niego mieszanki piasku drobniejszego 
lub grubszego – odpowiedniego dla zastosowania 
u producentów betonu towarowego oraz drobno-
wymiarowych elementów betonowych. 

Oczekiwania odnośnie piasku są zwykle takie 
same lub bardzo zbieżne, a  jako wzór do naśla-
dowania podawany jest zwykle przykład piasku 
do betonów mostowych. Jest to kruszywo przede 
wszystkim czyste, wolne od wtrąceń obcych, o usta-
lonych krzywych granicznych uziarnienia. Niestety 
naturalnie bardzo sporadycznie występuje piasek 
o takim uziarnieniu, stąd pomysł, by piasek produ-
kować poprzez łączenie wcześniej rozdzielonych 
frakcji w odpowiednich proporcjach.

Cel – poprawa jakości
Aby spełnić oczekiwania klientów, Kruszywa 

SKSM S.A. starają się inwestować w nowe techno-
logie mające na celu:
• poprawę jakości piasku pod względem czystości 

czy też wtrąceń zanieczyszczeń obcych,  
• poprawę jakości pod względem uziarnienia.

Poprawa jakości piasku pod względem udziału 
zanieczyszczeń obcych polega na zmniejszeniu 
udziału tych frakcji poprzez dostarczenie dodat-
kowej czystej wody do procesu uszlachetniania 
kruszyw, następnie zamontowanie odwadniaczy 
z większą linią przelewu wody dla lepszego odse-
parowania zanieczyszczeń, zamontowaniu osa-
dzarek pulsacyjnych, które również są skutecznym 
narzędziem do walki z  zanieczyszczeniami, oraz 
przesiewaczy odwadniających piasek, które do-
datkowo odseparowują brudną wodę od kruszywa. 
Poprawa jakości piasku pod względem uziarnienia 
polega na ograniczeniu strat drobnych frakcji 
piasku głównie w  zakresie ziaren 0,0-0,25 mm 
– frakcje te mają znaczący wpływ na kompresję 
ziaren w  mieszance betonowej. Są one pożądane 

w celu ograniczenia zużycia cementu – najbardziej 
cenotwórczego czynnika w  przypadku produkcji 
wszelkiego rodzaju betonów. 

Zastosowanie wcześniej wspomnianych odwad-
niaczy, hydrocyklonów na odpływach wody oraz 
zawracanie części wody popłucznej do zasilenia 
głowic zasypowych przesiewaczy pozwoli zawrócić 
drobne wypłukiwane frakcje piasku z powrotem do 
kruszywa, zwiększając ich procentowy udział, jak 
również oczyścić dodatkowo piasek z lekkich zanie-
czyszczeń, takich jak: węgiel, korzenie, drewno itp.

Wszystkie te działania mają na celu zwiększyć 
udział frakcji drobnej 0,063-0,25 mm w  piasku 
wyjściowym oraz poprawić jakość pod względem 
udziału niechcianych zanieczyszczeń.

Zaoszczędzić wodę i cement
Jak dużym i znaczącym problemem jest samo 

uziarnienie mieszanki betonowej, można wywnio-
skować z pracy zbiorowej niderlandzkich naukow-
ców, którzy jednoznacznie stwierdzają, że przy 
odpowiednim doborze uziarnienia – kompresji zia-
ren mieszanki, można zaoszczędzić wodę, cement, 
a zyskać na wytrzymałości i innych właściwościach 
betonu.

Jak piszą Sonja A.A.M. Fennis, Joost C. Walraven 
„Eksperymenty przeprowadzane przez uczonych od 
początków XIX wieku na całym świecie na betonie 
wskazują na sposób, w jaki efektywna metoda kom-
presji ziaren może przyczynić się do zmniejszenia 
ilości cementu w betonie.

Poprzez zastosowanie technologii kompresji 
ziaren w mieszance możliwe jest zaprojektowanie 
składu, w którym udział cementu może zostać zre-
dukowany nawet o ponad 50%, a emisja CO2 o 25%.

Metoda optymalizacji kompresji cząsteczek po-
lega na doborze właściwej gradacji i ilości różnych 
ziaren. Ziarna powinny być dobrane tak, aby wy-
pełnić przestrzeń pomiędzy większymi cząstkami, 
a przez to zwiększyć gęstość kompresji cząsteczek. 
Definicja gęstości kompresji cząsteczek stanowi 
objętość cząstek stałych w jednostce objętości”. *

Autorzy powołują się na krzywą opisaną przez 
Fullera będącego autorem słynnej krzywej Fullera, 
[Fuller and Thompson, 1907]; powinna odzwiercie-
dlać gradację przy najwyższej gęstości w oparciu 
o  założenie autora, zgodnie z  którym gradacja 
zapewniająca najwyższe zagęszczenie kruszywa 
niekoniecznie oznacza najwyższą gęstość w  po-
wiązaniu z wodą i cementem ze względu na sposób, 
w  jaki mniejsze cząsteczki cementu wypełniają 
mniejsze pory.

Sonja A.A.M. Fennis, Joost C. Walraven  podają, 
że wyższe gęstości pakowania pozostawiają mniej 
miejsca do wypełnienia przestrzeni wodą, co ogra-
nicza zapotrzebowanie na wodę i zwiększa wytrzy-
małość mieszanek betonowych. Z pomocą struktury 
pakowania ilości wody w  rzeczywistej mieszance 
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oraz współczynnika rozmieszczenia cementu 
możliwe jest przewidzenie wytrzymałości betonu.

Autorzy w oparciu o eksperymenty na betonie 
ekologicznym przedstawili sposób, w jaki techno-
logia kompresji ziaren może pozwolić na obniżenie 
zawartości cementu bez negatywnego wpływu na 
właściwości użytkowe.

„Trzy mieszanki ekologiczne zostały stworzone 
przy użyciu popiołów lotnych, proszku kwarcowego 
i popiołu osadowego ze spalarni odpadów, pozwa-
lając na zmniejszenie zużycia cementu portlandz-
kiego o 57% i zmniejszenie emisji CO2 o 25% [Fennis, 
2011]. Z  pomocą cyklicznej metody projektowej 
wszelkie mieszanki ekologiczne osiągnęły co naj-
mniej ich przewidywaną wytrzymałość projektową. 
Mieszanki zbadano pod względem wytrzymałości na 
ściskanie i napinanie, współczynnika elastyczności, 
kurczenia, pełzania i oporności elektrycznej. Wyniki 
potwierdziły, że relacje pomiędzy wytrzymałością 
kostki na ściskanie i rozerwanie, a także moduł ela-
styczności, odpowiadają parametrom normalnego 
betonu. Poza tym optymalizacja kompresji poskut-
kowała usztywnieniem i wzmocnieniem struktury 
ziaren, co miało pozytywny wpływ na właściwości 
betonu, takie jak kurczenie i  pełzanie. Niemniej 
jednak takie cechy, jak kurczenie, pełzanie i opór 
elektryczny mogą ulec istotnej zmianie na skutek 

zmiany składu mineralogicznego wypełniacza 
i środków wiążących.

Testy oporności elektrycznej na tych mie-
szankach ekologicznych wykazały, że zwiększona 
gęstość kompresji i  zmniejszone zużycie wody 
prowadzi ostatecznie do gęstszej mikrostruktury 
betonu. Program empiryczny wykazał, że istnieje 
możliwość wytwarzania betonu ekologicznego 
o 50% oszczędności zużycia cementu dzięki tech-
nologii kompresji ziaren w  ramach optymalizacji 
mieszanki betonu”.*

Działania dają efekt
Biorąc pod uwagę nasze wewnętrzne badania 

piasków przed wprowadzeniem zmian i po modyfi-
kacjach procesu produkcji oraz zmienne parametry 
złoża, możemy stwierdzić, że nasze działania przy-
noszą oczekiwany efekt. Na przykładzie kopalni, 
na których wdrażamy zmiany, średni udział frakcji 
< 0,25 mm – biorąc pod uwagę minimalne i mak-
symalne wartości, porównując rok 2019 do 2020 
– kształtuje się następująco – patrz rysunki.

Na wykresach można zaobserwować, że faktycz-
nie udział frakcji drobnej wzrósł, porównując rok do 
roku, jak i fakt, że pomimo wzrostu frakcji < 0,25 mm 
nie zauważamy wzrostu frakcji niepożądanej w pia-
sku, czyli frakcji ilasto-pylastej. Zwracając uwagę 

frakcje zawartość frakcji suma frakcji

[mm] [%] [%]

0,0 - 0,063 0,0 0,0

0,063 - 0,125 0,0 0,1

0,125 - 0,25 1,3 1,4

0,25 - 0,50 46,8 48,1

0,50 - 1,00 41,1 89,3

1,00 - 2,00 9,8 99,0

2,00 - 4,00 1,0 100,0

4,0 - 8,0 0,0 100,0

8,0 - 16,0 0,0 100,0

16,0 - 31,5 0,0 100,0

31,5 - 63,0 0,0 100,0

ponad  63,0 0,0 100,0

frakcje zawartość frakcji suma frakcji

[mm] [%] [%]

0,0 - 0,063 0,2 0,2

0,063 - 0,125 0,2 0,5

0,125 - 0,25 3,1 3,6

0,25 - 0,50 29,0 32,6

0,50 - 1,00 44,4 77,1

1,00 - 2,00 20,8 97,9

2,00 - 4,00 2,1 100,0

4,0 - 8,0 0,0 100,0

8,0 - 16,0 0,0 100,0

16,0 - 31,5 0,0 100,0

31,5 - 63,0 0,0 100,0

ponad  63,0 0,0 100,0

RYS. 1 
Rok 2019, kopalnia Dębówko, zawartość ziaren < 0,25 mm 1,4-3,6%
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frakcje zawartość frakcji suma frakcji

[mm] [%] [%]

0,0 - 0,063 0,1 0,1

0,063 - 0,125 0,1 0,3

0,125 - 0,25 3,2 3,5

0,25 - 0,50 36,8 40,3

0,50 - 1,00 45,8 86,1

1,00 - 2,00 12,2 98,3

2,00 - 4,00 1,7 100,0

4,0 - 8,0 0,0 100,0

8,0 - 16,0 0,0 100,0

16,0 - 31,5 0,0 100,0

31,5 - 63,0 0,0 100,0

ponad  63,0 0,0 100,0

frakcje zawartość frakcji suma frakcji

[mm] [%] [%]

0,0 - 0,063 0,1 0,1

0,063 - 0,125 0,3 0,4

0,125 - 0,25 6,5 6,9

0,25 - 0,50 45,6 52,5

0,50 - 1,00 33,9 86,4

1,00 - 2,00 11,6 98,0

2,00 - 4,00 1,9 100,0

4,0 - 8,0 0,0 100,0

8,0 - 16,0 0,0 100,0

16,0 - 31,5 0,0 100,0

31,5 - 63,0 0,0 100,0

ponad  63,0 0,0 100,0

frakcje zawartość frakcji suma frakcji

[mm] [%] [%]

0,0 - 0,063 0,3 0,3

0,063 - 0,125 0,2 0,5

0,125 - 0,25 4,0 4,5

0,25 - 0,50 48,3 52,8

0,50 - 1,00 27,9 80,6

1,00 - 2,00 11,7 92,4

2,00 - 4,00 7,2 99,5

4,0 - 8,0 0,5 100,0

8,0 - 16,0 0,0 100,0

16,0 - 31,5 0,0 100,0

31,5 - 63,0 0,0 100,0

ponad  63,0 0,0 100,0

frakcje zawartość frakcji suma frakcji

[mm] [%] [%]

0,0 - 0,063 0,4 0,4

0,063 - 0,125 0,7 1,1

0,125 - 0,25 7,2 8,3

0,25 - 0,50 43,2 51,5

0,50 - 1,00 27,0 78,5

1,00 - 2,00 14,2 92,7

2,00 - 4,00 6,9 99,6

4,0 - 8,0 0,4 100,0

8,0 - 16,0 0,0 100,0

16,0 - 31,5 0,0 100,0

31,5 - 63,0 0,0 100,0

ponad  63,0 0,0 100,0

RYS. 2 
Rok 2020 w kopalni Dębówko, zawartość ziaren < 0,25 mm, 3,5-6,9%

RYS. 3 
Rok 2019 – kopalnia Ognica, zawartość ziaren < 0,25 mm, 4,5-8,3%
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frakcje zawartość frakcji suma frakcji

[mm] [%] [%]

0,0 - 0,063 0,8 0,8

0,063 - 0,125 0,9 1,7

0,125 - 0,25 7,8 9,5

0,25 - 0,50 52,0 61,5

0,50 - 1,00 25,9 87,4

1,00 - 2,00 8,1 95,5

2,00 - 4,00 4,3 99,7

4,0 - 8,0 0,3 100,0

8,0 - 16,0 0,0 100,0

16,0 - 31,5 0,0 100,0

31,5 - 63,0 0,0 100,0

ponad  63,0 0,0 100,0

frakcje zawartość frakcji suma frakcji

[mm] [%] [%]

0,0 - 0,063 0,5 0,5

0,063 - 0,125 0,9 1,5

0,125 - 0,25 9,5 11,0

0,25 - 0,50 56,8 67,8

0,50 - 1,00 22,6 90,5

1,00 - 2,00 8,1 98,5

2,00 - 4,00 1,5 100,0

4,0 - 8,0 0,0 100,0

8,0 - 16,0 0,0 100,0

16,0 - 31,5 0,0 100,0

31,5 - 63,0 0,0 100,0

ponad  63,0 0,0 100,0

frakcje zawartość frakcji suma frakcji

[mm] [%] [%]

0,0 - 0,063 0,0 0,0

0,063 - 0,125 0,2 0,3

0,125 - 0,25 4,3 4,6

0,25 - 0,50 29,3 33,9

0,50 - 1,00 40,9 74,8

1,00 - 2,00 22,5 97,2

2,00 - 4,00 2,8 100,0

4,0 - 8,0 0,0 100,0

8,0 - 16,0 0,0 100,0

16,0 - 31,5 0,0 100,0

31,5 - 63,0 0,0 100,0

ponad  63,0 0,0 100,0

frakcje zawartość frakcji suma frakcji

[mm] [%] [%]

0,0 - 0,063 0,0 0,0

0,063 - 0,125 0,3 0,3

0,125 - 0,25 7,8 8,1

0,25 - 0,50 31,2 39,3

0,50 - 1,00 38,0 77,3

1,00 - 2,00 20,7 98,0

2,00 - 4,00 2,0 100,0

4,0 - 8,0 0,0 100,0

8,0 - 16,0 0,0 100,0

16,0 - 31,5 0,0 100,0

31,5 - 63,0 0,0 100,0

ponad  63,0 0,0 100,0

RYS. 4
Rok 2020, kopalnia Ognica, zawartość ziaren < 0,25 mm, 9,5-11,0%

RYS. 5 
Rok 2019, kopalnia Gorzupia, zawartość ziaren < 0,25 mm, 4,6-8,1%
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frakcje zawartość frakcji suma frakcji
[mm] [%] [%]

0,0 - 0,063 0,0 0,0

0,063 - 0,125 0,7 0,7

0,125 - 0,25 7,6 8,3

0,25 - 0,50 35,8 44,1

0,50 - 1,00 34,1 78,2

1,00 - 2,00 20,0 98,2

2,00 - 4,00 1,8 100,0

4,0 - 8,0 0,0 100,0

8,0 - 16,0 0,0 100,0

16,0 - 31,5 0,0 100,0

31,5 - 63,0 0,0 100,0

ponad  63,0 0,0 100,0

frakcje zawartość frakcji suma frakcji

[mm] [%] [%]

0,0 - 0,063 0,1 0,1

0,063 - 0,125 1,0 1,0

0,125 - 0,25 12,1 13,1

0,25 - 0,50 32,0 45,1

0,50 - 1,00 34,7 79,9

1,00 - 2,00 17,7 97,6

2,00 - 4,00 2,4 100,0

4,0 - 8,0 0,0 100,0

8,0 - 16,0 0,0 100,0

16,0 - 31,5 0,0 100,0

31,5 - 63,0 0,0 100,0

ponad  63,0 0,0 100,0

na fakt, że „kto nie idzie do przodu, ten się cofa”, nie 
będziemy poprzestawać na aktualnych osiągnię-
ciach, nadal szukać nowych rozwiązań, możliwości, 
by skutecznie i  świadomie produkować kruszywo 
najlepszej próby. Rok 2020 będzie przełomowy pod 

względem prac nad poprawą jakości piasku w Kru-
szywa SKSM S.A.

*  Using particle packing technology for sustainable concreto 
mixture design. Sonja A.A.M. Fennis, Joost C. Walraven, Delft 
University of Technology, Niderlandy.

RYS. 6
Rok 2020, kopalnia Gorzupia, zawartość ziaren < 0,25 mm, 8,3-13,1%

INWESTYCJE 
W TECHNOLOGIE 

Aby spełnić 
oczekiwania 

klientów, Kruszywa 
SKSM S.A. starają 

się inwestować 
w nowe 

technologie

Fo
t. 

SK
SM

 S
.A

.
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Warman® 
pompy szlamowe

Linatex® 
węże

Linatex® 
wykładziny

Nasze kompaktowe instalacje do przeróbki piasku są budowane przy użyciu urządzeń światowej klasy.
Wszystkie wykonane są z materiału odpornego na ścieranie. Jest to równoznaczne z maksymalnym odzyskiem piasku.

W połączeniu z naszą siecią serwisową zapewniamy pełny dostęp do części zużywających się, dedykowanych 
inżynierów projektu i zespołów posprzedażnych w ponad 170 lokalizacjach na całym świecie...

Wystarczy policzyć.

Dowiedz się więcej na sandwashplant.weir

Copyright © 2020, Weir Minerals Australia Limited. All rights reserved. 202003/AU1114

Sześć wiodących produktów

Jedno 
niezawodne 
rozwiązanie.

++++ +
Isogate® 
zasuwy

Cavex® 
hydrocyklony

Enduron® 
przesiewacze
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JAK CIĘ WIDZĄ, TAK 
CIĘ ROZPOZNAJĄ 

Czy wykonywanie pracy w sposób rzetelny, fachowy i profesjonalny wystarczy, 
aby być widocznym na rynku? W jaki sposób lepiej pokazać swoje produkty  
i usługi, aby być bardziej rozpoznawalnym wśród klientów? Czym jest 
wizerunek firmy i w jaki sposób możemy go wykorzystać dla jej rozwoju? 

Sławomir Moszniński
Galeria Kruszyw
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Jeżeli prowadzimy niewielką żwirownię i zatrudniamy 
dwóch operatorów, nie powinniśmy sygnalizować 
światu o tym, że jesteśmy potentatem na skalę ogólno-
polską. Możemy zatem wpisać taką informację w misję 
firmy, że w przeciągu 5 lat naszym celem jest wydobycie  
1 mln ton w skali roku. Ambitne cele świadczą o tym, że 
poważnie podchodzimy do naszych obowiązków i my-
ślimy perspektywicznie. Warto zadbać o prawidłową 
komunikację i być zawsze uczciwym w działaniu. Zbyt 
mocne koloryzowanie może zostać źle odebrane przez 
naszych klientów i obróci się to przeciwko nam.

Niczym budowa domu
Budowanie prawidłowego wizerunku możemy 

porównać do stawiania wymarzonego domu. Żeby 
go zbudować solidnie, musimy działać zgodnie 
z  pewnym harmonogramem. Najpierw kupujemy 
działkę, następnie wybieramy najkorzystniejszy 
projekt, który odpowiada naszym wymaganiom. 
Następnie wybieramy źródło finansowania na reali-
zację naszych działań. Ostatnią rzeczą, jaką musimy 
zrobić, to przejść do działania – budowy domu. Kiedy 
działamy zgodnie z planem, wiemy co robić krok po 
kroku i tylko wtedy nasz cały projekt ma ogromną 
szansę na powodzenie.

Bardzo podobnie jest w  przypadku budowania 
wizerunku naszej firmy. Jeżeli nie zadbamy o  pra-
widłową kolejność działań, będziemy go tworzyć 
chaotycznie i mało skutecznie. Precyzyjne określenie 
celu naszych działań zadziała tak samo jak turbosprę-
żarka w silniku sportowego auta. Doda sporo mocy 
i pozwoli pokonać dystans z dużo lepszym czasem, 
dodając pewności siebie...

Działka – to nasze biznesowe terytorium, na któ-
rym działamy. Musimy dobrze ulokować nasz biznes, 
dzięki czemu łatwiej będzie nam docierać do klien-
tów. Umieszczając nasz biznes na właściwym miejscu, 
zwiększamy prawdopodobieństwo sukcesu. Branża 
wydobywcza jest specyficzna, a rynek kruszyw jest 
terytorialny. Ale z łatwością możemy określić naszego 
idealnego klienta. To dzięki temu będziemy mogli 
skupić się na tworzeniu wartościowych treści dla 
idealnej grupy odbiorców. 

Projekt to nasz pomysł na to, w jaki sposób chce-
my się zaprezentować naszym idealnym klientom. 
Aby przygotować się do komunikacji ze światem, war-
to poznać naszego idealnego klienta. Dzięki temu, że 
znamy jego palące problemy, troski, a także powody 
do radości, jesteśmy w stanie przygotować wzorową 
komunikację. Czy lubisz rozmawiać z osobami, które 
przez cały czas mówią tylko o sobie i swoich proble-
mach? Zupełnie inaczej, gdy ktoś zainteresuje się 
naszymi sprawami – zapyta co słychać i  czy może 
w czymś pomóc w razie potrzeby? Prokliencka po-
stawa zawsze dawała przewagę nad innymi firmami.

Pieniądze są zasobem odnawialnym, w  odróż-
nieniu do czasu, który przemija bezpowrotnie. Aby 
zbudować przewagę konkurencyjną, najlepszy czas 

Jak to się dzieje, że istnieją firmy, które mają nie-
samowitą rozpoznawalność na rynku? Wydaje 
się, że posiadają jakąś tajemną moc przyciąga-

nia w biznesie wszystkiego co dobre. Mają ogromną 
sprzedaż produktów i usług, brak problemów z kadrą 
pracowniczą i  mnóstwo ludzi wokół mówi o  nich 
pozytywnie… Wszystko, czego się dotkną, zamienia 
się w złoto. Jakie korzyści można osiągnąć poprzez 
skuteczne i przemyślane działania nad budową wi-
zerunku? 

Wizerunek firmy to inaczej wyobrażenie o  fir-
mie, istniejące w  bezpośrednim otoczeniu, głównie 
u klientów, obejmujące zbiór pozytywnych skojarzeń 
wywoływanych przy usłyszeniu nazwy firmy lub uj-
rzeniu jej znaku graficznego. Wyobrażenie to nie musi 
pokrywać się z  rzeczywistością, może być również 
jedynie subiektywnym obrazem przedsiębiorstwa lub 
jego oferty. Niemniej warto, aby kreowany wizerunek 
firmy był w dużym stopniu zgodny z rzeczywistością. 
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na działanie jest właśnie teraz… Zaplanuj swoje dzia-
łania i docieraj do nowych klientów o kilka kroków 
szybciej niż konkurencja.

Od czego zacząć?
Podstawą w  komunikacji jest sieć internetowa. 

Z pomocą przychodzą nam twórcy social mediów. To 
dzięki nim przedsiębiorcy trafiają do swoich przy-
szłych klientów, komunikując się ze swoją społecz-
nością. Dzięki ułożonej strategii komunikacji, wokół 
firmy powstaje zaangażowane środowisko klientów 
i zaczyna działać – na zasadzie efektu kuli śnieżnej. 
Najlepiej na początek wybrać jeden kanał informacji, 
czyli platformę wiodącą, np. Facebook. Opanować go 
do perfekcji i dołączać kolejne social media. Ważna 
jest natywność, czyli charakter platformy social 
media. Jeżeli dobrze się zapoznamy z wymogami plat-
formy, łatwiej będzie nam tworzyć użyteczne treści. 

Działalność online powinna budować brand, 
zwiększać „zasięgi” oraz przynosić dodatkowy do-
chód. Mimo oburzenia niektórych odbiorców – taki 
jest nadrzędny cel twórców internetowych. Pod-
stawą jest tworzenie wartościowej treści związanej 
z  działalnością oraz produktami. Bardzo dobre 
efekty przynosi również rozwiązywanie palących 
problemów twoich klientów. Przykładem ciekawych 
postów będzie fotogaleria projektu z wykorzystaniem 
naszych kruszyw lub fotorelacja z testów lub zakupu 
nowej ładowarki kołowej, koparki etc.

Działalność internetową musimy przepuścić 
przez filtr naszych umiejętności, predyspozycji i cza-
su. Wygrywają ci, którzy są uzbrojeni w cierpliwość 
i  publikują treści regularnie, nawet jeśli posty nie 
zawsze spotykają się taką atencją naszych klientów, 
jakbyśmy chcieli, dlatego tak ważna jest regularność 
i dążenie do celu, mimo niepowodzeń.

Jakie działania mogą wpłynąć na wizerunek 
firmy?
• Regularne prowadzenie funpage’a na Facebooku. 

Wartościowy post to taki, który przyciąga zdję-
ciem naszą uwagę, następnie edukuje lub infor-
muje, a na koniec wzywa do podjęcia działania.

• Możliwość pozostawienia pozytywnej opinii po 
procesie sprzedaży kruszyw, dzięki czemu usu-
wamy obiekcje naszych potencjalnych klientów.

• Zaangażowanie biznesu w  życie społeczne. 
Społeczna rola biznesu polega na dobrowolnym 
budowaniu pozytywnych relacji z  otoczeniem. 
Świetnym sposobem będzie tutaj dbanie o ochro-
nę środowiska, wspieranie lokalnych społeczno-
ści, pomoc potrzebującym.

• Stworzenie miejsca na naszych social mediach 
na edukowanie naszych klientów – założenie 
bloga na stronie internetowej, który będzie 
przyciągał, edukował i  informował potencjal-
nych klientów.

• Współpraca z  dostawcami maszyn i  urządzeń 
w branży górniczej oraz wzajemne dzielenie się 
swoim miejscem w  sieci, dzięki czemu często 
dochodzi do migracji społeczności z  korzyścią 
dla obu stron.

• Dodawanie „twarzy” do firmy, co dodaje osobi-
stego charakteru w  prowadzeniu komunikacji 
i utrudnia życie konkurencji, która wielokrotnie 
próbuje naśladować nasze działania.

• Spójna i  jednorodna identyfikacja graficzna, 
czyli oprawa w podobnym tonie na stronie www, 
social mediach, ulotkach i wizytówkach.

Rób to lepiej niż inni
Nie musisz być pierwszy w swojej branży. Google 

nie było pierwszą wyszukiwarką internetową, a Nike 
nie jest firmą, która jako pierwsza produkowała 
sprzęt sportowy. Nie musisz być pierwszy, wystarczy, 
że będziesz robić coś trochę lepiej niż inni.

Wizerunek firmy to całość tego, jak postrzega 
nas nasza społeczność, wszystkie działania, jakie 
podejmuje, a także nie podejmuje nasza firma. Jeżeli 
ktoś posiada funpage na Facebooku, ale publikuje 
na niej treści bardzo nieregularnie bądź z dużymi 
przerwami to również o czymś świadczy, prawda?

Wizerunek buduje się bardzo długo i łatwo się go 
traci – myślę, że to idealna maksyma na podsumo-
wanie. Przedsiębiorcy najczęściej skupiają się nad 
maksymalizacją zysków z prowadzenia działalności 
poprzez zwiększenie sprzedaży. Jest to oczywiście 
bardzo istotny element, niemniej nie zapominajmy 
o  innych, ważnych czynnikach sukcesu w  bizne-
sie. Oprócz doskonalenia twardych umiejętności 
sprzedażowych, które są wymagane u najlepszych 
handlowców, należy również zadbać o doskonalenie 
umiejętności miękkich, jak komunikacja z lokalną 
społecznością i  tworzenie przejrzystego bizneso-
wego środowiska. 

C O  Z R O B I Ć ,  A B Y  Z B U D O W A Ć 
Z A A N G A Ż O W A N Ą  S P O Ł E C Z N O Ś Ć ? 

Z pomocą przychodzi nam polski 
przedsiębiorca – Marcin Osman. W sposób 
niesamowity prowadzi swoja firmę, używając 
social media. Wydaje także książki w tym 
temacie, poruszając się po social mediach 
niczym pstrąg w wodach Dunajca. 
Więcej na www.macrinosman.pl
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Analizator Wibracji PULSE ma zastosowanie 
w przypadku, kiedy wystąpi jeden z poniż-
szych lub podobnych czynników: niewykry-

walne pęknięcia rzeszota, brak wydajności, przy-
spieszone zużycie łożysk, zła jakość separacji lub 
niewystarczający stopień samooczyszczania sit.

Wyniki badania kondycji przesiewacza zapisy-
wane są w formie raportu, który zawiera wizualną 

HAVER & BOECKER 
ANALIZATOR  
WIBRACJI – PULSE
Rozwiązuj problemy zanim się pojawią!

Analizator Wibracji PULSE to system opracowany przez HAVER & BOECKER, który 
w czasie rzeczywistym bada charakterystykę pracy oraz wykrywa uszkodzenia 
przesiewaczy wibracyjnych. W jego skład wchodzi maksymalnie 8 bezprzewodowych 
czujników przyspieszenia, które za pomocą silnych magnesów można zamontować 
na dowolnym przesiewaczu – zarówno na urządzeniach HAVER, jak i innych marek. 
Podczas pomiaru, który może być realizowany pod obciążeniem oraz bez nadawy, 
badane są następujące wartości: amplituda drgań, dynamika (przyspieszenie), 
prędkość obrotowa w kierunku drgań oraz forma drgań 3D.

charakterystykę drgań, a także dane dotyczące dy-
namiki pracy, nachylenia rzeszota, częstotliwości 
drgań. Ponadto raport wskazuje odchyłki pomiędzy 
zmierzonymi punktami oraz sugeruje zalecenia 
w  zakresie wyważenia rzeszota, przyspieszenia, 
cyklu pracy i prędkości obrotowej.

Zestaw PULSE obejmuje niezbędny sprzęt oraz 
oprogramowanie potrzebne do wykonania pomiaru 

Artykuł sponsorowany

dr inż. Jarosław Łagowski
HAVER & BOECKER Polska Sp. z o.o.



30   Surowce i Maszyny Budowlane   4/2020
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GŁÓWNE CECHY SYSTEMU ANALIZY WIBRACJI – PULSE

Mierzone wartości Zawartość raportu Obszar zastosowania Korzyści ze stosowania PULSE

Amplituda drgań Dynamika pracy Pęknięcia rzeszota Dłuższe okresy międzyprzeglądowe

Przyspieszenie Nachylenie Brak wydajności Ułatwione planowanie przeglądów

Prędkość obrotowa Częstotliwość drgań Przyspieszone zużycie Wydłużona żywotność przesiewacza

Forma drgań 3D Charakterystyka drgań Zła jakość odsiewu Niższe koszty operacyje / 
wyższy zysk jednostkowy

charakterystyki pracy przesiewacza. Dane mogą 
zostać przesłane do HAVER & BOECKER, gdzie 
zespół specjalistów, po ich analizie, przygotuje 
szczegółowy raport dla klienta, zawierający analizę 
wydajności oraz wskazówki dotyczące optymali-
zacji pracy. Jeśli wynik pomiaru jest pozytywny, 
użytkownik może być pewien, że jego przesiewacz 
jest w dobrej kondycji.

Stosowanie Analizatora Wibracji PULSE pozwala 
wydłużyć czas między przeglądami, a także ułatwia 
planowanie wizyt serwisowych, co wpisuje się 
w ideę prewencyjnego utrzymania ruchu. W efekcie 
użytkownik unika przestojów, wydłuża żywotność 
przesiewacza oraz jego komponentów roboczych, 
co przekłada się bezpośrednio na koszty operacyjne 
i zwiększa zysk z każdej tony produktu.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie 
optymalizacji procesów przeróbczych oraz wyko-
naniu ponad 10 000 analiz z użyciem Analizatora 
Wibracji PULSE, HAVER & BOECKER jest w tej dzie-
dzinie kompetentnym partnerem.



HAVER & BOECKER Polska Sp. z o.o.
55-040 Kobierzyce • ul. Kolejowa 3 • Bielany Wrocławskie

tel. +48 71 79 60 204 • fax +48 71 79 60 205
e-mail: htr@haverboecker.com • www.haverpolska.pl
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BRANŻA BUDOWLANA 
W NOWEJ 
RZECZYWISTOŚCI

Polska jest czwartym co do wielkości producentem betonu 
towarowego w Europie. Produkujemy go rocznie ponad 26 
mln m3 – tyle, ile wystarczyłoby, żeby wypełnić 10 piramid 
Cheopsa. Liczby pokazują skalę: 592 producentów betonu 
w Polsce, 1075 wytwórni i ok. 3150 specjalistycznych 
pojazdów, tzw. betonomieszarek. W tym roku 
budownictwo mierzy się z nową rzeczywistością 
– w produkcji, zatrudnieniu i transporcie.

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego
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Priorytetem branży, oprócz efektywności 
i wdrażania nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych, od lat jest ograniczenie 
negatywnego wpływu na ekosystem
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Beton jest najczęściej stosowanym tworzywem 
z tych, które produkuje człowiek. Jego wpływ 
na rozwój społeczeństwa jest kolosalny. Nie 

mniejszy jest związek samej jego produkcji z gospo-
darką, zatrudnieniem i przepływem pieniądza. Po 
pierwsze, standardy infrastruktury i budownictwa 
mieszkaniowego w kraju przekładają się na standar-
dy życia, a co za tym idzie – w dużym uproszczeniu, 
na atrakcyjność kraju czy danego województwa. 
W konsekwencji – na rozwój biznesu i dalszy prze-
pływ pieniądza, tym razem także w  przestrzeni 
mikro. W 2019 roku oddano do użytkowania prawie 
119 tys. mieszkań [GUS, styczeń-lipiec 2020]. Udział 
budownictwa w PKB rośnie: od 7 proc. w 2018 roku 
[Inzynierbudownictwa.pl, 12 kwietnia 2020], do 10 
proc. obecnie.

Ponad milion zatrudnionych
Po drugie: zatrudnienie. Znawcy sektora pod-

kreślają, że pracownicy „budowlanki” to nie tylko 
osoby, które fizycznie uczestniczą w  budowie, ale 
także dostawcy, handlowcy, pracownicy biurowi 
i  kierowcy. W  branży pracuje prawie 6 proc. (1,2 
mln) zatrudnionych w całej gospodarce narodowej 
[Inzynierbudownictwa.pl, 12 kwietnia 2020]. Liczby 
pokazują skalę i wagę branży w kontekście gospo-
darki. Twórcy branży są świadomi silnego wpływu, 
jaki mają na otoczenie gospodarcze, ale także tego, 
przed jakim wpływem produkcji i  transportu na-
leży to otoczenie chronić. Otoczenie, a konkretnie 
– środowisko.

Wpływ na środowisko – branża z sukcesami
Priorytetem branży, oprócz efektywności i wdra-

żania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, 
od lat jest właśnie ograniczenie negatywnego wpły-
wu na ekosystem.

– Kwestia redukcji CO2 jest kluczowa z punktu 
widzenia uczestników naszego sektora. W  ciągu 
minionych 20 lat zawartość CO2 w m3 betonu została 
zredukowana o  ok. 60 proc. To rezultat wspólnej 
pracy wielu przedsiębiorstw i  organizacji. W  tym 
naszego stowarzyszenia – mówi Łukasz Żyła, wice-
prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów Beto-
nu Towarowego w  Polsce. – SPBT przeprowadziło 
aktywne działania na rzecz poprawy efektywności 
transportu betonu. To kluczowa kwestia. Rezultatem 
jest zwiększenie limitu Dopuszczalnej Masy Całko-
witej dla 4-osiowych betonomieszarek z 32 t do 34 t, 
z zachowaniem maksymalnego nacisku 9,5 t/oś. To 
duży sukces branży – dodaje Łukasz Żyła.

Nowe uwarunkowania, jakie zostały prowadzone 
w  2019 roku, spowodowały, że zmniejszono liczbę 
ciężkich betonomieszarek na drogach, co wpływa 
bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu. Ograniczo-
no emisję CO2 i NOx o ok. 12 proc. Możliwa stała się 
oszczędność 12 mln dm3 paliwa/rok. Optymalizacja 
wykorzystania samochodów oznacza także pod-
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niesienie standardów pracy kierowców. Kryterium, 
jakie od lat wybrzmiewa najmocniej w komunika-
tach branży to bezpieczeństwo – w całym łańcuchu 
dostaw, w tym bardzo mocno w transporcie. Zwień-
czeniem działań i dyskusji na ten temat było uru-
chomienie przez SPBT Kampanii „Dobry Transport”.

„Dobry Transport” to bezpieczny transport
Kampania „Dobry Transport” skierowana jest do 

wszystkich producentów betonu oraz firm świad-
czących usługi w zakresie transportu i podawania 
mieszanek betonowych, które realizują te czynności 
z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa. Certyfika-
cja BHP środków transportu betonu jest wspólną 
inicjatywą SPBT i Porozumienia dla Bezpieczeństwa 
w  Budownictwie. Porozumienie jest organizacją, 
która zrzesza przedstawicieli 90 proc. polskiego 
rynku generalnego wykonawstwa (Budimex, ERBUD, 
Hochtief, Warbud, Unibep, Porr, Mostostal Warsza-
wa, Mota-Engil, Karmar, Strabag, Skanska, Polimex 
Mostostal).

– Zaangażowanie wielu podmiotów w implemen-
tację na rynku polskim procesu certyfikacji świadczy 
o ogromnej świadomości przedsiębiorstw w kontek-
ście wagi bezpieczeństwa transportu w naszej bran-
ży – podkreśla Michał Wasilewski z Porozumienia 
dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. – Posiadanie 

certyfikatu oznacza uzyskanie wymiernych korzy-
ści w obszarze konkurencyjności na rynku, jak np. 
możliwość wjazdu na budowy realizowane przez 
członków Porozumienia bez każdorazowej prekwali-
fikacji. Podobnie ma się sytuacja w kontekście wjaz-
du na teren wytwórni betonu. To jednak jest mniej 
istotne niż wspólny cel, jaki stanowi zapewnienie 
bezpieczeństwa pracownikom i promocja dobrych 
praktyk – dodaje.

Wspólnie i odpowiedzialnie
Jeśli chodzi o  dobre praktyki, przedstawiciele 

branży podkreślają, że istotną kwestią jest eduko-
wanie uczestników rynku w  zakresie możliwości 
takiego wykorzystania betonu, by maksymalnie 
proekologicznie planować przestrzeń publiczną. 
Jak wskazują, beton, jako tworzywo, daje szerokie 
możliwości w dziedzinie samego odpowiedzialnego 
wykorzystania oraz recyklingu. Tymczasem sektor 
kojarzony jest jako inicjator tzw. „zabetonowania 
miast”. Członkowie stowarzyszenia wskazują, że 
rozwiązanie leży w edukacji tych grup, które beton 
wykorzystują i  planują jego wykorzystanie, czyli 
architektów, deweloperów i wykonawców.

– Nadużywane ostatnio, a krzywdzące naszą bran-
żę pojęcie „betonozy” czy też zabetonowywania miast 
nie należą do „celów” branży. My staramy się dostar-

       Reklama

PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA:
•  systemów transportu przenośnikami
•  systemów przeładunków 

do materiałów sypkich
•  hydrocyklonów
•  obiegów zamkniętych wody 

technologicznej

PAK-GUM 2 Michał Pakaszewski
42-500 Będzin, ul. Modrzejowska 95
tel. kom. +48 726 90 60 90
e-mail: biuro@pakgum2.pl
www.pakgum2.pl

PAK-GUM 2 Michał Pakaszewski
tel. kom. +48 726 90 60 90  
e-mail: biuro@pakgum2.pl 
www.pakgum2.pl
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czyć na budowę materiał o  jak najlepiej dobranych 
do konstrukcji parametrach. Natomiast to, jaki on 
przyjmie kształt, zależy od architektów, projektantów, 
a  przede wszystkim urbanistów. To tak jak z  pisa-
niem: tych samych słów można użyć, żeby napisać 
wiersz, albo żeby napisać donos… Wszystko zależy od 
intencji piszącego – mówi Daniel Grzegorski, prezes 
Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego 
w Polsce. – Podobnie w procesie budowlanym. Wiele 
zależy od zaangażowania wszystkich jego uczestni-
ków. Od inwestora, który wybierze proekologiczne 
rozwiązania, nie myśląc tylko o oszczędnościach, od 
urbanisty, który wyłamie się za schematów i pomyśli 
perspektywicznie i proekologicznie, od projektanta, 
który dzięki edukacji i byciu na bieżąco z nowościami 
oferowanymi przez dostawców materiałów budow-
lanych, będzie chciał z nich skorzystać. Dlatego tak 
ważna jest edukacja – dodaje.

Nowe oblicze słowa „bezpieczny”
Wracając do kwestii bezpieczeństwa – początek 

roku pokazał, że koncentracja na tym aspekcie 
w branży budowlanej jest nie tylko „dobrą prakty-
ką”, ale „must have”, bez którego nie będzie można 
– w  ogóle – mówić o  żadnych transakcjach czy 
rozwoju. Epidemia koronawirusa znokautowała 
wszystkie niemal branże, na kilka tygodni lub mie-
sięcy, hamując standardowe działania w zakresie 
sprzedaży, realizacji kontraktów czy transportu. 
Inne niż odnoszące się do ochrony przed COVID-19 
rozumienie słowa „bezpieczeństwo” przestało na 
chwilę istnieć. Dziś sektor jest na etapie, w  któ-
rym bezpieczeństwo związane z  koronawirusem 
wchłonęło się w standardowe postrzeganie zasad 
BHP i wszystko wskazuje na to, że tak zostanie. Jak 
branża zniosła lockdown i  okres, który nastąpił 
po nim?
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Można usłyszeć opinie, że branża budowlana 
nie odczuła, na dzisiaj, wyraźnych skutków 
epidemii. Liczba wybudowanych mieszkań 
wydaje się potwierdzać teorię, że sektor ma się 
świetnie. Specjaliści branży podkreślają jednak, 
że ze względu na dłuższy niż w innych branżach 
proces realizacji projektów, skutki mogą być 
odczuwalne w dłuższym okresie

       Reklama

Wnioski jeszcze przed nami
Można usłyszeć opinie, że branża budowlana nie 

odczuła, na dzisiaj, wyraźnych skutków epidemii. 
Liczba wybudowanych mieszkań wydaje się potwier-
dzać teorię, że sektor ma się świetnie. Specjaliści 
podkreślają jednak, że ze względu na dłuższy niż 
w innych branżach proces realizacji projektów, skutki 
mogą być odczuwalne w dłuższym okresie. – Na tym 
etapie możemy stwierdzić, że branża dzielnie „znio-
sła” skutki epidemii. Szczególnie istotne okazało się 
poważne, odpowiedzialne podejście do tematu – od 
głównych „graczy” sektora, po małe firmy, a w koń-
cu – samych pracowników. Branża działa, kontrakty 
są realizowane, podejmowane są plany i inwestycje. 
Należy jednak podkreślić, że czas, w którym będziemy 
mogli obiektywnie oszacować rezultaty pandemii, jest 
jeszcze przed nami. Budownictwo opiera się na kon-
traktach długoterminowych, dlatego dopiero liczby 
podsumowujące dłuższe okresy będą miarodajnie 
w kontekście wzrostów lub spadków nakładów inwe-
stycyjnych – zaznacza Daniel Grzegorski.

Jak wynika z prognoz opracowanych przez SPBT, 
epidemia spowoduje spadek produkcji materiału. 
O ile w zeszłym roku przewidywano sprzedaż w 2020 
na poziomie 26  700 m3, co oznaczałoby wzrost 
w zestawieniu w poprzednim rokiem – o tyle teraz 
sytuacja uległa zmianie. Aktualna prognoza rokuje 
zamknięcie 2020 r. ze spadkiem prawie 6 proc. w od-

niesieniu do roku 2019. Eksperci pokazują jednak nie 
tylko zagrożenia dla branży, ale także szanse. Wśród 
tych drugich wymieniają m.in. realizację do końca 
roku 2023 inwestycji z budżetu UE 2011-2020 oraz 
zagospodarowanie środków przeznaczonych przez 
UE w ramach Funduszy Odbudowy na walkę z efek-
tami gospodarczymi COVID-19.

– Należy zwrócić uwagę na to, że mamy do czy-
nienia ze stabilnym portfelem zamówień z sektora 
budownictwa infrastrukturalnego, w związku z pro-
jektami drogowymi i  kolejowymi. Szanse otwiera 
również sektor magazynowo-logistyczny. Obserwu-
jemy branżę i wychodzimy naprzeciw jej potrzebom 
– konkluduje Michał Grys, wiceprezes zarządu SPBT.
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Sabina Szewczyk-Wajda: Szpilki czy kalosze?
Danuta Rajczakowska: Zdecydowanie szpilki.

Czy to oznacza, że na kopalni pojawia się pani rzadko? 
Zależy, jak na to spojrzeć. Za eksploatację surowca 

odpowiada bezpośrednio Dział Górniczy, dlatego na wy-
robisku jestem średnio raz w tygodniu, czasem nawet 
rzadziej. Z  kierownikiem kopalni ustalamy potrzeby 
produkcyjne wraz z wymaganiami jakościowymi surow-
ca i to on bezpośrednio kieruje wydobyciem. Natomiast 
jeśli mówimy o zakładach produkcyjnych – tu jestem 
niemal codziennie. Lubię wiedzieć, co się dzieje, poznać 
każdą maszynę tak, aby w pełni zrozumieć proces, re-
agować na zmiany i prognozować produkcję pod kątem 
ewentualnych problemów. Gdy uruchamialiśmy linię 
do produkcji wysokorozdrobnionych surowców cera-
micznych, wraz ze współpracownikami spędzałam na 
ciągu długie godziny. Czasem zdarzyło mi się nawet ste-

rować produkcją, ponieważ operator musiał sprawdzić 
osobiście, czy system reaguje na dawane sygnały. Było 
ciężko, ale teraz wspominam ten okres z uśmiechem.

Czego ten „wymagający” czas panią nauczył?
Dzięki temu, gdy obecnie rozmawiamy o  tym, co 

się dzieje na linii, mówimy tym samym językiem – bez 
tłumaczenia, jak praca poszczególnych elementów 
ciągu wpływa na efekt końcowy procesu. Bez problemu 
mogę określić wydajność i dostępność linii produkcyj-
nej, co bardzo ułatwia mi planowanie produkcji oraz 
wsparcie klienta pod kątem wprowadzenia nowych 
wyrobów. Praca za biurkiem jednak nie jest mi obca, 
a wręcz niezbędna, aby wykonywać w pełni wszystkie 
powierzone mi zadania. Zdecydowanie wolę jednak, gdy 
coś się dzieje, dlatego więcej przyjemności sprawia mi 
praca w terenie i z ludźmi, zwłaszcza kiedy wdrażamy 
nową technologię lub produkt.

Jak długo pracuje pani w Strzeblowskich Kopalniach 
Surowców Mineralnych?

Moja przygoda z  górnictwem zaczęła się 16 lat 
temu, gdy jako absolwentka Wydziału Chemicznego 
PWr podjęłam pracę laborantki w Dziale Kontroli Ja-
kości. Ponieważ studia podyplomowe z  zarządzania 
jakością dodatkowo kwalifikowały mnie na objęcie 
stanowiska kierowniczki laboratorium, miałam dwa 
lata, aby poznać specyfikę pracy w kopalni oraz tutejsze 
wymagania jakościowe surowca. Był to czas, w  któ-
rym producenci płytek ceramicznych – główny klient 
SKSM – przeszli istotną zmianę. Wdrożenie technologii 
produkcji płytek gress porcelanato narzucało wyższe 
niż dotychczas wymogi jakościowe w stosunku do su-
rowców mineralnych, w  tym surowca skaleniowego, 
którego w  tej technologii używa się niezwykle dużo. 
Odbiorcy oczekiwali wyrobów skrojonych na miarę 
własnych potrzeb. Wymagali większego wsparcia 
i zrozumienia ze strony dostawcy. Stojąc przed takim 
wyzwaniem, zarząd podjął decyzję o stworzeniu nowego 
stanowiska – specjalisty technologa.

GÓRNICTWO OTWIERA SIĘ 
NA KOBIETY
Mimo że na co dzień lubi chodzić w szpilkach, to na zakładzie przeróbczym 
spędza godziny. Wraz z zespołem opracowała wiele ciekawych rozwiązań 
technologicznych, z których dwa zostały potwierdzone patentem. Pracuje nad 
powstaniem stowarzyszenia Women in Mining Poland i jako inżynier na kopalni 
czuje się znakomicie. Danuta Rajczakowska opowiada o kobietach w branży 
górniczej i swojej pracy w Strzeblowskich Kopalniach Surowców Mineralnych. 
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I rozumiem, że zaproponowano to stanowisko pani?
Tak. Był tylko jeden warunek – uzupełnienie 

wiedzy z  zakresu ceramiki na Wydziale Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki AGH. Od tego momentu sta-
łam się pośrednikiem między klientem a  kopalnią. 
Przekładałam potrzeby odbiorców na możliwości 
surowcowe złóż. Wspólnie z kolegami opracowywali-
śmy rozwiązania, które zabezpieczają potrzeby rynku, 
poprzez tworzenie nowych wyrobów i  wdrożenie 
innowacyjnych technologii. Dzięki temu staliśmy się 
strategicznym dostawcą wyrobów skaleniowych dla 
przemysłu płytkarskiego i  ważnym partnerem dla 
wielu innych branż z szeroko pojętego sektora cera-
micznego oraz budowlanego.

Czym się obecnie pani zajmuje w swojej pracy zawo-
dowej?

Od 2011 roku pełnię funkcję kierownika produkcji. 
Odpowiadam za planowanie produkcji, a następnie za 
nadzór nad jej realizacją. Podlegają mi bezpośrednio: 
Dział Badań, Rozwoju i  Technologii, Dział Logistyki 
oraz Dział Przeróbczy Skalenia i Kwarcu. Ze względu na 
pełnione funkcje biorę również udział w pozyskiwaniu 
i rozliczaniu dofinansowań z projektów unijnych. Wraz 
z  zespołem opracowaliśmy wiele nowych produktów 
i ciekawych rozwiązań technologicznych. Uważam to 
za duży sukces, tym bardziej, że innowacyjność dwóch 
technologii powstałych w spółce potwierdzona została 
patentem. 

Czy czuje pani spełnienie w takich sytuacjach?
Wdrożenia i nowe rozwiązania to część mojej pracy, 

która zmusza do największej kreatywności, ale daje 
również wiele satysfakcji. Patrzenie jak od pomysłu, 
który rodzi się w głowie, powstaje nowoczesny, inno-
wacyjny zakład produkcyjny, jest porównywalne do na-
rodzin dziecka. Za każdym projektem stoi inna historia 
i ciekawi ludzie, którzy w nim uczestniczyli. Ludzie – to 
słowo klucz, bez nich nie dzieje się nic i myślę, że nie 
można być dobrym kierownikiem bez silnego zespołu 
za plecami. W tej pracy nie ma czasu na nudę, jest za to 
stałe poczucie odpowiedzialności za produkcję, jednak 
to jest coś, co mnie napędza. To balansowanie między 
oczekiwaniami zarządu, kierownikami obszarów pro-
dukcyjnych, pracownikami innych działów, takich jak 
sprzedaż i marketing, jak i samymi klientami. 

Nie brakuje pani wyzwań… 
Największym z  nich jest zarządzanie zróżnicowa-

nym zespołem pracowników. Często w ramach jednej 
zmiany pracują ludzie bardzo młodzi, jak i tacy, którzy 
pamiętają czasy, w których wymagania klienta znacznie 
odbiegały od obecnych. Dziś produkt jest wart tyle, ile 
klient jest w stanie za niego zapłacić. Dlatego stała pra-
ca nad zapewnieniem najwyższej jakości produkcji, przy 
jednoczesnej dbałości o  koszty, to sprawa kluczowa. 
Niska jakość oznacza straty związane z reklamacjami, 
utratą zaufania wśród klientów lub całkowitą utratą 
odbiorców.

       Reklama
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Jakie ma pani spostrzeżenia z perspektywy kobiety, 
która pracuje na kopalni?

Obecność kobiet na kopalni w dzisiejszych czasach 
dziwi mniej, niż to miało miejsce jeszcze parę lat temu. 
Branża wydobywcza otwiera się na kobiety, które mają 
odwagę podjąć trud pracy w  górnictwie i  – mimo że 
obecnie stanowimy jedynie 15% zatrudnionych – to 
w miarę upływu lat te statystyki będą rosły. 

To naprawdę fantastyczna branża: innowacyjna 
i otwarta na zmiany. Problem w tym, że wiele kobiet, 
które nawet chciałyby pracować w górnictwie odkryw-
kowym, tkwi w stereotypie, że tu nie pasują. Dlatego 
warto nagłaśniać więcej przykładów kobiet, które od-
niosły sukces i dobrze radzą sobie w tym teoretycznie 
męskim świecie. Mentorek, które oprócz wiedzy spe-
cjalistycznej, związanej z wykonywaną pracą, wesprą 
młode dziewczyny w  rozwiązywaniu codziennych 
problemów.

Mam wrażenie, że kobiety mniej wierzą we własne 
kompetencje i zaniżają wagę swojej pracy.

Tak, dodatkowo nie potrafią bronić własnego zdania 
i  negocjować wynagrodzenia. Chowanie się za swoją 
skromnością nie pomaga. Jeśli jesteś w czymś dobry, 
niezależnie od płci, znasz swoją wartość i możliwości, to 
należy wyjść z cienia. Mówienie o swoich atutach nie jest 
przechwalaniem się, a  raczej pokazywaniem swojego 
prawdziwego „ja”. Wiara w siebie i w to, co naprawdę 
chce się w życiu robić powoduje, że jesteśmy wiarygodni 
i godni zaufania. Jeśli sami nie mamy pewności, że jeste-
śmy w czymś znakomici, nie oczekujmy tego od innych. 

Zmarła niedawno Ruth Bader Ginsburg, jedna 
z  pierwszych sędzin Sądu Najwyższego Stanów Zjed-
noczonych, mówiła, że zamiast odczuwać żal z powodu 
napotkanych barier, należy pracować nieustannie, aby 
je pokonać. Jest to jeden z powodów, dla którego wraz 
z  koleżankami z  branży pracujemy nad powstaniem 
stowarzyszenia Women in Mining Poland (WiMP), 
wspieranego przez większą społeczność – International 
Women in Mining (IWiM). 

Czy może pani opowiedzieć więcej o tym Stowarzy-
szeniu?

IWiM jest globalną organizacją zaangażowaną 
w promowanie aktywności zawodowej kobiet w sekto-
rze górniczym i uwolnienie ich potencjału zawodowego. 
Mam nadzieję, że więcej będę mogła powiedzieć na ten 
temat już wkrótce. 

Osobiście mam miłe wspomnienia z dotychczaso-
wej pracy w kopalni. Zawsze mogłam liczyć na wsparcie 
kolegów, jak również samego zarządu, który mocno 
stawia na kobiety. Tym bardziej boli mnie, że często 
branżę górniczą postrzega się jako skostniałą i nieprzy-
chylną płci pięknej.

Jak to jest być kobietą-inżynierem w Polsce? 
Opierając się na własnym doświadczeniu, mogę 

powiedzieć, że nie najgorzej. Znam jednak przypadki, 

w  których kobiety na każdym kroku muszą podkre-
ślać, że ich kompetencje na stanowisko inżynierskie 
są wystarczająco dobre. Większość społeczeństwa, 
myśląc „inżynier”, widzi przed sobą mężczyznę w ka-
sku. To obraz bardzo naturalny, bo utrzymywany przez 
wiele pokoleń. Obecność coraz większej liczby kobiet 
w branżach STEM – science, technology, engineering, 
math, powoli jednak zmienia ten pogląd. Już ponad 30% 
studentów uczelni technicznych to kobiety. Od 2008 
roku trwa kampania „Dziewczyny na politechniki!” 
i  „Dziewczyny do ścisłych!”, która promuje kierunki 
techniczne, inżynierskie i ścisłe wśród młodych kobiet 
w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczerze 
ufam, że większość absolwentek uczelni technicznych 
podejmie pracę w swoich zawodach, bo z tym jest naj-
większy problem. Kobiety kończą studia i realizują się 
w innych kierunkach, co sprawia, że nadal w branżach 
technicznych jest ich mniej.

Mężczyźni mają na tym polu łatwiej.
Tutaj chodzi głównie o sieć kontaktów. Mężczyźni 

przez to, że przeważają w branży, mają bardziej rozbu-
dowaną sieć kontaktów niż kobiety. Częściej też biorą 
udział w wydarzeniach branżowych. Łatwiej im zatem 
awansować lub zdobyć pracę. Dlatego tak ważne jest 
stworzenie kobietom możliwości poszerzenia znajo-
mości i  nawiązania nowych relacji biznesowych. Jak 
powiedziała podczas jednego z wystąpień TED Confe-
rences Reshma Saujani, założycielka i dyrektor gene-

Z A R Z Ą D Z A N I E  P O K O L E N I A M I

Danuta Rajczakowska: W ostatnich czasach 
w kopalniach widać cały przekrój pokoleń, co 
również utrudnia proces zarządzania. Mamy 
pokolenie x, y, z. Każda z tych grup ma zupełnie 
inne podejście do pracy oraz inne potrzeby. 
Studia na to nie przygotowują. Zrozumieć 
i pokierować ludźmi tak, aby wydobyć z nich 
to, co najlepsze, nie jest prostym zadaniem. 
Dzięki wrodzonej empatii kobietom jest 
trochę łatwiej, ale przydałoby się kilka kursów, 
które rozwijają w kierunku pracy z ludźmi, 
ich motywowania i wspierania w osiąganiu 
celów. Rewelacyjnym rozwiązaniem są 
programy mentoringowe, dzięki którym 
początkujący manager może czerpać od 
doświadczonych ludzi świata biznesu i nauki. 
Rozwój przez relację – to właściwe określenie.
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ralna Girls Who: „Wychowujemy nasze dziewczynki, aby 
były doskonałe i wychowujemy naszych chłopców, by 
byli odważni (...), podczas gdy dziewczęta uczą się grać 
bezpiecznie, ładnie się uśmiechać i zbierać ze wszyst-
kiego piątki, chłopcy uczą się grać ostro i huśtać się 
wysoko”. Coraz mniej w kobietach niepewności i lęku 
przed wyzwaniem i  Polska wcale nie jest na szarym 
końcu Europy w tym temacie. Zasadniczo uważam, że 
niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, 
swoim działaniem, efektami pracy i podejmowaniem 
zobowiązań kreujesz własny profesjonalizm. Dostajemy 
do ręki te same narzędzia. Jak je wykorzystamy – zale-
ży od nas. Zbudowanie silnej marki osobistej zajmuje 
ogrom czasu, ale wytrwałość to jedna z  cech, która 
przypisywana jest kobietom.

Namawiałaby pani osoby, zastanawiające się nad stu-
diami, do rozwijania się w kierunkach inżynieryjnych?

Jeśli czują, że to jest ich droga, to zdecydowanie 
tak. Wychodzę z założenia, że każdy powinien rozwijać 
się w dziedzinach, w których czuje się dobrze i które 
sprawiają mu przyjemność. Wybór studiów to poważ-
na i  indywidualna decyzja. Studiowanie kierunków 
inżynierskich nie należy do najłatwiejszych, jednak 
może wyjątkowo zaprocentować w przyszłości, ponie-
waż umożliwia znalezienie dobrze płatnej i  ciekawej 
pracy. Oczywiście samo posiadanie tytułu inżyniera 
nie decyduje o  sukcesie. Niezbędne są odpowiednie 
kompetencje, ale jeśli czujesz się dobrze w przedmio-

tach ścisłych, masz zdolność logicznego myślenia i kre-
atywnego podejścia do problemów – warto rozważyć 
taką możliwość. 

Czy podejmując decyzję o  wykształceniu i  drodze 
zawodowej, jeszcze raz wybrałaby pani tę samą drogę?

Rozpoczynając studia na Politechnice Wrocław-
skiej, nawet nie myślałam o pracy w kopalni. Szereg 
zdarzeń oraz ludzie spotkani na mojej drodze sprawili, 
że jestem tu, gdzie jestem. Nie zastanawiam się: co 
by było, gdyby? Prawdopodobnie dlatego, że lubię to, 
co robię, nigdy nie myślałam o tym, czy inna ścieżka 
zawodowa byłaby dla mnie lepsza. Wiedzę techniczną 
i zdobyte podczas studiów umiejętności wykorzystuję 
cały czas i myślę, że są one podstawą mojego sukcesu 
zawodowego. Wpajane przez pięć lat podejście anali-
tyczne i procesowe, rozumienie złożonych zależności 
oraz konkretne i  zwięzłe formułowanie myśli to 
kompetencje, z których korzystam na co dzień. Tym, 
czego moim zdaniem brakuje w programie nauczania, 
jest szeroko pojęte zarządzanie. Nie mam na myśli 
jedynie sprawnego czytania bilansów i  kreowania 
tabelek, a bardziej pracę z ludźmi. Kiedyś powiedziano 
mi: „Zarządza się nie ludźmi, lecz charakterami” i coś 
w tym jest…

Rozmawiała Sabina Szewczyk-Wajda, 
redaktor czasopisma „Surowce i Maszyny” 

i portalu www.kierunekSUROWCE.pl
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W życiu organizacji (w naszej branży – zakła-
du produkcji kruszyw) mamy do czynienia 
z dwoma podejściami do zmiany. Zmiana, 

do której musimy się dostosować, związana z oto-
czeniem kopalni (uwarunkowania prawne, zmiany 
klimatu) wymaga z  góry określonych rezultatów 
i  decyduje o  funkcjonowaniu zakładu górniczego. 
Drugi typ to zmiany wykreowane, zgodne z  wizją 
i strategią przedsiębiorstwa, mające na celu uspraw-

Bez wątpienia sytuacja pandemii COVID-19 kreuje nową rzeczywistość, mimo 
że jeszcze dokładnie nie wiemy, jak będzie ona ostatecznie wyglądała. W wielu 
jak dotąd ustabilizowanych branżach zachodzą znaczne, a w opinii wielu 
komentatorów – nieodwracalne – zmiany. Ripostą na to może być sentencja 
Heraklita z Efezu – jedyną stałą jest zmiana.

nienie funkcjonowania, zwiększenie efektywności, 
poprawę wskaźników techniczno-ekonomicznych. 
W ramach tych dwóch kierunków wyróżniamy:
• Zmiany strategiczne – poprzez wprowadzenie 

nowej strategii, celów czy też wizji; nie jako 
„wymyślanie firmy na nowo”.

• Zmiany strukturalne – związane ze zmianą 
struktury, wynikające z: fuzji, awansów, redukcji 

KORONAWIRUS 
– OKAZJA DO ZMIANY

Paweł Podsiadło
niezależny ekspert
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zatrudnienia, zmiany zarządu; ich celem jest 
uzyskanie lepszych rezultatów funkcjonowania.

• Zmiany optymalizacyjne – eliminacja marno-
trawstwa, działań nieprzynoszących wartości dla 
klienta, np.: redukcja kosztów jednostkowych, 
ograniczenie zatrudnienia, redukcja zapasów, 
negocjacje umów.

• Zmiany procesów – wprowadzenie nowych tech-
nologii, reinżynieria procesu technologicznego.

• Zmiany kulturowe – ustanowienie nowych zasad 
relacji kierownictwo-pracownik, kopalnia-oto-
czenie.

• O ile zmiany, które są narzucane kopalni, takie 
jak np. dostosowanie do nowych uwarunkowań 
prawnych (zmiany strategiczne, strukturalne) są 
wprowadzane, ponieważ muszą być, o tyle zmiany 
z poziomu optymalizacji, procesów czy kultury 
budzą opór i bardzo często kończą się fiaskiem.

Przyczyny porażki
Z  badań przeprowadzonych przez zespół pro-

fesora Harvard Bussines School – Johna Kottera 
wynika, że 70% zainicjowanych zmian kończy się 
porażką, zaś 50% zainicjowanych zmian „umiera” 
na pierwszym etapie wdrożenia. Zespół Kottera od-
powiedział na pytania: co jest powodem tak dużego 
odsetka porażek? Otóż za główną przyczyną stanowi 
brak czynnika pilności – powodu, dla którego należy 
dokonać zmiany.

Czym jest czynnik pilności?
•  Tu i teraz – organizacja zostaje postawiona przed 

faktem: dane z rynku, przepisy prawa, wymogi.  
•  Efektem tych informacji jest zagrożenie dla 

funkcjonowania.
Wymogi prawne spełniają dwa powyższe po-

stulaty czynnika pilności, ustawodawca stanowi 
przepis: dodatkowe kursy specjalistyczne dla grupy 
strzałowej – kopalnia wysyła pracowników na kur-
sy. Dlaczego tak się nie dzieje, kiedy chcielibyśmy 
podnieść wydajność, zmniejszyć energochłonność, 
zmniejszyć koszt jednostkowy, usprawnić obsługę 
klienta (załadunek)? Jest kilka powodów: 
•  fałszywy czynnik pilności (nerwowość) – są to 

sytuacje związane z epizodycznym kryzysem np.: 
awaria maszyny krytycznej, zagrożona realizacja 
kontraktu. Wówczas dochodzi do mobilizacji 
kadry i  załogi na zasadzie „wszystkie ręce na 
pokład”. Bardzo często dzieją się rzeczy pożądane 
z  punktu widzenia organizacji, po czym kiedy 
„kryzys” mija, maszyna zostaje naprawiona, 
a kontrakt zrealizowany, następuje tzw. „śmierć 
naturalna zmiany” i powrót do tego, co było.

•  Samozadowolenie (przyjmowanie biernej posta-
wy) – w firmach o stabilnej pozycji, pojawia się 
przekonanie: „wydobywamy kruszywo, robimy to 
od wielu lat, kupujemy nowe maszyny, inwestu-

jemy, przecież się zmieniamy, mamy zbyt. Jest 
dobrze, więc po co to zmieniać”.

Dlaczego nie wprowadzamy zmian?
Przyjmowanie biernej postawy ma swoje pod-

stawy, m.in. niedostrzeganie potrzeby zmian, której 
przyczyną jest brak szerszej optyki na to, co dzieje się 
na rynku. Firma może też nie być w stanie wdrożyć 
zmian, czego przyczyną może być brak współpracy 
między działami na zasadzie: „my, wydobycie – wy, 
przeróbka – oni, utrzymanie ruchu”. Brak lidera zmia-
ny też jest przykładem bierności. Kiedy pojawia się 
realny koncept wprowadzenia zmiany, jednak wydaje 
on się zbyt trudny do realizacji, potrzebna jest rola 
lidera zmiany, który spojrzy na problem z  szerszej 
perspektywy oraz rozumie długofalową strategię 
kopalni. Jej zadaniem jest stworzyć zespół, zmoty-
wować uczestników zmiany, umieć wyeliminować 
bariery i rozwiązywać problemy.

Jak to robią inni?
Pandemia COVID-19 jest sytuacją kryzysową, czyli 

czynnikiem pilności, faktem – codzienne doniesienia 
medialne, dane na temat sytuacji liczby zachorowań, 
informacje dotyczące rozwoju sytuacji i wpływu na 
gospodarkę światową tworzą logiczną całość i świa-
domość zagrożenia funkcjonowania przedsiębior-
stwa. To wywołuje emocje, determinuje do działania, 
pozwala wizualizować problem i zrozumieć potrzebę 
zmiany. W  takiej sytuacji najbardziej pożądanym 
jest podsunięcie rozwiązania problemu i wdrożenie. 
Niestety nie jest to takie proste – przypomnę, że 70% 
inicjatyw kończy się porażką.  Zespół prof. Kottera 
sformułował 8-etapowy model transformacji, dzię-
ki któremu organizacje z  powodzeniem zarządzają 
zmianą:
1. Uświadomienie pracownikom konieczności i pil-

ności dokonania zmiany. Przywołanie faktów, 
konkretnych danych – ocena sytuacji rynkowej, 
analiza i omówienie sytuacji problemowej. 

RYS. 1 
Podział 
pracowników wg 
zaangażowania  
w zmianę



44   Surowce i Maszyny Budowlane   4/2020

Z A R Z Ą D Z A N I E

2. Utworzenie zespołu ds. zmiany. Zespół musi skła-
dać się z ludzi dysponujących władzą, by stać się 
siłą procesu transformacji.

3. Wykreowanie wizji i opracowanie strategii tej wizji.
4. Zaprezentowanie wizji. Zakomunikowanie wszel-

kimi dostępnymi środkami dokąd zmierzamy 
oraz uczenie nowych zachowań. Przedstawiajmy 
krótkie informacje: Co będziemy robili? Dlaczego 
to będziemy robili? Dlaczego my? Dlaczego teraz?

5. Zapewnienie innym pracownikom możliwości dzia-
łania w zgodzie z wizją. Zachęcanie do prezentacji 
niekonwencjonalnych pomysłów, eliminowanie 
przeszkód stojących na drodze do realizacji wizji.

6. Planowanie i osiąganie szybkich sukcesów. Plano-
wanie usprawnień, które są widoczne i dają szyb-
kie efekty. Szybkie wdrażanie tych usprawnień, 
celebracja i wyrazy uznania za osiągnięte efekty. 
Plan wdrożenia musi być prosty, jasny, zwięzły 
i  spójny. Tworzony przy udziale pracowników, 
których dotyczy zmiana. Etapy zawarte w planie 
muszą być realne do wykonania, a każdy etap mieć 
przyporządkowany zakres i osoby odpowiedzialne 
za wykonanie. 

7. Integracja usprawnień. Docenianie, awansowanie 
i kształtowanie pracowników zdolnych do realizo-
wania wizji zmiany.

8. Utrwalenie nowego podejścia. Prezentacja efektów 
zmiany i jej wpływy na wyniki (wskaźniki) firmy.
Ten 8-etapowy model wielu firmom pozwala z po-

wodzeniem transformować i  realizować strategię 
firmy w myśl ciągłego doskonalenia.

Opór…
Faktem jest, że model Kottera jest narzędziem 

zarządzania zmianą, jednak samo wykonanie etapu 
po etapie może nie przynieść na początku pożądanych 
efektów. I tu warto poruszyć czynnik natury ludzkiej. 
Zadaniem kadry zarządzającej jest określenie wizji 
i zainicjowanie działań, ale to pracownicy dokonają 
zmiany. Z  reguły ludzie nie lubią zmian, nasz mózg 
lubi rutynę, powtarzalność i działanie wg schematów. 
Dobrze zakomunikowana wizja pozwoli w pierwszym 
etapie wyłonić ambasadorów zmiany:
• Innowatorzy i prekursorzy – statystycznie jest ich 

16% i  to oni pierwsi podejmą działania, dodadzą 
swoje pomysły.

• Kolejną grupą są pracownicy określani jako „wcze-
sna większość”, po części podzielają entuzjazm 
prekursorów, ale potrzebują więcej informacji, 
opinii, danych do sprawdzenia w działaniu. Staty-
stycznie jest ich 34%.

• Równie dużą grupą są pracownicy zaliczani do 
późnej większości, to statystycznie 34%. Potrzebują 
oni solidnej argumentacji i  perswazji, ponieważ 
każda zmiana jest dla nich wyjściem ze strefy 
komfortu. Zanim wprowadzone zmiany staną się 
standardem, ci pracownicy będą przechodzili tzw. 
huśtawkę nastrojów. Będą kwestionowali wpro-
wadzane zmiany, odczuwali frustracje, podważali 
działania, aż powoli zaczną akceptować nowe 
standardy.

• Ostatnią grupą są tzw. maruderzy – jest to grupa 
statystycznie stanowiąca 16% populacji. Są to 
oportuniści, którzy z różnych przyczyn nie zaak-
ceptują nowej rzeczywistości, co nie znaczy, że nie 
będą realizować nowych standardów. Oczywiście 
nie wszyscy, niestety dla niektórych może to być 
nie do udźwignięcia, dlatego warto przytoczyć 
słowa W. Edwarda Deminga, wybitnego statystyka, 
który tworzył podwaliny pod zarządzanie jakością 
w japońskiej gospodarce lat 50. ubiegłego wieku: 
„Nie musisz się zmieniać, przetrwanie nie jest 
obowiązkiem”. 
W  jaki sposób wpływać na zmiany zachowań 

pracowników? Jest kilka sprawdzonych metod, które 
można zastosować:
• Prezentować fakty precyzyjnie i mierzalnie.
• Zdobyć naśladowców.
• Stosować zasadę kija i marchewki (nagradzać za 

dobre – pożądane zachowania).
• Wykorzystać presję grupy.
• Korzystać z metafor, opowieści, obrazować i per-

swadować.
• Prezentować nowe zachowanie i nauczać.

Warto też przytoczyć przykład „syndromu gotującej 
się żaby”. Strategia ta mówi o tym, że jeśli do naczynia, 
w którym gotuje się woda wrzuci się żabę, będzie ona 
wyskakiwała z wrzącej wody. Natomiast gdy umieści się 
żabę w wodzie o temperaturze otoczenia, a następnie 
powoli ją podgrzewa, to płaz w końcu się ugotuje. 

***
Peter Drucker, ekspert w dziedzinie zarządzania, 

mawiał, że: „Najlepszą metodą przewidywania przy-
szłości jest jej tworzenie.” Każdy kryzys jest trudnym 
okresem, ale jest też okazją do stworzenia nowej 
rzeczywistości. Przyszło nam stanąć w obliczu czegoś 
zupełnie nowego – pandemii, która obejmuje cały 
glob. Wierzymy, że świat upora się z tym wyzwaniem, 
jednocześnie każda firma musi dostosować się do no-
wych realiów. Dlatego korzystajmy ze sprawdzonych 
narzędzi i  zmieniajmy nasze kopalnie, aby jeszcze 
sprawniej i efektywniej wydobywać kruszywa, ale i by 
tworzyć lepszy świat. 

Wykonanie (zadania)            Z. operacyjne                    Wizja                              
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Odpowiedzialny za osiągnięte efekty – kreuje wizje 

Odpowiedzialni za wdrożenie „agenci zmiany”  

Odpowiedzialni za efektywne zastosowanie zmiany 

Podział odpowiedzialności i ról w procesie „zmiany” 

RYS. 2 
Podział 

odpowiedzialności 
i ról w procesie 

zmiany
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Marnotrawstwo jest jednym z  najgroźniej-
szych „szkodników” każdego przedsiębior-
stwa. Pomiędzy czynnościami przynoszący-

mi wartości dodane istnieje zbyt wiele mud. Pojawiają 
się one w Gemba, czyli w miejscu wytwarzania – gdzie 
dodawana jest wartość do produktu.  Te straty zaj-
mują większość czasu w procesie produkcyjnym, ale 
nie tylko. Znaczne marnotrawstwa widoczne są także 
w innych obszarach, które są związane z procesem 
produkcji, m.in. w obszarze administracyjno-biuro-
wym. W tych właśnie procesach powinniśmy zająć 
się identyfikacją mud, czyli wdrożyć tzw. działania 
„Lean Office”. 

Należy zatem szukać takich rozwiązań, które 
wyeliminują wszelkie marnotrawstwa i  skupić się 
na czynnościach dodających wartość.

Zidentyfikuj marnotrawstwa
Każdą firmę tworzy szereg  procesów, które 

stanowią podstawę jej działalności. Bez  względu 

MUDA, CZYLI 
CO SPOWALNIA 
NASZE PROCESY

na branżę, ważne jest, aby wszystkie procesy i czyn-
ności, mające na celu wytworzenia produktu lub 
usługi, przynosiły wartość dodaną. Dlatego nie tyl-
ko w produkcji, ale również w usługach celem jest 
identyfikacja kluczowych procesów oraz  dążenie 
do identyfikacji źródeł marnotrawstw i ich elimina-
cja lub minimalizacja. W obszarach administracyj-
no-biurowych zidentyfikować można następujące 
marnotrawstwa: błędy/defekty, nadmierne zapasy, 
nadmierne procesowanie, nadmierne przemiesz-
czanie (transport), nadmierny ruch, przestoje, nie-
właściwie wykorzystywany potencjał pracowników, 
a także zagrożenie urazem lub wypadkiem. 

W dalszej części artykułu przedstawiona zostanie 
charakterystyka poszczególnych mud:

BŁĘDY I DEFEKTY
Są one jednymi z oczywistych marnotrawstw i nie 

dotyczą towarów wyprodukowanych niezgodnie ze 
specyfikacją. Analizując pracę w biurze, można do-
strzec mnóstwo błędów i defektów, takich jak:
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• zgubione dokumenty, które trzeba ponownie 
odtworzyć,

• błędy w  dokumentacji – źle wygenerowane za-
mówienia, faktury,

• błędy w dokumentacji kadrowo-finansowej,
• tworzenie raportów z nieprawidłowymi danymi,
• brak jasnych instrukcji,
• niewłaściwe przeszkolenie pracowników,
• poprawianie popełnionego błędu i kolejne przy-

gotowanie raportu/zestawienia,
• wadliwie działający sprzęt.

Jak eliminować lub minimalizować 
te marnotrawstwa?

Po pierwsze, musimy mieć informację, że defekty 
lub błędnie wykonane zadania pojawiają się. Bardzo 
ważne jest zidentyfikowanie przyczyny źródłowej 
błędu. Należy dokonać przeglądu instrukcji stano-
wiskowych. Warto skorzystać z metody FMEA − ang. 
Failure Mode Effect Analysis,  analizy przyczyn i skut-

Słowo „muda” w języku japońskim oznacza „marnotrawstwo”, czyli wszystko 
to, co jest niepożądane w procesach produkcji i wspomagających ją. Pojęcie to 
jest bardzo istotnym filarem w filozofii Lean Management. Muda określa 
wszelkie działania, czynności oraz rzeczy, które nie wytwarzają wartości 
dodanej, a są znaczącą stratą dla naszych biznesów.

Krystian Milewski
menedżer ds. doskonalenia procesów, specjalista ds. BHP, TRZUSKAWICA S.A. A CRH COMPANY

Magdalena Barczyńska 
specjalista ds. ochrony środowiska, trener wewnętrzny Lean, TRZUSKAWICA S.A. A CRH COMPANY

ków wad. Przydatnym rozwiązaniem może okazać się 
stworzenie niezbędnych standardów operacyjnych 
oraz jednopunktowych lekcji, zawierających istotne 
dane, czynności oraz parametry dla prawidłowości 
procesów. 

NADMIERNE ZAPASY
Zapas rozumiany jako marnotrawstwo to wszyst-

kie półprodukty, które znajdują się w  toku pracy 
między stanowiskami, a których można się pozbyć 
gdy usprawnimy proces. Przykładami mogą być:

- tworzenie zapasów papieru do drukarki zna-
cząco przekraczających średniomiesięczne zużycie, 

- składowanie większej ilości materiałów biuro-
wych niż potrzeba do wykonywania pracy.

Jak eliminować lub minimalizować 
to marnotrawstwo?

Eliminacja zapasów jest możliwa w  procesach 
biurowych. Jednak nie ma konieczności wizyty w da-
nym biurze, aby zauważyć potrzebę zmniejszenia 
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pracownikom ilości papieru do drukarki. W pierwszej 
kolejności należy sprawdzić cały proces naszej usługi, 
ustalić wizualny sposób zarządzania zapasami, zasta-
nowić się nad przepływem informacji, a także sensem 
archiwizacji części dokumentów i danych. 

Standaryzacja procesu oraz obserwacja pozwoli 
na dostrzeżenie poprawy. 

NADMIERNE PROCESOWANIE
Nadprocesowość jest jednym z tych marnotrawstw, 

które dla części menadżerów jest trudno zauważalne.
Do nadprocesowości można zaliczyć:

• nadmierną kontrolę,
• sporządzanie nieprzydatnych raportów,
• tworzenie zbędnej dokumentacji,
• wykonywanie dodatkowych kopii dokumentów,
• konieczność uzyskiwania podpisów, potwierdza-

jących wykonanie określonych zadań,
• nadmierne rubryki w formularzach, które nikomu 

nie służą,
• stosowanie procedur, które nie wnoszą żadnej 

wartości,
• ponowne wprowadzanie danych,
• wprowadzanie tych samych danych w  kilku ra-

portach.

Jak eliminować lub minimalizować 
to marnotrawstwo?

Sposobem na dostrzeżenie tego marnotrawstwa 
jest m.in. wykonanie mapy strumienia wartości. 
Przechodząc krok po kroku i  analizując proces po-
wstawania produktu czy wykonywania usługi, za-

uważymy czynności, które mogłyby być w przyszłości 
wyeliminowane bez szkody dla jakości produktu lub 
usługi. Jeśli będąc pracownikiem, uważasz niektóre 
czynności jako „bezsensowne”, najprawdopodobniej 
już zauważyłeś pole i  miejsce do poprawy. Popular-
ne słowo biurokracja będzie również kryło w  sobie 
zjawisko nadprocesowości.

NADMIERNY TRANSPORT
Nadmierny transport jest między innymi prze-

mieszczaniem/przenoszeniem materiału lub doku-
mentu z miejsca na miejsce. 

W biurze i procesach wspomagających produkcję 
możemy napotkać na takie przykłady marnotraw-
stwa, jak:
• źle zaprojektowany obszar,
• magazyn z artykułami biurowymi na drugim końcu 

korytarza,
• źle rozlokowane pomieszczenia działowe – biuro 

kierownika działu w znacznym oddaleniu od po-
koju innych pracowników,

• działy ściśle współpracujące i  wymieniające się 
dokumentacją, znajdują się na innych piętrach 
budynku,

• zbyt duże załączniki w mailach – długi czas oczeki-
wania na dostarczenie i odczytanie poczty,

• niska elastyczność pracowników w procesach.

Jak eliminować lub minimalizować 
to marnotrawstwo?

Może być ono całkowicie wyeliminowane, jeżeli 
zastanowimy się nad ułożeniem stanowisk zgodnie 
z kolejnością wykonywanych czynności podczas trwa-
nia procesu. Czy to takie trudne? Wystarczy rozryso-
wać mapę poszczególnych, kolejno wykonywanych 
czynności, określić tzw. wąskie gardła i ułożyć proces 
poprawnie. 

NADMIERNY RUCH
W  pracy biurowej marnotrawstwo związane ze 

zbędnym ruchem często dotyczy pracownika, który 
podczas wykonywania codziennej pracy musi stale 
przemieszczać się z  miejsca na miejsce. Przejawia 
się to w:
• źle rozlokowanych pomieszczeniach należących 

do jednego działu,
• źle zaprojektowanym stanowisku pracy,
• koniecznością częstego przemieszczania się do 

drukarki znajdującej się w innym pomieszczeniu 
w celu wygenerowania dokumentu,

• braku instrukcji postepowania,
• szukaniem dokumentacji,
• szukaniem plików w komputerze,
• brakiem wdrożenia 5S.

Jak eliminować lub minimalizować 
to marnotrawstwo?

Pomocą w eliminacji takich strat może być ustan-
daryzowanie katalogów oraz indeksów, używanie ko-
lorów, opisywanie szafek i szuflad. Generalnie należy 

RYS. 1 
Gra planszowa 

„Łowcy 
Marnotrawstw”, 
zaprojektowana 

przez pracowników 
Trzuskawica S.A.
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wdrożyć narzędzie 5S krok po kroku – wówczas po-
winniśmy zapomnieć o tym rodzaju marnotrawstwa. 

PRZESTOJE
Przestoje zdarzające się w biurze:

• brak materiału do pracy – brak papieru w  dru-
karce,

• awaria systemu komputerowego,
• oczekiwanie na pracownika z innego działu – np. 

na pracownika z  działu IT, gdy mamy problem 
z systemem komputerowym, który uniemożliwia 
nam dalszą pracę,

• oczekiwanie na podpisanie, tj. zatwierdzenie 
dokumentu przez osobę odpowiedzialną lub bez-
pośredniego przełożonego,

• niewłaściwy przepływ informacji,
• brak odpowiednich standardów na stanowisku 

pracy,
• zbyt długie oczekiwanie na informację z  innego 

działu.

Jak eliminować lub minimalizować 
to marnotrawstwo?

Najważniejsze jest określenie wszystkich tzw. 
„wąskich gardeł” w mapowaniu procesu. Kiedy będzie 
wiadomo co konkretnie jest przyczyną źródłową, 
np. proces, osoba, należy zaproponować działania 
naprawcze i  ustalić osoby odpowiedzialne za ich 
wdrożenie. Musimy dokładnie przenalizować każdy 
występujący przestój, aby usprawnić cały proces. 
Pod uwagę należy brać aktualne dane, nie cofać się 
w okresy historyczne. 

NIEWŁAŚCIWIE WYKORZYSTANY POTENCJAŁ PRA-
COWNIKÓW

Niewykorzystany potencjał pracowników, często 
niezrealizowane bardzo dobre pomysły, wydłużony 
czas realizacji projektów pracowniczych lub rezygna-
cja z realizacji. Brak systemów motywujących.

Marnotrawstwo to objawia się często poprzez:
• niewykorzystanie wszystkich umiejętności pra-

cownika,
• niedostrzeganie w  pracowniku cech wielozada-

niowości,
• zlecanie zadań poniżej kompetencji pracownika,
• niesłuchanie i niewdrażanie pomysłów podwład-

nych.

Jak eliminować lub minimalizować 
to marnotrawstwo?

Najważniejsze jest otwarcie się na swoich pra-
cowników, słuchanie ich pomysłów, rad, stałe 
włączanie ich w  różne zespoły problemowe. Bar-
dzo przydatnym rozwiązaniem może być system 
sugestii pracowniczych w  ramach kultury Kaizen. 
W  systemie tym, każdy z  pracowników powinien 
mieć prawo zgłoszenia swojego pomysłu, inicjatywy 
dla zmian, poprawy procesów i  warunków pracy. 
Pracownik, który dostrzeże, że jego głos jest ważny 
i  brany pod uwagę w  procesach operacyjnych oraz 

wspierających, powinien być bardziej zaangażowany  
i pomocny. 

ZAGROŻENIE URAZEM LUB WYPADKIEM
Jest to marnotrawstwo, na które narażeni są wszy-

scy pracownicy. Jego przykładami mogą być:
• niedostosowanie pomieszczenia do warunków 

BHP,
• niedostosowanie ciągu komunikacyjnego, które 

może skutkować wypadkiem z udziałem pracow-
ników,

• brak oznakowania strefy otwartych drzwi,
• brak oznakowania wyjść ewakuacyjnych,
• nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
• ignorowanie zachowań ryzykownych.

Jak eliminować lub minimalizować 
to marnotrawstwo?

W  celu eliminacji tego marnotrawstwa należy 
wspólnie z zespołem BHP dokonać oceny ryzyka dla 
pomieszczenia biurowego oraz pracowników w  nim 
przebywających. Ważnym elementem jest wdrożenie 
działań 5S. Porządek i standaryzacja w miejscu pracy 
w znacznym stopniu poprawiają warunki BHP w biurze. 

***
W spółce Trzuskawica S.A. dokonujemy przeglądu 

każdego z naszych procesów – nie tylko produkcyj-
nych czy technicznych, ale właśnie biurowych, które 
wspierają te procesy. W  tym celu nasi pracownicy 
zaprojektowali grę planszową o nazwie „Łowcy Mar-
notrawstw”. Podczas gry pracownicy przechodzą za 
pomocą pionków i  klasycznego rzutu kostką przez 
różne pokoje (procesy), w  których mogą napotkać 
poszczególne marnotrawstwa. Ich głównym zadaniem 
jest znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące 
tego jak wyeliminować lub zminimalizować marno-
trawstwo. W wielu pytaniach pracownicy stają przed 
wyzwaniem, którym jest poznanie innego procesu niż 
swój własny. Wszyscy uczymy się, że nasza praca oraz 
praca innych działów jest niczym innym jak częścią 
łańcucha logistycznego. Finalnie, po zakończeniu 
gry, pracownik sporządza listę marnotrawstw, które 
występują w jego procesie wraz ze wskazówkami, jak 
je wyeliminować lub zminimalizować.

Każdy Dział jest twoim klientem lub ty jego. Sza-
nuj swojego klienta.

SZUKANIE 
ROZWIĄZAŃ
Należy szukać 
takich rozwiązań, 
które wyeliminują 
wszelkie 
marnotrawstwa 
i skupić się na 
czynnościach 
dodających 
wartość
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BĘDZIE NOWA  
KSIĄŻKA OPERATORA

Agnieszka Brykała
właściciel firmy BHP Consulting*

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
już weszły w życie. Przyniosły m.in. konieczność wprowadzenia nowej książki 
operatora. 

Fo
t. 

12
3r

f



Surowce i Maszyny Budowlane   4/2020   51   

P R AW O

Dnia 11.09.2020 roku weszła w  życie kolejna 
nowelizacja Rozporządzenia Ministra Gospo-
darki z  dnia 20 września 2001 r. w  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i  innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2018 r. poz. 583).

Nowelizację tę można znaleźć w  Dz.U. z  2020 r. 
poz. 1491 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 
lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i  innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Czego dotyczy nowelizacja?
Tak naprawdę nowelizacja dotyczy tylko kosme-

tycznych zmian ww. rozporządzenia, a mianowicie:
1. W  §23 i  §26 ust.3 zostaje zmieniona nazwa in-

stytucji przeprowadzającej egzamin i wydającej 
uprawnienia. Do tej pory był to Instytut Mechani-
zacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a obec-
nie jest to Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 
Zmiana nazwy instytucji weszła w życie z dniem 
11.09.2020 r.

2. W załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia 
(Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy 
robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do 
obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia 
i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu) 
zmianie uległy:

Grupa I. Maszyny do robót ziemnych

Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia
Jednostka 

charakteryzująca 
maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III II I

1 2 3 4 5 6

1 Koparki jednonaczyniowe masa eksploatacyjna tony do 25 - wszystkie

2 Koparkoładowarki1) - wszystkie - -

3 Koparko spycharki wszystkie

4 Koparki wielonaczyniowe2),3) wszystkie

5 Koparki wielonaczyniowe 
łańcuchowe do rowów - wszystkie - -

6 Spycharki moc silnika kW do 110 „ wszystkie

7 Równiarki - - - wszystkie

8 Zgarniarki - - - wszystkie

9 Ładowarki 
jednonaczyniowe4) masa eksploatacyjna tony do 20 - wszystkie

10 Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające - - wszystkie -

11 Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające - - wszystkie -

a) W grupie I zmianie uległy jednostki charakteryzu-
jące koparki jednonaczyniowe (pkt 1) i ładowarki 
wielonaczyniowe (pkt 9) z  masy całkowitej na 
masę eksploatacyjną.

b) W  grupie III pkt. 1 „Wielozadaniowe nośniki 
osprzętu” – gdzie została dopisana uwaga, iż wie-
lozadaniowych nośników osprzętów nie stanowią 
wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym 
napędem podnoszenia, o których mowa w prze-
pisach o dozorze technicznym. 

 Nowelizacja ta wchodzi w życie z dniem 28.11.2020 r. 
3. Ostatnią zmianą, jaką wprowadził ustawodaw-
ca jest zmiana wzoru „Książki operatora”, która 
będzie wydawana w  formie karty z  tworzywa 
sztucznego i jest pokazana w załączniku nr 2 do 
nowelizacji rozporządzenia. Ta zmiana wchodzi 
w życie z dniem 28.08.2021.

Kiedy do obsługi maszyn i urządzeń wymagane są 
uprawnienia?

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 
2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bez-
pieczeństwa i  higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i  innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych, podaje wykaz 
maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy 
robotach ziemnych, budowlanych i  drogowych, do 
obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia 
i  uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu. 
Są to:

TAB. 1  
wykaz maszyn lub 
urządzeń do robót 
ziemnych, których 
obsługa wymaga 
posiadania  
uprawnień 
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Grupa II. Maszyny do robót drogowych

Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia
Jednostka 

charakteryzująca 
maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III II I

1 2 3 4 5 6

1 Zespoły maszyn do produkcji 
mieszanek mineralno -asfaltowych wszystkie

2 Maszyny do rozkładania mieszanek 
mineralno-asfaltowych wszystkie

3 Repavery i remixery - bez klasy

4 Remontery nawierzchni dróg - wszystkie - -

5 Frezarki do nawierzchni 
dróg samojezdne - - - wszystkie

6 Przecinarki do nawierzchni dróg 
o napędzie spalinowym - wszystkie - -

7 Zespoły maszyn do produkcji 
mieszanek betonowych - - wszystkie -

8 Maszyny do rozkładania 
mieszanek betonowych - - wszystkie -

9 Maszyny do stabilizacji gruntów - wszystkie - -

10 Walce drogowe1) - - wszystkie -

11 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew2) - wszystkie - -

1)  Nie dotyczy walców doczepnych.

2)  Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 
sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. 
poz. 1141), upoważniają do obsługi tego urządzenia.

Grupa I. Maszyny do robót ziemnych

Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia
Jednostka 

charakteryzująca 
maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III II I

1 2 3 4 5 6

12 Pogłębiarki ssące śródlądowe - wszystkie - -

13 Palownice - - wszystkie -

14 Kafary5) - bez klasy

15 Urządzenia wibracyjne do 
pogrążania i wyrywania5) - wszystkie - -

16 Wiertnice do kotwi5) - bez klasy

17 Wiertnice dla technologii 
bezwykopowych5) Ø rury mm do 800 wszystkie -

1)  Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 
ton masy eksploatacyjnej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy eksploatacyjnej oraz koparkospycharki.

2)  Z wyłączeniem koparek wielonaczyniowych o wydajności powyżej 500 m3/h.
3)  Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki wielonaczyniowej 

łańcuchowej do rowów.
4) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności klasy III lub I, upoważniają go do obsługi spycharki klasy III.
5)  Z wyłączeniem narzędzi ręcznych.

TAB. 2 
Wykaz maszyn 

lub urządzeń do 
robót drogowych, 

których obsługa 
wymaga 

posiadania 
uprawnień
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Grupa III. Maszyny różne i inne urządzenia techniczne

Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia
Jednostka 

charakteryzująca 
maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III II I

1 2 3 4 5 6

1 Wielozadaniowe nośniki osprzętów1) - bez klasy

2 Pompy do mieszanki betonowej - wszystkie - -

3 Podajniki do betonu - wszystkie - -

4
Rusztowania budowlano-montażowe 
metalowe – montaż i demontaż

bez klasy

1)  Wielozadaniowych nośników osprzętów nie stanowią wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia,  
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym  
(Dz.U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm).

Czy zmiany, które obejmuje nowelizacja, 
wpływają na ważność posiadanych dokumentów?

Bardzo ważną rzeczą, którą należy podkreślić, jest 
fakt, że zdobyte uprawnienia przed wejściem w życie 
nowelizacji zachowują ważność oraz nie wymagają 
dodatkowej aktualizacji posiadanych uprawnień 
i dokumentów.

Rozporządzenie mówi też o tym, że:
• W okresie od wejścia w życie niniejszego rozpo-

rządzenia do momentu wejścia w życie nowego 
wzoru książki operatora, dokument ten wydaje 
się zgodnie ze wzorem obecnym.

• W przypadku starania się o uzyskanie uprawnień 
do obsługi maszyn robotniczych wszczętych i nie-
zakończonych przed wejściem w życie nowych po-
stanowień,  zachowane są zasady dotychczasowe, 
zachowując wzór książki operatora.
Warto pamiętać, że operator wykonujący w da-

nej chwili prace związane z  obsługą maszyny czy 
innego urządzenia technicznego do robót ziemnych, 
budowlanych czy drogowych, musi posiadać przy 
sobie dokument potwierdzający jego uprawnienia 
oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. Jeżeli 

TAB. 3 
Wykaz maszyn 
różnych i innych 
urządzeń 
technicznych, 
których obsługa 
wymaga 
posiadania 
uprawnień

FOT. 1
Awers nowej 
książki operatora

FOT. 2
Uprawnienia 
przed wejściem 
w życie nowelizacji 
zachowują ważność 
oraz nie wymagają 
dodatkowej 
aktualizacji 
posiadanych 
uprawnień 
i dokumentów

przemieszcza się po drodze publicznej, musi posiadać 
także prawo jazdy właściwej kategorii.

***
Podsumowując można powiedzieć, że zmiany 

w przepisach przebiegają w sposób stosunkowo dy-
namiczny. Niekiedy są one „kosmetyczne”, a bywa, że 
w związku ze zmianą niektórych z nich, należy podjąć 
konkretne działania. 

*   https://szkoleniebhp.com.pl/+, https://sklep.pogotowiebhp.com.
pl/, mail: plock@pogotowiebhp.
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PRAWNE RYZYKA 
PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE 
GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO

Nie jest tajemnicą – chociaż nie wszyscy decydenci mają tego świadomość 
– że górnictwo odkrywkowe jest podstawą funkcjonowania wielu gałęzi 
przemysłu, zwłaszcza budownictwa. W interesie publicznym jest więc, aby 
zasady podejmowania i wykonywania działalności w zakresie poszukiwania, 
rozpoznawania oraz wydobywania pozyskiwanych w ten sposób kopalin 
(zwłaszcza skalnych) były transparentne, zapewniały pewność realizacji oraz 
funkcjonowania wspomnianych przedsięwzięć, a nadto ograniczały związane 
z nimi ryzyka. Niestety tak nie jest. 

Aleksander Lipiński
Wydział Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Częstochowa
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Klasyfikacja ryzyk, wobec których staje przed-
siębiorca zainteresowany podjęciem odkryw-
kowego wydobywania kopalin, może być 

dokonywana wedle różnych kryteriów. Istotną rolę 
w tym zakresie odgrywa ryzyko prawne, polegające 
przede wszystkim na braku pewności uzyskania 
wymaganych rozstrzygnięć oraz przewlekłości zwią-
zanych z nimi procedur. Podstawową przyczyną tego 
jest przede wszystkim nadmiernie złożona regulacja 
prawna, w  dodatku niekiedy stosowana w  sposób 
dość selektywny, w  tym w  oparciu o  powszechnie 
znaną postawę „bezinteresownej nieżyczliwości” 
w stosunku do potencjalnego inwestora. Co prawda 
ten ostatni przeważnie ma możliwość zaskarżania 
niekorzystnych dla siebie rozstrzygnięć (general-
nych, indywidualnych), tyle że przede wszystkim 
wymaga to czasu. Praktyka zna sytuacje, w których 
po kilku latach sporów sądy administracyjne uchylają 
zaskarżone rozstrzygnięcia i sprawa wraca do punktu 
wyjścia, czyli konieczności ponownego rozpatrzenia 
sprawy, przede wszystkim przez organ I instancji.

Ochrona złóż – martwa litera prawa?
Jedną z  kluczowych przeszkód dla inwestycji 

w zakresie górnictwa odkrywkowego jest niedowład 

systemu planowania i  zagospodarowania prze-
strzennego. Bezspornie złoża kopalin są składnika-
mi środowiska, tyle że (przeważnie) o  charakterze 
nieodnawialnym, a  nadto ich rozmieszczenie nie 
jest jednolite. Stanowi to istotne źródło konfliktów 
zarówno pomiędzy oczekiwaniami inwestora, właści-
cieli nieruchomości znajdujących się w rejonie złoża 
kopaliny, jak i władz publicznych, w tym samorządów 
gminnych. Organy tych ostatnich są wybierane przez 
przedstawicieli wspólnoty gminnej, w  skład której 
wchodzą m.in. właściciele nieruchomości. Co prawda 
od ponad 40 lat obowiązuje ustawowy nakaz ochrony 
złóż kopalin w sposób zapewniający aktualne i przy-
szłe potrzeby związane z ich wydobywaniem, tyle że 
w znacznej mierze ma on charakter martwej litery 
prawa. Wyrazem tego są miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego ignorujące wspomniane 
potrzeby, czy też wręcz zabraniające podejmowania 
działalności górniczej. Jeżeli zaś takowego planu nie 
ma (bo też sporządzenie go nie jest obowiązkowe), 
praktyka odnotowuje przypadki, w  których rada 
gminy, mając świadomość istnienia złoża kopaliny, 
obejmuje znajdujące się nad nim nieruchomości taką 
lokalną formą ochrony przyrody, której konsekwen-
cją jest zakaz wydobycia1. Prawdą jest natomiast, 
że ochrona wszystkich złóż, wszystkich kopalin, 
nie jest możliwa. Nikt zresztą nie zbilansował do-
tychczas potrzeb w  tym zakresie, a  podejmowane 
ostatnio działania zmierzające do wspomnianej 
ochrony (w tym projekt Polityki Surowcowej Państwa) 
sprowadzają się przede wszystkim do powtarzania 
zaklęć o jej potrzebie. Dodatkową przeszkodę może 
stanowić opór społeczny wobec niektórych inwesty-
cji górniczych. Zabudowa nieruchomości położonej 
nad płytko zalegającym złożem może wykluczyć jego 
wydobycie, co w praktyce oznacza, że staje się ono 
bezwartościowe. Dotyczy to także złóż stanowiących 
przedmiot własności Skarbu Państwa, który nie po-
dejmuje niemal żadnych działań zmierzających do 
wspomnianej ochrony.

Decyzja w sprawie środowiskowych 
uwarunkowań

Warto też zwrócić uwagę, że sporządzenie pla-
nu miejscowego co do zasady zależy od uznania 
rady gminy, a w konsekwencji znaczna część kraju 
nie została objęta takimi planami. W  razie braku 
wspomnianego planu ustalenie przeznaczenia nie-
ruchomości następuje przeważnie w drodze decyzji 
o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu, która nie musi respektować potrzeb zwią-
zanych z  zapewnieniem możliwości wydobywania 
kopalin.

Większość przedsięwzięć w  zakresie górnictwa 
odkrywkowego zaliczona została do kategorii mo-
gących (zawsze bądź potencjalnie) „znacząco od-
działywać na środowisko” (zob. rozporządzenie Rady 
Ministrów z  dnia 10 września 2019 r.2). W  praktyce 
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oznacza to, że elementem wniosku o  koncesję na 
wydobywanie kopalin staje się wówczas (w zasadzie 
ostateczna) decyzja w sprawie środowiskowych uwa-
runkowań3. Procedura jej uzyskiwania jest tematem 
samym dla siebie, a związana z tym praktyka dostar-
cza przykładów o charakterze niemal patologicznym, 
przede wszystkim polegających na wielokrotnym 
przekraczaniu terminów załatwienia sprawy4, czego 
przyczyny można też upatrywać w protestach spo-
łeczeństwa. Jedną z kluczowych przesłanek uzyska-
nia takiej decyzji jest natomiast określona ustawą 
relacja do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego5. Jeżeli takiego planu brak, treść stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego pozostaje wówczas bez znaczenia. 
Warto też zwrócić uwagę, że w praktyce wiele roz-
wiązań przewidzianych wspomnianymi decyzjami 
sprowadza się do bezwartościowego (i niedozwolo-
nego) powtórzenia tego, co wynika już z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, bądź zredagowana 
jest tak niejednoznacznie, że każda próba ich egze-
kwowania może generować niekończące się spory. 
Treść wspomnianej decyzji jest natomiast wiążąca 
dla przyszłej koncesji. Istota ryzyka związanego 
z uzyskaniem decyzji środowiskowej polega przede 
wszystkim na długotrwałej procedurze, którą można 
rozpocząć dopiero po zatwierdzeniu dokumentacji 
geologicznej złoża kopaliny.

Postępowanie koncesyjne
Kolejne ryzyka wiążą się z postępowaniem kon-

cesyjnym. Ich podstawową przyczyną jest wadliwy 
stan prawny, cechujący się nadregulacją, nadmiernie 
krępujący swobodę działalności gospodarczej, a jed-
nocześnie niepozwalający organom administracji 
geologicznej na efektywny nadzór nad działalno-
ścią w  zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz 
wydobywania kopalin. Odrębnym problemem bywa 
też nadmiernie rygorystyczna (pozbawiona dosta-
tecznych podstaw prawnych) praktyka niektórych 
organów administracji. Brak miejsca nie pozwala na 
rozwinięcie szczegółów. Warto też zwrócić uwagę, że 
każda koncesja musi być poprzedzona (zależnie od jej 
przedmiotu oraz miejsca wykonywania zamierzonej 
działalności) współdziałaniem (uzgodnieniem bądź 
zasięgnięciem opinii) z  co najmniej jednym innym 
organem administracji (art. 7, art. 23 pr.g.g.6). Pro-
blem jednak w tym, że tylko w przypadku stanowiska 
zajmowanego przez organ wykonawczy gminy (tj. 
wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta) ustawa 
określa (aczkolwiek niezbyt dokładnie) przesłanki 
rozstrzygnięcia. W  pozostałych sytuacjach7 nie ma 
w tym zakresie żadnej regulacji prawnej. W zasadzie 
nie ma problemu, gdy stanowisko takiego organu 
jest pozytywne. Rzecz jasna odmowa uzgodnienia 
bądź opinia negatywna mogą być przedmiotem kon-
troli instancyjnej i sądowoadministracyjnej, tyle że 
praktyka znowu zna sytuacje, w których wykazanie 

zgodności (bądź jej braku) takich stanowisk z prawem 
trwało nawet kilka lat. Powstaje zresztą pytanie, czy 
uzależnienie koncesji od stanowisk organów admini-
stracji wymienionych w art. 23 pr.g.g. jest konieczne. 
Uzyskanie koncesji nie zwalnia bowiem z obowiązków 
przewidzianych odrębnymi (w  stosunku do Prawa 
geologicznego i górniczego) przepisami (art. 30 ust. 
3 pr.g.g.). Przykładami może być chociażby uzyskanie 
zgody wodnoprawnej.

Odnosząc się do relacji związanych z  zagospo-
darowaniem przestrzennym, warto zwrócić uwagę, 
że w  razie braku planu miejscowego uzgodnienie 
koncesji na wydobywanie kopalin następuje, jeżeli 
„nie naruszy ona sposobu wykorzystywania nieru-
chomości określonego w  studium” oraz w  przepi-
sach odrębnych (art. 7 ust. 2 pr.g.g.). Wspomniane 
studium nie określa natomiast „sposobu korzystania 
z nieruchomości”, zwłaszcza że nieustannie może on, 
chociażby za sprawą decyzji w  sprawie warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu, ulegać zmia-
nom. Nie da się też wykluczyć, że pomimo uzyskania 
decyzji środowiskowej (bo z  jej punktu widzenia 
treść studium pozostaje bez znaczenia) dojdzie do 
odmowy uzgodnienia koncesji (bo byłaby ona nie-
zgodna z kryterium wskazanym we wspomnianym 
art. 7 ust. 2 pr.g.g.). Nasuwa się zresztą pytanie, 
skoro jedną z  podstaw decyzji środowiskowej jest 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
to czy celowe jest, aby w postępowaniu koncesyjnym 
ponownie badać relację zamierzonej działalności do 
wspomnianego planu.  

Z procesowego punktu widzenia wynik wspomnia-
nego współdziałania przybiera postać postanowienia 
w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyj-
nego, które podlega kontroli instancyjnej i sądowoad-
ministracyjnej (art. 106). Prawo zainicjowania takiej 
kontroli przysługuje stronie postępowania koncesyj-
nego. Najczęściej jest nią właściciel nieruchomości 
położonej w  granicach projektowanego obszaru 
górniczego, który kwestionuje możliwość wydania 
wnioskowanej decyzji, przeważnie zarzucając, że or-
gan wykonawczy gminy dokonał uzgodnienia koncesji 
w sposób niezgodny z prawem (np. w wyniku błędnej 
wykładni planu miejscowego, a w razie jego braku – 
studium). Jest oczywiste, że na rozstrzygnięcie organu 
właściwego do kontroli takiego stanowiska oraz wynik 
ewentualnej skargi sądowoadministracyjnej trzeba 
niekiedy czekać kilka lat, co w praktyce oznacza ko-
nieczność zawieszenia postępowania koncesyjnego. 
Istotę omawianych problemów najlepiej dostrzegą 
przedsiębiorcy ubiegający się o wydłużenie terminu 
koncesji, której termin obowiązywania dobiega końca. 

***
Analiza Prawa geologicznego i  górniczego do-

starcza wielu innych przykładów regulacji nieod-
powiadających szeroko rozumianemu interesowi 
publicznemu, tamujących przedsiębiorczość, 
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wprowadzających nadmierną uznaniowość, czy też 
powodujących, że organy administracji właściwe 
w sprawie nie mogą wykonywać swych kompeten-
cji nadzorczych. Potrzeba zmiany stanu prawnego 
w tym zakresie jest powszechnie znana od lat i leży 
zarówno w  interesie publicznym, jak i  jednostko-
wym. Przykładem rozwiązań o  charakterze pato-
logicznym może być nakaz przedkładania (przez 
wnioskodawców) organom administracji geologicz-
nej tych dokumentów, które albo są już w dyspozycji 
wspomnianych organów, albo nawet zostały przez 
nie wytworzone. Dziwić się zatem należy postawie 
organów państwa właściwych w omawianych spra-
wach, które będąc w pełni świadome niedostatków 
obecnego stanu prawnego nie robią nic, by dopro-
wadzić do jego zmiany. 

Innym problemem jest konieczność spełnienia 
wymagań przewidzianych odrębnymi przepisami. 
Dotyczy to np. postępowania z odpadami wydobyw-
czymi, gospodarki wodnej, rekultywacji gruntów 
oraz wielu innych zagadnień. Nawet przykładowe 
omówienie związanych z tym szczegółów wykracza 
poza ramy artykułu. Z  punktu widzenia tematu 
istotne jest natomiast, że uzyskanie decyzji (innych 
rozstrzygnięć) przewidzianych odrębnymi przepi-
sami, których spełnienie może być niezbędne do 
rozpoczęcia działalności, przeważnie bywa poprze-
dzane długotrwałymi procedurami, co również może 
skutecznie zniechęcić wielu inwestorów.

Nie jest w rezultacie tajemnicą, że jedną z konse-
kwencji tego stanu jest plaga nielegalnego górnictwa, 
czyli odkrywkowego wydobywania kopalin bez wy-
maganej koncesji bądź z  rażącym naruszeniem jej 
warunków (w tym ostatnim przypadku – najczęściej 
z przekroczeniem granic obszaru górniczego). 
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Sabina Szewczyk-Wajda: Miilux – skąd ta nazwa?
Tomasz Fedoryszyn: Nasze korzenie wywodzą się 
z Finlandii i nazwa firmy pochodzi od nazwiska wła-
ściciela – pana Miilukangasa. Miilux to firma, która 
od samego początku skupia się na bardzo wąskiej 
dziedzinie, jaką jest hartowanie stali, produkcja stali 
trudnościeralnych i stali pancernych. Właściciel ob-
rał taką strategię – specjalizacji. Dzięki temu też wy-
pracowaliśmy unikalną technologię, która wyróżnia 
nas spośród innych producentów tego typu stali oraz 
produkowanych z  niej detali (m.in. części maszyn, 
lemiesze, elementy kruszarek i przesiewaczy, itp.).

Co wyjątkowego jest w tej technologii?
Chwalimy się nią, ponieważ przekłada się ona na 

korzyści, które czerpią nasi klienci. Produkujemy stal 
trudnościeralną, własny gatunek, który charaktery-
zuje się tym, że żywotność elementów z niej wyko-
nanych po prostu się wydłuża. Dzięki temu klienci, 
którzy stosują nasze materiały i  elementy, zyskują 
podwójnie: oszczędzają na samych instalacjach, które 
pracują dłużej, ale także na ograniczeniu przestojów 
związanych z remontami, ponieważ wykonują je dużo 
rzadziej. 

W zeszłym roku zmieniliście właściciela. Co to dla 
was oznacza?

Obecnie jesteśmy częścią dużego globalnego 
koncernu, który pochodzi z Turcji. To tak naprawdę 
ogromny fundusz emerytalny, który w swoim portfo-
lio ma kilka dywizji – my przynależymy do tej ściśle 
związanej z  hutnictwem. To firma, która działa na 
rynku globalnym, zdolności produkcyjne naszego no-
wego właściciela wynoszą ok. 9,5 mln ton stali rocznie. 

Spółka Miilux Poland powstała w 2014 r w Polsce 
i na początku koncentrowała się wyłącznie na pro-
dukcji i dostawie blach trudnościeralnych w postaci 
nieprzetworzonej. Dzięki podjętym inwestycjom,  
3 lata temu firmę rozbudowano z  przeznaczeniem 

– Nasza oferta jest dobra w trudnych czasach, ponieważ zastosowanie 
rozwiązań oferowanych przez Miilux skutkuje powstawaniem 
oszczędności. Więc tym bardziej w kryzysie, gdy każdy szuka 
oszczędności, powinien postawić na nasze produkty – mówi Tomasz 
Fedoryszyn, dyrektor zarządzający Miilux Poland Sp. z o.o.

MIILUX IDEALNY  
NA KRYZYS I NIE TYLKO

FOT. 1 
Tomasz Fedoryszyn:  Jesteśmy wyjątkowi 
z powodu technologii, jaką posiadamy i to 
jako jedni z dwóch firm w Europie w zakresie 
produkcji blach i komponentów z własnych stali 
trudnościeralnych
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na prefabrykację blach i  na możliwości wytwórcze 
bezpośrednich komponentów.

Dlaczego zapadła decyzja o tej inwestycji?
Wynikała ona z kilku czynników. Rynek nasycał 

się produktami konkurencji, która oferowała gotowe 
blachy bezpośrednio z  hut. Drugi i  w  zasadzie naj-
ważniejszy powód był taki, że chcieliśmy pójść dalej 
w sprzedaż naszych rozwiązań i wdrożyć technologię, 
która nazywa się „hard from edge to edge”. Polega ona 
na tym, że przy jej zastosowaniu eliminujemy całko-
wicie strefy zmian cieplnych w materiale, co w efekcie 
końcowym znacznie wydłuża żywotność elementów 
i części maszyn. Osiągamy to poprzez całkowitą ob-
róbkę wyrobów przed procesem hartowania. Dzięki 
temu finalnie uzyskujemy element mający jednolitą 
twardość nominalną – taką, jak zadeklarowano w ka-
talogach, na całej powierzchni, w  całym przekroju 
i właśnie również na krawędziach. 

Czy mieliście ostatnio jakieś wdrożenia, którymi 
warto się pochwalić?

Wprowadzamy nowy gatunek stali, który może 
zaoferować bardzo niewielu producentów. Będzie to 
stal o nominalnej twardości 600 HB – bardzo twarda, 
jeszcze trudniej zużywająca i ścierająca się. Wiążemy 
z  tym produktem duże nadzieje. Myślę, że znajdzie 
szerokie zastosowanie w przemyśle. Oczywiście ten 
produkt będzie miał swoje ograniczenia, ponieważ ze 
stalą trudnościeralną – generalizując – jest tak, że im 
bardziej twarda, tym ma mniejsze zdolności obróbcze. 
Ale dzięki naszej technologii ten problem nas nie 
dotyczy. Jesteśmy w  stanie produkować elementy 
maszyn i urządzeń również z tego gatunku. 

Czy swoją ofertę kierujecie tylko do górnictwa od-
krywkowego?

Jesteśmy potrzebni wszędzie tam, gdzie występuje 
zużycie materiału, które dotyczy stali. W  związku 
z tym nasze rozwiązania mają zastosowania w prze-
myśle maszynowym, energetyce, recyklingu, w branży 
komunalnej, rolniczej i wszędzie tam, gdzie zużywają 
się elementy metalowe. 

Naszą ofertę kierujemy także, oprócz użytkowni-
ków końcowych, również bezpośrednio do producen-
tów maszyn. Jesteśmy poddostawcą takich marek, 
jak m.in.: Metso i  Sandvik. Nasze materiały są tam 
znane od ponad 10 lat i dzięki zastosowaniu naszych 
materiałów, wyprodukowanych w  naszej unikalnej 
technologii, firmy te mogą chwalić się najwyższą 
jakością i parametrami swoich maszyn i urządzeń.

Dostarczacie produkty do tzw. klientów końcowych?
Produkując stal trudnościeralną, dostarczamy ją 

w dwojaki sposób: pierwszy to standardowe arkusze 
handlowe blach, gdzie klient czy producent maszyn 
samodzielnie je sobie prefabrykuje i  przygotowuje 
poszczególne części do maszyn, ale także jako dosta-

N A  R Y N K U  O D  1 9 6 7  R O K U

Polska spółka Miilux Poland Sp. z o.o. powstała 
w oparciu o kapitał i doświadczenie fińskiej 
Grupy Miilukangas, która obecnie pozostaje 
jej 100% udziałowcem. Kontynuuje ona 
zapoczątkowaną w 1967 roku w Finlandii 
działalność na światowym rynku maszyn 
i urządzeń przemysłowych. Wieloletnie 
doświadczenie i stałe doskonalenie 
procesów pozwalają oferować najwyższej 
jakości stale trudnościeralne w postaci 
blach oraz innych wyrobów o własnościach 
trudnościeralnych z przeznaczeniem dla 
odbiorców krajowych oraz zagranicznych. 

FOT. 2 
Tomasz 
Fedoryszyn: 
Nasze produkty 
wytwarzamy 
w 100% 
samodzielnie 
i w większości 
z własnych 
gatunków stali
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– łyżki koparkowe i ładowarkowe. Łyżka, którą chce-
my niedługo zaprezentować, jest obecnie w trakcie 
produkcji w naszym zakładzie w Tarnowskich Górach. 
To nowość w naszej ofercie. 

Skąd pomysł na pójście akurat w tę stronę?
W tego typu produktach powinno być dużo stali 

trudno ścieralnej, czyli czegoś, co jest naszą kluczową 
kompetencją. W tym czujemy się dobrze. Stwierdzi-
liśmy, że wykorzystamy naszą mocną stronę i stwo-
rzymy gotowy produkt.

Dodatkowo jako Miilux nabyliśmy spółkę z Finlan-
dii specjalizującą się w produkcji łyżek – kupiliśmy 
technologię, wiedzę i doświadczenie, które przekła-
damy na rynek polski. Ponadto chcemy skupić się na 
łyżkach do trudnych, specjalnych zastosowań. Cały 
czas działamy zgodnie z naszą dewizą – mając glo-
balne zaplecze, działamy lokalnie, nasze rozwiązania 
traktujemy czasem jednostkowo, ale są one dobrze 
dopasowane do potrzeb klienta. 

Kolejną rzeczą, która będzie nas wyróżniać, jest 
skupienie się na dużych gabarytach oraz specjalnych 
i wymagających zastosowaniach, celowanie w takie 
produkty, których nie jest w stanie wykonać każdy 
producent.

Jak wygląda sprzedaż w tym roku? Czy koronawirus 
mocno pokrzyżował wasze plany?

Spadek naszych obrotów był zauważalny od maja. 
Jeszcze w  kwietniu, siłą rozpędu, realizowaliśmy 
wcześniejsze zamówienia. Obecnie widzimy, że od 
września mamy odbicie – rozpoczęliśmy produkcję na 
trzy zmiany. Chcemy wierzyć, że będzie to długofalowy 
trend powrotu do normalności. 

Rozmawiała Sabina Szewczyk-Wajda, redaktor 
czasopisma „Surowce i Maszyny Budowlane” 

oraz portalu www.kierunekSUROWCE.pl

wy bezpośrednio do użytkownika końcowego, czyli 
m.in. do kopalń odkrywkowych. Jesteśmy w  stanie 
przygotować gotowe do montażu części maszyn 
i urządzeń oraz inne elementy infrastruktury kopal-
nianej, również bazując na stworzonej przez własny 
dział techniczny dokumentacji istniejących urządzeń.

Rynek w Polsce będzie w najbliższym czasie trudny. 
W jaki sposób chcecie zachęcić – nie tylko kopalnie 
– do inwestowania?

Nasza oferta jest dobra w trudnych czasach, po-
nieważ zastosowanie rozwiązań oferowanych przez 
Miilux skutkuje powstawaniem oszczędności. Więc 
tym bardziej w kryzysie, gdy każdy szuka oszczędno-
ści, powinien postawić na nasze produkty.

Miilux idealny na kryzys i nie tylko?
Tak, ponieważ kryzys często jest powodem do 

pogłębionych poszukiwań i w tym czasie wpada się 
na dobre rozwiązania i  pomysły. Często pracujemy 
wspólnie z działami utrzymania ruchu u klienta, aby 
zoptymalizować poszukiwane rozwiązanie. Sztuka 
polega na tym, aby cały system maszyn czy urządzeń 
posiadał równomierny i możliwie długi czas swojej 
żywotności. Eliminacja nadmiernego zużycia oraz 
minimalizacja awarii, a  przez to skrócenie czasów 
nieproduktywnych, przynosi korzyści i  wymierne 
efekty dla naszych klientów.

Czy prócz nowego gatunku stali planujecie jeszcze 
jakieś inwestycje?

Do prowadzenia firmy mam podejście skandynaw-
skie, staram się zarządzać w sposób stabilny – może 
niezbyt dynamiczny, ale solidny. Nie rzucamy się na 
okazje, ponieważ takich nie ma. Nie wymyśliliśmy 
niczego nowego, czego nie było przed pandemią, 
ale skrupulatnie realizujemy cele założone kilka 
lat temu. Konsekwencją tego jest, że już niedługo 
zaprezentujemy gamę naszych nowych produktów  

FOT. 3 
Miilux skupia 
się na dużych 

gabarytach oraz 
specjalnych 

i wymagających 
zastosowaniach, 

którym nie są 
w stanie podołać 

inni producenci
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Technologia ta eliminuje całkowicie strefy zmian cieplnych w materiale, co znacznie 
wydłuża żywotność całych urządzeń. Uzyskujemy to poprzez całkowitą obróbkę 
wyrobów przed hartowaniem. Komponenty wykonane przez nasze Centrum 
Serwisowe zachowują nominalne parametry na całej powierzchni oraz w całym 
przekroju.

Miilux OY projektuje, produkuje i sprzedaje 
najnowocześniejsze wzmocnione łyżki koparkowe 
i ładowarkowe na rynku.

Nasze łyżki wykorzystują unikalną ochronę i maja 
solidna obudowę, co zapewnia bardzo przystępne 
koszty operacyjne.

Hard from Edge to Edge

KOMPONENTY I BLACHY 
TRUDNOSCIERALNE MIILUX 

TWARDOŚĆ NA KRAWĘDZIACH, NA WSKROŚ 
 NA CAŁEJ POWIERZCHNI!

ŁYŻKI I OSPRZĘT DO MASZYN CIĘŻKICH

Z naszych blach produkujemy:
* robocze elementy koparek i ładowarek, 
* wykładziny przenośników górniczych, 
* płyty boczne kruszarek, 
* sita, 
* czerpaki oraz ostrza, 
* elementy oraz kompletne łyżki koparkowe 
 i ładowarkowe,

* kliny, płyty policzkowe i inne części kruszarek,
* lemiesze,
* naczepy, rynny przenośnikowe do transportu
 kamienia i żwiru,
* panele osłonowe,
* inne według wymagań klienta.

Zastosowanie

Produkty Miilux – Technologia „Hard from Edge to Edge”

Hutnicza 5-9
42-600 Tarnowskie Góry

biuro@miilux.pl 
Tel.: +48 32 777 39 32
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INTELIGENTNE OPONY 
ContiEarth™ DO ZASTOSOWAŃ 
W ROBOTACH ZIEMNYCH

Continental Opony Polska Sp. z o.o.

Koncern Continental wprowadził na rynek ogumienie ContiEarth™, aby 
sprostać indywidualnym potrzebom klientów z branży budowlanej 
i wydobywczej. Każdy model opony z tej serii został zaprojektowany z myślą 
o pracy konkretnego typu pojazdu i z uwzględnieniem wymagań technicznych 
danej maszyny. Wszystkie opony są wyposażone w fabrycznie zamontowane 
czujniki, które stale monitorują ciśnienie i temperaturę opony, przekazując 
informacje w czasie rzeczywistym do systemu ContiPressureCheck™.
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Continental Opony Polska Sp. z o.o.
– Opony do zadań specjalnych Continental 

są opracowane z  myślą o  zadaniach i  wymogach 
różnego typu maszyn. Jako lider technologiczny 
i  producent opon premium dążymy do optyma-
lizacji żywotności ogumienia, dlatego oferujemy 
naszym klientom inteligentne opony ContiEarth™, 
fabrycznie wyposażone w  czujniki monitorujące 
ciśnienie powietrza oraz temperaturę w oponach. 
Sensory zamontowane wewnątrz opon przekazują 
dokładne dane w  czasie rzeczywistym do syste-
mu ContiPressureCheck™. System ten pozwala 
zwizualizować pozyskane informacje na ekranie 
ręcznego elektronicznego miernika ciśnienia lub na 
wyświetlaczu w kabinie kierowcy – mówi Bartłomiej 
Gawron, Key Account Manager w Continental Opony 
Polska. – Inteligentne monitorowanie opon do za-
stosowań w robotach ziemnych ContiEarth™ pozwa-

la ograniczyć liczbę awarii i przestojów związanych 
z  ogumieniem, co przekłada się na zwiększenie 
wydajności pojazdów – dodaje Bartłomiej Gawron. 

Do wozideł przegubowych i ładowarek: 
Continental EM-Master 

Wozidła przegubowe i ładowarki są wykorzysty-
wane do transportowania dużych ilości materiałów 
sypkich lub kruszyw w ekstremalnych warunkach, 
począwszy od miękkiej i błotnistej gleby, przez żwir 
aż do skalistego terenu na placach budowy lub te-
renach wydobywczych. Wytrzymałość, doskonała 
trakcja oraz odporność na powstawanie uszkodzeń 
oraz ciepła podczas pracy są niezbędne do działania 
ogumienia w tak skrajnych warunkach. 

Opony EM-Master firmy Continental są dostoso-
wane do potrzeb placów budowy i kopalń, w których 
używane są wozidła przegubowe i ładowarki kołowe. 
Opona EM-Master E3/L3 ma powiększony odstęp 
między blokami bieżnika dla łatwiejszego samo-
oczyszczania i lepszej trakcji oraz sprawnego manew-
rowania na miękkim i błotnistym podłożu. Otwarta 
konstrukcja wzoru bieżnika zapewnia mniejsze na-
grzewanie się opony. W porównaniu do modelu E3/L3, 
model EM-Master E4/L4 ma większe bloki i zmniej-
szone odstępy pomiędzy nimi. Dzięki temu karkas 
opony jest lepiej chroniony i ma dobrą odporność na 
przecięcia, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia, a tym 
samym przestoju. Mniejszy rozstaw bloków bieżnika 
o  pięciokrawędziowej konstrukcji zapewnia dobrą 
trakcję nawet na twardych i skalistych nawierzch-
niach. Ze względu na wysoką odporność na zużycie, 
opona EM-Master E4/L4 zapewnia długie przebiegi.

Opony Continental EM-Master w wariantach E3/
L3 i E4/L4 są dostępne m.in. jako fabryczny montaż 
w renomowanych ładowarkach kołowych niemiec-
kiej marki Liebherr oraz w cenionych ładowarkach 
japońskiej firmy Komatsu serii Dash 8, do stosowania 
w różnych warunkach gruntowych.

Do wozideł sztywnoramowych: Continental 
RDT-Master 

Opony Continental RDT-Master przeznaczone są 
do pojazdów sztywnoramowych, które transportują 
ciężkie ładunki na długich dystansach i w trudnym 

terenie. W  tak wymagających warunkach muszą 
zapewniać wysoką stabilność i  dobrą trakcję 
nawet przy dużych prędkościach i są wyjątkowo 
odporne na uszkodzenia mechaniczne. Specjalny 
wzór bieżnika o dużej głębokości oraz szerokim 
i  płaskim profilu gwarantuje dużą ładowność 
i odporność na przecięcia. Ustawione pod ką-
tem krawędzie klocka bieżnika oraz otwarty 
bark zwiększają stabilność opony, co skut-
kuje lepszym prowadzeniem i  maksymalną 
przyczepnością. Otwarty wzór bieżnika opon 
RDT-Master ułatwia ich samooczyszczanie.BARTŁOMIEJ GAWRON 

Key Account Manager 
w Continental Opony Polska

Artykuł sponsorowany
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OCZYSZCZANIE KRUSZYW 
Z FRAKCJI LEKKIEJ 
W SEPARATORZE

Celem artykułu jest charakterystyka pracy innowacyjnego układu 
technologicznego, służącego do produkcji i uszlachetniania kruszyw 
mineralnych. W ramach badań przetestowano proces uszlachetniania 
kruszywa chalcedonitowego o uziarnieniu 2-4 mm, 2-8 mm i 8-16 mm 
rozdzielonego na frakcje z ziarnami foremnymi i nieforemnymi w specjalnie 
skonstruowanym i zabudowanym w laboratorium separatorze frakcji lekkiej 
– SEL, wytworzonym przez HTS Gliwice w ramach projektu Formator Plus. 

Tomasz Gawenda, Agnieszka Surowiak, Agata Stempkowska, Aldona Krawczykowska 
Katedra Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
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Uszlachetnianie kruszyw mineralnych ma na 
celu podniesienie ich cech jakościowych, aby 
spełniały określone normy albo wymagania 

dla konkretnego przeznaczenia. Proces ten ma 
szczególne znaczenie zwłaszcza dla kruszyw żwi-
rowych, łamanych ze skał węglanowych lub innych 
kruszyw, a także odpadów (np. budowlanych), które 
mogą być nieodpowiedniej jakości z uwagi na dużą 
niejednorodność pod względem wytrzymałości, na-
siąkliwości, porowatości, zawartości zanieczyszczeń 
i kształtu ziarn. Dla osiągnięcia tego celu stosuje się 
różne metody uszlachetniania, które dzielą się na 
następujące grupy (Grzelak 1973, 1975, 1995):
• uszlachetnianie w oparciu o wykorzystanie róż-

nic w  gęstościach pozornych ziarn wadliwych 
(zwietrzałych) i prawidłowych;

• uszlachetnianie w oparciu o wykorzystanie róż-
nic właściwości wytrzymałościowych poszcze-
gólnych ziarn;

• uszlachetnianie w  oparciu o  wykorzystanie 
różnic we współczynnikach sprężystości i tarcia 
poszczególnych ziarn;

• uszlachetnianie w  oparciu o  wykorzystanie 
różnic w kształcie ziarn, według opatentowanej 
innowacyjnej metody (patent nr PL 233689 B1), 
polegającej na selektywnym odsiewaniu ziaren 
nieforemnych (płaskich, wydłużonych) w  wą-
skich klasach ziarnowych w  przesiewaczach 
ustawionych ze sobą posobnie i ponownym ich 
rozdrabnianiu w układzie zamkniętym z kruszar-
ką (Gawenda 2014, Gawenda 2015a,b,c);

• uszlachetnianie w  oparciu o  wykorzystanie 
różnic w kształcie ziarn oraz ich gęstości i pły-
walności w ośrodku wodnym, wg opatentowanej 
innowacyjnej metody „Układ urządzeń do pro-
dukcji kruszyw oraz sposób produkcji kruszyw” 
(patent nr 233318 B1).
Najbardziej rozpowszechnione w  przeróbce 

kruszyw są dwie pierwsze metody, powiązane za-
zwyczaj z  procesami rozdrabniania, klasyfikacji, 
wzbogacania i płukania. Dlatego niekiedy przyjmuje 
się, że szeroko zakrojone procesy uszlachetniania 
występują jednocześnie np. w kruszarkach udaro-
wych (oczyszczanie kruszyw na sucho z surowców 
ilastych i  organicznych) (Mazela 1998), klasyfika-
torach hydraulicznych i  osadzarkach (usuwanie 
ziaren zwietrzałych o  mniejszych gęstościach czy 
różnych prędkościach opadania) (Osoba 2007), 
a  także w  maszynach płuczących machanicznych 
i  wysokociśnienieniowych (Saramak i  in. 2020). 
Dotyczy to zwłaszcza kruszyw żwirowych, szcze-
gólnie pochodzenia polodowcowego, posiadających 
w ziarnach otoczkę ilastą, która w procesie płukania 
i dokruszania zostaje usunięta. 

Grawitacyjne wzbogacanie w  osadzarkach jest 
prostą metodą separacji wykorzystywaną do roz-
działu różnorodnych surowców mineralnych i odpa-
dów. Metoda ta jest szczególnie wydajna i efektywna 

w  przypadku separacji materiałów o  stosunkowo 
dużej różnicy gęstości, jak w  przypadku rozdziału 
węgla od skały płonnej. Jest także metodą o dosyć 
małym negatywnym wpływie na środowisko natu-
ralne oraz wysokiej efektywności ekonomicznej, 
przez co staje się perspektywiczną metodą rozdziału 
(Marx i in.1999). 

Sam proces wzbogacania w osadzarce przebiega 
w  wyniku rozdziału nadawy na frakcje o  różnych 
gęstościach. Odbywa się w  powietrzu, wodzie lub 
innym ośrodku ciekłym, lżejszym od składników 
wzbogacanego materiału. Materiały o różnych gę-
stościach charakteryzują się różnymi prędkościami 
opadania w danym ośrodku, w którym wytwarzany 
jest jego pionowy ruch pulsacyjny przepływu ośrod-
ka (Stępiński 1969). 

Wskutek przeprowadzenia operacji rozdziału, 
po pewnym czasie utworzy się na sicie warstwa ma-
teriału rozdzielonego na frakcje według prędkości 
opadania ziaren. Jeżeli materiał jest jednorodny 
pod względem rozkładu cech geometrycznych, to 
warstwa najniższa (dolna) będzie zawierać ziarna 
o największej gęstości (większej prędkości opada-
nia), a warstwa najwyższa (górna) – ziarna najlżejsze 
(najmniejsza prędkość opadania). Po zakończonym 
procesie separacji niejednorodnej nadawy w  osa-
dzarce uzyskuje się frakcje produktu o  większej 
jednorodności pod względem gęstości, a  przez to 
i wyższej wartości handlowej. Jeżeli w nadawie za-
warte są zanieczyszczenia lekkie (korzenie, liście, 
węgiel, bursztyn), to również one znajdą się w war-
stwie górnej osadzarki.

Na dokładność procesu rozdziału wpływa szereg 
czynników: skład granulometryczny i  densyme-
tryczny nadawy, wydajność, warunki hydrodyna-
miczne, ilość podawanej wody dolnej, rozwiązania 
konstrukcyjne (np. sposób odbierania produktu 
ciężkiego) itp. Najistotniejszym parametrem de-
terminującym efektywność rozdziału nadawy 
w  osadzarce jest skład densymetryczny nadawy. 
W momencie, gdy zawartość frakcji o większej gę-
stości jest większa niż przepustowość urządzenia, 
część tego produktu trafia do produktu lekkiego, 
przez co pogarsza się efektywność rozdziału. Za 
minimalny wymiar ziarna, który można kierować 
do osadzarki, należy uznać taką wartość, poniżej 
której efektywność wzbogacania innymi sposobami 
będzie większa (Gawenda i  in. 2019; Surowiak i  in. 
2020, Stępiński 1969).

Cel badań
Celem badań była ocena efektywności uszla-

chetniania kruszyw chalcedonitowych w wybranych 
klasach ziarnowych i  parametrach pracy separa-
tora w  innowacyjnym układzie technologicznym, 
służącym do produkcji kruszyw foremnych i oczysz-
czania kruszyw mineralnych z zanieczyszczeń lek-
kich organicznych, takich jak cząstki drewna i węgla. 
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Koncepcja rozwiązania układu technologicznego 
oparta jest na wynalazku pt. „Układ urządzeń do 
produkcji kruszyw oraz sposób produkcji kruszyw” 
(patent nr 233318 B1). 

Opis innowacyjnego układu i metodyka badań
Wynalazek „Układ urządzeń do produkcji kruszyw 

oraz sposób produkcji kruszyw” zaprezentowany na 
rysunku 1 bazuje na rozwiązaniach technologicznych 
służących do produkcji (rozdrabniania i klasyfikacji) 
kruszyw foremnych i  nieforemnych, które także 
są wynalazkami (PL-231748B1 i PL-231748B1) oraz na 
uszlachetnieniu kruszyw z wykorzystaniem separa-
torów (osadzarek). Za pomocą tych rozwiązań można 
oddzielnie wyprodukować cztery rodzaje kruszywa 
o dowolnym zakresie uziarnienia, tj. kruszywa fo-
remne (kubiczne) oraz nieforemne (niekubiczne) 
o małej i wysokiej gęstości, albo kruszywa foremne 
i nieforemne wolne od zanieczyszczeń lekkich.

Sposób produkcji kruszyw pokazany na rysunku 
1 ma na celu rozdrobnienie w kruszarce (nr 1) i roz-
klasyfikowanie kruszyw na wąskie klasy ziarnowe 
w  przesiewaczu (nr 2), a  następnie poddanie dal-
szemu procesowi separacji w przesiewaczu (nr 3) na 
sitach szczelinowych, tak aby uzyskać osobno ziarna 
foremne i nieforemne (kierując je do zbiorników nr 

4 i 5), z których metodą grawitacyjną (np. w osadzar-
kach pulsacyjnych, osadzarkach powietrznych lub 
powietrznych stołach koncentracyjnych) (nr 6 i 7), 
zostaną odseparowane ziarna lżejsze od cięższych. 

Istotą wydzielania wąskich klas ziarnowych jest 
wyeliminowanie ziarn równoopadających przed 
procesem separacji, które będą miały negatywny 
wpływ na ostrość rozdziału ziarn w osadzarce pod 
względem gęstości. Taki układ do produkcji kruszyw 
wysokojakościowych pod względem kubiczności, 
czystości od zanieczyszczeń lekkich i  wadliwych 
(zwietrzałych, porowatych) ziaren nazwano For-
matorem plus.

Głównym urządzeniem do uszlachetniania kru-
szyw jest prototyp opracowany przez firmę HTS Gli-
wice w skali ćwierćtechnicznej – separator do frakcji 
lekkiej (SEL), którego widok pokazuje rysunek 2. 

Stanowisko badawcze pokazane na rysunku 3 
składa się z separatora, który jest maszyną wykorzy-
stującą wodę jako czynnik roboczy do oczyszczania 
kruszywa z  zanieczyszczeń – głównie organicz-
nych. Materiał zanieczyszczony wpada do maszyny 
napełnionej wodą, w  której wytworzony jest ruch 
falowy wody. W wyniku falowania zanieczyszczenia 
są wymywane i pływają na powierzchni wody, a na-
stępnie są odprowadzane przez pierwszy próg prze-

RYS. 1 
Schemat układu 

technologicznego 
do produkcji 

kruszyw 
o zróżnicowanych 

właściwościach 
fizyczno-

-mechanicznych 
wg koncepcji 

patentu nr 233318 
B1
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lewowy wraz z wodą wylotem bocznym z maszyny. 
Oczyszczony materiał wydostaje się wraz z wodą od 
czoła maszyny przez drugi próg przelewowy. Zanie-
czyszczenia piaskowe opadają i  są odprowadzane 
w sposób ciągły rurkami od dołu maszyny. Stopień 
oczyszczenia kruszywa jest zmienny i  zależy od 
ilości użytej wody oraz od stopnia zanieczyszczenia 
kruszywa. 

Ruch falowy wody jest wywoływany za pomocą 
mechanizmu korbowego o zmiennym wykorbieniu, 
który jest napędzany przekładnią wraz silnikiem 
elektrycznym o mocy 4 kW. Zmiana skoku jest re-
alizowana przez zmianę wykorbienia mechanizmu 
w zakresie od 50 mm do 1400 mm, a zmiana często-
tliwości pulsacji skoku przez zmianę obrotów silnika 
elektrycznego za pomocą przemiennika częstotli-
wości w zakresie od około 60 do 90 cykli/minutę. 
Separator posiada 4 sita poliuretanowe o szczelinach 
2 mm, których łączna długość wynosi 1160 mm, 
a szerokość 150 mm, tworząc powierzchnię roboczą 
łoża 0,174 m2. Maksymalna wydajność urządzenia 
dochodzi do 2,750 Mg/godzinę, a  maksymalne za-
potrzebowanie wody do 5,5 m3/godzinę. System od-
biorczy produktów wyposażony jest w dwa zbiorniki 
na wodę, który wcześniej oddziela od wody produkty 
frakcji ciężkiej (kruszywa) na sicie i frakcji lekkiej 
(zanieczyszczenia organiczne) na filtrze workowym, 
i woda gromadzona jest w zbiornikach, a następnie 
pompowana do głównych zbiorników zasilających. 
W ten sposób przepływ wody przez maszynę stano-
wi układ zamknięty, co znacznie ogranicza zużycie 
wody i eliminuje wydostawanie jej się spoza układu.

Przeprowadzone badania laboratoryjne obej-
mowały wstępne przygotowanie kruszyw poprzez 
rozdrabnianie chalcedonitu w  kruszarce szczę-
kowej w  układzie zamkniętym, a  następnie wy-
dzielenie wąskich klas ziarnowych 2,0-4,0; 4,0-6,3; 
6,3-8,0; 8,0-10,0; 10,0-12,0; 12,0-14,0; 14,0-16,0 mm 
na przesiewaczu wibracyjnym dwupokładowym. 
Wąskie frakcje zostały rozdzielone na kolejnym 
przesiewaczu na ziarna foremne i nieforemne przy 
odpowiednio dobranych sitach szczelinowych. Czyn-
ności postępowania z produkcją kruszyw foremnych 
w szerszym zakresie zostały opisane w literaturze 
(Gawenda, Lubaczewska 2019; Gawenda 2015a i b). 
W  ten sposób z  wydzielonych kruszyw o  wąskich 
frakcjach do badań wytypowano klasy 2-4 mm 
osobno o ziarnach foremnych (ZF) i nieforemnych 

(ZN) oraz mieszaninę tych ziaren w udziale po 50% 
nazwaną nadawą. Przygotowano również klasy 
drobną i grubszą w szerszym zakresie uziarnienia, 
czyli 2-8 mm i  8-16 mm złożone z  wąskich frakcji 
również z rozdzieleniem na ZF i ZN oraz zmieszane 
po 50% udziale ZF i ZN (nazwane nadawą). Następnie 
surowce te przed testami zostały zanieczyszczone 
frakcją lekką w  postaci zrębków korzeni drewna 
i węgla w ilości 2%. Badania zostały przeprowadzone 
w zakresie wybranych różnych parametrów przed-
stawionych w tabeli 1. 

RYS. 2 
Separator 
zanieczyszczeń 
lekkich (SEL) 
opracowany przez 
HTS Gliwice

FOT. 1 
Widok stanowiska 
badawczego SEL 
w KIŚ AGH Kraków

(źródło: zasoby 
autorów)

TAB. 1
 Zakres wybranych 
wartości 
parametrów 
wykorzystanych 
podczas testów 
w SEL

Parametr Wartość

Przepływ wody [l/s] 1,3; 1,8; 2,1

Pulsacja [1/min] 60; 70; 80; 90

Skok miechów [mm] 50, 80

Wysokość progu 1 frakcji lekkiej [mm] 150

Wysokość progu 2 frakcji ciężkiej [mm] 135; 165; 180

Udział zanieczyszczeń w nadawie [%] 2

Udział zanieczyszczeń w produktach [%] 0,01-0,89 (1,36)

Wydajność [kg/h] 126-534

Na fot. 2 pokazano widok na łoże robocze sepa-
ratora. Doświadczenia uszlachetniania kruszywa 
w  SEL prowadzono przy stałym nastawie odbioru 
frakcji lekkiej (nr 1) 15 cm oraz różnych nastawach 
progu odbioru frakcji ciężkiej (nr 2): niski próg równy 
13,5 cm oraz wysoki próg – 16,5 i 18 cm, co obrazuje 
fot. 3. Przepływ wody ustalono na poziomie 1,3; 1,8 
i  2,1 l/s, a  częstotliwość pulsacji wynosiła 60, 70, 
80 i 90 cykli/min. Skok pulsacji miechów dobrano 
odpowiednio równą 5 i 8 cm. Po ustaleniu warun-
ków przepływu wody i  nadawy oraz ustabilizowa-
niu pracy separatora pobierano reprezentatywne 
próbki kruszywa w czasie 10 s. Następnie zlewano 
i  ważono wodę z  zanieczyszczeniami pozostałymi 
w  kruszywie, suszono i  ponownie ważono kruszy-
wo i zanieczyszczenia dla ustalenia procentowego 
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udziału zanieczyszczeń w oczyszczonym kruszywie. 
Na fot. 4-6 pokazano proces separacji w  SEL oraz 
pobrane próbki kruszywa. Zaprezentowane wyniki 
doświadczeń w  niniejszym artykule nie obejmują 
wszystkich eksperymentów, które zostały wykonane 
w ramach opróbowania separatora SEL. 

Wyniki badań i analiza
Dokładność procesu rozdziału w  pulsującym 

strumieniu ośrodka zależy od wielu czynników, 
między innymi od: składu granulometrycznego oraz 
densymetrycznego nadawy, ilości nadawy podawa-
nej do osadzarki, warunków hydrodynamicznych, 
czyli reżimu pulsacji, ilości podawanej wody dolnej, 
rozwiązań konstrukcyjnych maszyny, takich jak 
sposób odprowadzania produktu ciężkiego i inne.

Rezultat separacji i stopień oczyszczenia kruszy-
wa z  zanieczyszczeń organicznych zależy głównie 
od pewnych parametrów eksploatacyjnych, które 
mogą być regulowane w celu osiągnięcia najkorzyst-
niejszego efektu procesu separacji. Podstawowym 
parametrem procesu uszlachetniania jest natężenie 
przepływu nadawy, czyli ilość masy materiału jaka 
przepływa przez urządzenie w określonym czasie. 
Wiąże się to także z  obciążeniem jednostkowym 
separatora – czyli masą materiału przypadającą 
na jednostkę powierzchni roboczej. Wartości tego 
obciążenia powinny wahać się w granicach 2-35 t/
(m2*h). Wzrost obciążenia jednostkowego powoduje 
spadek skuteczności rozdziału i wzrost rozprosze-
nia prawdopodobnego i  imperfekcji, których jak 
najmniejsza wartość świadczy o  dokładniejszym 
rozdziale ziaren mineralnych. 

W ocenie przeprowadzonych testów przeanali-
zowano wpływ wybranych czynników związanych 
z właściwościami nadawy (wielkość, kształt i rodzaj 
ziaren), parametrami hydrodynamicznymi pracy 
separatora (wydatek przepływu wody, częstotliwość 
i  amplituda (skok) pulsacji) oraz konstrukcji ma-
szyny (ustawienie wysokości progu odbioru frakcji 
ciężkiej) na efekt oczyszczenia kruszywa z  zanie-
czyszczeń organicznych (Surowiak i in. 2020; Marx 
i in.1999; Stępiński 1969). 

Wpływ wielkości i kształtu ziaren na 
dokładność oczyszczenia kruszywa 
z zanieczyszczeń

Na rysunku 3 przedstawiono zależności udziału 
zanieczyszczeń w kruszywie chalcedonitowym po 
separacji w SEL, czyli w produkcie ciężkim, w za-
leżności od uziarnienia dla ziaren foremnych, nie-
foremnych i nadawy (ziarna foremne i nieforemne 
po 50% udziału). Z zależności tych wynika, że ziarna 
foremne chalcedonitu o  szerszym uziarnieniu 
2,0-8,0 mm zawierały więcej zanieczyszczeń, tj. 
powyżej 0,3% po separacji – rys. 9a i 9b w porów-
naniu z ziarnami drobnymi o wielkości 2,0-4,0 mm 
i dużymi 8,0-16,0 mm dla przepływu całkowitego 

Próg nr 1Próg nr 2

FOT. 2 
Łoże robocze 

separatora 
wypełnione 

nadawą  
– chalcedonit

(źródło: zasoby 
autorów)

FOT. 3 
Ułożenie progów 

odbioru frakcji 
lekkiej nr 1 

i ciężkiej nr 2

(źródło: zasoby 
autorów)

FOT. 4 
SEL w trakcie pracy 

(odbiór frakcji 
lekkiej)

(źródło: zasoby 
autorów)
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wody w separatorze równym 1,8 i 2,1 l/s. Ziarna nie-
foremne klasy drobnej 2,0-4,0 mm charakteryzo-
wały się po oczyszczeniu bardzo wysoką czystością, 
bo zanieczyszczenia organiczne stanowiły niewiele 
ok. 0,05% dla obydwu analizowanych wartości prze-
pływu wody i wszystkich wartości pulsacji – rys. 9c 
i 9d. Zaznaczyć należy, że doświadczenia dla klasy 
2,0-8,0 mm wykonywano dla niższego progu odbio-
ru produktu ciężkiego równego 13,5 cm. Dla ziaren 
nieforemnych w klasie szerszej i grubej 8,0-16,0 mm 
zaobserwowano wyższe zawartości zanieczyszczeń 
w chalcedonicie po oczyszczeniu, powyżej 0,35% dla 
wyższego przepływu wody 2,1 l/s. W przypadku niż-
szego przepływu wody na poziomie 1,8 l/s tylko dla 
pulsacji równej 60 cykli/min zawartość zanieczysz-
czeń jest najwyższa 0,13% – rys. 9c. W pozostałych 
przypadkach zawartość zanieczyszczeń jest niska 
odpowiednio dla 70, 80 i 90 cykli/min. 

Dla ziaren nadawy składającej się z  ziaren 
foremnych i  nieforemnych klasy 2,0-4,0 mm za-
wartość zanieczyszczeń jest bardzo mała i wynosi 
poniżej 0,03% we wszystkich przypadkach. Dla zia-
ren nadawy w klasie 8,0-16,0 mm udział zanieczysz-
czeń w produkcie ciężkim utrzymuje się podobnie 
na niskim poziomie, dla warunków 60 cykli/min 
i przepływie wody 1,8 l/s przyjmuje wyższą wartość 
0,09% - rys. 9e i 9f. 

Wpływ natężenia przepływu wody do 
separatora i wysokości progu odbioru produktu 
ciężkiego na dokładność oczyszczenia kruszywa 
z zanieczyszczeń

Stały dopływ wody transportowej i wody dolnej 
dodawanej do komory tłokowej separatora frakcji 
lekkiej (SEL) zapewnia ruch postępowy oczyszcza-
nego materiału. W wyniku działania wody dolnej 
następuje energiczniejsze rozluźnienie warstwy 
materiału na sicie w  czasie fazy ruchu ku górze 
oraz skrócenie czasu opadania ziaren w fazie ruchu 
w dół. Woda dolna powoduje zwiększenie ogólnej 
prędkości wody w fazie wznoszenia się i przedłu-
żenie czasu trwania tej fazy oraz zmniejszenie 
prędkości i skrócenie czasu trwania fazy opadania. 
Woda dolna oprócz tego ułatwia przepływ warstw 
lżejszych ziaren w kierunku poziomym do komory 
odbioru produktu lekkiego (Surowiak i in. 2020). 

Na rysunkach 4-9 zestawiono wpływ natężenia 
przepływu wody do separatora na udział zanie-
czyszczeń w  produkcie finalnym dla wysokości 
ustawienia progu odbioru produktu ciężkiego 
odpowiednio 13,5 i 16,5 mm. 

Dla ziaren foremnych 8,0-16,0 mm, pokazanych 
na rysunku 10, najwyższe wartości zawartości za-
nieczyszczeń w kruszywie zaobserwowano w przy-
padku maksymalnego przepływu wody 2,1 l/s oraz 
najniższego ustawienia progu odbioru kruszywa 13,5 
cm. W takich warunkach hydrodynamicznych pracy 
separatora dla uzyskania jak najczystszego produk-

tu finalnego najkorzystniej jest pracować przy dużej 
częstotliwości pulsacji – 90 cykli na minutę.

Ziarna nieforemne lepiej są oczyszczane przy 
wyższym ustawieniu progu odbioru kruszywa rów-
nym 16,5 cm dla obydwu nastaw natężenia prze-
pływu wody. Zawartość zanieczyszczeń jest w tych 
produktach niska, poniżej 0,15% we wszystkich 
zakresach pulsacji (rys. 5), a  nawet w  niektórych 
przypadkach poniżej 0,05%. 

Dla nadawy chalcedonitu (ZF i ZN po 50%) w kla-
sie ziarnowej 8,0-16,0 mm korzystniej jest pracować 
przy wyższym progu równym 16,5 cm (rys. 6), zmiana 
natężenia przepływu wody z 1,8 na 2,1 l/s nie wpływa 

FOT. 5 
Odbiór produktu 
ciężkiego 
– kruszywa

(źródło: zasoby 
autorów)

FOT. 6 
Produkty separacji 
w separatorze SEL

(źródło: zasoby 
autorów)
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a)

c)

e)

b)

d)

f)

RYS. 3 
Zależność 

wpływu wielkości 
i  kształtu 

ziaren na udział 
zanieczyszczeń 

w produkcie 
oczyszczonym

znacząco na zawartość zanieczyszczeń w oczyszczo-
nym kruszywie.

Wpływ skoku i częstotliwości pulsacji na 
efekty oczyszczania kruszywa z zanieczyszczeń 
organicznych

Pulsacyjny ruch wody w  separatorze z  pulsu-
jącym łożem powinien być odpowiednio dobrany, 
w taki sposób, aby ziarna opadły w momencie ruchu 
wody w  dół. Cykl pulsacji może być symetryczny, 
wtedy czas wynoszenia i  opadania wody wraz 
z materiałem ziarnowym są sobie równe, lub asy-
metryczny, kiedy czasy te są różne. Kształt charak-
terystyki pulsacji wody poprzez odpowiedni dobór 
częstotliwości pulsacji wody ma znaczący wpływ na 
przebieg procesu rozdziału i możliwość sterowania 
procesem. Dla potrzeb tych testów badano wpływ 

skoku i częstotliwości pulsacji na efekt oczyszczenia 
kruszywa z zanieczyszczeń organicznych. 

Na rysunkach 7-9 pokazano wpływ częstotliwości 
pulsacji na udział zanieczyszczeń w oczyszczonym 
kruszywie chalcedonitu klasy drobnej 2,0-4,0 mm 
w  zależności od natężenia przepływu wody w  se-
paratorze. Próg odbioru produktu ciężkiego w  do-
świadczeniach wykonywanych dla tej klasy ziarnowej 
ustawiony był na poziomie 18 cm, a  skok pulsacji 
wynosił 5 cm. Łatwo zauważyć, że zarówno ziarna 
foremne, nieforemne, jak i mieszanina foremnych 
i nieforemnych, czyli nadawa, oczyszczają się bardzo 
dobrze właściwe we wszystkich zakresach częstotli-
wości pulsacji i natężenia przepływu wody. Jedynie 
dla produktów oczyszczania ziaren nieforemnych 
zawartość zanieczyszczeń jest podwyższona po-
nad 0,5% w zakresie częstotliwości pulsacji 60 i 70 



Surowce i Maszyny Budowlane   4/2020   71   

M A S Z Y N Y  I  U R Z Ą D Z E N I A

cykli/minutę dla maksymalnego przepływu wody. 
W przypadku minimalnego przepływu wody (1,3 l/s) 
zawartość zanieczyszczeń jest bardzo mała, a nawet 
zerowa dla tych ziaren klasy drobnej 2,0-4,0 mm. Czy-
li można stwierdzić, że dla ziaren najdrobniejszych 
z przedziału uziarnienia, kierowanych do oczyszcza-
nia w separatorze SEL, korzystne jest przygotowanie 
w procesie klasyfikacji ziaren wg kształtów na forem-
ne i nieforemne, co później pozwala bardzo dokładnie 
je oczyścić przy zmniejszonym zużyciu wody. 

Na rysunkach 10-12 pokazano efekty uszlachet-
niania ziaren grubszych w szerszych klasach, które 
również oczyszczają się z bardzo dobrym rezultatem. 
Jedynie zawartość zanieczyszczeń w produkcie tylko 
w jednym przypadku przekroczyła 0,5% dla ziaren 
nadawy przy pulsacji równej 60 cykli/minutę – rys. 
12. Dla ziaren grubych korzystniej jest pracować 
przy wyższym progu odbioru produktu ciężkiego, 
tj. kruszywa, przepływ wody może być zredukowany 
do 1,8 l/s. 

***
Zastosowanie operacji wzbogacania w osadzar-

kach osobno dla ziaren foremnych i nieforemnych 
stwarza możliwość uzyskiwania kruszywa o polep-
szonych cechach jakościowych oraz o jednorodnym 
kształcie ziaren. Analizowany proces uszlachet-
niania kruszyw w  separatorze frakcji lekkiej za-
wiera operacje klasyfikacji ziaren na wąskie klasy 
ziarnowe, procesy wydzielania ziaren foremnych 
i nieforemnych oraz procesy oczyszczania z frakcji 
lekkiej (organicznej).

Analizując wyniki procesu przebadanych kru-
szyw, należy stwierdzić, że za pomocą odpowied-
niego wcześniejszego przygotowania kruszyw 
w  wąskich klasach ziarnowych i  rozdziału ich na 
ziarna foremne i  nieforemne, oraz sterując pro-
cesem rozdziału w  SEL poprzez dobór odpowied-
nich parametrów (skok, częstotliwość, natężenie 
przepływu wody), można uzyskać wysoką czystość 
kruszyw, redukując zawartość zanieczyszczeń z 2% 
praktycznie do 0%. 

Badając wpływ wielkości i  kształtu ziaren na 
dokładność oczyszczenia kruszywa z  zanieczysz-
czeń, można wyciągnąć wniosek, że korzystniej 
jest rozdzielać ziarna pod względem kształtu jak 
również sprowadzając frakcje do węższego zakresu 
uziarnienia. 

Wyższe ustawienie progu odbioru produktu 
oczyszczonego daje lepsze efekty w aspekcie usu-
wania zanieczyszczeń organicznych z kruszywa dla 
szerokiej klasy ziarnowej 2,0-16,0 mm. Natomiast 
w przypadku węższej klasy 2,0-8,0 mm ziaren drob-
nych korzystniej jest prowadzić proces przy usta-
wieniach niskiego natężenia przepływu wody i przy 
niskim progu odbioru kruszywa. Tutaj oprócz bardzo 
niskiej zawartości zanieczyszczeń, korzyścią jest 
również ograniczenie przepływu wody przez układ.

RYS. 4 
Wpływ natężenia 
przepływu wody do 
separatora na ilość 
zanieczyszczeń 
w kruszywie

RYS. 5 
Wpływ natężenia 
przepływu wody do 
separatora na ilość 
zanieczyszczeń 
w kruszywie

RYS. 6 
Wpływ natężenia 
przepływu wody do 
separatora na ilość 
zanieczyszczeń w 
kruszywie

RYS. 7 
Chalcedonit, klasa 
2,0-4,0 mm, skok 5 
cm, ziarna foremne

RYS. 8 
Chalcedonit, 
klasa 2,0-4,0 mm, 
skok 5 cm, ziarna 
nieforemne
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produktu uzyskuje się przy niższym skoku pulsacji 
równym 5 cm. Jeszcze lepsze efekty w postaci czy-
stości kruszyw i  niższego zużycia wody uzyskuje 
się w przypadku rozdziału kruszyw pod względem 
kształtu.

Artykuł jest wynikiem realizacji projektu w ra-
mach konkursu NCBiR: konkursu nr 1 w  ramach 
Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne POIR w 2017 r., 
pt.: „Opracowanie i budowa zestawu prototypowych 
urządzeń technologicznych do budowy innowacyj-
nego układu technologicznego do uszlachetniania 
kruszyw mineralnych wraz z przeprowadzeniem ich 
testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Literatura
 1.  Gawenda T., Lubaczewska K. 2019: Innowacyjne uszlachet-

nianie, Surowce i Maszyny Budowlane 3/2019; ISSN 1734-7998.  
s. 64

 2. Gawenda T. 2019: Układ urządzeń do produkcji kruszyw 
foremnych Patent nr PL233689 B1, AGH w Krakowie.

 3. Gawenda T. 2019: Wibracyjny przesiewacz wielopokładowy 
Patent PL-231748B1, AGH w Krakowie.

 4. Gawenda T., Saramak D., Naziemiec Z. 2019: Układ urządzeń 
do produkcji kruszyw oraz sposób produkcji kruszyw. Patent 
nr 233318 B1, AGH w Krakowie. 

 5. Gawenda T. 2015a, Ways of increasing regular particles con-
tents in aggregates, Mineral Engineering Conference: 14–17 
September, Szczawnica, Dysk Flash. - S. 61–76. 

 6. Gawenda T., 2015b, Zasady doboru kruszarek oraz układów 
technologicznych w produkcji kruszyw łamanych, Monogra-
fia nr 304, Wyd. AGH, Kraków. 

 7. Gawenda T., Saramak D., Nad A., Surowiak A., Krawczykowska 
A., Foszcz D. 2019: Badania procesu uszlachetniania kruszyw 
w innowacyjnym układzie technologicznym. Str. 39-41. Kru-
szywa mineralne. Tom 3. WGGiG Politechniki Wrocławskiej, 
Wrocław.

 8. Grzelak E. 1973: Technologia kruszyw mineralnych. Wyd. 
Arkady, Warszawa. 

 9. Grzelak E. 1975: Maszyny i urządzenia do przeróbki mecha-
nicznej surowców mineralnych. Wydawnictwo Naukowo-
-Techniczne, Warszawa.

 10. Grzelak E. 1995: Kruszywa mineralne. Poradnik. Wyd. Cen-
tralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa. 

11.  Marx G., Moskala R., Schneider-Kühn U., 1999. Gravity Sepa-
ration with Wet Jigs, Aufbereitungs Technik, 40, 215-224.

 12. Mazela A. 1988, Procesy kruszenia w kruszarkach udarowych. 
IMBiGS Warszawa.

 13.  Osoba M. 2007: Osadzarki wodne pulsacyjne Komag do 
przeróbki żwiru i piasku. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa 
Politechniki Wrocławskiej nr 119, Konferencje Nr 48, Wrocław. 

 14.  Saramak D., Łagowski J., Gawenda T., Saramak A., Stempkow-
ska A., Lubieniecki T., Leśniak K., 2020: Modeling of Washing 
Effectiveness in a High-Pressure Washing Device Obtained 
for Crushed-Stone and Gravel Aggregates, Resources 2020, 
9(10), 119; https://doi.org/10.3390/resources9100119 - 05 Oct 
2020.

 15. Surowiak, A.; Gawenda, T.; Stempkowska, A.; Niedoba, T.; Nad, 
A., 2020: The influence of selected properties of particles in 
the jigging process of aggregates on example of chalcedonite. 
Minerals 2020, 10, 600. [CrossRef ].

 16. Stępiński W. 1964: Wzbogacanie grawitacyjne, PWN, Warsza-
wa.

RYS. 9 
Chalcedonit, klasa 
2,0-4,0 mm, skok 

5 cm, nadawa 
(ZN+ZF)

RYS. 10 
Chalcedonit, klasa 

8,0-16,0 mm, 
skok 8 cm, ziarna 

foremne

RYS. 11 
Chalcedonit, klasa 

8,0-16,0 mm, 
skok 8 cm, ziarna 

nieforemne

RYS. 12 
Chalcedonit, klasa 
8,0-16,0 mm, skok 

8 cm, nadawa

Przeprowadzone analizy badań dla ziaren 
grubych 8-16 mm wykazały, że należy ustawić 
w separatorze skok pulsacji na poziomie 8 cm. Dla 
ziaren drobnych poniżej 8 mm, dobre oczyszczenie 
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Kształt ziarn kruszyw budowlanych i drogowych jest to jedna z ważniejszych 
cech jakościowych produktów przeróbki skał. Jest to spowodowane rolą, jaką 
odgrywa w technologii produkcji betonów lub wypełniaczy mas bitumicznych, 
gdzie ma wpływ na gęstość upakowania szkieletu skalnego, zużycie spoiw 
i lepiszczy. Kształt ziarn wpływa również na sprawność procesów klasyfikacji 
w technologiach przeróbczych i przetwórczych. Dlatego jest przedmiotem 
nieustannego zainteresowania geologów, technologów produkcji górniczej 
i budowlanej oraz konstruktorów maszyn w tej branży przemysłu.

CZY KSZTAŁT  
MA ZNACZENIE?
Innowacyjne układy technologiczne do produkcji 
określonego kształtu kruszyw

Agata Stempkowska, Tomasz Gawenda
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
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Wiele cech kruszywa zależy całkowicie od 
cech macierzystej skały, np. skład che-
miczny i mineralogiczny, charakterystyka 

petrograficzna, gęstość, twardość, trwałość fizycz-
na i  chemiczna, zabarwienie itp. Z  drugiej strony 
kruszywo wykazuje cechy, od skał macierzystych 
niezależne, takie jak kształt po przekruszeniu i wy-
miar ziarn, tekstura powierzchni i  nasiąkliwość, 
mrozoodporność, odporność na rozdrabnianie. Nie-
które z tych najistotniejszych cech, jak np. kształt, 
uziarnienie, gęstość pozorna, tekstura powierzchni 
są uzależnione od metod przeróbczych stosowanych 
podczas ich produkcji (głównie rozdrabniania, prze-
siewania i wzbogacania) i mogą wpływać pośrednio 
lub bezpośrednio na inne cechy, jak na przykład 
właściwości termiczne. 

Czy kształt ma znaczenie?
Najważniejszymi surowcami skalnymi dla bu-

downictwa inżynieryjnego są kruszywa łamane 
produkowane ze skał magmowych, osadowych czy 
metamorficznych [1-3]. Równocześnie prowadzone są 
badania nad zastosowaniem kruszyw recyklingowych 
i sztucznych [4]. Kruszywa naturalne znajdują szerokie 
zastosowanie przy wykonywaniu warstw nawierzchni 
drogowych [5,6]. Drugim bardzo ważnym kierunkiem 
zastosowania kruszyw jest produkcja betonu. Beton 
w ok. 70% swojej objętości składa się z kruszywa, zatem 
jakość i właściwości geometryczne kruszywa w zasad-
niczy sposób przekładają się na właściwości mieszanki 
betonowej oraz cechy stwardniałego betonu. Warstwy 
te, przenoszące duże obciążenia dynamiczne, podda-
wane bezpośredniemu ścieraniu oraz narażone na 
działanie niesprzyjających warunków atmosferycz-
nych powinny być wykonywane z  kruszyw o  małej 
ścieralności, dużej wytrzymałości, odpornych na dzia-
łanie wody i mrozu [7]. Ponadto, kruszywa te powinny 
charakteryzować się prawidłowym – zbliżonym do 
kuli lub sześcianu – kształtem ziaren, posiadać ostre 
krawędzie oraz szorstkie płaszczyzny przełamu [8]. 
Do tej pory badania prowadzono w oparciu o tekstury 
ziaren gładkich i chropowatych oraz o ich sferyczność, 
tj. zaoblone, łamane [5,9], a także ich litologię [2] czy 

chemizm [4]. W  aspekcie chemicznym badany jest 
wpływ substancji migrujących (zwłaszcza chlorków) 
i ich precypitacja w porach i mikrospękaniach kruszy-
wa oraz oddziaływania na spoiwo [1,10].

W procesie projektowania materiałów konstruk-
cyjnych stosunkowo mało uwagi poświęca się geo-
metrii kruszyw. Większość prac badawczych skupia 
się nad modyfikacjami spoiw i  lepiszczy (branża 
betonowa czy asfaltowa), poszukując nowych do-
datków i domieszek.

Mało jest opracowań dotyczących samego kru-
szywa, badania ograniczają się do wpływu chemi-
zmu skał na jakość wiązania spoiwo-kruszywo [11]. 
Badania nad wpływem kształtu sprowadzają się do 
modelowań komputerowych [12], dlatego autorzy 
postanowili przyjrzeć się temu problemowi w sposób 
empiryczny.

Przeróbka surowców skalnych stawia coraz czę-
ściej bardzo wysokie wymagania odnośnie końcowej 
jakości produktów. Specyficzny rynek zbytu wymaga 
dużych ilości produktów o wąskim zakresie uziar-
nienia i określonych kształtach ziaren (kubicznych) 
przy możliwie niewielkim dopuszczalnym udziale 
ziaren podłużnych lub płaskich. Kształt ziarn jest 
pojęciem umownym, gdyż nie daje się jednoznacznie 
określić. Jest wiele propozycji definiowania kształtu 
ziarn, które były lub są wykorzystywane zależnie 
od celu, jakiemu służą. Na przykład, na potrzeby 
praktyki produkcyjnej i handlowej stosuje się stan-
daryzowane metody oznaczania zawartości ziarn 
niekształtnych wg normy EN-PN 933-4, dotyczącej 
tzw. wskaźnika kształtu ziarn wg kryterium a/c ≥3 
oraz normy EN-PN 993-3 dotyczącej tzw. wskaźnika 
płaskości [13]. 

Innymi metodami określającymi kształt ziaren 
są metody skaningowe i  mikroskopowe. Rysunek 
1 przedstawia obraz 3D, zdjęcie oraz odwzorowanie 
powierzchni przekroju w określonym kierunku dla 
ziarna foremnego i nieforemnego.

Problemem stanowiącym ograniczenie rozwoju 
wytwarzania kruszyw foremnych, a  także niefo-
remnych – do szczególnych zastosowań, był brak 
możliwości produkcji w skali przemysłowej z wysoką 

RYS. 1 
Zdjęcia 
mikroskopowe 
z odwzorowaniem 
przekroju ziaren 
foremnych 
i nieforemnych



76   Surowce i Maszyny Budowlane   4/2020

M A S Z Y N Y  I  U R Z Ą D Z E N I A

sprawnością. Opracowana przez AGH technologia 
umożliwia w  łatwy sposób uzyskać kruszywa od-
dzielnie regularne lub nieregularne [14]. 

Możliwości aplikacyjne
Wytwarzanie regularnych kruszyw łamanych 

polega na mechanicznej przeróbce kruszywa opartej 
na opatentowanej technologii do produkcji kruszyw 
foremnych (PL 233689, PL 231748), umożliwiającej 
uzyskanie pożądanych i dowolnych wąskich frakcji 
uziarnienia o  zawartości ziaren foremnych sięga-
jących 100% [15,16]. Uproszczone schematy układu 
technologicznego do produkcji i  uszlachetniania 
kruszyw mineralnych przedstawiono na rysunku 
2. Układ polega na rozdrabnianiu surowca w  kru-
szarce, a następnie rozklasyfikowaniu kruszyw na 
wąskie klasy ziarnowe w przesiewaczu. Każda wąska 
klasa ziarnowa podlega osobno procesowi separacji 
w przesiewaczu na sitach o oczkach prostokątnych 
szczelinowych (o  oczkach prostokątnych podłuż-
nych), tak aby uzyskać oddzielnie ziarna foremne 
i nieforemne. 

Zaprezentowane podejście do produkcji kruszyw 
o różnym kształcie pozwala uzyskać kruszywa o wy-
sokiej jakości, charakteryzujące się odpowiednimi 
cechami: gestością, nasiąkliwością (tab. 1), mrozood-
pornością, odpornością na rozdrabnianie, ścieralno-
ścią, powierzchnią właściwą, spełniające określone 
wymagania dla różnego zastosowania w przemyśle 
budowlanym, drogowym, inżynieryjnym. 

Ciekawym parametrem są właściwości cieplne 
kruszyw. Parametrem decydującym o tym, czy od-
dający ciepło materiał w sposób długotrwały będzie 
oddziaływał na temperaturę pomieszczenia jest czas 
oddawania (emisji) zgromadzonej energii. W zakresie 
szczegółowym zjawisko emisji ciepła związane jest 
miedzy innymi ze wzbudzaniem drgań sieci krysta-
licznej, które występuje we wszystkich materiałach. 
Ziarna nieforemne dłużej utrzymują ciepło, wynika 
to z ich przestrzennego ułożenia się pomiędzy sobą, 
a powstające pustki (soczewki) powietrzne pomiędzy 
ziarnami tworzą barierę dla przepływu ciepła (rys. 3).

***
Wszelkie przesłanki z  badań naukowych po-

twierdzają korzyść ze używania kruszyw kubicz-
nych w różnych gałęziach przemysłu budowlanego. 
Zastosowanie kruszyw foremnych w prosty sposób 
poprawia jakość i użyteczność materiału konstruk-
cyjnego. Co nie znaczy, że kruszywa nieforemne mają 
być traktowane jako odpad. Ze względu na swoją 
uprzywilejowaną powierzchnię, a  w  konsekwencji 
sposób układania się, mogą znaleźć zastosowanie 
jako np. samoaktywujące, wysokosprawne filtry 
wodne czy też innowacyjne panele grzewcze.
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Regular & irregular particles
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Regular particles 100%

12-14 mm 
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Feed
31,5-63 mm

Coarse aggregate 

Regular/cubic               Irregular 

Surowiec Ziarna
Nasiąkliwość
procesowa

[%]

Gęstość
[g/cm3]

Chalcedonit 
„Teofilów”

foremne 6,79 2,27

nieforemne 6,55 2,25

Dolomit „Imielin”
foremne 3,99 2,61

nieforemne 4,10 2,54

Żwir „Trzebina”
foremne 1,33 2,69

nieforemne 2,78 2,64
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Alternatywą w zakresie produkcji takich kruszyw 
mogą być stosowane wynalazki AGH w postaci in-
stalacji do produkcji kruszyw łamanych w układzie 
z  wielopokładowym przesiewaczem specjalistycz-
nym (PL 233689, PL 231748). System ten pozwala na 
produkcję ulepszonego kruszywa o zawartości ziaren 
foremnych i  nieforemnych do 100%.

Artykuł jest wynikiem realizacji projektu w ra-
mach konkursu NCBiR: konkursu nr 1 w ramach Pod-
działania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR w 2017 r., 
pt.: „Opracowanie i budowa zestawu prototypowych 
urządzeń technologicznych do budowy innowacyj-
nego układu technologicznego do uszlachetniania 
kruszyw mineralnych wraz z przeprowadzeniem ich 
testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020.
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16 listopada 
Ciuchy robocze, czyli… (to niewygodne, a ja chcę czerwoną)

Odzież robocza i ochronna powinna być przyznawana nowym 
pracownikom przed rozpoczęciem ich pracy. Nasza firma nie 

odstępowała od tej reguły. Jednak obowiązek ten spoczywał na 
magazynierze, który stosując się do wytycznych z tabeli przydziału 
odzieży, zaopatrywał w nią nowo przyjętych. Kiedy wspomniany 
magazynier otrzymał listę nowych obowiązków, przydział odzieży 
spadł na moje barki. I tak cała grupa świeżych nabytków zgłosiła 
się do mnie po przydział odzieży roboczej i ochronnej. Charakter 
pracy kilku grup pracowników różnił się od siebie i to diametralnie. 
Nie przyglądałem się wcześniej tabeli przydziału odzieży i nie ana-
lizowałem jej pod kątem zmian sądząc, że nie ma sensu poprawiać 
czegoś, co sprawnie funkcjonuje. I wtedy się zaczęło…

Czerwona kamizelka do kasztanowych włosów?

Ponieważ w firmie zatrudnione były zarówno kobiety, jak i męż-
czyźni, dobór środków ochrony stał się lekko skomplikowany. 

Przekonałem się o  tym dość szybko, zaraz po wydaniu odzieży 
pierwszej z pracownic. Okazało się, że osoba ta była odpowiedzialna 
za utrzymanie porządku na placu składowym. Kiedy wydawałem 
odzież kolejnej pani, ta pierwsza wróciła z pytaniem, dlaczego do-
stała męskie obuwie? Patrząc na jej wzmacniane trzewiki ochronne, 
nie widziałem niczego dziwnego i faktycznie niczego dziwnego tam 
nie było. Był to model butów, który określany jako obuwie damskie, 
kompletnie nie różnił się od obuwia męskiego. Dopiero po uważnym 
przyjrzeniu się butom, można było dostrzec małą metkę z literą „K”, 
co świadczyło, że są dedykowane dla kobiet. Po wymianie butów 
na właściwe temat niestety nie poszedł naprzód. Od tej samej pani 
otrzymałem kolejne pytanie, tym razem o kamizelkę odblaskową. 
Kwestia sporna dotyczyła ilości kieszonek w kamizelce i… koloru. 
Moim zdaniem kolor nie był istotny (do tej chwili tak sądziłem). 
Ważne, aby elementy odblaskowe spełniały swoją funkcję. Otóż nic 
bardziej mylnego. Owa pani zapytała, czy może dostać czerwoną, bo 
bardziej pasuje do jej kasztanowych włosów. Po chwili kontynuowała 
temat liczby kieszonek, informując mnie, że koleżanka, która pracuje 
tu dłużej, ma ich na swojej kamizelce trochę więcej. Nie muszę do-
dawać, że zbycie tej pani milczeniem nie wchodziło w grę. Zacząłem 
więc cierpliwie tłumaczyć, że akurat z nową dostawą przyszły takie 
kamizelki, a tabela przydziału odzieży nie określa jednoznacznie, ile 
mają mieć kieszonek i jakiego muszą być koloru. To ją przekonało, 
chociaż nie byłem pewien czy nie wróci następnego dnia i nie po-
nowi próby walki o swoje. Niewykluczone, że przy kolejnej dostawie 
wspomnianych kamizelek wezmę pod uwagę, aby przynamniej 
część przeznaczona dla pracowników obsługi placu składowego 
była w kolorze czerwonym. Nie wiadomo, ile jeszcze trafi się osób 
na tym stanowisku o kasztanowych włosach…

(Nie)modne BHP

Jak się okazało, również mężczyźni mieli swoje zastrzeżenia odno-
śnie wydawanej odzieży. Zdarzały się nawet argumenty, że jakby 

kupowali za swoje, to ubrania przynajmniej byłyby wygodniejsze. 
Niewykluczone, chociaż odzież ochronna do tanich nie należy, 

a ceny towarów z „górnej półki” są naprawdę wysokie, czasami na-
wet wyższe niż markowa odzież noszona na co dzień. Inna sprawa, 
że odzież ochronna w zasadzie nigdy nie będzie do końca wygodna. 
Ona ma chronić i to jest jej podstawowe zadanie. Nie znam nikogo, 
kto z chęcią nosiłby hełm ochronny na głowie. Naprawdę nikogo! 
I tak na przestrzeni ostatnich kilku lat powstała prawdziwa moda 
BHP. Dostępne ubrania robocze i ochronne są różnorakie, dobrej 
jakości i w różnych kolorach. Tak czy inaczej, przez resztę dnia 
jeszcze kilka razy zdarzyło się, że ktoś wrócił i próbował przekonać 
mnie, że coś mogłoby być wygodniejsze, albo… czerwone!

Pół wioski w odzieży roboczej

Tabela przydziału odzieży miała kilka stron. Każdy obszar w firmie 
– o czym wspomniałem wcześniej – różnił się od siebie warunka-

mi na stanowisku pracy, więc i wydawana odzież też nie była jedna-
kowa. Tabelę i tak należało nieco zmodyfikować. W moim odczuciu 
czas, na który wydawana była odzież był zbyt krótki w stosunku do 
jej zużycia. Gdyby faktycznie każdy sam za to płacił, z pewnością nie 
kupowałby bluzy ocieplanej raz do roku, zwłaszcza, że nosił ją tylko 
w miesiącach ogólnie pojmowanych za zimowe. Ponieważ funkcjo-
nowało to inaczej, każdy z pracowników gromadził przez lata bluzy, 
kurtki, spodnie i inne podobne rzeczy, cały czas chodząc w jednej 
przyznanej kilka lat wcześniej. Niektórzy chwalili się, że oddają 
ubrania dla organizacji charytatywnych. Być może w niektórych 
przypadkach tak było. Wierzyłem w to jednak do czasu, aż któregoś 
dnia zdarzyło mi się przejechać przez kilka okolicznych wsi. Ich 
mieszkańcami byli między innymi pracownicy firmy. Co rzuciło mi 
się w oczy, to mieszkańcy pod głównym i jedynym sklepem, którzy 
pracownikami naszej organizacji nie byli, a mieli na sobie firmowe 
ubrania. Wszyscy posiadali bluzy, spodnie, kurtki, a niektórzy nawet 
buty ze wspaniałym logo. To efekt przydziału odzieży na jeden rok, 
a potem wydawanie następnej, bo tak stanowi tabela przydziału. 
Oczywiście ubrania były teoretycznie własnością pracodawcy, ale 
ciężko było wyobrazić sobie, aby któryś z pracowników zechciał 
nosić odzież roboczą po kimś innym. Dlatego po zakończeniu okresu 
użycia, była ona wymieniana na nową, a teoretycznie zużyta stawała 
się własnością pracownika. Przyodziewanie się w używaną odzież 
nie przeszkadzało jedynie klientom wspomnianego sklepu, a ich 
szczęście było tym większe, im dłużej jeden z mieszkańców ich wsi 
utrzymywał zatrudnienie w firmie.  

***

Szczęśliwie udało mi się wydać wszystkim to, co zostało im 
przydzielone. To był teraz mój nowy obowiązek, a  przecież 

jak przy wszystkich przyjmowanych do pracy pozostało jeszcze 
zebranie podpisów pod dokumentem oznajmiającym zapoznanie 
się z Oceną Ryzyka Zawodowego. Byłem już jednak tak zmęczony 
nowym nabytkiem kapitału ludzkiego Firmy, że postanowiłem 
odłożyć formalności na następny ranek, kiedy to ponownie wszy-
scy, którzy dzisiaj wypełniali mi dzień, zjawią się w moim biurze 
w  przyznanych ubraniach ochronnych i  pewnie wyrażą opinie 
o dokumentach, z którymi już się zapoznali. Znowu zapowiadało 
się ciekawie…!   

Z kalendarza BHP-owca…

Maciej Stachowski
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