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Procesy logistyczne kopalni odkrywkowej
Autor opracowania przedstawia rozwiàzanie logistyczne w specyficznym
przedsi´biorstwie, jakim jest kopalnia
odkrywkowa – Kopalnia W´gla „Adamów”, prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà w okolicach miejscowoÊci Turek. Charakterystyczne dla tego rodzaju przedsi´biorstwa wydobywczego sà
wykorzystywane w ca∏ym procesie produkcyjnym podsystemy transportowe,
szczególnie przenoÊniki taÊmowe oraz
kolej zak∏adowa. W dziedzinie transportu wyraênie uwidacznia si´ zjawisko skali, co nadaje procesom transportowych wymiar szczególny.
Kopalnia W´gla „Adamów” jest jednà
z czterech kopalƒ wydobywajàcych w´giel brunatny. Nazwa kopalni jest synonimem od imienia prof. Adama Patli,
który by∏ odkrywcà z∏ó˝ w´gla brunatnego w okolicach miasta Turek.
Zag∏´bie W´gla Brunatnego „Adamów” po∏o˝one jest w centralnej Polsce, w odleg∏oÊci 33 km od Konina, 40
km od Kalisza, 75 km od ¸odzi. Mo˝liwoÊci eksploatacyjne zasobów z∏o˝a
w´gla brunatnego szacuje si´ do 2023
roku. Wydobywany w´giel pochodzi
z wieku mioceƒskiego (20 mln lat), posiada wartoÊç opa∏owà ok. 1600 – 2400

kcal/kg, zawartoÊç popio∏u w stanie roboczym ok. 140% i zawartoÊci siarki
palnej Êrednio 0,2%. Wydobywany w´giel przeznaczony jest do zasilania
elektrowni i tylko niewielka jego cz´Êç
nadaje si´ na brykietowanie. Dodaç nale˝y, ˝e elektrownie opalane w´glem
brunatnym wytwarzajà rocznie oko∏o
40% ogólnej iloÊci energii elektrycznej
produkowanej w Polsce. Wytwarzana
w ten sposób energia elektryczna jest
o ok. 30% taƒsza ni˝ w elektrowniach
opalanych w´glem kamiennym. Ârednia
gruboÊç nadk∏adu – 41,7 m., Ârednia
mià˝szoÊç w´gla ok. 5,3 m. Oznacza to,
˝e prace wydobywcze prowadzone sà
na g∏´bokoÊci ok. 50 m. Kopalnia W´gla
brunatnego „Adamów” wydobywa
rocznie z trzech eksploatowanych odkrywek „Adamów”, W∏adys∏awów”,
„Koêmin” oko∏o 4,5 do 5 mln ton w´gla
brunatnego. Rozmieszczenie oraz kierunki dystrybucji w´gla brunatnego ilustruje poni˝sza mapa sytuacyjna.
Proces uruchomienia i eksploatacji
kopalni przebiega wed∏ug nast´pujàcego schematu:
1. Rozpoznanie z∏ó˝
2. Pozyskanie terenu
3. Uzbrojenie terenu odkrywki
4. Wydobywanie w´gla

Odkrywka „W∏adys∏awów”

Odkrywka „Koêmin”

Elektrownia „Adamów”
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5. Usuwanie nadk∏adu
6. Transport wydobytego w´gla
7. Dzia∏ania odtworzeniowe.
Pierwszy etap (rozpoznanie zasobów
w´gla) realizowany jest przez zespó∏
geologów, którzy badajà struktur´ nadk∏adu i pok∏adu w´gla, wykonujàc szereg doÊç kosztownych odwiertów (co
200 m na ca∏ej powierzchni kopalni).
Wiercenia te wykonuje si´ na g∏´bokoÊç powy˝ej mià˝szoÊci w´gla, tj. na
g∏´bokoÊç ok. 50 m. Powsta∏a w ten
sposób siatka odwiertów wraz z odpowiednià dokumentacjà opisujàcà struktur´ nadk∏adu i pok∏adu w´gla stanowi
podstaw´ do rozpocz´cia dalszych
dzia∏aƒ. W trakcie uruchomienia kopalni dodatkowo wykonywane sà odwierty
na g∏´bokoÊç 10 m, których celem jest
precyzowanie informacji o gruboÊci
i rozleg∏oÊci z∏o˝a.
Pozyskanie terenu w zasadzie polega
na odkupieniu gruntów od ró˝nych
w∏aÊcicieli. Od poczàtku swej dzia∏alnoÊci Kopalnia „Adamów” naby∏a 4 795 ha
gruntów. Tereny eksploatowane przez
kopalnie nale˝à do grupy gleb s∏abych V i VI klasa. Obszar górniczy odkrywki
„Adamów” obejmuje 55,7 km2, powierzchnia odkrywki – 1 348 ha.
Nast´pny etap nale˝y niewàtpliwie
do bardziej pracoch∏onnych. Przygotowanie odkrywki do eksploatacji wymaga zaanga˝owania wielu urzàdzeƒ i maszyn. Przyjmujàc, ˝e nadk∏ad jest gruboÊci ok. 42 m, to mo˝na sobie wyobraziç tysiàce m3 nadk∏adu, które trzeba
usunàç i przemieÊciç. W kopalni „Adamów” wykorzystywany jest w pe∏ni
zmechanizowany uk∏ad zbierania nadk∏adu, sk∏adajàcy si´ z koparki typu
SchRs – 800, ciàgu przenoÊników taÊmowych i zwa∏owarki typu ZGOT –
8000.100. W miar´ post´pów w wydobyciu w´gla wyd∏u˝a si´ równie˝ ciàg
przenoÊników taÊmowych (setki metrów), które w tym etapie odgrywajà
kluczowà rol´. Dodatkowym problemem jest wprowadzenie na kopalnie
znacznych rozmiarów koparki typu
SchRs – 800. Urzàdzenie to nale˝y
w cz´Êciach przewieêç i z∏o˝yç na miej-
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scu. Tutaj nie mo˝na tak˝e zapomnieç
o ciàg∏ym usuwaniu i osuszaniu z∏o˝a
z wody za pomocà wysokowydajnych
pomp. W praktyce zarówno usuwanie
nadk∏adu i osuszanie toczy si´ po rozpocz´ciu eksploatacji z∏o˝a bez przerwy, a˝ do wyczerpania pok∏adu w´gla,
czyli zamkni´cia kopalni. W osuszeniu
z∏ó˝ w´gla oprócz bezpoÊredniego usuwania wody za pomocà pomp, stosuje
si´ równie˝ odwierty (studnie g∏´binowe), których zadaniem jest obni˝enie
poziomu wody. G∏ówne zadania s∏u˝b
logistycznych to:
 transport maszyn i urzàdzeƒ do kopalni
 organizacja i eksploatacja sytemu
transportowego (przenoÊniki taÊmowe) na szerokà skal´
 przemieszczanie i rozmieszczenie
nadk∏adu
 organizacja i eksploatacja systemu
osuszania z∏o˝a.
Wydobycie w´gla realizowane jest za
pomocà wielonaczyniowej ko∏owej koparki typu KWK – 1500s o pojemnoÊci
czerpaka 1120 dm3. Dodaç nale˝y, ˝e
uruchomienie koparki w odkrywce
„Adamów” trwa∏o 2 lata i wymaga∏o
podj´cia szeregu dzia∏aƒ takich, jak
transport elementów koparki oraz jej
z∏o˝enie. Operacja ta kosztowa∏a kopalni´ 28 mln z∏otych. Kopalnia pracuje
w systemie czterech zmian od poniedzia∏ku do niedzieli. Ciàg technologiczny stanowià koparka w´gla i poprzedzajàca jà koparka nadk∏adu. Oba te
pot´˝ne urzàdzenia mogà poruszaç si´
samodzielnie w promieniu 3 km. W ciàgu doby wydobywa si´ ok. 14 tysi´cy
ton w´gla, którego ostateczna IloÊç
uzale˝nione jest od bie˝àcego popytu –
zamówieƒ elektrowni w Turku. Wydobyty w´giel przemieszczany jest transportem taÊmowym do dozowników
i dalej do wagonów zestawionych
w wahad∏o. Po za∏adowaniu wszystkich
wagonów, w´giel przewo˝ony jest do
elektrowni w Turku. Kopalnia utrzymuje zapas niezni˝alny w´gla na poziomie
ok. 20 tysi´cy ton (2 dni).
Podstawowe procesy produkcyjne
i logistyczne przedstawia rysunek 1.

Usuwanie nadk∏adu i przemieszczenie transportem taÊmowym na bocznà skarp´ odkrywki

Transport taÊmowy wydobytego w´gla do dozownika i dalej bezpoÊrednio do wagonów kolejowych
Elektrownia „Adamów” w Turku

Rys. 1. Podstawowe procesy produkcyjne i logistyczne w Kopalni W´gla Brunatnego „Adamów”
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organizacja i przemieszczanie w´gla
do dozowników – uk∏ad przenoÊników taÊmowych o d∏ugoÊci ok. 6 km
 utrzymywanie w sprawnoÊci uk∏adów
przenoÊników
 transport w´gla taborem kolejowym
do elektrowni „Adamów” (ok. 9 km)
 utrzymanie w sprawnoÊci linii kolejowej o d∏ugoÊci 24,3 km.
W transporcie kolejowym wykorzystywany jest nast´pujàcy tabor:
 61 wagonów typu WAP o ∏adownoÊci
55 ton oraz typu 407 o ∏adownoÊci
61 ton
 13 elektrowozów.
Zauwa˝yç nale˝y, ˝e dobowe obcià˝enie transportu kolejowego kopalni
kszta∏tuje si´ na poziomie ok. 229 wagonów 61 tonowych, stàd przed s∏u˝bà
zak∏adowej kolei stoi powa˝ne zadanie. Przyk∏adowo, uwzgl´dniajàc posiadany przez kopalni´ potencja∏ przewozowy (61 wagonów) koordynacja zaopatrzenia elektrowni w w´giel jest
procesem doÊç z∏o˝onym. Us∏ugi transportowe realizowane sà przez Wydzia∏
Transportu.
Sprawne funkcjonowanie Kopalni
„Adamów” w du˝ym stopniu zale˝y od
s∏u˝b technicznych i transportowych.
Warsztaty naprawcze wykonujà remonty i naprawy koparek, zwa∏owarek, przenoÊników taÊmowych i sprz´tu pomocniczego. Produkujà i regenerujà cz´Êci zamienne i podzespo∏y takie jak: b´bny, krà˝niki, naczynia urabiajàce, cz´Êci do maszyn i urzàdzeƒ
elektrycznych. Ponadto warsztaty wykonujà remonty i naprawy taboru kolei
W fazie logistyki produkcji realizowa- górniczej.
Ostatni etap to dzia∏ania kopalni
ne sà nast´pujàce zamierzenia:
 przemieszczanie elementów koparki
w trakcie i po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci
wydobywczej, polegajàce na rekultywaw toku uruchamiania odkrywki
 oczyszczenie pok∏adu z∏o˝a od zaniecji gruntów i na rzecz Êrodowiska naturalnego.
czyszczeƒ


PodkreÊliç trzeba, ˝e kopalnia prowadzi dzia∏ania na szerokà skal´ w zakresie rekultywacji terenu na którym prowadzona by∏a dzia∏alnoÊç wydobywcza.
Tutaj mo˝na wymieniç zarówno odsprzeda˝ terenów pod upraw´ –ziemia
lepszej klasy, zalesianie na glebach s∏abszych, budowa zbiorników rekreacyjnoretencyjnych o powierzchni ok. 120
hektarów. Ponadto kopalnia realizuje
zakrojony na szerokà skal´ program
wspierajàcy miejscowoÊci znajdujàce
si´ w strefie wp∏ywów gospodarczych.
Dzia∏ania te polegajà na budowie dróg,
sieci wodociàgowej, ale równie˝ kopalnia buduje strefy ochronne przed ha∏asem (ekrany). Dodaç nale˝y, ˝e wszystkie te inwestycje odtworzeniowe realizowane sà ze Êrodków finansowych kopalni. Grunty zrekultywowane (2 088
ha) mi´dzy innymi przekazano dla:
 rolników indywidualnych – 876 ha
 gospodarstwom rolnym – 175 ha
 administracji lasów paƒstwowych –
790 ha
 elektrowni „Adamów” pod zbiorniki
pulpy popio∏owej – 247 ha.

Wnioski:
1. Zjawisko skali toczàcych si´ procesów
wskazuje na koniecznoÊç wdra˝ania
rozwiàzaƒ, które dostarcza logistyka.
2. Prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej na znacznym obszarze implikuje
dzia∏ania wzmacniajàce integracj´
w wielu obszarach w tym w zarzàdzaniu logistycznym.
3. Podstawowym kierunkiem zmierzajàcym do podnoszenia na wy˝szy poziom jakoÊci zarzàdzania powinny
byç dzia∏ania prowadzàce do tworzenia spójnego systemu, tak˝e logistycznego.
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