Magazynowanie i transport wewn´trzny

„Czarna logistyka” - czyli kaj gwarki wongiel chowiom...
Poziom wydobycia w g∏ównej mierze
zale˝y od wahaƒ popytu na w´giel.
W okresach jesienno-zimowych wyst´puje wzmo˝one zapotrzebowanie na
produkty wydobycia, przewy˝szajàce
cz´sto wydajnoÊç kopalni. W tym czasie
kopalnie uzupe∏niajà produkcj´ towarem wczeÊniej zmagazynowanym. Jest
to bardzo istotne z punktu widzenia
ekonomii kopalni, gdy˝ magazynowanie w´gla i utrzymywanie zwa∏u generuje mniejsze nak∏ady finansowe ni˝ sezonowe zwi´kszanie produkcji. Koszty
sta∏e zainstalowanego majàtku trwa∏ego, który s∏u˝y do wydobycia, sà bardzo
du˝e i “podkr´canie” wydobycia nie ma
na d∏u˝szà met´ sensu. Z drugiej strony
oczywiste jest, ˝e nie mo˝na zwi´kszaç
masy zwa∏u w nieskoƒczonoÊç, gdy˝
w pewnym momencie op∏aty
poniesione na jego utrzymanie
przekroczà korzyÊci z magazynowania. W celu prowadzenia
optymalnej gospodarki magazynowej, sztab pracowników
marketingu dokonuje d∏ugoterminowych i bie˝àcych analiz
rynku w´glowego. Dzi´ki temu
mogà okreÊliç poziom wydobycia kopalni i jego struktur´,
w zale˝noÊci od wymagaƒ odbiorców i tendencji panujàcych
na rynku. Droga w´gla z pok∏adów na tzw. ha∏dy jest bardzo
d∏uga i skomplikowana. Urobek jest wielokrotnie poddawany procesom oczyszczania
i wzbogacania, jest klasyfikowany, przesiewany itp. Wszystko po to,
by osiàgnà∏ zadowalajàcà rynek czystoÊç.

Urobek trzeba oczyÊciç
Urobek bezpoÊrednio wydobyty z pok∏adów nazywa si´ w górnictwie w´glem surowym. Nie traktuje si´ go jeszcze jako produkt handlowy. W pierwszej fazie obróbki w´giel surowy trafia
na tak zwanà stacj´ przygotowania, na
której dokonuje si´ jego wst´pnej klasyfikacji. Na specjalnych urzàdzeniach –
kruszarkach – wydziela si´ z urobku
grubsze frakcje kamienia, wzbogacajàc
tym samym mas´ podstawowà. Wszelkie cia∏a obce, jak kamienie, kawa∏ki
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betonu, korzenie drzew i inne tego typu zanieczyszczenia sà eliminowane
w trakcie wst´pnej klasyfikacji. Jest to
g∏ównie praca r´czna. Osoby obs∏ugujàce taÊmociàg wyciàgajà z ca∏oÊci urobku najwi´ksze cia∏a obce. Po rozkruszeniu urobku i jego wst´pnym oczyszczeniu w´giel rusza w dalszà podró˝ taÊmociàgiem. Po drodze zostaje poddany dzia∏aniu m.in. separatora magnetycznego, który wychwytuje metalowe
cia∏a, które wcià˝ jeszcze mogà si´
znajdowaç w masie urobku. Po tym zabiegu w´giel trafia do tzw. buforów –
zbiorników w´gla surowego o pojemnoÊci od kilku do kilkunastu tysi´cy
ton. Kolejna faza obróbki nast´puje
w zak∏adzie przeróbczym. Tam ponownie zachodzi proces wzbogacania w´-

gla, czyli rozdzia∏u kamienia z ca∏ej masy transportu. Na rynku wyst´puje
przede wszystkim zapotrzebowanie na
czysty w´giel. Stopieƒ po˝àdanej czystoÊci w´gla i jej parametry ustala rynek. Urobek w zak∏adzie przetwórczym
poddawany jest kolejnej klasyfikacji za
pomocà tzw. przesiewaczy. S∏u˝à one
do odsiania cz´Êci mia∏u surowego
o granulacji 0.10 mm. W∏aÊnie taki stanowi sk∏adnik mieszanek produktów
gotowych lub mieszanek energetycznych. Cz´Êç górna urobku z przesiewacza trafia na kolejne z urzàdzeƒ wzbogacajàcych – tzw. osadzarki. Na tym poziomie ca∏y proces przebiega w Êrodowisku wodnym. Pulsacja, rozsegregowanie, grawitacja i inne procesy majàce

wp∏yw na w´giel sprawiajà, ˝e wydzielajà si´ z niego pozosta∏e frakcje kamienia. Kamieƒ, czyli g∏ówne zanieczyszczenie urobku, wynoszony jest za pomocà podnoÊników, nast´pnie poddawany procesom odwadniania i ostatecznie przez podnoÊniki wywo˝ony na
sk∏ad odpadów. Natomiast w´giel, równie˝ po odwodnieniu i klasyfikacji koƒcowej, dzielony jest na sortymenty. Produkcja poszczególnych sortymentów
uzale˝niona jest od aktualnego zapotrzebowania na rynku. WysokoÊç stanu
produkcji oraz w∏asnoÊci jakoÊciowe
wydobywanego urobku sà na bie˝àco
kontrolowane i regulowane w zale˝noÊci od chwilowych wymagaƒ produkcyjnych i zapotrzebowania na rynku. Wyprodukowane klasy jakoÊciowe w´gla
sà kierowane na sk∏ad magazynowy lub poprzez szereg
zbiorników produktów gotowych do wagonów i ekspediowane do odbiorców. Za∏adunek na samochody odbywa si´
na sk∏adowisku magazynowanym i jest kontrolowany na wadze sprzeda˝y drobnicowej.
W przypadku du˝ych odbiorców takich jak elektrownie,
koksownie itp., w´giel jest
sprzedawany i dostarczany na
podstawie umów bezpoÊrednich na warunkach ustalonych
w wyniku negocjacji. W przypadku mniejszych klientów
sprzeda˝ odbywa si´ na zasadach bezpoÊrednich lub przez
poÊredników tj. dealerów kopalni, organizacje jak Centrala Zbytu W´gla itp.
Pracownicy odpowiedzialni za marketing oraz spedycj´ prowadzà rozeznanie rynku, przygotowujà ofert´ sprzeda˝y, negocjujà umowy, by w koƒcu
nadzorowaç fizycznà realizacj´ kontraktów jak i sprzeda˝ jednostkowà.

Na ha∏dach le˝y mia∏
Mia∏ mo˝na d∏ugo magazynowaç na
sk∏adowiskach, poniewa˝ nie ulega takiej degradacji jak sortymenty grube.
Generalnie kopalnie na Górnym Âlàsku
nie magazynujà grubszych frakcji w´gla.
Jak wobec tego rozwiàzujà problem
ewentualnej nadprodukcji? Otó˝ je˝eli

Raben Spedycja Spó∏ka z o.o. Do nowo powstajàcego centrum dystrybucyjnego
w Straszynie ko∏o Gdaƒska poszukuje kandydatów na nast´pujàce stanowisko: DYSPOZYTOR
Kontakt: Raben Logistics Spó∏ka z o.o., ul Poznaƒska 71, 62-023 Gàdki k. Poznania
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nie ma nabywców na grube ziarna, to
po prostu poddaje si´ je procesom
zmielenia do postaci mia∏u i w ten sposób magazynuje. Odpowiednie proporcje mia∏u surowego, który jest sk∏adnikiem mieszanek, mia∏ów wzbogaconych
i dodatkowo z dodatkiem mu∏u wchodzà w sk∏ad koƒcowego produktu obróbki urobku. Zanim produkty trafià do
odbiorcy, kierowane sà na tzw. zwa∏y,
pe∏niàce w∏aÊnie funkcje magazynów,
albo prosto do wagonów. Skàd wobec
tego biorà si´ wy˝ej wspomniane mu∏y?
Jak pisa∏em wczeÊniej, w´giel wzbogacany jest w oÊrodku wodnym. Drobiny
w´gla i przeró˝nych zanieczyszczeƒ ∏àczà si´ ze sobà, tworzàc w∏aÊnie taki
mu∏. Cz´Êç drobnych ziaren mo˝na
z obiegu wodno-mu∏owego wyciàgnàç,
jednak jest to proces skomplikowany
i czasoch∏onny. Na urzàdzeniach odwadniajàcych odzyskuje si´ mu∏. Niektóre kopalnie posiadajà mo˝liwoÊç ich

Rys. 1. Autor na tle sk∏adowanego w´gla

wzbogacania. Dzieje si´ to ponownie
poprzez oddzielanie odpadów kamiennych od g∏ównych frakcji w´glowych,
choç sà to drobinki poni˝ej 0,5 milime-

Raben Spedycja Spó∏ka z o.o. Do nowo powstajàcego centrum dystrybucyjnego w Straszynie ko∏o Gdaƒska
poszukuje kandydatów na nast´pujàce stanowisko: KIEROWNIK OPERACYJNY
Kontakt: Raben Logistics Spó∏ka z o.o., ul Poznaƒska 71, 62-023 Gàdki k. Poznania

tra! Z obiegu wodnego wydziela si´
równie˝ odpad na urzàdzeniach odwadniajàcych, który nast´pnie jest magazynowany na zwa∏ach lub z dodatkiem py-
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Zabezpieczyç sk∏adowisko

Rys. 2. Szyb kopalniany

∏ów z elektrowni umieszczany na dole
w kopalni, gdzie s∏u˝y do uszczelniania
wyrobisk. Koncentrat mu∏ów po odwodnieniu wchodzi w sk∏ad ww. mieszanek,
dodawanych do produktów koƒcowych
w zale˝noÊci od zapotrzebowania odbiorców.

Sk∏adowisko w´gla musi byç technicznie przygotowane do przyj´cia tysi´cy
ton w´gla. Plac adaptowany na magazyn
w´gla musi posiadaç zabezpieczenia
przeciwpo˝arowe, m.in. instalacj´ wodnà wraz z hydrantami. Przepisy BHP wymagajà równie˝, aby plac by∏ utwardzony, z drogami dojazdowymi w ka˝de
miejsce sk∏adu, musi tak˝e znajdowaç
si´ w bezpiecznej odleg∏oÊci od miejsc
magazynowania innych materia∏ów ∏atwopalnych. Instalacja odprowadzenia
wód opadowych powinna byç tak skonstruowana, aby Êrodowisko by∏o zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
w postaci, np. mu∏ów w´glowych. Sk∏adowisko jest wyposa˝one w urzàdzenia
do przetransportowania w´gla na zwa∏y
(z regu∏y korzysta si´ z przenoÊników
taÊmowych). Z uwagi na wielkotowarowoÊç produkcji magazynowanie odbywa si´ na placach zwa∏owych przy pomocy urzàdzeƒ zwa∏ujàco-zbierajàcych.
W´giel rozprowadzany jest po placu
i jednoczeÊnie ubijany przez sprz´t
ci´˝ki, taki jak spycharki i walce wibra-

cyjne. Aby w´giel nie traci∏ swoich w∏asnoÊci, zwa∏ trzeba wyizolowaç od p∏ywów wody. OczywiÊcie, nie mo˝na sk∏adowiska ca∏kowicie wydzieliç z czynników atmosferycznych, ale je˝eli w´giel
jest w∏aÊciwie ubity i sk∏adowany zgodnie z zaleceniami, to czynniki atmosferyczne dzia∏ajà tylko powierzchniowo
i niewiele wp∏ywajà na jego w∏aÊciwoÊci. Na bie˝àco prowadzona jest kontrola stanu magazynowanego towaru, aby
zabezpieczyç go przed samozap∏onem.
Aby dok∏adniej kontrolowaç stan iloÊciowy i jakoÊciowy zwa∏u przeprowadza si´ dodatkowo jego obmiar.
Droga, jakà musi urobek przejÊç od
momentu wydobycia do chwili jego
zwa∏owania, jest bardzo d∏uga. Przygotowanie i utrzymanie sk∏adowiska w nale˝ytych warunkach tak˝e dostarcza dodatkowych problemów i kosztów. Jednak magazynowanie w´gla jest integralnà cz´Êcià produkcji, gdy˝ wspomaga
wydobycie w okresach jesienno-zimowych. Bez wspomagania zwa∏ami, ˝adna kopalnia nie by∏aby w stanie sprostaç
wymaganiom stawianym przez rynek.
Micha∏ Koralewski



Paleta czy SSCC?
Po przeczytaniu artyku∏u „Inteligentna paleta” Pani Moniki Miko∏ajczak na
∏amach 5. numeru „Nowoczesnego Magazynu” (str. 76) nasun´∏o mi si´ kilka
spostrze˝eƒ, którymi chcia∏bym si´ podzieliç.
Dla realizacji celów technologii RFID
(Radio Frequency Identification, a nie – jak
podano – Radiofrequenz-Identyfikationssystem) w sektorze ISM (Industrial, Scientific & Medical – przemys∏u, nauki i medycyny) ustalono cz´stotliwoÊç komunikacji radiowej na 13,56 MHz. Natomiast
iloÊç zapami´tywanych informacji inteligentnego znacznika lub inteligentnej
etykiety zale˝y od wielkoÊci pojemnoÊci
pami´ci mikroprocesora RFID.
Przy efekcie antypoÊlizgowym powinny zostaç podane parametry palety CR1,
co umo˝liwia odniesienie uzyskanych
wyników do innych istniejàcych na rynku rozwiàzaƒ. Badania palety zosta∏y
najprawdopodobniej przeprowadzone
przez Instytut Przep∏ywów Materia∏owych i Logistyki (Institut Materialfluss
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und Logistik) w Dortmundzie, który nale˝y do Stowarzyszenia Fraunhofera, a nie
w – jak widnieje w tekÊcie - Instytucie
Przep∏ywów Materia∏owych w Fraunhof.
Opisane dodatkowe elementy palety
CR1 nie gwarantujà zabezpieczenia ∏adunku przed przesuwaniem si´ na palecie lub rozformowaniem paletowej jednostki ∏adunkowej. S∏u˝à do tego celu
Êrodki specjalne, takie jak nadstawki
paletowe, opaski mocujàce; a cz´stokroç palety specjalne, dedykowane dla
wybranych grup ∏adunkowych.
Nale˝y si´ zgodziç z faktem, ˝e materia∏, z którego zosta∏a wykonana paleta,
nadaje si´ do recyklingu. Obs∏uga recyklingu ca∏ej palety jest jednak co najmniej utrudniona przez wtopione stalowe pr´ty wzmocnienia. Nadto trzeba
pami´taç, ˝e wprowadzenie do obrotu
na rynku polskim opakowania transportowego, jakim jest paleta transportowa,
podlega zapisom zawartym w Ustawie
z dnia 11 maja 2001 roku o obowiàzkach
przedsi´biorców w zakresie gospodarowa-

nia niektórymi odpadami oraz o op∏acie
produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U.
z 2001 Nr 63, poz. 639). Op∏ata produktowa wymagana jest za iloÊç (mas´) palet, w stosunku do których nie wykonano procesu odzysku. Je˝eli masa pr´tów
przekracza 5% masy ogólnej palety, to
podlegaç ona b´dzie op∏acie nie jak za
tworzywa sztuczne, a jak za opakowania wielomateria∏owe, co oznacza
wzrost kosztów obs∏ugi klienta o 8%.
Moim zdaniem, to nie paleta CR1
z mikroprocesorem RFID przyczyni si´
do diametralnej zmiany w systemach
transportowych, ale przyj´cie jako globalnego standardu wyposa˝enia wszystkich palet transportowych w inteligentne znaczniki lub inteligentne etykiety,
o ujednoliconej cz´stotliwoÊci komunikowania si´ – 13, 56 MHz z zapisem numeru SSCC – seryjnego numeru jednostki wysy∏kowej EAN.UCC, dla unikalnej identyfikacji przesy∏ki w skali globu.
Zbyszko Krojenka



Raben ¸ódê Spó∏ka z o.o. Do nowo utworzonego centrum dystrybucyjnego w Strykowie pod ¸odzià oraz w zwiàzku
z dynamicznym rozwojem firmy i powstaniem nowych miejsc pracy poszukujemy kandydatów na stanowisko: SPEDYTOR KRAJOWY
Kontakt: Raben ¸ódê Spó∏ka z o.o., Smolice 89, 95-010 Stryków
Prosimy o dopisanie numeru referencyjnego na kopercie.

