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Szanowni Państwo 
 
Polski Kongres Górniczy jest okazją do prezentacji przemian, jakie odnotowało 

polskie górnictwo na przełomie wieków, ale teŜ przedstawia wyzwania, jakie stoją 
przed górnictwem na progu XXI wieku. Sesja Wentylacja i Klimatyzacja Kopalń  
stanowi forum dla wymiany doświadczeń na temat problemów wentylacji i klimatyza-
cji w polskich kopalniach podziemnych. 

ZagroŜenie klimatyczne w polskich kopalniach podziemnych systematycznie  
rośnie. Co prawda liczba wyrobisk z podwyŜszoną temperaturą powietrza (powyŜej 
28ºC) w ostatnich latach ustabilizowała się na określonym poziomie, co jest wynikiem 
instalowania urządzeń chłodniczych. W 2006 roku moc urządzeń chłodniczych pracu-
jących w kopalniach podziemnych zbliŜyła się do 80 MW. 

Niemniej jednak, aktualny stan zagroŜenia klimatycznego oraz perspektywa  
eksploatacji złóŜ na duŜych głębokościach, nasuwają pytanie – co dalej? Przyjęciem 
hasła sesji: „Klimatyzacja – przyszłość polskiego górnictwa podziemnego”,  chcemy 
zastanowić się nad praktycznymi moŜliwościami prowadzenia eksploatacji w najbliŜ-
szych latach. Czy teraźniejszość pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość?  
Do jakich głębokości jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo klimatyczne pracow-
ników? 

Teraźniejszość, to z jednej strony ciągłe doskonalenie sposobów i systemów  
zapewniania warunków pracy pod ziemią, z drugiej poszukiwanie nowych metod, 
technologii i rozwiązań technicznych zapewniających bezpieczeństwo klimatyczne  
w przyszłości. 

W opublikowanych referatach zostały zaprezentowane m.in. nowoczesne rozwią-
zania w zakresie klimatyzacji, które aktualnie są wdraŜane oraz mogą znaleźć szersze 
zastosowanie w kopalniach podziemnych. Zastanawiając się nad klimatyzacją  
w przyszłości, nie zapominamy o innych waŜnych zagadnieniach związanych z wenty-
lacją i szeroko pojętym zwalczaniem zagroŜeń naturalnych. Liczymy, Ŝe zainteresują 
one grono inŜynierów oraz przedstawicieli władz górniczych, co przyczyni się do  
rozwoju technologii w zakresie bezpieczeństwa pracy. 

Polski Kongres Górniczy to nowy sposób zacieśniania współpracy, wymiany  
myśli, nowych inicjatyw – współtworzenia wizji, które doprowadziły nas do dzisiej-
szych osiągnięć, i które pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

WyraŜamy przekonanie, Ŝe referaty wygłoszone na tegorocznym Polskim  
Kongresie Górniczym, będą reprezentowały polską szkołę wentylacji na światowym 
kongresie w 2008 roku. 
 
 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 
 
 

prof. dr hab. inŜ. Nikodem Szlązak 
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Henryk Bystroń 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Bezpieczeństwo pracy równoległej wentylatorów głównych przy trzech 
szybach projektowanej kopalni głębokiej 

Streszczenie 
Opracowano trzy dwuoczkowe systemy wentylacji obejmujące odpowiednio podsystemy: wschodni  

i centralny, wschodni i zachodni, centralny i zachodni. Dla nich metodą termodynamiczną uzyskano:  
a) układ dwóch równań oczkowych, na którym oparty jest stopień bezpieczeństwa σ i warunek: σ > 1 
zachowania prostego kierunku prądu w bocznicy wypadkowej z wentylatorem głównym o mniejszej 
energii uŜytecznej w dwuoczkowych systemach, jak równieŜ b) układ dwóch równań oczkowych,  
na którym oparty jest stopień bezpieczeństwaσ i warunek:σ = 1 zatrzymania się wspomnianego prądu 
.Obliczono wartości stopnia σ : 3,304; 3,304; 1,461 podczas prostych (pierwotnych) kierunków prądów, 
energie uŜyteczneeuw : 18512; 27036; 16958 i moce uŜyteczne:Nu : 4803; 7015:3767 wentylatorów 

głównych podczas zatrzymania się tych prądów. Nierealność wymienionych mocy uŜytecznychNu oraz 
stosowanie przez H. Czeczotta jedynie stopnia bezpieczeństwa w zwalczaniu niebezpieczeństwa wentyla-
torów podziemnych uzasadniają brak potrzeby korzystania w praktyce ze stopnia bezpieczeństwaσ,  
a zasadność wyznaczania stopnia bezpieczeństwa σ i opartego na nim wspomnianego warunku zachowa-
nia prostego kierunku adekwatnych prądów. 

Work safety of parallel main fans installed at three ventilation shafts 
of a deep mine which is being designed 

Abstract 
Three double mesh ventilation systems including three subsystems respectively: eastern and central, 

eastern and western, central and western were designed. For the subsystems mentioned above the 
following were obtained by means of the thermodynamic method: a) a set of two mesh equations  
on which a safety degree σ and condition: σ > 1 of maintaining primary flow direction of the main air 
current with the main fan of a smaller usable air energy in two mesh systems are based, b) a set of two 
mesh equations on which a safety degreeσ and condition:σ = 1 of standstill of air current mentioned 
above are based. The values of degree σ :  3,304; 3,304; 1,461 during primary air flows, usable air 
energyeuw : 18512; 27036; 16958 and air power:Nu : 4803; 7015:3767 of the main fans during the 

standstill were calculated. Unrealistic air powerNu and using by H. Czeczot only a safety degree to 
control hazardous work of underground mines prove that it is not necessary to use a safety degreeσ in 
practice but it is necessary to determine a safety degreeσ and a condition of maintaining primary flow 
direction of the respective air currents. 

1. WPROWADZENIE, CEL PRACY 

W pracy [3] omówiono róŜne podejścia grawimetryczne do bezpieczeństwa pracy 
równoległej wentylatorów głównych przy dwóch szybach. W pracy [6] dla kopalni  
z wentylatorami głównymi przy trzech szybach w wymienionym podejściu sporzą-
dzono krzywoliniowy trójkąt, którego boki stanowią krzywe określające warunki za-
trzymania się prądów, a jego wnętrze jest obszarem dotyczącym warunków zachowa-
nia prostych kierunków tych prądów. 

W pracy [3] dla dwu projektowanych kopalń z wentylatorami głównymi przy 
dwóch szybach wydechowych metodą termodynamiczną wyprowadzono stopień bez-
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pieczeństwa i oparty na nim warunek zachowania prostego kierunku prądu w bocznicy 
z wentylatorem głównym o mniejszej energii uŜytecznej. W pracy [4] dla wymienio-
nych kopalń w podejściu termodynamicznym wyprowadzono stopień bezpieczeństwa 
i oparty na nim warunek zatrzymania się wspomnianego prądu. Wyznaczenie metodą 
termodynamiczną wymienionych stopni i warunków dla projektowanej kopalni głębo-
kiej z wentylatorami głównymi przy trzech szybach wydechowych jest celem niniej-
szej pracy. 

2. ZAŁOśENIA, METODA I OBIEKT BADANIA 

Przyjmujemy załoŜenie upraszczające, Ŝe powietrze kopalniane jest suche, ale  
jego skład chemiczny zaleŜy od miejsca. Stosując temperaturę wirtualną tego powie-
trza [2, 7], uzyskamy czyste powietrze suche (p.s.) (czynnik termodynamiczny).  
Przepływy turbulentne powietrza traktujemy jako jednowymiarowe – ustalone z wy-
mianą masy i ciepła, wentylatory główne – jako bocznice systemu wentylacji, warto-
ści liczbowe oporów miejscowych i energii kinetycznej powietrza – jako pomijalnie 
małe. 

Korzystamy z podejścia termodynamicznego do wentylacji kopalni i teorii poten-
cjału aerodynamicznego odniesionego do jednostki masy czystego powietrza suchego 
[1]. 

Za obiekt badania przyjmujemy kopalnię z robotami wydobywczymi RW1, RW2  
i RW3 w podsystemach wschodnim, centralnym i zachodnim z wentylatorami głów-
nymi 4,8 i 12 przy trzech szybach wydechowych 3, 7 i 11 (rys. 1). 

 
Rys. 1. System wentylacji kopalni obejmujący trzy podsystemy: wschodni, centralny i zachodni 
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Podstawiając liczby n = 3 i k =2 do symbolu Newtona [8], otrzymujemy: 

 3
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−
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 (1) 

W wyniku kombinacji wymienionych trzech podsystemów uzyskamy trzy dwu-
oczkowe systemy wentylacji, w których skład wchodzą po dwa podsystemy z wenty-
latorami głównymi [3, 4]. 

3. WIELKO ŚCI WEJŚCIOWE DOTYCZ ĄCE WĘZŁÓW I BOCZNIC SYSTEMU 
WENTYLACJI (RYS. 1) 

Procentowy skład chemiczny suchego powietrza kopalnianego w węzłach syste-
mu wentylacji podany jest w tabeli 1. Korzystając z tego składu i mas drobinowych 
tlenu, dwutlenku węgla, metanu i azotu powietrznego [7]: 

Tabela 1. Skład chemiczny i masa drobinowa powietrza kopalnianego w węzłach systemu wentylacji 
(rys. 1) 

Procentowy udział objętościowy, r Masa drobinowa 
Węzeł O2 CO2 CH4 N2 Mg 

1 20,62 0,05 0,00 79,30 28,951 
2 20,46 0,15 0,00 79,39 28,969 
3 20,05 0,20 0,00 79,75 28,961 
4 19,00 0,30 0,00 81,70 28,937 
5 19,00 0,30 0,00 80,70 28,937 
6 2,35 0,20 0,00 79,45 28,973 
7 19,20 1,00 0,00 79,80 29,056 
8 19,20 1,00 0,00 79,80 29,056 
9 20,10 0,25 0,15 79,50 28,953 
10 18,70 0,30 1,60 79,40 28,732 
11 18,70 0,30 1,60 79,40 28,732 

 

,16,28;04,16;01,44;999,31
2422 NCHCOO ==== MMMM  

następującym wzorem obliczyliśmy masę drobinową, Mg, suchego powietrza kopal-
nianego (tab. 1) we wspomnianych węzłach systemu wentylacji [7]: 

 100/)(∑=
i

iig MrM  (2) 

gdzie: 
i  – wskaźnik składnika suchego powietrza kopalnianego, 
r  – procentowy udział objętościowy tego składnika, 
M  – jego masa drobinowa. 

Długość bocznicy, L, gradient temperatury termometru suchego, Θ , i masa stru-
mienia, m& , czystego powietrza suchego w bocznicach systemu wentylacji (rys. 1) 
zestawione są w tabeli 2. Korzystając z tych wielkości i lokalnej średniej rocznej tem-
peratury t1 = 8 °C w węźle 1 szybu wdechowego 1 (rys. 1), następującym wzorem 
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obliczyliśmy pole temperatury termometru suchego, t, (tab. 3) powietrza kopalnianego 
w systemie wentylacji (rys. 1) 

 
1001

LΘ
tt +=  (3) 

Tabela 2. Wielkości wejściowe dotyczące bocznic systemu wentylacji (rys. 1) 

Bocznica Długość Gradient temperatury Masa strumienia  

L Θ  m&  
J d–w 

m °C/100 m kg p.s./s 
1 1–2 1200 0,9 300 
2 2–3 800 0,3 100 
3 3–4 1200 –0,7 100 
4 4–5 30 10 100 
5 5–1 – – 100 
6 2–6 800 0,4 200 
7 6–7 1200 –0,7 100 
8 7–8 30 10 100 
9 8–1 – – 100 
10 6–9 800 0,5 100 
11 9–10 1200 –0,7 100 
12 10–11 30 10 100 
13 11–1 – – 100 

 

Pole temperatury wirtualnej, tv (tab. 3) w systemie wentylacji (rys. 1), obliczyli-
śmy za pomocą wzoru [2,7]: 

 ( ) 15,27315,273 −+= t
M

M
t

g

a
v  (4) 

gdzie Ma = 28,966 – masa drobinowa czystego powietrza suchego. 

Tabela 3. Wielkości wejściowe dotyczące węzłów systemu wentylacji (rys. 1) 

Ciśnienie 
Objętość 
właściwa 

Ciśnienie 
Objętość 
właściwa Temperatura 

w przepływie Węzeł 
termometru 
suchego 

wirtualna 

Wysokość 
geodezyjna 

Potencjał 
aerodynamiczny 

izentropowym politropowym 

i t tv z Φ  ps vs p v 
– °C °C m J/ kg p.s. Pa  m3/kg p.s. Pa m3/kg p.s. 
1 8,0 8,05 250 0 100000 0,807156 100000 0,807156 
2 18,8 18,77 –950 –1000 115360 0,728840 113988 0,735101 
3 21,2 21,25 –950 –2000 115360 0,728840 112616 0,750378 
4 12,8 13,09 250 –3000 100000 0,807156 96283 0,853342 
5 15,8 16,09 280 0 99636 0,809262 99636 0,833268 
6 22,0 22,30 –950 –3000 115360 0,728840 111244 0,762342 
7 13,6 12,71 250 –4000 100000 0,807156 95044 0,863319 
8 16,6 15,70 280 0 99636 0,809262 99636 0,832144 
9 26,0 26,13 –950 –4000 115360 0,728840 109872 0,781867 
10 17,6 19,97 250 –5000 100000 0,807156 93805 0,896937 
11 20,6 22,99 280 0 99636 0,807156 99636 0,853146 



POLSKI KONGRES GÓRNICZY   Sesja 6: Wentylacja i Klimatyzacja Kopalń 

 15 

Do wielkości wejściowych teŜ naleŜą: pole wysokości geodezyjnej, z, (tab. 3)  
i pole potencjału aerodynamicznego, Φ , (tab. 3), przedstawione na schemacie poten-
cjalnym (rys. 2). Korzystając z wielkości wejściowych oraz przyjmując dla węzła 1: 
p1 = 100 000 Pa, t1 = 8°C i 1Φ = 0, za pomocą następujących wzorów od (5) do (8) 
obliczyliśmy pola: ciśnienia, ps, i objętości właściwej, vs, w przepływie izentropowym 
oraz pola: ciśnienia, p, i objętości właściwej, v, w przepływie politropowym (tab. 3) 
[1]: 

 
1

11

1
1

)(1
1

−








 −−
−=

κ
κ

κ
κ

vp

zzg
pps  (5) 

 
κ

κ
κ

ν
−











 −−
−=

1

1

11

1
1

)(1
1

vp

zzg
vs  (6) 

 
v

s v

Φ
pp +=  (7) 

 )15,273( v
a t

p

R
v +=  (8) 

gdzie: 
Ra = 287,04 J/(kg p.s. K) – stała gazowa czystego powietrza suchego, 
κ = 1,40 – wykładnik izentropy tego powietrza, 
g = 9,81 m/s2 – miejscowe przyspieszenie grawitacyjne. 

 
Rys. 2. Schemat potencjalny systemu wentylacji (rys. 1) 
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4. ZWIĄZKI OKRE ŚLAJĄCE WIELKO ŚCI DOTYCZ ĄCE BOCZNIC SYSTEMU 
WENTYLACJI (RYS. 1) 

Następujące wielkości dotyczą bocznic systemu wentylacji (rys. 1): n – wykład-
nik politropy, Φδ  – spadek potencjału aerodynamicznego, l t i l ts – prace techniczne 
odpowiednio w przepływie politropowym i izentropowym, en – lokalny ciąg natural-
ny, eu – energia uŜyteczna wentylatora głównego, ef – dyssypacja energii mechanicz-
nej, Rf – opór aerodynamiczny. Wielkości te są określone odpowiednio następującymi 
związkami [1]: 

 
)/(ln

)/(ln

wd

dw

vv

pp
n =  (9) 

 wd ΦΦΦ −=δ  (10) 

 )(
1 ddwwt vpvp

n

n
l −

−
=  (11) 

 ( ) 




 −
−

=
−

1/)/(
1

11

11 κ
κ

κ
κ

κ
dwddts ppppvpl  (12) 

 tstn lle −=  (13) 

 )(/ dwtwub zzgle −+−=  (14) 

 unf eee ++= δΦ  (15) 

 2/ meR ff &=  (16) 

gdzie: 
)d i )w – indeksy, które wskazują, Ŝe dana wielkość dotyczy odpowiednio przekro-

ju dopływu, d, lub przekroju wypływu, w, powietrza z bocznicy j, (d – w), 
)ub/w – indeks obejmujący indeksy: )ub i )uw dotyczące wentylatorów pracujących 

odpowiednio w podsystemach b i w dwuoczkowego systemu wentylacji. 

5. DWUOCZKOWY SYSTEM WENTYLACJI ZŁO śONY Z PODSYSTEMÓW 
WSCHODNIEGO I CENTRALNEGO (RYS. 3) 

5.1. Podsystem wschodni (rys. 1, tab. 4) 

Korzystając z wartości liczbowych wielkości zestawionych w tabeli 3, za pomocą 
wzorów od (9) do (16) obliczyliśmy wartości liczbowe wielkości dotyczących bocznic 
od j = 1 do j = 5 (tab. 4) wchodzących w skład podsystemu wschodniego. 
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Tabela 4. Wielkości dotyczące bocznic i oczka podsystemu wschodniego w dwuoczkowym systemie  
(rys. 3) złoŜonym z podsystemów wschodniego i centralnego 

Praca techniczna 
 w przepływie 

Bocznica 
Wykładnik 
politropy 

Spadek 
potencjału 
aerodynam. politropowym izentropowym 

Lokalny  
ciąg  

naturalny 

Energia  
uŜyteczna 
 wentylat.  
głównego 

Dyssypacja 
energii 

mechanicz-
nej 

Opór  
aerodyna- 
miczny 

n δΦ  lt lts en eub ef Rf j d–w 
– J/kg p.s. J/kg p.s. J/kg p.s. m2/kg2p.s. 

1 1–2 1,400110 1000 –10768 –10768 0 0 1000 0,011111 
2 2–3 0,588715 1000 1019 1013 6 0 1006 0,100600 
3 3–4 1,218603 1000 13057 12796 261 0 1261 0,126100 
4 4–5 1,438002 –3000 –2827 –2747 –80 3121 41 0,004100 
5 5–1 0,114536 0 –298 –294 –4 0 –4 –0,000400 

Oczko z boczn.: 1,2,3, 4 i 5 0 183 0 183 3121 3304 0,330400 
Podsystem wschodni  – – – 183 3121 1000 + 2304 

 
Rys. 3. Dwuoczkowy zamknięty schemat kanoniczny obejmujący podsystemy: wschodni i centralny (rys. 1) 

W ostatnim wierszu tabeli 4 podane są następujące wielkości dotyczące podsys-
temu wschodniego, b, który przedstawiony jest na dwuoczkowym zamkniętym sche-
macie kanonicznym (rys. 3): 
enb = 183 – wypadkowy ciąg naturalny, eub = 3121 – energia uŜyteczna wentylatora głów-
nego 4, 1000 + 2304 – suma dyssypacji energii mechanicznej: efz = 1000 i efb = 2304  
odpowiednio w bocznicach wypadkowych z i b systemu wschodniego b (rys. 3). 
Wielkości te spełniają następujące równanie oczkowe (17) [3] dotyczące podsystemu 
wschodniego b w przypadku prostego (pierwotnego) kierunku prądu w bocznicy wy-
padkowej b i wentylatorze głównym 4 (rys. 3): 

 fzfbnbub eeee +=+  (17) 

W przypadku zatrzymania się prądu w bocznicy wypadkowej b i wentylatorze 
głównym 4 (rys. 3), dla podsystemu wschodniego b waŜne jest równanie oczkowe: 
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 fzfbnbub eeee +=+)0(  (17a) 

gdzie )0(
ube = 1500 – energia uŜyteczna wentylatora głównego 4 przy masie strumienia, 

0=m&  odczytana na osi rzędnych jego charakterystyki, 

16831831500,0 )0( =+=+== nbubfzfb eeee  (rys. 3). 

5.2. Podsystem centralny (rys. 1, tab. 5) 

Postępując tak jak w przypadku podsystemu wschodniego, uzyskaliśmy wyniki 
obliczeń dotyczące bocznic j = 1 oraz od j = 6 do j = 9 (tab. 5) wchodzących w skład 
podsystemu centralnego. 

Tabela 5. Wielkości dotyczące bocznic i oczka podsystemu centralnego „w” w dwuoczkowym systemie 
(rys. 3) złoŜonym z podsystemów wschodniego i centralnego 

Praca techniczna 
 w przepływie 

Bocznica 
Wykładnik 
politropy 

Spadek 
potencjału 
aerodynam. politropo-

wym 
izentropo-

wym 

Lokalny  
ciąg  

naturalny 

Energia  
uŜyteczna 
wentylat. 
główn. 

Dyssypacja 
energii 

mechanicznej 

Opór  
aerodyna-
miczny 

n δΦ  lt lts en eub ef Rf j d–w 
– J/kg p.s. J/kg p.s. J/kg p.s. m2/kg2p.s. 

1 1–2 1,400110 1000 –10768 –10768 0 0 1000 0,011111 
6 2–6 0,669661 2000 2054 2035 19 0 2019 0,050475 
7 6– 7 1,265273 1000 13129 12806 323 0 1323 0,132300 
8 7– 8 1,282904 –4000 –3892 –3779 –113 4186 73 0,007300 
9 8–1 0,119607 0 –298 –294 –4 0 –4 –0,000400 

Oczka obejmujące boczni-
ce: 1, 6, 7, 8 i 9 

0 225 0 225 4186 4411 0,441100 

Podsystem 
centralny  

– – – 225 4186 1000 + 3411 

W ostatnim wierszu tabeli 5 zestawione są następujące wielkości dotyczące pod-
systemu centralnego w, przedstawionego na dwuoczkowym zamkniętym schemacie 
kanonicznym (rys. 3): 
enw = 225 – wypadkowy ciąg naturalny, euw = 4186 – energia uŜyteczna wentylatora 
głównego, 1000 + 3411 – suma dyssypacji energii mechanicznej: efz = 1000 i efw = 3411 
odpowiednio w bocznicach z i w podsystemu centralnego w (rys. 3). Wymienione 
wielkości spełniają następujące równanie oczkowe (18) [3] dotyczące podsystemu 
centralnego w: 

 euw + enw = efw + efz (18) 

W przypadku zatrzymania się prądu w bocznicy b i wentylatorze głównym 4 (rys. 
3), dla podsystemu centralnego w (rys.3) waŜne jest równanie oczkowe: 

 fzfbnwuw eeee +=+  (18a) 

gdzie fwe = 17054, fze =1683, nwe = 225, uwe = 18512 (rys. 3). 
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6. DWUOCZKOWY SYSTEM WENTYLACJI ZŁO śONY Z PODSYSTEMÓW 
WSCHODNIEGO I ZACHODNIEGO (RYS. 4) 

 
Rys. 4. Dwuoczkowy zamknięty schemat kanoniczny obejmujący podsystemy: wschodni i zachodni (rys. 1) 

6.1. Podsystem wschodni – podrozdział 5.1. 

6.2. Podsystem zachodni (rys. 1, tab. 6) 

Na analogicznej drodze, jak w przypadku podsystemów wschodniego i centralne-
go, otrzymaliśmy wyniki obliczeń dotyczące bocznic j = 1, j = 6 i od j = 10 do j = 13 
(tab. 6) wchodzących w skład podsystemu zachodniego w (rys. 3). W ostatnim wier-
szu tabeli 6 – dla przypadku prostego kierunku prądu w bocznicy wypadkowej b  
i wentylatorze głównym 4 (rys. 4), podane są następujące wielkości dotyczące podsys-
temu zachodniego w, przedstawionego na dwuoczkowym zamkniętym schemacie 
kanonicznym (rys. 4): 
enw = 384 – wypadkowy ciąg naturalny, euw = 5394 – energia uŜyteczna wentylatora 
głównego, 1000 + 4778 – suma dyssypacji energii mechanicznej: efz = 1000  
i efw = 4778 odpowiednio w bocznicach wypadkowych z i w podsystemu zachodniego 
w (rys. 4). Wymienione wielkości spełniają równanie oczkowe (18). 

Dla przypadku zatrzymania się prądu w bocznicy wypadkowej b i wentylatorze 
głównym 4 (rys. 4), dla podsystemu zachodniego w (rys. 4) spełnione jest równanie 
oczkowe (18a), w którym:fwe = 25737, fze = 1683, nwe = 384, uwe = 27036. 

7.  DWUOCZKOWY SYSTEM WENTYLACJI ZŁO śONY Z PODSYSTEMÓW 
CENTRALNEGO I ZACHODNIEGO (RYS. 5) 

Korzystając z tabeli 5, uzyskujemy następującą wartość dyssypacji energii me-
chanicznej w bocznicy wypadkowej z (rys. 5): 
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 30192019100061 =+=+= fffz eee  (19a) 

 
Rys. 5. Dwuoczkowy zamknięty schemat kanoniczny obejmujący podsystemy: centralny i zachodni 

system wentylacji (rys. 1) 

7.1. Podsystem centralny – podrozdział 5.2. 

Korzystając ze schematu (rys. 3) – w przypadku prostego kierunku prądu w bocz-
nicy b i wentylatorze głównym 8 – dla podsystemu centralnego w (rys. 5) otrzymuje-
my następujące wielkości: 

 1392,225,4186 =−+=== fznbubfbnbub eeeeee  (19b) 

W przypadku zatrzymania się prądu w bocznicy wypadkowej b i wentylatorze 
głównym 8 (rys. 5), dla podsystemu zachodniego uzyskujemy wielkości: 

 fwe =13617, fze =3725, nwe = 384, uwe =16958  (19c) 

7.2. Podsystem zachodni – podrozdział 6.2. 

Korzystając ze schematu (rys. 4) i wzoru (19a), dla przypadku prostego kierunku 
prądu w bocznicy b (rys. 5) uzyskujemy następujące wielkości dotyczące podsystemu 
zachodniego w (rys. 5): 

 2759,3019,384,5394 =−+==== fznwuwfwfznwuw eeeeeee  (19d) 

Podane na schemacie (rys. 5) wielkości dotyczące podsystemu centralnego b oraz 
wielkości odnoszące się do podsystemu zachodniego w spełniają odpowiednio równa-
nia oczkowe (17) i (18). 
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8. STOPIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I WARUNEK ZACHOWANIA 
PROSTEGO(PIERWOTNEGO) KIERUNKU PR ĄDU W BOCZNICY 
WYPADKOWEJ B PODSYSTEMU B W DWUOCZKOWYCH SYSTEMACH 
WENTYLACJI (RYS. 3, 4, 5) 

Dzielimy równanie (18) stronami przez równanie (17) i zapisujemy: 
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Z pomnoŜenia obu stron ostatniej nierówności przez odwrotność jej prawej strony 
otrzymujemy nierówność: 

 11 >













+⋅

+
+

fz

fw

nwuw

nbub

e

e

ee

ee
 

na podstawie której zapisujemy warunek zachowania prostego (pierwotnego) kierunku 
prądu w bocznicy wypadkowej b: 

 1>σ   (20) 

gdzie symbolem σ  oznaczony jest stopień bezpieczeństwa: 

 













+⋅

+
+

=
fz

fw

nwuw

nbub

e

e

ee

ee
1σ  (21) 

Korzystając z wartości liczbowych wielkości podanych na adekwatnych schema-
tach kanonicznych, wzorem (21) obliczyliśmy następujące wartości liczbowe stopnia 
bezpieczeństwa dotyczące dwuczkowych systemów wentylacji złoŜonych odpowied-
nio: 
• z podsystemów wschodniego i centralnego (rys. 3, tab. 4, tab. 5): 

 304,3
1000

3411
1

2254186

1833121 =






 +
+
+=σ  (22) 

• z podsystemów wschodniego i zachodniego (rys. 4, tab. 4, tab. 6): 

 304,3
1000

4778
1

3845394

1833121 =






 +
+
+=σ  (23) 

• z podsystemów centralnego i zachodniego (rys. 5, tab. 5, tab. 6): 

 






 +
+
+=

3019

2759
1

3845394

2254186σ = 1,461 (24) 
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9.  STOPIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I WARUNEK ZATRZYMANIA SI Ę PRĄDU  
W BOCZNICY WYPADKOWEJ B W DWUOCZKOWYCH SYSTEMACH 
WENTYLACJI (RYS. 3, 4, 5) 

Wychodząc z równań oczkowych (17a) i (18a), na analogicznej drodze jak  
w przypadku równań oczkowych (17) i (18), wyprowadzamy warunek zatrzymania się 
prądu w bocznicy wypadkowej b: 

 1=σ  (25) 

gdzie symbolem σ  oznaczony jest stopień bezpieczeństwa określony wzorem: 
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=
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e

ee

ee
1
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σ  (26) 

Korzystając z wartości liczbowych wielkości podanych na adekwatnych schema-
tach kanonicznych, wzorem (26) obliczyliśmy wartości stopnia bezpieczeństwa doty-
czące dwuoczkowych systemów wentylacji złoŜonych odpowiednio: 
• z podsystemów wschodniego i centralnego (rys. 3): 

 






 +
+
+=

1683

17054
1

22518512

1831500σ = 1 (27) 

• z podsystemów wschodniego i zachodniego (rys. 4): 

 






 +
+

+=
1683

25737
1

38427036

1831500σ = 1 (28) 

• z podsystemów centralnego i zachodniego (rys. 5): 

 






 +
+
+=

3725

13617
1

38416958

2253500σ = 1 (29) 

10. ANALIZA UZYSKANYCH WYNIKÓW  

10.1. Wartości liczbowe stopnia bezpieczeństwa σ = 3,304 (22), σ = 3,304 (23),  
σ = 1,461 (24) 
spełniają warunek (20): σ > 1 zachowania prostego (pierwotnego) kierunku prądu  
w bocznicy wypadkowej b dwuoczkowych systemów wentylacji (rys. 3, 4, 5). Wobec 
tego: 
• wentylator główny 8 o energii uŜytecznej 4186=uwe  J/kg p.s. przy szybie 7 nie 

przeciągnie wentylatora głównego 4 o energii uŜytecznej 3121=ube  J/kg p.s. przy 
szybie 3 (rys. 3), 

• wentylator główny 12 o energii uŜytecznej 5394=uwe  J/kg p.s. przy szybie 11 nie 

przeciągnie wentylatora głównego 4 o energii uŜytecznej 3121=ube  J/kg p.s. przy 
szybie 3 (rys. 4), 
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• wentylator główny 12 o energii uŜytecznej 5394=uwe  J/ kg p.s. przy szybie  

11 nie przeciągnie wentylatora głównego 8 o energii uŜytecznej 4186=ube  J/kg 
p.s. przy szybie 7 (rys. 5). 

10.2. Wartości liczbowe (27), (28), (29) stopnia bezpieczeństwaσ równe jedności 
spełniają warunek (25):σ = 1 zatrzymania się prądu w bocznicy wypadkowej b 
wszystkich trzech dwuoczkowych systemów wentylacji (rys. 3, 4, 5). Wobec tego: 
• wentylator główny 8  (przy szybie 7) o parametrach punktu pracy: 474,259=wm&  

kg p.s./s i uwe = 18512 J/kg p.s. zatrzymałby prąd powietrza w bocznicy wypad-

kowej b i wentylatorze głównym 4 przy szybie 3; wówczas parametry punktu pra-

cy wentylatora głównego 4 wynosiłyby 1500,0 )0( == nbb em&  J/kg p.s. (rys.3), 

• wentylator główny 12 (przy szybie 11) o parametrach punktu pracy: 
474,259=wm&  kg p.s./s, uwe =27036 J/kg p.s. zatrzymałby prąd w bocznicy wy-

padkowej b i wentylatorze głównym 4 przy szybie 3; wtedy parametry punktu 

pracy wentylatora głównego 4 wynosiłyby 1500,0 )0( == ubb em&  J/kg p.s. (rys. 4), 

• wentylator główny 12 (przy szybie 11) o parametrach punktu pracy: 159,222=wm&  

kg p.s./s i uwe = 16958 J/kg p.s. zatrzymałby prąd powietrza w bocznicy wypad-

kowej b i wentylatorze głównym 8 przy szybie 7;wtedy parametry punktu pracy 

wentylatora głównego 8 wynosiłyby 3500,0 )0( == ubb em&  J/kg p.s. 

10.3. Podczas prostego kierunku prądu w bocznicy wypadkowej b masa 
strumienia w tej bocznicy i wentylatorach głównych 8, 4, 12 odpowiednio przy 
szybach 7, 3, 11 wynosi =m& 100 kg p.s./s. Korzystając z niej i powyŜszych energii 
uŜytecznych, wzorem 1000// wubu emN &=  obliczyliśmy moc uŜyteczną: 
• wentylatora głównego 8 przy szybie 7 (rys. 3 i 5): 

 6,4181000/4186100 =⋅=uN  (30) 

• wentylatora głównego 4 przy szybie 3 (rys. 3 i 4): 

 1,3131000/3121100 =⋅=uN  (31) 

• wentylatora głównego 12 przy szybie 11 (rys. 4 i 5): 

 4,5391000/5394100 =⋅=uN  (32) 

Korzystając z powyŜszych wielkości i podanych na schematach (rys. 3, 4, 5), 
wzorem 1000/uwwu emN &=  obliczyliśmy moc uŜyteczną: 

• wentylatora głównego 8  przy szybie 7 (rys. 3): 

 48031000/18512474,259 =⋅=uN  (33) 

• wentylatora głównego 12 przy szybie 11 (rys. 4): 
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 70151000/27036474,259 =⋅=uN  (34) 

• wentylatora głównego 12 przy szybie 11 (rys. 5): 

 37671000/16958159,222 =⋅=uN  (35) 

Korzystając z podanych w pracy [9] parametrów punktu pracy: V&  – objętość 
strumienia, m3/s, p∆  – spiętrzenie, Pa, za pomocą wzoru ,1000/pVNu ∆= &  obliczyli-
śmy moc uŜyteczną: 
• wentylatora głównego przy szybie wydechowym SW-3 O/ZG Polkowice-

Sieroszowice: 

 Nu = 1060·5300/1000 = 5618 (36) 

• wentylatora głównego przy szybie wydechowym R-V O/ZG Rudna: 

 70841000/50101414 =⋅=uN   (37) 

• wentylatora głównego przy szybie wydechowym R-V O/ZG Rudna: 

 48581000/39051242 =⋅=uN  (38) 

Moce uŜyteczne (30), (31), (32) nie odbiegają od stosowanych w praktyce. Z po-
równania mocy uŜytecznych (33), (34), (35) odpowiednio z mocami uŜytecznymi 
(36), (37), (38) wynika nierealność wystąpienia w praktyce wspomnianego zatrzyma-
nia się adekwatnych prądów. 

10.4. Masy strumienia 737,129=xm& (rys. 3 i 4) i 080,111=xm&  – obliczone za 

pomocą przybli Ŝonego wzoru: 3/zx mm && =  – są niedokładne. Stąd teŜ przybli Ŝone 

są wielkości powiązane tymi masami strumienia, które – jak się okaŜe – nie są 
istotne dla osiągnięcia postawionego celu pracy. 

10.5. W pracy [5] bezpieczeństwo pracy wentylatorów podziemnych – tak samo 
waŜne jak rozwaŜane bezpieczeństwo pracy wentylatorów głównych – oparte jest 
tylko na stopniu bezpieczeństwa. Fakt ten i wspomniana nierealność zatrzymania 
się prądów przemawiają za stosowaniem w praktyce stopnia bezpieczeństwa σ 
(21) i brakiem potrzeby korzystania ze stopnia bezpieczeństwa (26).σ&  

11. ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI 

W podejściu termodynamicznym do bezpieczeństwa pracy równoległej dwóch 
wentylatorów głównych w projektowanej kopalni głębokiej przedstawione w pracy [3] 
przyjęto załoŜenie upraszczające, Ŝe powietrze kopalniane jest czystym powietrzem 
suchym (czynnikiem termodynamicznym). 

BliŜsze rzeczywistości jest załoŜenie przyjęte w niniejszej pracy, Ŝe powietrze ko-
palniane jest suche o składzie chemicznym zaleŜnym od miejsca. Stosując temperaturę 
wirtualną suchego powietrza kopalnianego [2, 7], uzyskaliśmy czyste powietrze suche 
(czynnik termodynamiczny) i moŜliwość korzystania z metody termodynamicznej. 
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Jeszcze bliŜsze rzeczywistości przybliŜenie uzyska się, wprowadzając do obliczeń 
pole temperatury termometru wilgotnego [1]. PrzybliŜenie to potrzebne będzie w ba-
daniu bezpieczeństwa pracy równoległej wentylatorów głównych przy szybach wyde-
chowych czynnych kopalń głębokich. 
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Metody zwalczania zagroŜenia temperaturowego 
w polskich kopalniach węgla kamiennego 

Streszczenie 
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce z roku na rok boryka się z coraz trudniejszymi warunkami 

klimatycznymi na stanowiskach pracy. W najbliŜszej przyszłości naleŜy się liczyć z dalszym pogarsza-
niem tych warunków w wyniku schodzenia z eksploatacją na głębsze poziomy oraz w wyniku zwiększa-
nia koncentracji wydobycia. W artykule przedstawiono aktualny stan zagroŜenia klimatycznego w pol-
skich kopalniach. Omówiono źródła i sposoby dopływu strumienia ciepła do wyrobisk górniczych. Scha-
rakteryzowano stosowane obecnie metody poprawy warunków pracy w kopalniach o duŜym zagroŜeniu 
temperaturowym. Na przykładzie aktualnie wdraŜanych systemach klimatyzacji w polskich kopalniach 
określono kierunki rozwoju klimatyzacji. 

Methods for controlling temperature hazard in polish coal mines 

Abstract 
Polish coal mining is facing more and more difficult climatic conditions at work places every year.  

In the nearest future these conditions may be expected to get even worse as mining is started at deeper 
levels and is even more concentrated. This article presents the present climatic conditions in Polish coal 
mines. The sources and ways of heat flux flowing into an excavation were discussed. The methods for 
improving thermal conditions are characterized as well as their ineffectiveness in mines with a great 
temperature hazard. The directions in which air-conditioning may head towards are determined on the 
basis of air-conditioning systems that are being implemented at the moment. 

1. WSTĘP 

Aktualnie większość polskich kopalń węgla kamiennego prowadzi eksploatację 
złoŜa węgla na głębokościach poniŜej 700 m. Prowadzenie eksploatacji pokładów 
węgla na duŜych głębokościach wiąŜe się ze wzrostem zagroŜenia klimatycznego. 
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost zagroŜenia jest dąŜenie do koncen-
tracji wydobycia, a więc uzyskiwania większych wydajności w wydobyciu z jednej 
ściany eksploatacyjnej, co wiąŜe się z koniecznością zabudowy wysokoenergetycz-
nych urządzeń. Utrzymanie warunków klimatycznych zgodnych z obowiązującymi 
przepisami [2] sprawia problem słuŜbom wentylacyjnym, szczególnie w okresach 
podwyŜszonych temperatur na powierzchni. 

Bezpośredni wpływ na warunki klimatyczne w miejscach pracy załogi (oddzia-
łach eksploatacyjnych) mają następujące czynniki [5]: 
• parametry termodynamiczne powietrza wlotowego do oddziału eksploatacyjnego, 

które niejednokrotnie przepłynąć musi od powierzchni wyrobiskami podziemnymi 
o długości kilku kilometrów; 

• właściwości skał otaczających wyrobisko (temperatura pierwotna skał, współ-
czynnik przewodnictwa cieplnego skał, pojemność cieplna skał, itp.); 

• system eksploatacji i związany z tym sposób przewietrzania oraz odstawy urobku; 
• czas istnienia wyrobisk i związany z tym czas ich przewietrzania; 
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• moc i czas pracy maszyn i urządzeń energo-mechanicznych; 
• dodatkowe źródła ciepła. 

W najbliŜszej przyszłości naleŜy się liczyć z dalszym pogarszaniem się warun-
ków klimatycznych w polskich kopalniach węgla kamiennego w wyniku zwiększenia 
koncentracji wydobycia oraz schodzenia z eksploatacją na głębsze poziomy. Celem 
niniejszego artykułu jest przedstawienie stanu zagroŜenia klimatycznego w polskich 
kopalniach i skuteczności jego zwalczania. 

2. STAN ZAGROśENIA KLIMATYCZNEGO W POLSKICH KOPALNIACH 
WĘGLA KAMIENNEGO 

Warunki pracy w kopalniach podziemnych mają swoją specyfikę w porównaniu  
z warunkami pracy w zakładach na powierzchni, która cechuje się przede wszystkim 
rozproszeniem miejsc pracy na znacznym obszarze oraz nieprzyjaznym dla człowieka 
środowiskiem pracy. Oprócz zagroŜeń technicznych wynikających z procesów techno-
logicznych występują równieŜ zagroŜenia naturalne związane z otaczającym wyrobi-
ska górotworem (wodne, gazowe, wyrzutami gazów i skał, wybuchami gazów i py-
łów, tąpaniami, klimatyczne). Zapewnienie stabilnych w czasie parametrów mikro-
klimatu drogą wentylacji i klimatyzacji wyrobisk jest trudne do uzyskania. 

W wyrobiskach podziemnym, którymi przepływa powietrze występują naturalne  
i technologiczne źródła dopływu strumienia ciepła. W wyniku tego w wyrobiskach 
podziemnych występują wysokie temperatury, co po uwzględnieniu równie wysokiej 
wilgotności powietrza powoduje znaczne pogorszenie warunków klimatycznych.  
Powoduje to obniŜenie takich funkcji organizmu człowieka, jak zdolność percepcji, 
koncentracji, uwagi, spostrzegawczości [5]. Ten niekorzystny wpływ temperatury  
i wilgotności na organizm ludzki określamy pojęciem zagroŜenia klimatycznego. 

Cieplne warunki pracy określają następujące parametry: 
• JeŜeli temperatura powietrza mierzona termometrem suchym nie przekracza 28 ºC 

i intensywność chłodzenia jest większa od 11 kata stopni wilgotnych – praca do-
zwolona jest w normalnym wymiarze czasu. 

• JeŜeli temperatura powietrza mierzona termometrem suchym zawiera się w prze-
dziale 28–33 ºC lub intensywność chłodzenia jest mniejsza od 11 kata stopni wil-
gotnych – dzień pracy skrócony powinien być do 6 godzin. 

• JeŜeli występuje przekroczenie temperatury 33 ºC – praca jest zabroniona. 

W 2006 roku aŜ w 22 kopalniach węgla kamiennego występowały wyrobiska  
z przekroczoną temperaturą powietrza 28 ºC [1]. Coraz większego znacznie nabierają 
zatem problemy związane z projektowaniem przewietrzania i klimatyzacji wyrobisk  
w kopalniach podziemnych. 

3. CZYNNIKI WPŁYWAJ ĄCE NA WZROST ZAGROśENIA KLIMATYCZNEGO 

Zmiany temperatury powietrza kopalnianego zachodzą na skutek procesów sprę-
Ŝania powietrza w polu sił cięŜkości, wymiany ciepła i wilgoci pomiędzy górotworem 
i lokalnymi, dodatkowymi źródłami ciepła, a przepływającym powietrzem. Dodatko-
we źródła ciepła stanowią przede wszystkim maszyny i urządzenia a w szczególności 
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napędy elektryczne i spalinowe. Strumień ciepła dopływający do powietrza z odsło-
niętych skał odbywa się poprzez konwekcję, parowanie wilgoci oraz promieniowanie 
[5]. 

Utrzymanie wydobycia na poziomie odpowiadającym potrzebom polskiej gospo-
darki wiązać się będzie w najbliŜszej przyszłości z koniecznością wydobywania węgla 
z głębszych poziomów. Na rysunku 1 przedstawiono zmianę temperatury górotworu  
z głębokością dla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). Rysunek 2 przedsta-
wia zmianę temperatury górotworu na obszarze kopalń i pól rezerwowych Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej S.A., natomiast rysunek 3 przedstawia zmianę temperatury 
górotworu dla części zachodniej GZW. Pole temperatury skał na danym poziomie 
głębokościowym nie jest jednorodne i nawet pomiędzy sąsiadującymi kopalniami 
występują znaczące anomalia temperaturowe. Największe temperatury występują  
w południowo-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na terenach 
górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Temperatura pierwotna na głębokości  
900 m na terenach kopalń JSW S.A. kształtuje się od 36 do 44 ºC [5]. 

Oprócz temperatury pierwotnej górotworu o wielkości strumienia ciepła dopływa-
jącego od górotworu decydują równieŜ następujące czynniki [5]: 
• własności termofizyczne skał (gradient geotermiczny, pojemność cieplna skał, 

współczynnik przewodnictwa cieplnego skał itp.), 
• temperatura przepływającego powietrza i jej zmiany w czasie, 
• wymiary geometryczne wyrobisk, 
• prędkość przepływu powietrza i czas przewietrzania wyrobiska, 
• straty ciśnienia powietrza w wyrobiskach. 

 
Rys. 1. Zmiana temperatury górotworu z głębokością dla GZW 
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Rys. 2. Zmiana temperatury górotworu z głębokością dla kopalń JSW S.A. 
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Rys. 3. Zmiana temperatury górotworu z głębokością dla zachodniej części GZW 

O bezpośrednim stanie zagroŜenia klimatycznego decyduje równieŜ właściwe pla-
nowanie wyrobisk podziemnych (tzw. rozcinka pokładów), transportu urobku i lokaliza-
cji urządzeń elektrycznych oraz racjonalna wentylacja wyrobisk w aspekcie minimaliza-
cji ogrzewania powietrza dopływającego do stanowisk pracy. W przypadku wysokiej 
temperatury pierwotnej skał, optymalne wykorzystywanie w/w rozwiązań nie przynosi 
określonego skutku i zachodzi konieczność stosowania urządzeń chłodniczych. 
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4.  ROZWIĄZANIA KLIMATYZACJI PODZIEMNYCH WYROBISK GÓRNICZYCH 

W większości kopalń podziemnych następuje etapowy wzrost zagroŜenia klima-
tycznego związany z koniecznością wybierania złoŜa na niŜszych poziomach głęboko-
ściowych po okresie wybierania złoŜa na niŜszym poziomie. Na ogół wykorzystuje się 
wtedy zwiększenie intensywności przewietrzania rejonów eksploatacyjnych (wzrost 
prędkości przepływu powietrza przez wyrobiska podziemne), tj. wyrobisk, w których 
występują stanowiska pracy załogi. Wzrost strumienia przepływającego powietrza 
powoduje jednak wzrost współczynnika przejmowania ciepła i zwiększa się strumień 
ciepła przenoszonego od ochładzających się ociosów skalnych [3, 4, 5]. Konieczne 
staje się zastosowanie rozwiązań klimatyzacyjnych. 

Klimatyzację wyrobisk podziemnych moŜna klasyfikować między innymi z uwa-
gi na: 
• miejsce schładzania powietrza – chłodzenie całego lub rejonowych prądów powie-

trza w kopalni, chłodzenie powietrza w rejonie stanowisk pracy, 
• budowę chłodnic powietrza – przeponowe, bezprzeponowe, 
• działanie chłodnic powietrza – bezpośredniego działania, pośredniego działania, 
• rodzaj i sposób wytwarzania czynnika chłodzącego – czynnik chłodniczy, woda 

zimna, lodowa, 
• sposób odbioru ciepła skraplania – chłodnie wieŜowe, skraplacze powietrzne, 

skraplacze natryskowo-wyparne, 
• lokalizację agregatów chłodniczych i sposób odbioru ciepła skraplania. 

W górnictwie podziemnym ostatnie kryterium jest najbardziej znaczące z uwagi 
na moŜliwości wykorzystywania równych układów klimatyzacyjnych przy zwiększa-
jącym się zapotrzebowaniu mocy chłodniczych. WyróŜnić moŜna trzy układy klima-
tyzacji wyrobisk. 

1) Klimatyzacja lokalna. Wykorzystuje się niestacjonarne, indywidualne urzą-
dzenia chłodnicze przeznaczone do schładzania powietrza w jednym wyrobisku. 
Urządzenia chłodnicze mogą być o działaniu pośrednim lub bezpośrednim. Aktualnie 
w polskich kopalinach węgla kamiennego odchodzi się od urządzeń o działaniu po-
średnim na rzecz urządzeń o działaniu bezpośrednim. Urządzenia takie składają się  
z agregatu chłodniczego wraz ze skraplaczem, który połączony jest przewodami ela-
stycznymi obiegu czynnika chłodniczego z parownikiem, który stanowi chłodnicę 
powietrza. Ciepło skraplania moŜe być odprowadzane bezpośrednio przez strumień 
wody chłodzącej skraplacz do ścieku kopalnianego lub poprzez rurociągi wodne do 
wyparnej chłodnicy wody (rys. 4). Moc chłodnicza takich urządzeń nie przekracza 
300 kW [5]. JeŜeli w wyrobisku konieczne jest zlokalizowanie kilku chłodnic powie-
trza, lub w pobliŜu istnieją wyrobiska, w których naleŜy równieŜ schładzać powietrze, 
rezygnuje się z urządzeń indywidualnych na rzecz stacjonarnych agregatów chłodni-
czych dostarczających wodę chłodzoną do kilku wodnych chłodnic powietrza. Kopal-
nia wkracza wtedy w etap klimatyzacji grupowej, zwanej równieŜ klimatyzacją zde-
centralizowaną [5]. 



POLSKI KONGRES GÓRNICZY   Sesja 6: Wentylacja i Klimatyzacja Kopalń 

 31 

poch. went. do p. 502/1 W3, C3

prz
ek.

 od
dz.

 płn
. po

z. -
600

ch. went. do p. 502/1

przek. wsch.  I poz. -400

agregat chłodniczy

     wyparna
chłodnica wody

     wyparnne
chłodnice wody

poch
. w

ent. śc
. 24

 W
-3 p. 

502
/1

poc
h. ta
śm

. śc
. 24 W

-3 p
. 50

2/1

ściana 24-W3pokł. 502/1
200 m

agregat chłodniczy
parownik-chłodnica

zroby

- wodna chłodnica powietrza

ch. went. do p. 502/1 - nazwa wyrobiska

- kierunek przepływu powietrza świeŜego (dopływającego 
 do stanowisk pracy)
- kierunek przepływu powietrza zuzytego  (odpływającego 
  ze stanowisk pracy)

LEGENDA

- kierunek przesuwania się frontu eksploatacji

- strefa zawału skał za frontem eksploatacji  

- tamy regulujące rozpływ powietrza

- agergat chłodniczy 

- wentylatory lutniowe

wodne chłodnice ścianowe

- lutniociąg

 
Rys. 4. Przykład klimatyzacji lokalnej wyrobisk rejonu ściany eksploatacyjnej 

2) Klimatyzacja grupowa. Wykorzystuje się jeden lub dwa agregaty chłodnicze 
w układzie równoległym schładzania wody. Sumaryczna moc chłodnicza agregatów 
wynosi od 1000 do 3000 kW. Agregaty najczęściej lokalizowane są w pobliŜu rejo-
nów eksploatacyjnych, a ciepło skraplania oddawane jest w wyparnych chłodnicach 
wody do strumienia powietrza, które nie dopływa do stanowisk pracy (rys. 5). 
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Rys. 5. Przykłady najczęściej wykorzystywanych układów klimatyzacji grupowej 
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W przypadku wysokiej temperatury i wilgotności powietrza w całym rejonie 
utrudnione jest oddawanie ciepła skraplania do powietrza. Agregaty lokalizuje się 
wtedy w pobliŜu szybów wdechowych, a wodę chłodzoną doprowadza się rurociąga-
mi izolowanymi do chłodnic powietrza, odległych nawet o klika tysięcy metrów [4, 
5]. MoŜe istnieć jeden układ klimatyzacji grupowej wraz z utrzymywaniem klimaty-
zacji lokalnej w pozostałych rejonach eksploatacyjnych lub kilka zdecentralizowanych 
układów klimatyzacji grupowej. JeŜeli zapotrzebowanie na moc chłodniczą w kilku 
lub we wszystkich rejonach eksploatacji przekracza 5 MW, to najczęściej rezygnuje 
się z zespołów wyparnych chłodnic wody na rzecz trójkomorowego wymiennika ci-
śnienia i system klimatyzacyjny przekształca się w system klimatyzacji centralnej 
zwanej równieŜ klimatyzacją scentralizowaną [4, 5]. 

3) Klimatyzacja centralna. Klimatyzacja centralna związana jest z lokalizacją 
urządzeń odbierających ciepło skraplania na powierzchni i lokalizacją agregatów 
chłodniczych na powierzchni, pod ziemią lub na powierzchni i pod ziemią (rys. 6). 
Układ klimatyzacji składa się z obiegów niskiego i wysokiego ciśnienia wody wraz  
z wynikiem ciśnienia na dole kopalni. 

spręŜarka

zawór eksp.

skraplacz

parownik

wodna chłodnica powietrza

agregat chłodniczy

wysokociśnieniowy 
wymiennik ciepła
(trójkomorowy podajnik cieczy lub
turbina Peltona)

chłodnia kominowa

spręŜarka

zawór eksp.

skraplacz

parownik

chłodnia wentylatorowa

parownikskraplacz

wodna chłodnica powietrza

podziemna komora zraszania

chłodnica powietrza 
z komorą zraszania

 
Rys. 6. Przykłady najczęściej wykorzystywanych układów klimatyzacji centralnej 
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W układach klimatyzacji centralnej wykorzystuje się agregaty chłodnicze chło-
dzące wodę, która jest nośnikiem zimna w wodnych chłodnicach powietrza. W pol-
skich kopalniach węgla kamiennego istnieje aktualnie jeden układ klimatyzacji cen-
tralnej i dwa układy klimatyzacji grupowej, a trzeci układ klimatyzacji grupowej jest 
w trakcie wdraŜania. 

Klimatyzacja centralna z powierzchniową instalacją do wytwarzania lodu 

W skład centralnego systemu klimatyzacji z powierzchniową instalacją do wy-
twarzania lodu wchodzą: 
1. Wytwornica lodu próŜniowego na powierzchni wyposaŜona w: zespół agregatów 

chłodniczych, próŜniowy agregat (wytwornica) lodu, sieć rurociągów wraz  
z armaturą do zasilania parą wodną, obiegi chłodnicze wraz z pompami i chłodnią 
wody, podajnik (transporter) lodu, zespół urządzeń zasilania, zabezpieczenia  
i sterowania elektrycznego głównych i pomocniczych napędów chłodniczych 
agregatów spręŜarkowych, urządzenia automatyki i sterowania procesem techno-
logicznym. 

2. Rurociąg w szybie lub orurowany otwór wiertniczy do opuszczania lodu na dół 
kopalni oraz rurociąg odpompowania wody na powierzchnię. Woda z lodu moŜe 
być równieŜ odprowadzana do systemu odwodniania głównego, co pozwala na  
rezygnację z dodatkowego rurociągu i ograniczenie się tylko do rurociągu w szy-
bie lub orurowanego otworu wiertniczego. 

3. Zespół urządzeń na dole, w skład których wchodzi: mieszalnik 70% mieszanki 
wodno-lodowej z wodą ciepłą, zbiornik wody zimnej o temperaturze od 0° do 
2°C, zespół rurociągów niskociśnieniowych rozprowadzających zimną wodę  
do chłodnic do robót udostępniających i eksploatacyjnych oraz chłodnic powietrza 
zabudowanych w wyrobiskach, pomp obiegowych wymuszających przepływ zim-
nej wody w rurociągu niskociśnieniowym. 

Wytwornice lodu próŜniowego oferowane przez firmę INTEGRAL, mają moc 
chłodniczą 2,0–3,0 MW. Wytworzony w centralnej chłodnicy (generatorze lodu) na 
powierzchni lód o temperaturze od –1 do –0,5°C, podawany jest przenośnikiem do 
rurociągu ułoŜonego w szybie i opuszczany na dół kopalni do mieszalnika. W mie-
szalniku następuje zmieszanie lodu z wodą ciepłą pochodzącą z obiegu powrotnego 
wody z chłodnic powietrza na dole. Woda z mieszalnika przepompowana jest do 
zbiornika wody zimnej, skąd jest pobierana do obiegu chłodniczego, wymuszonego 
pompą elektryczną stanowiącego niskociśnieniowy obieg zasilania chłodnic powie-
trza. Woda podgrzana w procesie chłodzenia powietrza jest kierowana z powrotem do 
mieszalnika a część jest odpompowywana na powierzchnię odrębnym rurociągiem 
wysokociśnieniowym. Woda ciepła moŜe być równieŜ odprowadzona do mieszalnika 
oraz osadników i odpompowana na powierzchnię w systemie odwadniania głównego 
kopalni. W tym przypadku obieg lodowo-wodny jest otwarty i wymaga stałego uzu-
pełniania ubytków, co z ekonomicznego punktu widzenia jest niekorzystne. 

Proces wytwarzania lodu próŜniowego wymaga jednak zasilania wytwornicy  
w parę wodną. Ilość pary wodnej niezbędnej do wytworzenia lodu zapewniającego 
moc chłodniczą 3 MW wynosi 10 Mg/h, o parametrach 0,1 MPa i temperaturze 
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180 °C. Do wytworzenia tej ilości pary konieczne jest zainstalowanie na powierzchni 
kopalni kotła parowego opalanego gazem. Obieg pierwotny lodowo-wodny moŜe być 
zamknięty lub otwarty. W obiegu zamkniętym do odpompowania wody pochodzącej 
ze stopionego lodu potrzebny jest dodatkowy rurociąg wysokociśnieniowy wraz  
z pompą o parametrach zbliŜonych do pomp systemu odwadniania głównego. W obie-
gu otwartym woda pochodząca ze stopionego lodu moŜe być odpompowana na po-
wierzchnię rurociągami odwadniania głównego kopalni. Z ekonomicznego punktu 
widzenia układ ten jest mniej niekorzystny, ze względu na straty wody i dodatkowe 
koszty jej uzupełniania. Na rysunku 7 przedstawiono centralną klimatyzację z instala-
cją do wytwarzania lodu. 

 
Rys. 7. Klimatyzacja centralna z instalacją do wytwarzania lodu 

5.  UKŁADY KLIMATYZACJI W POLSKICH KOPALNIACH W ĘGLA 
KAMIENNEGO 

5.1. Układ klimatyzacji centralnej 

KWK „Pniówek” 
Od płowy 2000 roku w KWK „Pniówek” rozpoczęła się praca w pełni zrealizo-

wanego układu skojarzonego energetyczno-chłodniczego [3, 5]. Jest to nowoczesny, 
energetyczny układ trigeneracyjny. Trigeneracja polega na wytwarzaniu trzech róŜ-
nych form energii z jednego, głównego źródła. Wytwarzanie energii cieplnej, chłodni-

Mieszalnik Zbiornik wody zimnej 

Zbiornik wody dołowej 
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czej i elektrycznej z energii pierwotnej gazu określa się w energetyce jako CHCP 
(Combined Heating, Cooling and Power Plants). Aktualnie na szeroką skalę projektuje 
się na całym świecie małe (kilkadziesiąt – kilkaset kW) układy kogeneracyjne CHCP 
przy wykorzystaniu gazu naturalnego ze zgazowania biomasy, biogazu powstałego  
z fermentacji osadów ściekowych, czy wykorzystania gazu z wysypisk śmieci. Insta-
lacja skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego w KWK „Pniówek” o mocy  
6,4 MW jest pierwszą tego typu instalacją w Polsce z zastosowaniem silnika gazowe-
go, która umoŜliwia wytwarzanie tzw. ciepła nisko- i wysokotemperaturowego. Układ 
składa się z dwóch identycznych bloków pracujących równolegle. Pojedynczy blok 
zawiera następujące urządzenia: 
1. czterosuwowy silnik gazowy o prędkości obrotowej 1000 m–1; 
2. generator elektryczny o mocy znamionowej 3993 kVA, napięciu 6,3 kV; 
3. jeden ciąg chłodziarek składający się z: 

- chłodziarki absorpcyjnej ciepłowodnej o mocy chłodniczej 600 kW, 
- chłodziarki absorpcyjnej gorącowodnej o mocy chłodniczej 1730 kW, 
- chłodziarki spręŜarkowej o mocy chłodniczej 570 kW. 

NatęŜenie objętościowe chłodzonej wody w układzie zamkniętym wynosi  
150 m3/h, a całkowita moc chłodnicza jednego bloku wynosi 2,86 MW. Drugi blok 
identycznych urządzeń ma takie same parametry. Uproszczony schemat instalacji 
układu skojarzonego przedstawiono na rysunku 8. 
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Rys. 8. Uproszczony schemat działania klimatyzacji centralnej w KWK „Pniówek” 

Do przeniesienia mocy chłodniczej od chłodziarek powierzchniowych na poziom 
wydobywczy kopalni wykorzystano izolowany cieplnie rurociąg o średnicy we-
wnętrznej 300 mm. Redukcja wysokiego ciśnienia hydrostatycznego następuje w trój-
komorowym rurowym podajniku cieczy DRKA 200 firmy „Siemag”. Układ obiegu 



Górnictwo i Środowisko 

 36 

wody na powierzchni wraz ze trójkomorowym rurowym podajnikiem cieczy zwany 
jest obiegiem pierwotnym. Obieg wtórny stanowi podziemna sieć rurociągów izolo-
wanych i nieizolowanych, począwszy od trójkomorowego rurowego podajnika cieczy 
do wodnych chłodnic powietrza w miejscach pracy załogi. Po obniŜeniu temperatury  
i wilgotności powietrza w tych chłodnicach ciepła woda odbywa drogę powrotną ruro-
ciągami nieizolowanymi do trójkomorowego rurowego podajnika cieczy. Szczegółowe 
parametry techniczne układu klimatyzacji omówiono między innymi w pracach [3, 5]. 

KWK „Budryk” S.A. 
Ogólna zasada pracy układu klimatyzacji centralnej polega na kierowaniu wody 

chłodzonej w parownikach agregatów do trójkomorowego podajnika cieczy na poz. 
900 m poprzez szyb VI (obieg pierwotny). Od trójkomorowego podajnika cieczy wo-
da chłodzona rozprowadzona będzie do chłodnic powietrza zlokalizowanych w rejo-
nach prowadzonych robót górniczych w pokładach 358/1, 364/2 i 401 (obieg wtórny). 

Budowa klimatyzacji centralnej realizowana jest w dwóch etapach. W 2007 roku 
oddana została do eksploatacji powierzchniowa stacja klimatyzacyjna z agregatami 
chłodniczymi o mocy 4 MW wraz z obiegiem pierwotnym układu chłodzenia oraz 
obiegiem wtórnym (dołowym). Obieg wtórny jest aktualnie w rozbudowie do uzyska-
nia docelowej mocy. 

W budynku stacji klimatyzacyjnej na powierzchni znajdują się cztery agregaty 
firmy Grasso o mocy 1 MW z amoniakiem jako czynnikiem chłodniczym. W parow-
niku agregatu chłodniczego czynnik chłodniczy (amoniak) odbiera ciepło od wody,  
a następnie jest spręŜany i kierowany do skraplacza. Ciepło skraplania czynnika 
chłodniczego odbierane będzie w skraplaczach natryskowo-wyparnych umiejscowio-
nych na dachu budynku powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej. Woda lodowa od-
prowadzana jest do zbiornika wody zimnej, skąd za pomocą pomp obiegowych  
tłoczona jest rurociągiem izolowanym na poziom 900 m. W obiegu pierwotnym dla 
sumarycznej mocy chłodniczej 4,0 MW całkowity strumień objętościowy wody wy-
nosić będzie 265 m3/h. 

Schemat ideowy klimatyzacji centralnej przedstawiono na rysunku 9. 

Układ klimatyzacji grupowej 
Systemy klimatyzacji grupowej o mocy chłodniczej 3,0 MW zostały wdroŜone  

w kopalniach „Zofiówka” (2004), „Borynia” (2005) i „Jas-Mos” (2006). W przyjętych 
rozwiązaniach zabudowano dwa agregaty chłodnicze o mocy 2 i 1 MW, w układzie 
równoległym schładzania wody, które zabudowano w wyrobiskach podziemnych. 
Ogólna zasada pracy układu chłodniczego w tym systemie polega na kierowaniu wody 
chłodzonej w parownikach agregatów do chłodnic powietrza w rejonach wydobyw-
czych, a ciepło kondensacji ze skraplaczy agregatów chłodniczych oddawane jest za 
pomocą wyparnych chłodnic wody do strumienia powietrza wypływającego szybem 
wydechowym na powierzchnię [5]. Takie rozwiązanie pozwala na zapewnienie więk-
szej elastyczności w chłodzeniu powietrza oraz na zwiększenie skuteczności procesu 
chłodzenia. PoniŜej podano przykładowe rozwiązanie systemu klimatyzacji zastoso-
wane w KWK „Zofiówka”. W kopalniach „Borynia” i „Jas-Mos” system klimatyzacji 
nieznacznie róŜni się od opisanego poniŜej. Układ klimatyzacji grupowej o mocy  
3 MW jest aktualnie wdraŜany w KWK „Staszic” [8]. 
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Rys. 9. Schemat ideowy klimatyzacji centralnej w KWK „Pniówek” 

Grupowy system klimatyzacji wyrobisk dołowych KWK „ Zofiówka” 
W 2004 roku została uruchomiona grupowa klimatyzacja, w której agregaty 

chłodnicze zlokalizowane są na dole kopalni na poziomie 900 m o sumarycznej  
mocy chłodniczej 3,0 MW, natomiast wyparne chłodnice wody na poziomie 705 m.  
Urządzenia są połączone rurociągami poprzez szyb I [5]. 

Cały układ grupowej klimatyzacji kopalni „Zofiówka” składa się z trzech obie-
gów, tj. obiegu parownika, skraplacza i czynnika chłodniczego: 
• Obieg parownika (woda chłodzona) – woda z parowników agregatów chłodni-

czych jest kierowana preizolowanymi rurociągami do chłodnic powietrza w rejo-
nach eksploatacyjnych. Woda po opuszczeniu chłodnic powietrza powraca nieizo-
lowanymi rurociągami do parowników agregatów chłodniczych. 
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• Obieg skraplacza (woda chłodząca) – woda ze skraplaczy agregatów chłodniczych 
jest kierowana do wyparnych chłodnic wody preizolowanymi rurociągami w wy-
robiskach poziomych i w szybie I. Po ochłodzeniu w wyparnych chłodnicach wo-
da jest prowadzona do skraplaczy. Obieg wody chłodzącej stanowią dwa rurociągi 
łączące skraplacze agregatów chłodniczych z wyparnymi chłodnicami wody. 

• Obieg czynnika chłodniczego – czynnik chłodniczy odbiera ciepło w parowniku 
od wody chłodzonej, a następnie po spręŜeniu oddaje ciepło w skraplaczu ulegając 
skraplaniu do obiegu wody chłodzącej. 

W obiegu parowników woda przepływa pomiędzy agregatami chłodniczymi  
a chłodnicami powietrza w rejonach eksploatacyjnych. W parownikach agregatów 
chłodniczych woda jest ochładzana do temperatury 3 ºC. Następnie schłodzona woda 
preizolowanym rurociągiem jest kierowana do chłodnic powietrza. Po przejściu przez 
chłodnice powietrza woda, która odebrała ciepło od przepływającego powietrza do 
rejonów eksploatacyjnych nieizolowanym rurociągiem powraca, o temperaturze około 
19 ºC, do parowników. Schemat urządzeń i połączeń dla agregatów chłodniczych 
przedstawiono na rysunku 10. 
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Rys. 10. Schemat połączeń instalacji w komorze agregatów chłodniczych – poz. 900 m 
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Rysunek zawiera elementy instalacji (zawory, układy pomiarowe, filtry), agregaty 
chłodnicze (KM-2000 i KM-1000), pompy obiegu parownika, średnice i sposób połą-
czeń rurociągów. Na rysunku podano równieŜ strumień objętościowy i temperaturę 
wody chłodzonej oraz chłodzącej [5]. 

Zarówno obieg wody chłodzonej (lodowej) i chłodzącej wykonano jako obieg 
otwarty. Woda powracająca nieizolowanym rurociągiem z rejonów eksploatacji 
wpływa do otwartego zbiornika wody chłodzonej poprzez filtr zgrubny o średnicy 
oczka 10 mm. Do zbiornika jest doprowadzony przewód z instalacji ppoŜ. w celu au-
tomatycznego uzupełniania wody chłodzonej. Pompy po stronie tłocznej są połączone 
z kolektorem zbiorczym, w którym zabudowany jest filtr automatyczny. 

W obiegu skraplaczy woda przepływa pomiędzy agregatami chłodniczymi a wypar-
nymi chłodnicami wody. Po odebraniu ciepła w skraplaczach woda o temperaturze 42 ºC 
jest kierowana rurociągiem poprzez szyb I na poziom 705 m do wyparnych chłodnic wo-
dy. Po oddaniu ciepła do zuŜytego prądu powietrza woda o temperaturze 31 ºC jest kiero-
wana do skraplaczy agregatów chłodniczych. Ciepło od wody w wyparnych chłodnicach 
jest odbierane głównie poprzez odparowanie wody zraszającej węŜownice chłodnic. Wy-
parne chłodnice wody zlokalizowane są na poziomie 705 m w wytycznej północnej rów-
noległej przy szybie wentylacyjnym V oraz w wytycznej północnej taśmowej. Wyloty 
skraplaczy agregatów KM 2000 i KM 1000 połączone są z kolektorem. Kolektor zbiorczy 
na wyjściu ze skraplacza połączony jest z rurociągiem preizolowanym prowadzącym wo-
dę do wyparnych chłodnic wody na poziomie 705 m. Wlotowy kolektor zbiorczy połą-
czony jest preizolowanym rurociągiem prowadzącym wodę z poziomu 705 m. 

Schemat urządzeń i połączeń z wyparnymi chłodnicami wody na poziomie 705 m 
został przedstawiony na rysunku 11.  
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Rys. 11. Schemat połączeń instalacji w komorze wyparnych chłodnic wody – poz. 705 m 
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Rysunek zawiera elementy instalacji (zawory, układy pomiarowe, filtry), wyparne 
chłodnice wody, pompy obiegu skraplacza, średnice i sposób połączeń rurociągów. Na 
rysunku podano równieŜ strumień objętościowy i temperaturę wody chłodzącej. 

RównieŜ w tym przypadku zaprojektowany został układ obiegu wody chłodzącej 
z otwartym zbiornikiem na poziomie 705 m. Rurociąg preizolowany zabudowany  
w szybie I połączony jest rurociągiem preizolowanym doprowadzającym wodę do 
zbiornika otwartego wody chłodzącej. Poziom wody chłodzącej w zbiorniku jest uzu-
pełniany automatycznie poprzez rurociąg i filtr z rurociągu ppoŜ. 

Grupowy system klimatyzacji wyrobisk dołowych KWK „ Anna-Rydułtowy” 
W 2007 roku uruchomiono układ klimatyzacji grupowej w pokładzie 713/1–2.  

Zadaniem układu jest schładzanie powietrza w partiach C i E. W pierwszym etapie 
uruchomiony został agregat chłodniczy o mocy 600 kW do schładzania powietrza  
w ścianie I-E-E2. Po uruchomieniu ściany w partii C zabudowany będzie drugi agre-
gat o mocy 600 kW. Oba agregaty pracować będą w układzie równoległym schładza-
nia wody. 

Schemat połączeń instalacji klimatyzacji grupowej o mocy 1,2 MW przedstawio-
no na rysunku 12. 
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Rys. 12. Schemat klimatyzacji grupowej w pokładzie 713/1–2 w partiach C i E 
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ZAKO ŃCZENIE 

Wprowadzenie klimatyzacji centralnej i grupowej w kopalniach spowodowało 
znaczną poprawę warunków klimatycznych w wyrobiskach eksploatacyjnych. Poza 
okresem letnim wydajności chłodnic powietrza są niŜsze od nominalnych z uwagi na 
wartości temperatury i wilgotności powietrza dolotowego. 

Aktualnie w KWK „Staszic” wdraŜany jest system klimatyzacji grupowej o mocy 
chłodniczej 3 MW. 

Projektowanie układów klimatyzacyjnych w innych kopalniach musi jednak być 
poprzedzone kaŜdorazowo odrębną analizą techniczno-ekonomiczną. Kopalnie,  
w których istnieją aktualnie wdroŜone układy klimatyzacyjne charakteryzują się po-
dobnymi warunkami geologiczno-górniczymi i nie moŜna bezpośrednio przenosić 
tych rozwiązań na inne kopalnie. 
 
Artykuł został zrealizowany w ramach projektu badawczego finansowanego przez 
MNiSW nr 1128/T02/2006/30 (nr umowy 18.18.100.104). 

Literatura 
1. Raport roczny (2006) o stanie podstawowych zagroŜeń naturalnych i technicznych w górnictwie 

węgla kamiennego. Główny Instytut Górnictwa. Katowice 2007. 
2. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadze-

nia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoŜarowego w podziemnych zakładach 
górniczych wraz z załącznikami, Dziennik Ustaw nr 67 z 19 czerwca 1995 r. 

3. Szlązak J., Szlązak N., Obracaj D., Borowski M.: Wykorzystanie ciepła odpadowego w skojarzonym 
układzie energetyczno-chłodniczym. Kwartalnik AGH Górnictwo, rok 25, z. 2, Kraków 2001. 

4. Szlązak N., Obracaj D., Borowski M.: Warunki klimatyczne w ścianach eksploatacyjnych przewie-
trzanych na „U”. Materiały konferencyjne 10-tej Sesji Mi ędzynarodowego Biura Termofizyki Gór-
niczej. 14–18 luty 2005, Gliwice Wyd. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut 
Geotechnologii, Geofizyki Górniczej i Ekologii Terenów Przemysłowych, 2005. 

5. Szlązak N., Tor A., Jakubów A.: Metody zwalczania zagroŜenia temperaturowego w kopalniach 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Wyd. PAN IGSM, 
Kraków 2006 r. 

6. Praca zbiorowa pod kierunkiem N. Szlązaka: Projekt techniczny centralnej klimatyzacji w KWK 
Budryk S.A., 2005. 

7. Praca zbiorowa pod kierunkiem N. Szlązaka: Projekt techniczny grupowej klimatyzacji w KWK 
Rydułtowy–Anna, 2006. 

8. Praca zbiorowa pod kierunkiem N. Szlązaka: Projekt techniczny grupowej klimatyzacji w KWK 
Staszic, 2006. 

Recenzent: dr hab. inŜ. Marian Branny, prof. AGH 
 



Górnictwo i Środowisko 

 42 

 

Nikodem Szlązak 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
Andrzej Tor, Antoni Jakubów 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Jastrzębie Zdrój 

Rozwój klimatyzacji w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
w latach 2000–2006 

Streszczenie 
W ostatnich latach we wszystkich kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej wystąpiło znaczne pogor-

szenie cieplnych warunków pracy. W związku z trudnościami zapewnienia poprawnych warunków klima-
tycznych metodami konwencjonalnymi, tj. sposobami wentylacyjnymi lub odpowiednio dobranymi syste-
mami rozcinki i eksploatacji, kopalnie JSW S.A. zmuszone zostały do wdraŜania metod klimatyzacji opar-
tych na dostępnych, lokalnych urządzeniach chłodniczych, jak równieŜ klimatyzacji grupowej lub centralnej. 
Na bazie zarysu historycznego wdraŜania klimatyzacji w kopalniach węgla kamiennego w Polsce omówiono 
rozwój klimatyzacji w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w latach 2000–2006. 

W 2000 r. w KWK „Pniówek” uruchomiono pierwszą w Polsce klimatyzację centralną bazującą na 
skojarzeniu układu energetyczno-ciepłowniczego z układem chłodniczym. W maju 2004 roku w KWK 
„Zofiówka” otwarto pierwszy w Polsce grupowy system klimatyzacji wyrobisk dołowych. W kolejnych 
latach 2005 i 2006 uruchomiono identyczne zestawy (moduły) klimatyzacji grupowej w kopalniach  
„Borynia” i „Jas-Mos”. 

W referacie przedstawiono warunki klimatyczne panujące w wyrobiskach górniczych w kopalniach 
naleŜących do JSW S.A. oraz podano metody ich poprawy w oparciu o przedstawione rozwiązania istnie-
jącej w tych kopalniach klimatyzacji. 

Development of air conditioning systems in mines of Jastrzebie Coal Company 
from 2000 to 2006 

Abstract 
Over the past few years thermal work conditions in all the mines of Jastrzebie Coal Company have 

worsened. As there were some problems to ensure proper climatic conditions by means of conventional 
methods, that is by ventilation methods or properly selected systems of coal seam opening and mining, 
the mines mentioned above were forced to implement air conditioning methods based both on available 
local cooling units and group or central air conditioning systems. The paper discusses the development  
of air conditioning systems in the mines of Jastrzebie Coal Company from 2000 to 2006. 

In 2000 in „Pniowek” Coal Mine the first in Poland central air conditioning system started operating 
and it was a combined power and cooling system. In May 2004 in “Zofiowka” Coal Mine the first  
in Poland group air conditioning system of underground excavations was started. In 2005 and 2006 iden-
tical sets of group air conditioning systems were implemented in “Borynia” and “Jas-Mos” Coal Mines. 

The paper presents climatic conditions in underground excavations in the mines of Jastrzebie Coal 
Company as well as the methods for their improvement on the basis of air conditioning systems imple-
mented there. 

1. WSTĘP 

W początkowym okresie wprowadzania klimatyzacji do kopalń stosowano urzą-
dzenia lokalne o małych mocach chłodniczych. Znajdowały one głównie zastosowanie 
do chłodzenia powietrza w poszczególnych przodkach drąŜonych wyrobisk koryta-
rzowych i eksploatacyjnych. W technice klimatyzacji kopalń występują obecnie dwie 
tendencje [1, 7]: 
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• stosowanie klimatyzacji lokalnej lub centralnej kombinowanej (zdecentralizowa-
nej), 

• stosowanie klimatyzacji centralnej poprzez instalowanie duŜych maszyn klimaty-
zacyjnych na powierzchni i transportujących „zimno” na dół. 

Z doświadczeń polskich wynika, Ŝe w kopalniach o duŜym zagroŜeniu temperatu-
rowym proces wprowadzania klimatyzacji przechodzi zasadniczo przez trzy stadia.  
W pierwszym stadium klimatyzacji stosuje się chłodziarki bezpośredniego działania. 
Chłodziarki te znajdują się najczęściej w przodku wyrobisk korytarzowych lub przed 
wlotem do wyrobisk ścianowych. Ciepło odprowadzane jest wodą bezpośrednio do 
ścieku w wyrobisku lub za pośrednictwem wyparnych chłodnic wody do prądu zuŜy-
tego powietrza. W pierwszym stadium klimatyzacji zapotrzebowanie na moc chłodni-
czą w kopalni na ogół nie przekracza 2 MW. W przypadku, gdy poza przodkiem wy-
stępuje więcej miejsc, w których przekroczone są dopuszczalne temperatury powie-
trza, stosuje się agregaty pośredniego działania o stosunkowo duŜej mocy jednostko-
wej w układzie zdecentralizowanym (grupowym). Moc chłodnicza poszczególnych 
agregatów rozdzielana jest przez instalowanie chłodnic powietrza w miejscach, gdzie 
warunki tego wymagają. Ciepło z wyrobisk odprowadzone jest wodą za pośrednic-
twem zespołu wyparnych chłodnic wody do prądu zuŜytego powietrza. Zapotrzebo-
wanie na moc chłodniczą w drugim stadium klimatyzacji wynosi od 2 do 6 MW. Jeśli 
zapotrzebowanie na moc chłodniczą przekracza 6 MW kopalnia wkracza w trzecie 
stadium klimatyzacji, tj. w klimatyzację centralną. Jest to połączenie agregatów, pra-
cujących dotychczas w układzie zdecentralizowanym w jeden system, który za pomo-
cą sieci rurociągów izolowanych dostarcza zimną wodę do urządzeń chłodzących 
powietrze w całej kopalni. Ciepło z wyrobisk odprowadzane jest wodą do rurowego 
wymiennika lub trójkomorowego podajnika rurowego. Stąd rurociągiem szybowym  
za pośrednictwem powierzchniowych chłodnic wody ciepło oddawane jest do powie-
trza atmosferycznego. 

W pierwszym stadium klimatyzacji kopalni stosuje się urządzenia chłodnicze, któ-
rych moc jednostkowa nie przekracza 500 kW. Są to dwuczęściowe agregaty chłodzące 
powietrze bezpośrednio. Urządzenia te podwieszane są najczęściej na szynie kolejki  
i przemieszczane wraz z postępem wyrobiska. Chłodziarkę stanowią dwa zespoły tj. ze-
spół maszynowy wraz ze skraplaczem oraz parowacz bezpośredniego działania. Do za-
mknięcia obiegu czynnika chłodzącego łączącego te dwa zespoły stosuje się opancerzone 
przewody giętkie. Dostające się do parownika chłodziarki ciepło z wyrobiska zostaje 
przez spręŜarkę podniesione do wyŜszego poziomu temperaturowego i przez strumień 
wody chłodzącej odprowadzone jest ze skraplacza bezpośrednio do ścieku w wyrobisku 
lub za pośrednictwem wyparnej chłodnicy wody do prądu zuŜytego powietrza. 

Klasyczne układy klimatyzacji kopalń stosowane są we współdziałaniu z innymi 
środkami poprawy warunków pracy, do których naleŜą przede wszystkim: 
• dostosowanie przewietrzania do charakteru robót górniczych, 
• wybór sposobu eksploatacji sprzyjającego uzyskaniu korzystnych warunków kli-

matycznych, 
• zmniejszenie i eliminacja niektórych źródeł ciepła, 
• lokalna i indywidualna klimatyzacja. 
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2. AKTUALNY STAN ZAGRO śENIA TEMPERATUROWEGO 

Wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji potęgują się czynniki utrudniające 
prowadzenie działalności górniczej. Jednym z nich jest temperatura. Pierwotna tempe-
ratura skał wraz z głębokością systematycznie rośnie, zgodnie z wielkością stopnia 
geotermicznego. W wyniku tego w wyrobiskach podziemnych występują wysokie 
temperatury, co po uwzględnieniu wilgotności powietrza powoduje znaczne pogor-
szenie się warunków klimatycznych, z jakimi spotykamy się w kopalniach. 

Problemy klimatyczne większości kopalń JSW S.A. zaczęły systematycznie nara-
stać wraz z przechodzeniem na niŜsze (głębsze) poziomy eksploatacyjne oraz wpro-
wadzaniem nowoczesnych i wysokowydajnych technologii (maszyn i urządzeń górni-
czych) w zakresie drąŜenia wyrobisk, eksploatacji ścianowej, odstawy i transportu 
urobku oraz transportu materiałów. 

Na kształtowanie się zagroŜenia temperaturowego w kopalniach JSW S.A. wpływ 
mają [1, 5, 7, 8]: 
• stopień geotermiczny związany z występującą w rejonie kopalń anomalią geoter-

miczną, obejmującą część kopalń JSW S.A. („Borynia”, „Jas-Mos”, „Pniówek”  
i „Zofiówka”), charakteryzującą się występowaniem na obszarze w/w kopalń 
znacznie wyŜszego stopnia geotermicznego (średnio od 27 do 30 m/°C) aniŜeli  
w pozostałych kopalniach ROW-u lub kopalniach Górnośląskiego Zagłębia  
Węglowego, dla którego średni stopień geotermiczny wynosi 33 m/°C, 

• zwiększająca się głębokość eksploatacji a tym samym temperatura skał – obecna 
głębokość eksploatacji w kopalniach JSW S.A. wynosi od 850 do 950 m, 

• coraz większa koncentracja produkcji i związane z tym ciągłe zwiększanie mocy 
maszyn i urządzeń górniczych – moc zainstalowana w ścianie dochodzi do 2 MW, 

• ilość powietrza doprowadzana szybami wdechowymi, 
• sposób rozprowadzenia powietrza, uwarunkowany podstawową rozcinką złoŜa 

oraz strukturą wentylacyjną rejonów eksploatacyjnych uzaleŜnioną w wielu przy-
padkach od stanu i rodzaju innych zagroŜeń naturalnych, 

• intensywność przewietrzania rejonów (przodków), 
• postępy drąŜenia przodków i wielkości wydobycia z poszczególnych przodków, 
• rodzaj transportu urobku oraz lokalizacja dróg transportowych w sieci wentyla-

cyjnej, 
• naturalne i technologiczne zawilgocenie wyrobisk i powietrza. 

W tablicy 1 zestawiono temperatury pierwotne górotworu na poszczególnych po-
ziomach oraz wielkość wskaźnika klimatycznego kopalń wchodzących w skład Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej S.A. 

Biorąc pod uwagę zasady podziału kopalń w/g stopnia zagroŜenia temperaturo-
wego widzimy, Ŝe kopalnie „Borynia”, „Jas-Mos”, „Pniówek” i „Zofiówka” mają 
średni wskaźnik klimatyczny o wartości K > 1,5, co oznacza, Ŝe są to kopalnie o du-
Ŝym zagroŜeniu temperaturowym, a małe zagroŜenie występuje w kopalni „Krupiń-
ski”. Czynnikami wpływającymi na poziom zagroŜenia klimatycznego, poza ww. 
zróŜnicowaną temperaturą pierwotną skał, są przede wszystkim: 
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• ilość powietrza doprowadzanego szybami wdechowymi, 
• intensywność przewietrzania przodków, 
• sposoby drąŜenia wyrobisk i systemy eksploatacji oraz powiązane z nimi postępy 

drąŜenia i wielkości wydobycia, w odniesieniu do poszczególnych przodków, 
• ilość zainstalowanej mocy maszyn i urządzeń górniczych oraz ich lokalizacja  

w odniesieniu do dróg doprowadzenia powietrza do rejonów i przodków, 
• rodzaj transportu (odstawy) urobku i lokalizacja dróg transportowych w sieci wen-

tylacyjnej. 

Tablica 1. Temperatura pierwotna górotworu w kopalniach JSW S.A. 
Temperatura pierwotna skał, ºC 

Kopalnia Poziom 
minimalna maksymalna średnia 

Wskaźnik  
klimatyczny, K 

588 28,0 32,0 30,0 – 
713 30,0 38,0 34,0 8,0 
838 35,0 42,0 39,0 15,0 

Borynia 

950 39,0 46,5 42,7 23,3 
–400 (660) 28,0 33,5 30,8 0,5 
–600 (860) 34,0 40,5 37,3 1,8 Jas-Mos 
–800 (1060) 40,0 46,8 43,4 7,0 

420 17,6 26,2 22,8 –1,37 
620 23,6 35,2 27,7 0,11 Krupiński 
820 30,6 43,8 34,0 3,33 
705 30,0 34,0 31,1 0,91 
830 34,0 38,0 35,0 4,12 Pniówek 
1000 41,0 45,0 43,0 11,00 
705 28,0 37,0 31,5 2,88 
830 30,0 41,0 36,0 5,25 Zofiówka 
900 36,0 44,0 41,5 7,50 

W następstwie znacznego usprzętowienia (elektrycznego) większości dołowych 
procesów technologicznych, zwiększenia postępu drąŜenia wyrobisk oraz jednostko-
wego wydobycia (w tym równieŜ w wyniku wydłuŜenia ścian) ze ściany i rejonu eks-
ploatacyjnego, wzrosła w sposób zdecydowany ilość i jakość dołowych źródeł ciepła, 
przy czym nie zawsze odnosi się to do całej kopalni, ale głównie do poszczególnych 
rejonów eksploatacyjnych, których globalna liczba systematycznie spada. 

Dla monitorowania skali występującego zagroŜenia temperaturowego w kopalniach 
JSW S.A. wykonywane są w okresach miesięcznych zbiorcze zestawienia w odniesieniu 
do liczby wyrobisk – miejsc pracy, w których występuje temperatura wyŜsza od 28 ºC,  
a takŜe liczby pracowników zatrudnionych na dobę w powyŜszych, trudnych warunkach 
klimatycznych. Dane te, obrazujące kształtowanie się zagroŜenia temperaturowego  
w latach 2004–2006, przedstawiono w tablicach 2–4 oraz na rysunkach 1 do 4. 

Dane zawarte w przedstawionych zestawieniach jednoznacznie potwierdzają wy-
stępowanie w większości kopalń JSW S.A. bardzo duŜego zagroŜenia temperaturowe-
go. Podstawowym środkiem w zwalczaniu tego zagroŜenia jest duŜa ilość powietrza 
doprowadzanego do kopalń, rejonów i wyrobisk, a w przypadkach kiedy same metody 
wentylacyjne są niewystarczające, stosowane jest lokalne schładzanie powietrza.  
W zakresie metod wentylacyjnych istnieją jeszcze zapewne niewielkie rezerwy, jed-
nak dalsza walka z zagroŜeniem temperaturowym wymaga znacznego rozszerzenia 
stosowania klimatyzacji lokalnej oraz stosowania klimatyzacji grupowej i centralnej. 
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Tablica 2. Zestawienie liczby pracowników/dobę zatrudnionych w kopalniach JSW S.A. w wyrobiskach 
podziemnych, na stanowiskach pracy, na których temperatura sucha powietrza przekraczała 28 °C za 
okres 2004 r. 

Liczba pracowników zatrudnionych w poszczególnych miesiącach 2004 r. [prac./dobę] 
KOPALNIA 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma 
Borynia  372 384 262 216 274 306 464 468 472 328 244 166 3 956 
Jas-Mos 60 62 70 80 132 297 298 286 228 183 47 51 1 794 
Krupiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pniówek 602 627 700 693 796 806 781 810 946 922 896 850 9 429 
Zofiówka 288 330 510 460 500 855 927 720 764 362 270 340 6 326 
RAZEM 1322 1403 1542 1449 1702 2264 2470 2284 2410 1795 1457 1407 21 505 

Tablica 3. Zestawienie liczby pracowników/dobę zatrudnionych w kopalniach JSW S.A. w wyrobiskach 
podziemnych, na stanowiskach pracy, na których temperatura sucha powietrza przekraczała 28 °C za 
okres 2005 r. 

Liczba pracowników zatrudnionych w poszczególnych miesiącach 2005 r. [prac./dobę] 
KOPALNIA 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma 
Borynia  194 208 197 396 430 502 450 500 474 260 182 148 3 941 
Jas-Mos 104 84 86 114 170 189 158 122 107 86 68 80 1 368 
Krupiński 0 0 0 0 0 56 56 110 110 110 0 0 442 
Pniówek 805 721 584 642 718 865 895 893 907 858 827 660 9 375 
Zofiówka 270 370 460 700 740 680 900 1066 1066 696 696 323 7 967 
RAZEM 1373 1383 1327 1852 2058 2292 2459 2691 2664 2010 1773 1211 23 093 

Tablica 4. Zestawienie liczby pracowników/dobę zatrudnionych w kopalniach JSW S.A. w wyrobiskach 
podziemnych, na stanowiskach pracy, na których temperatura sucha powietrza przekraczała 28 °C za 
okres 2006 r. 

Liczba pracowników zatrudnionych w poszczególnych miesiącach 2006 r. [prac./dobę] 
KOPALNIA 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma  
Borynia  150 158 162 198 498 486 432 298 440 344 295 170 3 631 
Jas-Mos 50 86 94 100 148 232 236 184 156 84 51 48 1 469 
Krupiński 0 0 88 88 185 370 446 401 365 311 208 0 2 462 
Pniówek 392 453 444 495 609 683 773 826 820 744 694 596 7 529 
Zofiówka  325 390 406 790 1184 1181 930 964 828 430 368 7 796 
RAZEM 592 1022 1178 1287 2230 2955 3068 2639 2745 2311 1678 1182 22 887 
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Rys. 1. Zestawienie liczby osób/dobę zatrudnionych na stanowiskach pracy w kopalniach JSW S.A., na 

których temperatura sucha powietrza przekraczała 28 °C, za okres 2004 roku 
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Rys. 3. Zestawienie liczby osób/dobę zatrudnionych na stanowiskach pracy w kopalniach JSW S.A., na 

których temperatura sucha powietrza przekraczała 28 °C, za okres 2006 roku 
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Rys. 4. Porównanie liczby osób/dobę zatrudnionych w miesiącach styczeń i lipiec (2004–2007) na 
stanowiskach pracy w kopalniach JSW S.A., na których temperatura sucha powietrza przekraczała 28 °C 
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3. ROZWÓJ KLIMATYZACJI W KOPALNIACH JSW S.A. W LATA CH 2000–2006 

W latach 1985–2000 stosowano w kopalniach naleŜących obecnie do JSW S.A. 
wyłącznie lokalne urządzenia chłodnicze. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłe-
go wieku prowadzono prace studialne dla kopalń JSW S.A. w kierunku zastosowania 
wyŜszego stadium klimatyzacji. Analizując rozwój klimatyzacji centralnej zasadniczą 
uwagę zwrócono na doświadczenia kopalń niemieckich oraz południowo- 
-afrykańskich, w których to krajach od dłuŜszego czasu jest stosowana klimatyzacja 
centralna. W rozwaŜaniach nad wprowadzeniem klimatyzacji zwrócono uwagę na 
wykorzystanie metanu z kopalni dla potrzeb klimatyzacji. W związku z powyŜszym 
rozpatrywano róŜne warianty klimatyzacji. Analiza poszczególnych wariantów klima-
tyzacji została przedstawiona w pracy [1]. Z rozwaŜanych wariantów naleŜy wymie-
nić: 
• klimatyzację centralną z powierzchniową instalacją do wytwarzania lodu z chło-

dzeniem rejonowych prądów powietrza oraz wtórnie grupowych prądów powie-
trza, 

• klimatyzację centralną z agregatami chłodniczymi na powierzchni (z zastosowa-
niem turbiny Peltona lub trójkomorowego rurowego podajnika cieczy) i chłodze-
niem rejonowych oraz wtórnie grupowych prądów powietrza, 

• klimatyzację centralną etapową podziemną i kombinowaną; z chłodnicą wyparną 
wody w zuŜytym prądzie powietrza i wykorzystaniem wody dołowej i chłodze-
niem powietrza w rejonach lub z wyprowadzeniem wody ciepłej na powierzchnię 
i chłodzeniem powietrza w rejonach oraz kombinowaną z agregatami chłodni-
czymi na dole i powierzchni a takŜe chłodzeniem powietrza w rejonach. 

We wszystkich wariantach klimatyzacji centralnej uwzględniano dodatkowo 
chłodzenie lokalnymi urządzeniami chłodniczymi. Najbardziej korzystne pod wzglę-
dem techniczno-ruchowym dla wprowadzenia klimatyzacji centralnej w kopalni 
„Pniówek” wydawało się rozwiązanie z powierzchniową instalacją do wytwarzania 
lodu i chłodzeniem rejonowych i wtórnie grupowych prądów powietrza. Wybór kon-
cepcji klimatyzacji centralnej został poprzedzony analizą techniczno-ekonomiczną 
poszczególnych rozwiązań wariantowych, ze szczególnym uwzględnieniem nakładów 
inwestycyjnych i kosztów bieŜących eksploatacji urządzeń chłodniczych. 

W wyniku prac analitycznych przeprowadzonych przez Akademię Górniczo- 
-Hutniczą, przy współudziale specjalistów z JSW S.A. i kopalni „Pniówek”, powstała 
koncepcja wdroŜenia w KWK „Pniówek” centralnej instalacji chłodniczej. Zapotrze-
bowanie na moc chłodniczą określono na 5 MW na poziomie 830 m oraz na 10 MW  
w perspektywie uruchomienia eksploatacji na poziome 1000 m. Po zebraniu szeregu 
ofert na projekt i realizację powyŜszego przedsięwzięcia inwestycyjnego, zdecydowa-
no się na wybór rozwiązania, pozwalającego wykorzystać będący w dyspozycji ko-
palni ujęty metan, jako paliwo do zasilania silników gazowych, które z kolei napędzać 
będą turbinę elektryczną [1, 6, 7]. Ciepło wytworzone w tym procesie wykorzystane 
zostało do przemiany w chłodziarkach absorpcyjnych i ochłodzenia medium chłodni-
czego do temperatury około 4,5 ºC. Część wytworzonej przez generator energii elek-
trycznej słuŜy do zasilania spręŜarek śrubowych i uzyskania dalszego ochłodzenia 



POLSKI KONGRES GÓRNICZY   Sesja 6: Wentylacja i Klimatyzacja Kopalń 

 49 

medium do temperatury około 1,5 ºC. Pozostała ilość energii elektrycznej i ciepła 
wykorzystana jest na potrzeby ruchowe kopalni [1, 6, 7]. 

W dniu 15.06.2000 roku nastąpiło uruchomienie w KWK „Pniówek” pierwszej  
w Polsce klimatyzacji centralnej bazującej na skojarzeniu układu energetyczno- 
-ciepłowniczego z układem chłodniczym. 

Następnie w latach 2002–2005 przeprowadzono analizy i opracowano koncepcje 
klimatyzacji dla pozostałych kopalń JSW S.A., w których występuje zagroŜenie tem-
peraturowe, co poskutkowało uruchomieniem w maju 2004 roku w KWK „Zofiówka” 
pierwszego grupowego systemu klimatyzacji wyrobisk dołowych opartego na agrega-
tach chłodniczych (o mocy 2 i 1 MW) i wyparnych chłodnicach wody zabudowanych 
na dole kopalni, a następnie w latach 2005–2006 zabudowano podobne układy klima-
tyzacji grupowej w kopalniach „Borynia” i „Jas-Mos”. 

Układ klimatyzacji centralnej 
W warunkach kopalni „Pniówek” system centralnej klimatyzacji oparty jest o ab-

sorpcyjne i spręŜarkowe agregaty chłodnicze umiejscowione na powierzchni oraz  
o trójkomorowy rurowy podajnik cieczy na poziomie 858 m. Energię chłodniczą  
w chłodziarkach absorpcyjnych uzyskuje się dzięki trigeneracyjnemu układowi ener-
getycznemu (CHCP), który jako paliwo wykorzystuje metan pochodzący z eksploato-
wanego złoŜa. Instalacja skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego umoŜliwia 
wytwarzanie tzw. ciepła nisko- i wysokotemperaturowego do zasilania warników 
chłodziarek absorpcyjnych [1, 2]. 

Parametry techniczne poszczególnych zespołów układu zostały dobrane pod ką-
tem wykorzystania znacznej części metanu pozyskanego z systemu odmetanowania 
KWK „Pniówek”. Część chłodniczą układu wybudowano w dwóch etapach, z których 
pierwszy został zakończony w maju a drugi w grudniu 2000 roku. W kaŜdym etapie 
uruchomiono jeden zespół urządzeń. Czterosuwowy silnik gazowy TBG 632 V16 
firmy Deutz Energy GmbH, o mocy 4 MW, wykorzystuje strumień gazu 25 m3/min  
o zawartości metanu równej od 50 do 60%. Silnik ten napędza generator elektryczny 
wyprodukowany przez firmę A. van Kaick, o znamionowej mocy 3 993 kVA, napię-
ciu 6,3 kV i częstotliwości 50 Hz. Przy wartości cosΦ = 0,8 daje to moc 3,2 MW. 
Energia elektryczna wytworzona w generatorach napędzanych silnikami gazowymi 
zostaje przesłana do układu elektroenergetycznego KWK „Pniówek”. Ciąg ziębiarek 
wyprodukowanych przez firmę York International obejmuje: 
• ziębiarkę absorpcyjną ciepłowodną YIA HW 3B3 o wydajności chłodniczej 600 kW, 
• ziębiarkę absorpcyjną gorącowodną YIA HW 6C4 o wydajności chłodniczej 1730 kW, 
• ziębiarkę spręŜarkową YLC 717 SE-SD 64 WCOC o wydajności chłodniczej 570 kW. 

W pierwszym etapie wybudowano dwa rurociągi szybowe o średnicy D = 0,3 m 
w szybie „Ludwik”, trójkomorowy podajnik cieczy wyprodukowany przez firmę 
„Siemag”, dołową sieć rurociągów rozprowadzających zimną wodę, chłodnice powie-
trza wraz z wentylatorami oraz układ pomp i filtrów. Nośnikiem mocy chłodniczej  
w układzie klimatycznym jest krąŜąca w obiegu zimna woda. Jej ochłodzenie następu-
je w układzie chłodniczym, który stanowią dwie równoległe linie ziębiarek, zlokali-
zowanych na powierzchni. Na końcu procesu chłodzenia zimna woda uzyskuje tempe-
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raturę Tw = 1,5 ºC. Temperatura wody powrotnej wynosi około 18,5 ºC. Wydatek wo-
dy przepływającej w obiegu dołowym i przez ziębiarki równa się 300 m3/h ≅ 0,08333 
m3/s ≅ 83,33 kg/s. Współpraca układu klimatyzacji kopalnianej z zespołami układu 
energetyczno-chłodniczego wiąŜe się z przekazem energii. W szczególności energię 
napędową ziębiarek absorpcyjnych stanowi ciepło odbierane od układu chłodzenia 
silników gazowych i od spalin. W czasie zmniejszenia w układzie klimatyzacji zapo-
trzebowania na zimną wodę, ciepło wytwarzane w silnikach gazowych moŜe być od-
dawane do sieci ciepłowniczej. W przerwie w pracy silników gazowych ziębiarki ab-
sorpcyjne mogą być napędzane ciepłem dostarczonym z elektrociepłowni „Pniówek”. 
W razie awarii jednej z ziębiarek chłodzona zimna woda kierowana jest do obejścia 
omijającego nieczynne urządzenie. W takim przypadku układ klimatyzacyjny ma 
mniejszą wydajność chłodniczą [1, 6, 7]. 

Układ klimatyzacji grupowej 
Systemy klimatyzacji grupowej o mocy chłodniczej 3,0 MW zostały wdroŜone  

w kopalniach „Zofiówka” (2004 r.), „Borynia” (2005 r.) i „Jas-Mos” (2006 r.).  
W przyjętych rozwiązaniach przewidziano zabudowę dwóch agregatów chłodniczych 
o mocy 2 MW i 1 MW w układzie równoległym schładzania wody, które zabudowano 
w wyrobiskach podziemnych. Ogólna zasada pracy układu chłodniczego w tym sys-
temie polega na kierowaniu wody chłodzonej w parownikach agregatów do chłodnic 
powietrza w rejonach wydobywczych, a ciepło kondensacji ze skraplaczy agregatów 
chłodniczych oddawane jest za pomocą wyparnych chłodnic wody do strumienia po-
wietrza wypływającego szybem wydechowym na powierzchnię. Takie rozwiązanie 
pozwala na zapewnienie większej elastyczności w chłodzeniu powietrza oraz na 
zwiększenie skuteczności procesu chłodzenia [5, 7]. 

Cały układ grupowej klimatyzacji składa się z trzech obiegów, tj. obiegu parow-
nika, skraplacza i czynnika chłodniczego: 
• Obieg parownika (woda chłodzona) – woda z parowników agregatów chłodni-

czych jest kierowana preizolowanymi rurociągami do chłodnic powietrza w rejo-
nach eksploatacyjnych. Woda po opuszczeniu chłodnic powietrza powraca nieizo-
lowanymi rurociągami do parowników agregatów chłodniczych. 

• Obieg skraplacza (woda chłodząca) – woda ze skraplaczy agregatów chłodniczych 
jest kierowana do wyparnych chłodnic wody. Po ochłodzeniu w wyparnych 
chłodnicach woda jest prowadzona do skraplaczy. Obieg wody chłodzącej stano-
wią dwa rurociągi łączące skraplacze agregatów chłodniczych z wyparnymi 
chłodnicami wody. 

• Obieg czynnika chłodniczego – czynnik chłodniczy odbiera ciepło w parowniku 
od wody chłodzonej, a następnie po spręŜeniu oddaje ciepło w skraplaczu ulegając 
skraplaniu do obiegu wody chłodzącej. 

W poszczególnych kopalniach układ klimatyzacji grupowej dostosowany jest do 
warunków lokalnych. Szczegółowy opis rozwiązania tych układów podano w pracach 
[7, 9]. 

W tablicy 5 podano moc chłodniczą w systemach klimatyzacji wyrobisk doło-
wych kopalń JSW S.A., która obecnie wynosi 26,25 MW. 
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Tablica 5. Moc chłodnicza urządzeń w systemach klimatyzacji wyrobisk dołowych kopalń JSW S.A. 

Moc chłodnicza urządzeń klimatyzacji, kW 
Kopalnia 

lokalna grupowa centralna ogółem 
Borynia 3 200 3000 – 6 200 
Jas-Mos 4 990 3000 – 7 990 
Krupiński 600 – – 600 
Pniówek 2 000 – 5 000 7 000 
Zofiówka 1 460 3 000 – 4 460 
Razem 12 250 9 000 5 000 26 250 

Koszty ponoszone przez kopalnie związane z zagroŜeniem temperaturowym 

Na podstawie danych uzyskiwanych z kopalń JSW S.A. i po konsultacjach  
z głównymi inŜynierami wentylacji tych kopalń, podjęto próbę określenia kosztów 
stosowania klimatyzacji, jak równieŜ oszacowania kosztów ponoszonych przez kopal-
nie z tytułu skróconego czasu pracy z powodu występujących przekroczeń temperatu-
ry suchej powietrza 28 °C. Jako załoŜenie do wyliczenia powyŜszych kosztów  
w latach 2004–2006 przyjęto, Ŝe ogółem w kopalniach JSW S.A. liczba osób pracują-
cych w ciągu doby w podwyŜszonej temperaturze i posiadających z tego tytułu czas 
pracy ograniczony do 6 godzin kształtuje się na poziomie: 
• 2004 rok – od 2470 pracowników latem do 1322 pracowników zimą, średnio  

1792 os./dobę, 
• 2005 rok – od 2691 pracowników latem do 1211 pracowników zimą, średnio  

1924 os./dobę, 
• 2006 rok – od 3068 pracowników latem do 957 pracowników zimą, średnio  

1907 os./dobę. 

Przyjęto, Ŝe średni koszt wynagrodzeń wraz z obciąŜeniami pracowników  
w oddziałach wydobywczych wynosi odpowiednio: 
• 2004 rok – 269,00 zł/pracodniówkę, 
• 2005 rok – 292,98 zł/pracodniówkę, 
• 2006 rok – 318,42 zł/pracodniówkę. 

Łączne roczne koszty skrócenia dniówki z 7,5 do 6 godzin przedstawiono w tabli-
cy 6. 

Tablica 6. Koszty skrócenia czasu pracy z 7,5 do 6 godzin w kopalniach JSW S.A. za lata 2004–2006 
2004 2005 2006 

Kopalnia 
liczba osób 

koszty skr. czasu 
pracy, zł/rok 

liczba osób 
koszty skr. czasu 
pracy, zł/rok  

liczba osób 
koszty skr. czasu 
pracy, zł/rok 

Borynia 330 5 681 280 328 6 053 725 303 6 054 579 
Jas-Mos 149 2 565 184 114 2 104 038 122 2 437 817 
Krupiński 0 0,00 37 682 890 205 4 096 333 
Pniówek 786 13 531 776 781 14 414 511 627 12 528 783 
Zofiówka 527 9 072 832 664 12 255 103 652 12 988 372 
Razem kopalnie 
JSW S.A. 

1792 30 851 072 1924 35 510 267 1907 38 105 884 

Koszty klimatyzacji wyrobisk dołowych w kopalniach JSW S.A. ponoszone z ty-
tułu stosowania urządzeń klimatyzacji przedstawiono w tablicy 7. 
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Tablica 7. Koszty klimatyzacji wyrobisk dołowych w kopalniach JSW S.A. w latach 2000–2006 
Lata 

Lp. Kopalnia J.m. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Borynia tys. zł 2 174,2 2 410,6 2 144,6 2 756,4 3 171,6 2 329,3 4 317,5 
2 Jas-Mos tys. zł 2 139,5 2 834,8 2 178,9 2 262,9 2 484,8 2 554,2 3 849,1 
3 Krupiński tys. zł 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,9 
4 Pniówek tys. zł 6 128,6 11 212,9 10 030,5 10 131,0 8 812,2 8 772,5 8 881,3 
5 Zofiówka tys. zł 430,1 902,1 985,0 874,0 3 186,3 4 056,1 4 059,5 
6 Razem tys. zł 10 872,4 17 360,4 15 339,0 16 024,3 17 654,9 17 712,1 21 156,3 

Tablica 8. Zestawienie kosztów z tytułu zagroŜenia temperaturowego w kopalniach JSW S.A. w okresie 
2004–2006 

Wydobycie 
Koszty 

skrócenia 
czasu pracy 

Koszty 
klimatyzacji 
wyrobisk 
dołowych 

Koszty 
ogółem 

ObciąŜenie kosztu 
jednostkowego oddz. 
wydob. z tyt. skróce-
nia czasu pracy 

ObciąŜenie kosztu 
jednostkowego oddz. 

wydobywczego  
z tytułu klimatyzacji 

ObciąŜenie ogółem kosztu 
jednostkowego oddz. 

wydob. z tyt. zagroŜenia 
temperaturowego 

Lata 

Mg tys. zł tys. zł tys. zł zł/Mg zł/Mg zł/Mg 
2004 13 738 700 30 851,1 17 654,9 48 506,0 2,24 1,29 3,53 
2005 12 824 950 35 510,3 17 712,1 53 222,4 2,90 1,25 4,15 
2006 13 325 200 38 105,9 21 156,3 59 262,2 2,86 1,60 4,45 

Analizując powyŜsze dane moŜemy stwierdzić, Ŝe suma kosztów ponoszonych 
przez kopalnie z tytułu występującego zagroŜenia temperaturowego (koszty skrócenia 
czasu pracy oraz koszty klimatyzacji wyrobisk dołowych) wynosiła w latach 2004–2006 
od 48,53 do 59,2 mln zł, a więc wzrosła blisko o 11 mln zł pomimo wdroŜenia w po-
wyŜszym okresie w trzech kopalniach JSW S.A. układów klimatyzacji grupowej. 

Uwzględniając wielkość uzyskanego wydobycia w analizowanym okresie ostatnich 
trzech lat obliczono obciąŜenie kosztu jednostkowego oddziałów wydobywczych z tytu-
łu stosowania klimatyzacji wyrobisk dołowych w kopalniach JSW S.A. Po uwzględnie-
niu kosztów ponoszonych z tytułu skróconego czasu pracy obliczono ogólne koszty 
ponoszone z tytułu występującego zagroŜenia temperaturowego (koszty skrócenia czasu 
pracy oraz koszty klimatyzacji wyrobisk dołowych) oraz obciąŜenie kosztu jednostko-
wego, które przedstawiono w tablicy 8. Biorąc pod uwagę analizy w zakresie ponoszo-
nych kosztów, moŜna stwierdzić, Ŝe stosowanie klimatyzacji w kopalniach jest zdecy-
dowanie i ze wszech miar ekonomicznie uzasadnione. Koszty ponoszone z tytułu skró-
conego czasu pracy są dwukrotnie wyŜsze od kosztów ponoszonych na klimatyzację. 
Zatem zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w skróconym czasie pracy zdecydowa-
nie ograniczy koszty ponoszone z tytułu występującego zagroŜenia temperaturowego. 
Właściwym kierunkiem osiągnięcia powyŜszego celu jest zwiększenie liczby klimaty-
zowanych wyrobisk dołowych (miejsc pracy) poprzez efektywniejsze wykorzystanie 
nominalnej mocy chłodniczej posiadanych urządzeń klimatyzacji. 

W przypadku zaniechania stosowania klimatyzacji zdolność wydobywcza kopalń 
byłaby skutecznie ograniczona i miałaby charakter malejący z uwagi na szczerpywa-
nie zasobów z czynnych poziomów wydobywczych i ograniczenie zakresu eksploata-
cji z poziomów będących w budowie. W wielu przypadkach z uwagi na przekroczenie 
dopuszczalnej temperatury powietrza powyŜej 33 °C spowodowałoby uniemoŜliwie-
nie prowadzenia robót górniczych. 

Podsumowując powyŜszą analizę, naleŜy podkreślić, Ŝe pomimo ponoszonych 
wysokich kosztów z tytułu występującego zagroŜenia temperaturowego, efektem eko-
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nomicznym stosowania klimatyzacji w kopalniach JSW S.A. jest obniŜenie średniego 
jednostkowego kosztu oddziałów wydobywczych w wyniku wydłuŜenia efektywnego 
czasu pracy i zwiększenia wydobycia. 

ZAKO ŃCZENIE 

Z uwagi na występujące zagroŜenie temperaturowe w czterech kopalniach  
Jastrzębskiej Spółki Węglowej stosuje się klimatyzację wyrobisk dołowych dla  
poprawy warunków pracy. W połowie 2000 roku uruchomiono w KWK „Pniówek” 
system centralnej klimatyzacji, natomiast w maju 2004 roku uruchomiono w KWK 
„Zofiówka”, a we wrześniu 2005 roku w KWK „Borynia” oraz w kwietniu 2006 roku 
w KWK „Jas-Mos” grupowy system klimatyzacji wyrobisk dołowych. We wszystkich 
czterech kopalniach stosowany jest równieŜ system klimatyzacji lokalnej wyrobisk 
dołowych. Sumaryczna moc chłodnicza urządzeń klimatyzacji lokalnej w chwili 
obecnej wynosi 12,25 MW. 

W warunkach kopalni „Pniówek” przyjęto system centralnej klimatyzacji z agre-
gatami chłodniczymi na powierzchni i trójkomorowym rurowym podajnikiem cieczy 
na poziomie 850 m. System ten stanowi skojarzony układ energetyczno-chłodniczy 
wytwarzający oprócz energii chłodniczej równieŜ energię elektryczną. Klimatyzacja 
centralna w KWK „Pniówek”, zbudowana na bazie skojarzonego układu energetycz-
no-chłodniczego, wykorzystującego jako paliwo metan pochodzący z eksploatowane-
go złoŜa, jest rozwiązaniem unikatowym w skali światowej. 

Trigeneracyjny układ energetyczny (CHCP) w KWK „Pniówek” skonstruowany 
na potrzeby klimatyzacji wyrobisk górniczych, osiąga zadowalające parametry pracy. 
W okresie letnim układ pracuje w obu blokach chłodziarek uzyskując moc chłodniczą 
5,0 MW na poziomie trójkomorowego rurowego podajnika cieczy. 

Wprowadzenie klimatyzacji centralnej spowodowało znaczną poprawę warunków 
klimatycznych w wyrobiskach eksploatacyjnych kopalni. Poza okresem letnim wydaj-
ności chłodnic powietrza są niŜsze od nominalnych z uwagi na wartości temperatury  
i wilgotności powietrza dolotowego. W niektórych klimatyzowanych ścianach zdarza-
ją się przekroczenia temperatury 28 ºC. 

Uwzględniając zapotrzebowanie mocy chłodniczej dla ścian eksploatacyjnych  
i robót przygotowawczych w KWK „Zofiówka” wdroŜono pierwszy w Polsce grupo-
wy układ klimatyzacji o mocy chłodniczej 3 MW. Z agregatów chłodniczych ciepło 
skraplania jest odprowadzane do wyparnych chłodnic wody zainstalowanych w wyro-
bisku z zuŜytym prądem powietrza przy szybie wentylacyjnym. Zimna woda została 
rozprowadzona izolowanymi rurociągami do wodnych chłodnic powietrza, o mocy 
290 kW kaŜda, zlokalizowanych w rejonach eksploatacyjnych. 

WdroŜenie w KWK „Borynia” i „Jas-Mos” układów klimatyzacji grupowej zbu-
dowanych na podobnej zasadzie jak w KWK „Zofiówka” przyczyniło się do poprawy 
warunków klimatycznych równieŜ w tych kopalniach. 

Z prowadzonych analiz wynika, Ŝe uzasadnione ekonomicznie jest stosowanie 
klimatyzacji we wszystkich przodkach eksploatacyjnych i przygotowawczych, w któ-
rych prognozuje się wystąpienie temperatury wyŜszej od 28 ºC. 
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Stan i perspektywy klimatyzacji kopalń podziemnych w Polsce 

Streszczenie 
Opanowanie trudnych warunków klimatycznych w polskich kopalniach podziemnych wymaga kom-

pleksowego stosowania wielu środków technicznych, w tym szczególnie: termoizolacji wyrobisk, ograni-
czenia wilgotności powietrza kopalnianego, intensywnej wentylacji wyrobisk i stosowania klimatyzacji 
(lokalnej, grupowej i centralnej). 

W polskim górnictwie węgla kamiennego, analogicznie jak w istniejących zagłębiach górniczych na 
świecie, rozwój techniki klimatyzacyjnej oraz sposobów chłodzenia powietrza kopalnianego przebiegał  
w kilku etapach. 

Pierwszym etapem były działania zmierzające do poprawy warunków klimatycznych poprzez dostar-
czenie duŜych ilości powietrza do wyrobisk górniczych, jednakŜe w miarę schodzenia z eksploatacją na 
coraz większe głębokości działania te przestały być skuteczne. 

W drugim etapie zaczęto stosować lokalne urządzenia chłodnicze o działaniu bezpośrednim i pośred-
nim o mocy chłodniczej nieprzekraczającej 300 kW – ten sposób schładzania powietrza kopalnianego jest 
obecnie wiodący w polskim górnictwie węglowym. 

Kolejnym rozpoczętym etapem rozwoju w polskim górnictwie węglowym jest stosowanie klimatyza-
cji grupowej i centralnej o wydajnościach kilku MW mocy chłodniczej. 

Pierwszymi lokalnymi urządzeniami chłodniczymi stosowanymi na początku lat 80-tych dwudzieste-
go wieku w polskich kopalniach węgla były chłodziarki typu WK-120 produkcji NRD, a w kopalniach 
miedzi chłodziarki firmy WENDE & MALTER. 

W 1983 roku w kopalni węgla kamiennego Halemba na poziomie 1030 m zainstalowano pierwsze 
polskie urządzenie chłodnicze pośredniego działania typu GUC-250P produkcji Wytwórni Urządzeń 
Chłodniczych w Dębicy. 

Na początku lat 90-tych dwudziestego wieku w polskich kopalń węgla kamiennego rozpoczęto sto-
sowanie lokalnych urządzeń chłodniczych bezpośredniego działania. 

W latach 1983–2006 nastąpił znaczny wzrost zainstalowanego potencjału chłodniczego w polskich 
kopalniach węgla kamiennego. 

Coraz częściej stosowane są systemy chłodzenia grupowego (kopalnie węgla kamiennego Zofiówka, 
Borynia i Jas-Mos), wykorzystujące urządzenia chłodnicze pośredniego działania. 

Centralne systemy chłodzenia są zastosowane jeszcze jednostkowo (kopalnie węgla kamiennego 
Pniówek i Budryk, kopalnia miedzi Rudna). 

W 2006 roku w polskich kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi pracowały lokalne chłodziarki 
bezpośredniego działania i chłodziarki pośredniego działania w systemach klimatyzacji lokalnych,  
grupowych i centralnych, których całkowita moc chłodnicza wynosiła 77,5 MW i wzrosła o 27,5 MW  
w stosunku do 2004 roku. 

Opanowanie trudnych warunków klimatycznych w kopalniach podziemnych będzie moŜliwe jedynie 
poprzez kompleksowe zastosowanie wielu środków technicznych, w tym szczególnie: termoizolacji 
wyrobisk, hydroizolacji, ograniczenia wilgotności powietrza kopalnianego, intensywnej wentylacji wyro-
bisk i stosowania klimatyzacji (lokalnej, grupowej i centralnej). 

Obecnie zaczyna przewaŜać koncepcja chłodzenia powietrza w miejscach wyrobisk górniczych, w któ-
rych znajdują się stanowiska pracy górników (zastosowania chłodnic ścianowych i kabin klimatyzacyjnych). 

W przeszłości panowało przekonanie o moŜliwości chłodzenia powietrza w kopalniach w stopniu za-
pewniającym prawidłowe warunki cieplne we wszystkich wyrobiskach górniczych na stanowiskach 
pracy. Okazuje się, Ŝe realizacja techniczna takiego systemu klimatyzacji jest moŜliwa, ale wymaga 
znacznych nakładów inwestycyjnych oraz ponoszenia wysokich kosztów eksploatacyjnych. 

W przyszłości moŜna spodziewać się rozwoju systemów klimatyzacyjnych w kopalniach podziem-
nych przy uwzględnieniu: 
1. koncentrowania mocy chłodniczej w wyrobiskach w miejscach pracy poprzez szerokie stosowanie 

chłodnic przodkowych, chłodnic ścianowych, 
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2. rozszerzenia stosowania kabin klimatyzacyjnych integralnie związanych z urządzeniami górniczymi 
i ze stanowiskami pracy w rejonach wydobywczych, 

3. wprowadzenia komór klimatyzacyjnych do wypoczynku górników: w czasie przerw posiłkowych, 
oraz wymaganym przepisami po przebywaniu w podwyŜszonej temperaturze, 

4. wprowadzenia systemów odprowadzania ciepła poprzez specjalne urządzenia chłodnicze z urządzeń 
technologicznych, urządzeń energetycznych i elektrycznych oraz spalinowych, 

5. stosowania pociągów klimatyzowanych do transportu górników w rejony zagroŜone klimatycznie, 
6. wprowadzenia do stosowania przez górników osobistych urządzeń do chłodzenia, np. hełmów, ubrań 

lub kombinezonów, 
7. stopniowego łączenia wszystkich systemów klimatyzacji w róŜne konfiguracje zmierzające do utwo-

rzenia jednego systemu centralnego zapewniającego odprowadzenie ciepła poza rejon, np. do wyro-
bisk będących kanałami cieplnymi, 

8. konieczności wprowadzenia nowoczesnych regulacji prawnych, określających bezpieczne warunki 
pracy górników, bazujących na wyznaczaniu dopuszczalnych obciąŜeń cieplnych górników zatrud-
nionych na poszczególnych stanowiskach pracy. 

The state and perspectives of the air-conditioning of underground  
mines in Poland 

Abstract 
Capturing difficult climatic conditions in Polish underground mines requires comprehensive taking 

many technical centres in it peculiarly: heat-insulation of excavations, limiting the absolute humidity, the 
intense ventilation of excavations and application of air-conditioning (local, group and central). 

In the Polish coal mining as by analogy as in existing mining basins on world, the development of the 
air-conditioning technique and ways of chilling the mine air ran in a few stages. 

In the first stage action of the improvement was being taken of climatic conditions by providing large 
amounts of air to mining excavations however into the measuring cup of descending with the exploitation 
to more and more big depths this action stopped being effective. 

In the second stage they started taking local cooling devices about direct and indirect action about the 
cooling power not-crossing 300 kW – this way of cooling the air is at present leading in the Polish coal 
mining. 

In the Polish coal mining taking the group and central air-conditioning about productivities is a con-
secutive begun stage of the development of a few MW of the cooling power. 

With the first local cooling devices taken at the beginning of 80 of -this of the 20th century in Polish 
coal mines refrigerators of the WK-120 type of the production were by Germany and in mines of the 
copper of the refrigerator of the WENDE company & MALTER. 

In 1983 in the mine of the hard bituminous coal "Halemba" on the level of 1030 m was installed first 
Polish cooling setting up indirect action of the GUC-250P type of the production of the manufacturing 
company of WUCH in Dębica. 

At the beginning of 90-tych years of the 20th century in Polish mines of the hard coal were begun tak-
ing local cooling devices of direct action. 

In 1983–2006 a considerable growth of the installed cooling potential came in Polish mines. 
Systems of group cooling are more and more often applied (coal mines Zofiówka, Borynia and Jas-

Mos) using cooling devices of indirect action. 
Central systems of cooling are still individually applied (coal mines Pniówek and Budryk and cooper 

mine Rudna). 
In 2006 local refrigerators of direct action worked at Polish coal mines and copper mines and refrig-

erators of indirect being active in local, group and central systems of the air-conditioning which the total 
cooling power increased 77,5 MW and grew about 27,5 MW with respect to 2004. 

At present a conception is starting overbalancing cooling air in places of mining excavations in which 
workstations of miners are of applying radiators in faces and of air-conditioning cabins. 

In the past convincing about the possibility cooling air in mines in the rank assuring correct thermal 
conditions in all mining excavations on workstations ruled. It is turning out that the technical realization 
of such a system of the air-conditioning is possible but it requires the considerable capital spending and 
incurring high operating costs. 

In the future it is possible to expect the development of air-conditioning systems in underground 
mines at taking into consideration: 
1. of concentrating the cooling power in excavations in places of employment by wide taking radiators 

in headings and faces, 
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2. of widening taking air-conditioning cabins integrally bound with mining devices and with worksta-
tions in mining areas, 

3. of inserting air-conditioning chambers for rest of miners: in reinforcement and required times  
of breaks with regulations after staying in the high temperature, 

4. of leading systems of accompanying the warmth through special cooling devices from technological 
devices, energy and electric and combustion devices, 

5. of taking trains of air-conditioned for the transport miners to areas with climatically hazards, 
6. of leading into taking personal devices by miners for cooling helmets e.g., clothes or overalls, 
7. of gradual linking all systems of the air-conditioning into different configurations making their way 

towards creating of one main system assuring accompanying the warmth beyond the area; e.g. to ex-
cavations being thermal channels, 

8. of needs to introduce modern, determining safe conditions of the work of miners, being based regu-
lations on outlining permissible loads of thermal miners employed on individual workstations. 

1. WPROWADZENIE 

Opanowanie trudnych warunków klimatycznych w polskich kopalniach podziem-
nych wymaga kompleksowego stosowania wielu środków technicznych, w tym szcze-
gólnie: termoizolacji wyrobisk, ograniczenia wilgotności powietrza kopalnianego, 
intensywnej wentylacji i klimatyzacji (lokalnej, grupowej i centralnej) wyrobisk. 

W polskim górnictwie węgla kamiennego, analogicznie jak w światowym, rozwój 
techniki klimatyzacyjnej oraz systemów chłodzenia powietrza kopalnianego przebie-
gał w kilku etapach. 

Pierwszym etapem były działania zmierzające do poprawy warunków klimatycznych 
poprzez dostarczenie duŜych ilości powietrza do wyrobisk górniczych, jednakŜe  
w miarę schodzenia z eksploatacją na coraz większe głębokości działania te przestały 
być skuteczne. 

W drugim etapie były stosowane lokalne urządzenia chłodnicze o działaniu bezpo-
średnim i pośrednim o mocy chłodniczej około 300 kW. Ten sposób schładzania powie-
trza kopalnianego jest obecnie wiodącym w polskim górnictwie węglowym. Kolejnym 
rozpoczętym etapem rozwoju w polskim górnictwie węglowym jest stosowanie klima-
tyzacji grupowej i centralnej o wydajnościach kilku megawatów mocy chłodniczej. 

Obecnie zaczyna przewaŜać koncepcja chłodzenia powietrza w miejscach wyro-
bisk górniczych, w których znajdują się stanowiska pracy górników, tj. poprzez zasto-
sowania małogabarytowych chłodnic ścianowych i kabin klimatyzacyjnych. W prze-
szłości panowało przekonanie o moŜliwości chłodzenia powietrza w kopalniach  
w stopniu zapewniającym prawidłowe warunki cieplne we wszystkich wyrobiskach 
górniczych na stanowiskach pracy. Okazuje się, Ŝe realizacja techniczna takiego sys-
temu klimatyzacji jest moŜliwa, ale wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych 
oraz ponoszenia wysokich kosztów eksploatacyjnych. 

2. STAN KLIMATYZACJI 

W 1983 roku w kopalni węgla kamiennego Halemba na poziomie 1030 m zainsta-
lowano pierwsze polskie urządzenie chłodnicze pośredniego działania typu  
GUC-250P produkcji Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy. W 1993 roku  
zastosowano w polskich kopalniach węgla kamiennego pierwsze lokalne urządzenia 
chłodnicze bezpośredniego działania typu DV produkcji firmy GFW (obecnie WAT)  
i LKM firmy Wende&Malter. W kopalni Pniówek w 2000 roku uruchomiono pierw-
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szą w polskim górnictwie centralną instalację chłodniczą opartą na układzie skojarzo-
nym energetyczno-chłodniczym. 

W latach 1985–2006 nastąpił znaczny wzrost zainstalowanego potencjału chłod-
niczego w polskich kopalniach węgla kamiennego (tabl. 2.1, 2.2, rys. 2.1 i 2.2). 

Tablica 2.1. Urządzenia chłodnicze bezpośredniego i pośredniego działania w polskich kopalniach  
w latach 1985–2006 

Lokalne chłodziarki 
pośredniego  
działania 

Lokalne chłodziarki 
bezpośredniego 

działania 

Razem lokalne 
chłodziarki 

Centralne i grupowe 
klimatyzacje pośrednie-

go działania 

Razem chłodziarki  
i klimatyzacje pośred-

niego działania 
Razem 

Rok 

szt. kW szt. kW szt. kW szt. kW szt. kW kW 
1985 1 250   1 250   1 250 250 
1986 4 1000   4 1000   4 1000 1 000 
1987 9 1750   9 1750   9 1750 1 750 
1988 11 2750   11 2750   11 2750 2 750 
1989 15 3750   15 3750   15 3750 3 750 
1990 20 5000   20 5000   20 5000 5 000 
1991 24 6000   24 6000   24 6000 6 000 
1992 25 6250   25 6250   25 6250 6 250 
1993 26 6500 3 710 29 710   26 6500 7 210 
1994 30 7500 8 2200 38 9 700   30 7500 9 700 
1995 30 7500 24 6840 54 14 340   30 7500 14 340 
1996 29 7250 41 11 770 70 19 020   29 7250 19 020 
1997 28 7000 64 18 440 92 25 440   28 7000 25 440 
1998 27 6750 71 20 470 98 27 220   27 6750 27 220 
1999 27 6750 76 21 460 103 28 210   27 6750 28 210 
2000 19 4750 98 27 960 117 32 710 1 2500 20 7250 35 210 
2001 11 2790 107 30 730 118 33 520 1 5000 12 7790 38 520 
2002 12 3080 120 34 680 132 37 760 1 5000 13 8080 42 760 
2003 8 2250 125 37 195 133 39 445 1 5000 9 7250 44 445 
2004 9 2580 130 38 445 139 41 025 2 8000 10 10 360 49 025 
2005 8 2640 143 42 565 151 45 205 4 26 000 12 28 640 71 205 
2006 11 3570 151 44 965 162 48 535 5 29 000 16 32 570 77 535 
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Rys. 2.1. Całkowita moc chłodnicza zainstalowana w polskich kopalniach w latach 1985–2006 
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Tablica 2.2. Lokalne chłodziarki bezpośredniego działania w polskich kopalniach w latach 1993–2006 
Chłodziarki typu DV Chłodziarki typu LKM Chłodziarki typu TS Inne Razem 

Rok 
szt. kW szt. kW szt. kW szt. kW szt. kW 

1993 – – 2 580 – – 1 130 3 710 
1994 – – 6 1740 – – 2 460 8 2200 
1995 12 3480 10 2900 – – 2 460 24 6840 
1996 22 6380 17 4930 – – 2 460 41 11770 
1997 43 12470 19 5510 – – 2 460 64 18440 
1998 47 13630 22 6380 – – 2 460 71 20470 
1999 50 14500 24 6500 – – 2 460 76 21460 
2000 68 19720 28 7780 – – 2 460 98 27960 
2001 75 21990 28 7640 2 640 2 460 107 30730 
2002 80 23440 28 7640 10 3140 2 460 120 34680 
2003 85 25250 21 5975 17 5510 2 460 125 37195 
2004 81 24090 21 5985 26 8240 1 130 129 38445 
2005 82 24240 17 4815 43 13380 1 130 143 42565 
2006 77 22670 15 4235 51 15830 8 2230 151 44965 
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Rys. 2.2. Moc chłodnicza lokalnych chłodziarek bezpośredniego działania w latach 1993–2006 

Według stanu na 2006 rok w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi całkowi-
ta zainstalowana moc chłodnicza wynosiła 77,5 MW, z czego: 
• 48,535 MW, to moc chłodnicza 162 sztuk lokalnych urządzeń chłodniczych bez-

pośredniego i pośredniego działania, 
• 9,0 MW, to moc chłodnicza dołowych grupowych klimatyzacji pośredniego dzia-

łania o mocy po 3,0 MW w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. w kopalniach  
„Borynia”, „Jas-Mos” i „Zofiówka”, 

• 20,0 MW, to moc chłodnicza klimatyzacji centralnej w kopalniach „Pniówek”  
i „Rudna”. 

W 1993 roku wprowadzono do kopalń węgla kamiennego pierwsze chłodziarki 
bezpośredniego działania. Były to chłodziarki typu LKM i DV niemieckich firm 
Wende&Malter i GFW (obecnie WAT). Od 2001 roku w kopalniach stosowane są 
równieŜ chłodziarki bezpośredniego działania typu TS produkcji polskiej firmy PPUH 
Termospec. 
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W 2006 roku w kopalniach węgla kamiennego zainstalowanych było 147 sztuk lo-
kalnych chłodziarek bezpośredniego działania o łącznej mocy chłodniczej 44185 kW,  
a w kopalni Rudna KGHM Polska Miedź S.A. 15 sztuk o łącznej mocy 4350 MW. 

W latach 1985–1993 w kopalniach węgla kamiennego stosowano powszechnie 
lokalne chłodziarki pośredniego działania typu GUC-250P produkcji WUCH Dębica, 
których łączna moc osiągnęła 7500 kW. W 2001 roku pracowało juŜ tylko w kopal-
niach 10 urządzeń typu GUC o łącznej mocy 2500 kW, a w 2004 roku zaprzestano 
całkowicie ich eksploatacji. Stosowane są takŜe chłodziarki pośredniego działania 
głównie typów DV o mocy 290–350 kW i TS o mocy 420 kW do chłodzenia małoga-
barytowymi chłodnicami powietrza w wyrobiskach eksploatacyjnych. W 2006 roku 
zainstalowanych było w kopalniach węgla kamiennego 11 chłodziarek pośredniego 
działania o łącznej mocy chłodniczej 3570 kW (rys. 2.3). 
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Rys. 2.3. Moc chłodnicza lokalnych chłodziarek pośredniego działania w latach 1985–2006 

3.  SYSTEMY KLIMATYZACJI LOKALNEJ W DR ĄśONYCH WYROBISKACH 
CHODNIKOWYCH 

W kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi lokalne urządzenia chłodnicze bez-
pośredniego i pośredniego działania o średniej mocy chłodniczej 150–450 kW stoso-
wane są do chłodzenia powietrza w drąŜonych wyrobiskach chodnikowych przewie-
trzanych lutniociągami. 

Zastosowania lokalnych urządzeń chłodniczych bezpośredniego i pośredniego 
działania do chłodzenia powietrza w drąŜonych wyrobiskach chodnikowych przed-
stawiono na rysunkach 3.1 i 3.2. 
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Rys. 3.1. Urządzenie chłodnicze bezpośredniego działania w systemie wentylacji tłoczącej do chłodzenia 

powietrza w boczniku lutniociągu w drąŜonym chodniku 

 
Rys. 3.2. Urządzenie chłodnicze pośredniego działania w systemie wentylacji tłoczącej do chłodzenia 

powietrza w boczniku lutniociągu w drąŜonym chodniku 

4.  SYTEMY KLIMATYZACJI LOKALNEJ W WYROBISKACH 
EKSPLOATACYJNYCH 

W kopalniach węgla kamiennego lokalne urządzenia chłodnicze bezpośredniego i 
pośredniego działania o mocy chłodniczej około 300–450 kW stosowane są do schła-
dzania powietrza w wyrobiskach eksploatacyjnych. Urządzenia chłodnicze bezpośred-
niego działania mają ograniczone zastosowanie do schładzania powietrza w wyrobi-
skach eksploatacyjnych ze względu na ich ograniczoną do 350 kW moc chłodniczą. 

Zastosowania lokalnych urządzeń chłodniczych bezpośredniego i pośredniego 
działania w wyrobiskach eksploatacyjnych przedstawiono na rysunkach 4.1, 4.2 i 4.3. 
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Rys. 4.1. Urządzenie chłodnicze bezpośredniego działania zastosowane do schładzania powietrza  

na wlocie do ściany 

 
Rys. 4.2. Urządzenie chłodnicze pośredniego działania zastosowane do schładzania powietrza na wlocie 

do ściany chłodnicą powietrza oraz na wylocie ścianowymi chłodnicami powietrza małej mocy 

 
Rys. 4.3. Urządzenie chłodnicze pośredniego lub bezpośredniego działania zastosowane do schładzania 
powietrza na wylocie ściany za pomocą specjalnego lutniociągu z regulowanymi otworami wylotowymi 
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5. GRUPOWE SYSTEMY CHŁODNICZE 

W wielu rejonach kopalń podziemnych stosowanie pojedynczych urządzeń chłod-
niczych bezpośredniego działania średniej mocy do 450 kW okazało się niewystarczają-
ce. W kopalniach o duŜym zagroŜeniu klimatycznym, gdzie stosowano dotychczas sze-
reg lokalnych chłodziarek powietrza bezpośredniego działania, wprowadza się tzw. 
systemy klimatyzacji grupowej opartej na budowie zespołu urządzeń chłodniczych po-
średniego działania o całkowitej mocy 1,0–3,0 MW. Agregaty chłodnicze pośredniego 
działania o mocach chłodniczych od 0,5–2,0 MW mogą być stosowane jako pojedyncze 
lub łączone w zespoły (rys. 5.1, 5.2). Ciepło ze skraplaczy agregatów chłodniczych mo-
Ŝe być odprowadzane do chłodnic wyparnych zlokalizowanych w podziemnych wyrobi-
skach górniczych lub chłodnic wyparnych na powierzchni. 

W kopalni Zofiówka w 2004 roku uruchomiono w dwu etapach klimatyzację gru-
pową o łącznej mocy chłodniczej 3,0 MW (dwa agregaty chłodzące wodę o mocy 1,0  
i 2,0 MW) do chłodzenia grupy wyrobisk w partiach F, G i H na poziomie 900 m  
(rys. 5.2). Podobne klimatyzacje grupowe o łącznej mocy chłodniczej 3,0 MW kaŜda 
uruchomiono równieŜ w dwu etapach w kopalniach: Borynia w 2005 roku do chło-
dzenia grupy wyrobisk w partiach A, B i C na poziomie 838 m i w kopalni Jas-Mos  
w 2006 roku na poziomie – 600 m (860 m). 

W rozwiązaniach klimatyzacji grupowej stosowane są systemy bazujące na urzą-
dzeniach chłodniczych pośredniego działania, tj. chłodzących wodę agregatów o mocy 
0,5–2,0 MW. Zaletą tych rozwiązań jest duŜa elastyczność układu zwłaszcza w zakre-
sie regulacji mocy jak i zabezpieczenia na wypadek awarii lub prac remontowych. 
System klimatyzacji grupowej bazujący na kilku agregatach chłodzących wodę moŜe 
być rozbudowywany lub likwidowany w zaleŜności od zapotrzebowania na moc 
chłodniczą. 

 

 
Rys. 5.1. Schemat klimatyzacji grupowej z agregatem chłodzącym wodę o mocy 1,2 MW 
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Rys. 5.2. Schemat klimatyzacji grupowej o mocy 3,0 MW w kopalni Zofiówka 

6. CENTRALNE SYSTEMY CHŁODZENIA 

Technologie klimatyzacji całych kopalń lub ich części oparte są na centralnych 
systemach, które bazują na urządzeniach chłodniczych duŜej mocy. W duŜych instala-
cjach chłodniczych stosuje się zarówno spręŜarki śrubowe, jak i absorpcyjne. 

W kopalni Pniówek uruchomiono w 2000 roku pierwszą w polskim górnictwie 
centralną instalację chłodniczą o mocy chłodniczej 5,0 MW, która działa w układzie 
skojarzonym energetyczno-chłodniczym składającym się z silników gazowych wraz  
z generatorami energii elektrycznej oraz maszyn chłodniczych absorpcyjnych i sprę-
Ŝarkowych (rys. 6.1). 

W 2005 roku w kopalni rudy miedzi Rudna uruchomiono w pierwszym etapie 
klimatyzację centralną o mocy chłodniczej 8,0 MW i docelowej 15,0 MW. W skład 
całego systemu klimatyzacji wchodzi: centralna powierzchniowa stacja absorpcyjnych 
i spręŜarkowych amoniakalnych agregatów chłodniczych przy szybie R-IX, trójkomo-
rowy wymiennik ciepła, rurociąg szybowy i rurociągi sieci dołowej oraz dołowe 
chłodnice powietrza. 

Powierzchniowa stacja klimatyzacyjna składa się z trzech bloków chłodniczych, 
gdzie zainstalowane są absorpcyjne i spręŜarkowe agregaty chłodnicze. 
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Rys. 6.1. Schemat skojarzonego układu energetyczno-chłodniczego w kopalni Pniówek 

W kopalni węgla kamiennego Budryk został uruchomiony w br. pierwszy etap 
centralnej klimatyzacji o mocy chłodniczej 4,0 MW i docelowej 6,0 MW. Stacja kli-
matyzacyjna z powierzchniową stacją agregatów chłodniczych spręŜarkowych przy 
szybie VI wyposaŜona jest w tzw. układ free cooling, tj. bezpośrednie przekazywanie 
ciepła od wody powrotnej z dołu kopalni do powietrza atmosferycznego, co daje 
oszczędność energii do około 20 proc. rocznie. 

7. PERSPEKTYWY ROZWOJU KLIMATYZACJI 

W polskim górnictwie podziemnym, zwłaszcza węgla kamiennego i miedzi, następu-
je znaczne pogorszenie cieplnych warunków pracy spowodowane przede wszystkim: 
1. wzrostem głębokości eksploatacji i przyrostem temperatury pierwotnej skał, 
2. koncentracją produkcji powodującą zwiększenie strumienia ciepła z urobku i gó-

rotworu oraz od skumulowanej duŜej mocy urządzeń, 
3. niedostatecznym zakresem zastosowania kompleksowej prewencji wentylacyjno-  

-chłodniczej. 

W związku z tym, Ŝe polskie kopalnie węgla kamiennego będą prowadziły eks-
ploatację na duŜych głębokościach, zapewnienie prawidłowych warunków klimatycz-
nych będzie podstawowym czynnikiem decydującym o wynikach techniczno- 
-ekonomicznych i bezpieczeństwie pracy. 

Prewencja w zakresie poprawy warunków klimatycznych powinna być ukierun-
kowana głównie na: 
1. ograniczenie strumienia ciepła emitowanego z górotworu do wyrobisk górniczych 

przez ich termoizolację, 
2. kontrolowane ograniczanie nawilŜania powietrza kopalnianego w wyniku ujmo-

wania wody w kopalni do rurociągów lub innych pojemników zamkniętych, 
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3. ograniczenie emisji ciepła z maszyn i urządzeń, przewodów energetycznych zain-
stalowanych w wyrobiskach, 

4. zapewnienie intensywnej wentylacji; przy czym strumień objętościowy powietrza 
moŜe być zdeterminowany zdolnością wentylacyjną kopalni oraz wpływem na in-
ne zagroŜenia naturalne, jak metanowe, poŜarowe i pyłowe, 

5. stosowanie urządzeń chłodniczych. 

Problematyka wpływu cieplnych warunków na zdrowie i wydajność pracy pra-
cowników w wielu kopalniach o duŜym zagroŜeniu klimatycznym nie jest odpowied-
nio rozumiana, a często jest ograniczana do spełnienia wymagań przepisów. 

Opanowanie trudnych warunków klimatycznych w kopalniach podziemnych bę-
dzie moŜliwe jedynie poprzez kompleksowe zastosowanie wielu środków technicz-
nych, w tym szczególnie: termoizolacji wyrobisk, hydroizolacji, ograniczenia wilgot-
ności powietrza kopalnianego, intensywnej wentylacji wyrobisk i stosowania klimaty-
zacji (lokalnej, grupowej i centralnej). 

W zakresie stosowanej obecnie koncepcji chłodzenia występuje tendencja chło-
dzenia powietrza w miejscach wyrobisk górniczych, gdzie znajdują się stanowiska 
pracy górników (zastosowania chłodnic ścianowych i kabin klimatyzacyjnych).  
W przeszłości panowało przekonanie o moŜliwości chłodzenia powietrza w kopal-
niach w stopniu zapewniającym prawidłowe warunki cieplne we wszystkich wyrobi-
skach górniczych na stanowiskach pracy. Okazuje się, Ŝe realizacja techniczna takiego 
systemu klimatyzacji jest moŜliwa, ale wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych 
oraz ponoszenia wysokich kosztów eksploatacyjnych. 

W przyszłości moŜna spodziewać się rozwoju systemów klimatyzacyjnych w ko-
palniach podziemnych przy uwzględnieniu: 
1. instalowania mocy chłodniczej w wyrobiskach w miejscach pracy poprzez szero-

kie stosowanie chłodnic przodkowych, chłodnic ścianowych i kabin klimatyzacyj-
nych (rys. 6.1, 6.2, 6.3), 

 
Rys. 6.1. Zastosowanie w systemie wentylacji kombinowanej; odpylacza i urządzenia chłodniczego 

bezpośredniego działania do chłodzenia powietrza w drąŜonym chodniku 
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Rys. 6.2. Zastosowanie urządzenia chłodniczego pośredniego działania z małogabarytowymi 

chłodnicami powietrza małej mocy do chłodzenia powietrza w drąŜonym chodniku 

 
Rys.6.3. Zastosowanie urządzenia chłodniczego pośredniego działania do schładzania powietrza na 

wlocie oraz na wylocie ściany chłodnicami powietrza małej mocy 

2. stosowania systemów chłodzenia powietrza w wyrobiskach o mocach chłodni-
czych zapewniających utrzymanie temperatury powietrza poniŜej dopuszczalnej 
określonej w odpowiednich przepisach (obecnie 33 ºC), 

3. rozszerzenia stosowania kabin klimatyzacyjnych integralnie związanych z urzą-
dzeniami górniczymi i ze stanowiskami pracy w rejonach wydobywczych, 

4. wprowadzenia komór klimatyzacyjnych dla wypoczynku górników: w czasie przerw 
posiłkowych, wymaganych przepisami po przebywaniu w podwyŜszonej temperaturze, 
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5. wprowadzenia systemów odprowadzania ciepła poprzez specjalne urządzenia 
chłodnicze z urządzeń technologicznych, urządzeń energetycznych i elektrycz-
nych oraz spalinowych, 

6. stosowania pociągów klimatyzowanych do transportu górników w rejony zagro-
Ŝone klimatycznie, 

7. wprowadzenia do stosowania przez górników osobistych urządzeń do chłodzenia, 
np. hełmów, ubrań lub kombinezonów, 

8. stopniowego łączenia wszystkich systemów klimatyzacji w róŜne konfiguracje 
zmierzające do utworzenia jednego systemu centralnego zapewniającego odpro-
wadzenie ciepła poza rejon, np. do wyrobisk będących kanałami cieplnymi oraz 
na powierzchnię. 
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Propozycja klimatyzacji wielostopniowej (sektorowej) dla wyrobisk 
przygotowawczych w polskich kopalniach miedzi 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono propozycję sposobu klimatyzacji wielostopniowej (sektorowej) dla wyro-

bisk przygotowawczych w polskich kopalniach miedzi. Chłodnice powietrza będą ustawione wzdłuŜ 
wyrobiska przygotowawczego (w tzw. sektorach) i zasilane w zimną wodę z klimatyzacji centralnej lub 
grupowej, albo będą funkcjonować jako maszyny bezpośredniego działania. W oparciu o obliczenia 
prognostyczne temperatur i wilgotności powietrza podjęto próbę wyznaczenia liczby i mocy chłodnic  
w poszczególnych sektorach. Takie rozwiązanie powinno zapewnić poprawne warunki klimatyczne na 
wszystkich stanowiskach pracy. 

The proposition of multistage air-conditioning (of sector air-conditioning)  
for preparatory headings in polish copper mines 

Abstract 
The proposition of multistage air-conditioning (of sector air-conditioning) for preparatory headings  

in polish copper mines in the article was described. The radiators of air will be adjusted along preparatory 
excavation (in so-called sectors). They will be supplied cold water around central, group or local air-
conditioning. Basing on prognostic calculations of temperatures and humidities of air they made an at-
tempt at appointing the number and the power of radiators in individual sectors. Such a solution should 
provide with correct climatic conditions on all workstations. 

1. WPROWADZENIE 

Zgodnie z przyjętym systemem eksploatacji złoŜa w kopalniach miedzi LGOM 
wyrobiska przygotowawcze drąŜone są równocześnie. Upadowe stanowią wiązkę od 
pięciu do sześciu równoległych wyrobisk, a chodniki drąŜy się wiązką zazwyczaj czte-
rech (minimum trzech) równoległych wyrobisk. Między równoległymi wyrobiskami 
tworzy się opływowy prąd powietrza poprzez tamowanie tamami murowymi kolej-
nych przecinek tak, aby ostatnie dwie przecinki tworzyły prąd opływowy. 

Stosowana technologia wymusza ustawienie chłodnic powietrza wraz z odcin-
kiem lutniociągu na wlocie do pierwszego przodka w taki sposób, aby swobodny 
strumień chłodnego powietrza z lutniociągu omywał czoło przodka. Drugi z przodków 
przewietrzany jest wtedy krótkim lutniociągiem. Trzeci chłodzony jest podobnie jak 
przodek pierwszy, a czwarty podobnie jak drugi. W miarę wydłuŜania się wiązki  
dopływający strumień powietrza jest chłodzony chłodnicą na wlocie. Całkowita moc 
chłodnicza przypadająca na wiązkę zaleŜna jest od parametrów powietrza oraz warun-
ków górniczo-geologicznych. 

W trudnych warunkach klimatycznych system chłodzenia staje się bardziej sku-
teczny po umieszczeniu, w kaŜdym z przodków, chłodnicy powietrza wraz z krótkimi 
lutniociągami, kierującymi chłodne powietrze do czoła przodka. Całkowity strumień 
powietrza jest dodatkowo chłodzony na wlocie chłodnicami, o odpowiednio duŜej 
mocy (mamy wówczas do czynienia z tzw. chłodzeniem wielostopniowym). 
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2. MODEL WYROBISK PRZYGOTOWAWCZYCH 

Front przodku robót przygotowawczych przyjęty do obliczeń prognostycznych 
składa się z 4 pasów. Całkowity strumień świeŜego powietrza doprowadzanego  
do czoła przodka wynosi 2000 m3/min (33,33 m3/s). W modelu przyjęto następujące 
parametry powietrza na wlocie: ts = 30 °C oraz tw = 25,7 °C (wilgotność powietrza 
70%) oraz ts = 30 °C oraz tw = 28,8 °C (wilgotność powietrza 90%). Długość wyrobisk 
określono na 1000 m. 

W oddziale pracują samojezdne maszyny górnicze o napędzie spalinowym  
o łącznej mocy 800 kW. 

3.  PROGNOZA PARAMETRÓW KLIMATU DLA ROBÓT 
PRZYGOTOWAWCZYCH [1, 2, 3, 4, 5] 

W obliczeniach prognostycznych zmian temperatury i stopnia zawilŜenia powie-
trza dla robót przygotowawczych przyjęto uproszczony model frontu. W modelu okre-
ślono prędkość przepływu powietrza, temperaturę pierwotną górotworu, temperaturę  
i stopień zawilŜenia powietrza wlotowego oraz zastępcze pole przekroju wyrobisk. 
Prawidłowość modelu sprawdzono na podstawie wyników pomiarów parametrów 
fizycznych powietrza przeprowadzonych przez Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa 
Górniczego Politechniki Śląskiej w podobnych wyrobiskach przygotowawczych, jakie 
zostały przyjęte w modelu (rys. 2.1) [3, 4, 5]. 

 
Rys. 2.1. Model wyrobisk przygotowawczych 

W tabeli 3.1 przedstawiono wyniki obliczeń parametrów powietrza dla drąŜonych 
wyrobisk korytarzowych (chodników lub pochylni). 

Przyjęto prowadzenie czterech wyrobisk równoległych oraz następujący rozpływ 
powietrza: 
• prowadzenie powietrza świeŜego jednym wyrobiskiem, 
• wyprowadzenie powietrza zuŜytego trzema wyrobiskami. 

Przykład klimatyzacji dla czterech przodków korytarzowych pokazano na rysun-
ku 3.1. 

Obliczenia prognostyczne wykonano dla następujących wariantów: 
• bez stosowania klimatyzacji – wilgotność względna powietrza 70%, 
• przy chłodzeniu powietrza wyłącznie na wlocie (dla mocy chłodniczej 1200 kW) 

– wilgotność względna powietrza 70%, 
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• przy chłodzeniu wielostopniowym (400 kW na wlocie + 4 chłodnice po 200 kW) 
– wilgotność względna powietrza 70%, 

• przy chłodzeniu wielostopniowym (400 kW na wlocie + 4 chłodnice po 200 kW) 
– wilgotność względna powietrza 90%, 

• przy chłodzeniu wielostopniowym (580 kW na wlocie + 4 chłodnice po 290 kW) 
– wilgotność względna powietrza 90%. 

Tabela 3.1. Parametry fizyczne powietrza poszczególnych wariantów prognostycznych dla przodków 
eksploatacyjnych 

Ciśnie-
nie 

powie-
trza 

Temperatura 
mierzona 
termome-

trem suchym 

Temperatura 
mierzona 

termometrem 
wilgotnym 

Ciśnienie 
cząstecz-
kowe pary 
wodnej 

Ciśnienie 
cząstecz-
kowe pary 
wodnej 

nasyconej 

Wilgot-
ność 

względna 
powietrza 

Stopień 
zawilŜenia 
powietrza 

Entalpia 
właściwa 
powietrza 

Gęstość 
powietrza 

p ts tw po pon ϕ X i ρ 

Informacje 
podstawowe 

hPa °C °C Pa Pa % kg/kg kJ/kg kg/m³ 
Bez klimatyzacji – wilgotność 70%    
0 m – wlot 1125 30,0 25,7 2980,9 4242,1 70,27 0,01693 73,4528 1,28 
po 800 m 1125 37,0 32,2 4450,6 6274,0 70,94 0,02562 103,0615 1,24 
po 1000 m 
(w przodku) 

1125 43,4 38,9 6618,0 8820,5 75,03 0,03888 144,0601 1,21 

Chłodzenie wyłącznie na wlocie 1200 kW – wilgotność 70%    
0 m – wlot 1125 30,0 25,7 2980,9 4242,1 70,27 0,01693 73,4528 1,28 
ochłodzenie 
i wymieszanie 

1125 19,2 18,5 2076,7 2224,1 93,37 0,01170 48,9737 1,33 

po 800 m 1125 26,2 24,9 3051,1 3400,6 89,72 0,01734 70,5552 1,30 
po 1000 m 
(w przodku) 

1125 32,8 31,5 4524,2 4973,4 90,97 0,02606 99,7657 1,26 

Chłodzenie na początku 400 kW, po 800 m 4 x 200 kW – wilgotność 70%    
0 m – wlot 1125 30,0 25,7 2980,9 4242,1 70,27 0,01693 73,4528 1,28 
ochłodzenie 
i wymieszanie 

1125 25,5 23,2 2671,3 3261,9 81,90 0,01513 64,1925 1,30 

po 800 m (przed 
ochłodzeniem) 

1125 32,5 29,7 3961,4 4889,8 81,01 0,02270 90,8371 1,27 

po 800 m (lutnie do 
przodka) 

1125 26,0 25,3 3171,6 3360,3 94,39 0,01804 72,1446 1,30 

po 1000 m 
(powietrze zuŜyte) 

1125 32,6 31,8 4641,1 4917,7 94,38 0,02676 101,354 1,26 

Chłodzenie na początku 400 kW, po 800 m 4 x 200 kW – wilgotność 90%    
0 m – wlot 1125 30,0 28,8 3869,5 4242,1 91,2 0,0222 86,82 1,28 
ochłodzenie 
i wymieszanie 

1125 27,5 26,7 3442,7 3670,4 93,8 0,0196 77,77 1,29 

po 800 m (przed 
ochłodzeniem) 

1125 34,5 33,2 4989,5 5468,3 91,2 0,0289 108,76 1,25 

po 800 m (lutnie do 
przodka) 

1125 30,2 29,6 4101,3 4291,3 95,6 0,0235 90,55 1,27 

po 1000 m 
(powietrze zuŜyte) 

1125 36,8 36,2 5961,4 6206,4 96,1 0,0348 126,46 1,24 

Chłodzenie na początku 580 kW, po 800 m 4 x 290 kW – wilgotność 90%    
0 m – wlot 1125 30,0 28,8 3869,5 4242,1 91,2 0,0222 86,82 1,28 
ochłodzenie 
i wymieszanie 

1125 26,1 25,6 3244,3 3380,4 96,0 0,0185 73,33 1,30 

po 800 m (przed 
ochłodzeniem) 

1125 33,1 32,1 4706,5 5057,8 93,1 0,0272 102,89 1,26 

po 800 m (lutnie do 
przodka) 

1125 26,3 26,0 3337,9 3420,7 97,6 0,0190 74,94 1,29 

po 1000 m 
(powietrze zuŜyte) 

1125 32,9 32,5 4860,0 5001,3 97,2 0,0281 105,05 1,26 
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chłodnica powietrza
chłodnica powietrza z lutniociągiem  

Rys. 3.1. Przykład klimatyzacji dla czterech przodków korytarzowych 

Wykonane obliczenia (tab. 3.1) oraz wykresy (rys. 3.2–3.7) wskazują na koniecz-
ność stosowania maszyn klimatyzacyjnych o duŜych mocach chłodzących juŜ podczas 
prowadzenia robót przygotowawczych. Warunki klimatyczne na wlocie do wyrobisk 
przygotowawczych są coraz trudniejsze, między innymi przez duŜą głębokość eksplo-
atacji, znaczny postęp robót oraz przez duŜe zawilgocenie górotworu. Stąd teŜ wynika 
konieczność opracowania skutecznych metod klimatyzacji robót przygotowawczych. 
W pracy wykonano prognozy warunków klimatycznych dla dwóch warunków brze-
gowych: pierwszy – temperatura termometru suchego 30 °C i wilgotność względna 
powietrza 70% oraz drugi – temperatura termometru suchego 30 °C i wilgotność 
względna powietrza 90%. Wzrost wilgotności względnej powietrza o 20% przekłada 
się na około 50% wzrost zapotrzebowania na moc chłodniczą, aby warunki klimatycz-
ne w samym czole przodka były podobne dla obydwu warunków brzegowych  
(rys. 3.7). 
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Rys. 3.2. Zmiany temperatury i stopnia zawilŜenia powietrza bez stosowania klimatyzacji, wynikające  
z wykonanych obliczeń prognostycznych dla przodka eksploatacyjnego dla ts = 30 °C i ϕ  = 70% 
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Rys. 3.3. Zmiany temperatury i stopnia zawilŜenia powietrza przy chłodzeniu powietrza wyłącznie na 
wlocie do wyrobisk przygotowawczych (moc chłodnicza 1200 kW), wynikające z wykonanych obliczeń 
prognostycznych dla przodka eksploatacyjnego dla ts = 30 °C i ϕ = 70% 
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Rys. 3.4. Zmiany temperatury i stopnia zawilŜenia powietrza przy sektorowym chłodzeniu powietrza  
(moc chłodnicza 400 kW na wlocie do przodka oraz 4 razy po 200 kW na odcinku 200 m przed czołem 
przodka), wynikające z wykonanych obliczeń prognostycznych dla przodka eksploatacyjnego dla  
ts = 30 °C i ϕ = 70% 
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Rys. 3.5. Zmiany temperatury i stopnia zawilŜenia powietrza przy sektorowym chłodzeniu powietrza  
(moc chłodnicza 400 kW na wlocie do przodka oraz 4 razy po 200 kW na odcinku 200 m przed czołem 
przodka), wynikające z wykonanych obliczeń prognostycznych dla przodka eksploatacyjnego dla  
ts = 30 °C i ϕ = 90% 
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Rys. 3.6. Zmiany temperatury i stopnia zawilŜenia powietrza przy sektorowym chłodzeniu powietrza  
(moc chłodnicza 580 kW na wlocie do przodka oraz 4 razy po 290 kW na odcinku 200 m przed  
czołem przodka), wynikające z wykonanych obliczeń prognostycznych dla przodka eksploatacyjnego dla  
ts = 30 °C i ϕ = 90% 
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Rys. 3.7. Porównanie prognozowanych zmian temperatury powietrza dla trzech wariantów 

obliczeniowych, wynikające z wykonanych obliczeń prognostycznych dla przodka eksploatacyjnego 

Klimatyzacja wielostopniowa (sektorowa) poprzez odpowiednie rozłoŜenie mocy 
chłodniczej wzdłuŜ wyrobiska przygotowawczego umoŜliwia bezpieczną pracę  
w kaŜdym miejscu wyrobiska z prądem świeŜego powietrza (temperatura powietrza 
poniŜej 33 °C) oraz zapewnia poprawne warunki klimatyczne w samym przodku 
(temperatura powietrza od 26 do 29 °C). 

Schładzanie powietrza wyłącznie na wlocie do wyrobisk przygotowawczych nie 
zapewni poprawnych warunków klimatycznych w samym przodku. Natomiast schła-
dzanie powietrza wyłącznie przed samym przodkiem, nie zapewni poprawnych  
warunków wzdłuŜ wyrobiska przygotowawczego. Dodatkowo utrudniona moŜe być 
instalacja duŜej liczby maszyn klimatyzacyjnych o znacznych mocach chłodzących  
w pobliŜu samych przodków. MoŜe to być waŜnym argumentem przy stosowaniu 
klimatyzacji wielostopniowej. 
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Metody i sposoby poprawy warunków klimatycznych 
w wyrobiskach ścianowych 

Streszczenie 
W polskich kopalniach coraz większy wpływ na bezpieczeństwo wykonywanej pracy ma głębokość 

eksploatacji oraz eksploatacja podpoziomowa. WiąŜe się z tym wzrost zagroŜeń naturalnych, w tym 
równieŜ zagroŜenia klimatycznego (cieplnego). W artykule omówiono aktualne metody klimatyzacji  
w polskim górnictwie. Przeprowadzono badania i wykonano analizy, które pozwoliły na wybór optymal-
nych metod poprawy warunków klimatycznych w ścianach. Uwzględniono aspekt bezpieczeństwa ter-
micznego pracowników. Wykonane badania i analizy (przy wykorzystaniu najnowszych technik informa-
tycznych) mogą przyczynić się do poszerzenia i uaktualnienia stanu wiedzy z zakresu klimatyzacji  
i wentylacji kopalń. 

The methods and the ways of the improvement of climatic conditions 
in long-walls 

Abstract 
In Polish mines the more and more great influence on the safety of the work carried out has the depth 

of exploitation and the sublevel exploitation. A height of natural threats is being combined with it, in it  
of also climatic (thermal) hazard. In the article current methods of the air-conditioning were discussed in 
the Polish mining. Examinations were carried out and analyses of methods of the improvement of cli-
matic conditions in long-walls. An aspect of the thermal safety of workers was taken into consideration. 
Examinations carried out and analyses (at exploiting the newest computer techniques) can contribute  
to expanding their knowledge and updating the state of the knowledge in the scope of the air-conditioning 
and the ventilation of mines. 

1. SPOSOBY POPRAWY WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH W  WYROBISKACH 
ŚCIANOWYCH 

Istnieje pięć sposobów poprawy warunków klimatycznych w środowiskach pracy 
i przebywania ludzi [1, 4, 5, 6, 7, 8]: 
• obniŜenie temperatury powietrza (klimatyzacja), 
• obniŜenie wilgotności powietrza (osuszanie powietrza), 
• zwiększenie prędkości przepływającego powietrza, 
• obniŜenie średniej temperatury promieniowania otoczenia, 
• zmniejszenie średniego wydatku energetycznego pracowników w ciągu zmiany 

roboczej przez stosowanie planowych przerw w pracy w kaŜdej godzinie robo-
czodniówki. 

Wszystkie wymienione metody związane są z równaniem bilansu cieplnego 
człowieka. Równanie to przedstawia sposoby i wartości wymiany ciepła pomiędzy 
człowiekiem a otoczeniem. Wytworzona w organizmie energia metabolizmu w bardzo 
małej ilości zuŜytkowana jest na wykonanie pracy a w znakomitej większości powin-
na być w postaci ciepła wydzielona do otoczenia w celu utrzymania stałej temperatury 
wewnętrznej. 



POLSKI KONGRES GÓRNICZY   Sesja 6: Wentylacja i Klimatyzacja Kopalń 

 77 

Uproszczony bilans cieplny organizmu ludzkiego przedstawia się więc następująco: 

 EM = EL + EK + ER + EP + ET + EA, (1.1) 

gdzie: 
EM – strumień ciepła metabolizmu, W, 
EL  – strumień ciepła zuŜytego na wykonanie pracy, W; strumień ten jest bardzo 

mały i bez popełnienia błędu moŜna go pominąć, 
EK  – strumień ciepła wymienianego przez konwekcję, W. Strumień ten moŜe być 

dodatni lub ujemny, czyli człowiek moŜe wydzielać lub przyjmować ciepło, 
ER  – strumień ciepła wymienianego przez promieniowanie cieplne, W. MoŜe być 

równieŜ, podobnie jak ciepło konwekcji, dodatni lub ujemny, 
EP  – strumień ciepła wydzielanego z organizmu przez parowanie potu, W, 
ET  – strumień ciepła wymienianego przez przewodzenie. MoŜe być dodatni lub 

ujemny, W, 
EA  – strumień ciepła akumulacji, W; jest to strumień powodujący zwiększenie 

energii wewnętrznej ciała ludzkiego prowadzący do wzrostu temperatury 
wewnętrznej; w przypadku równowagi termicznej organizmu strumień ten 
jest równy 0; w bardzo niekorzystnych warunkach klimatycznych organizm 
osiągnie stan równowagi dopiero przy wzroście temperatury wewnętrznej do 
niebezpiecznych wartości, co prowadzi do stresu i udaru cieplnego [2, 3]. 

Wielkości w równaniu (1.1) mogą być wyraŜone równieŜ w jednostkach W/m2, 
które odpowiadają gęstościom strumieni cieplnych wymienianych pomiędzy człowie-
kiem a otoczeniem. 

ObniŜenie temperatury powietrza powoduje zwiększenie wydzielania się ciepła 
przez konwekcję. ObniŜenie wilgotności powietrza zwiększa parowanie potu. Wzrost 
prędkości powietrza umoŜliwia zwiększenie wydzielania ciepła przez konwekcję  
i parowanie potu. ObniŜenie średniej temperatury promieniowania otoczenia wyko-
rzystuje promieniowanie ciała ludzkiego do transportu ciepła metabolizmu. ObniŜenie 
wydatku energetycznego człowieka powoduje zmniejszenie ilości wytwarzanej energii 
metabolizmu, co teŜ jest przyczyną poprawy warunków klimatycznych i likwidacji 
niebezpiecznego dla zdrowia i Ŝycia ciepła akumulacji. 

2. KLIMATYZACJA KOPAL Ń 

W górnictwie światowym i polskim stosowane są róŜne metody ochładzania po-
wietrza (klimatyzacji). 

RozróŜnia się następujące układy klimatyzacji (podział ze względu na miejsce 
klimatyzacji powietrza kopalnianego): 
• klimatyzacja centralna: 

- z centralnym systemem chłodzenia powietrza na powierzchni, 
- z centralnym podziemnym systemem chłodzenia powietrza na podszybiu, 

• klimatyzacja grupowa – z podziemnym systemem chłodzenia grupowych prądów 
powietrza, 

• klimatyzacja lokalna – chłodzenie powietrza lokalnymi urządzeniami klimatyza-
cyjnymi umieszczonymi w rejonowych prądach powietrza. 
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Wymienione układy klimatyzacyjne mają swoje wady i zalety, a stosowanie kon-
kretnego układu zaleŜne jest przede wszystkim od zapotrzebowania na moc chłodni-
czą, moŜliwości techniczno-organizacyjnych i warunków wentylacyjnych kopalni oraz 
od zwrotu nakładów poniesionych na klimatyzację. 

Istnieje takŜe moŜliwość łączenia ze sobą róŜnych układów klimatyzacji w celu 
poprawy warunków klimatycznych. 

3. MASZYNY I URZĄDZENIA STOSOWANE W KLIMATYZACJI LOKALNEJ  
W POLSKIM GÓRNICTWIE 

W polskim górnictwie od dziesiątek lat wykorzystywane są urządzenia klimatyza-
cyjne do schładzania powietrza w wyrobiskach górniczych. Obecnie są to urządzenia  
o mocy chłodniczej od 30 do 600 kW, firm WAT, Wende-Malter, Termospec, IMKiUS 
(InŜynieria Maszyn Klimatycznych i Urządzeń Specjalnych) oraz Mostostalu Wrocław. 

Urządzenia o mniejszej mocy są wykorzystywane w samych wyrobiskach ścia-
nowych i są to ścianowe chłodnice powietrza, zasilane najczęściej z agregatów wy-
twarzających zimną wodę, ustawionych zazwyczaj w chodniku nadścianowym (moc 
chłodnica rzędu 30–60 kW). 

Urządzeniami klimatyzacyjnymi schładzającymi powietrze w rejonowych prą-
dach powietrza są maszyny o działaniu bezpośrednim lub pośrednim o mocach chłod-
niczych rzędu 250–350 kW. 

Sprawność urządzeń klimatyzacyjnych stosowanych w klimatyzacji lokalnej  
waha się w granicach 60–90% (czasem i 100%). ZaleŜy to od stanu technicznego oraz 
od parametrów i ilości schładzanego powietrza. Istotne znaczenie, przy schładzaniu 
powietrza za pomocą urządzeń klimatyzacyjnych, mają stosowane przy tym wentyla-
tory wymuszające przepływ powietrza przez chłodnice. Ich praca moŜe powodować 
wzrost temperatury powietrza przepływającego przez chłodnicę nawet o 5 °C, co au-
tomatycznie przekłada się na stratę ciepła dochodzącą czasami do 40 kW. 

4.  PRZYKŁADY KLIMATYZACJI LOKALNEJ WYROBISK ŚCIANOWYCH  
W POLSKIM GÓRNICTWIE 

W rozdziale tym pokazano trzy przykłady wyrobisk ścianowych zagroŜonych 
klimatycznie. W kaŜdym rejonie wentylacyjnym tych trzech ścian wykorzystano kli-
matyzację lokalną, opartą o chłodzenie powietrza w wyrobisku dolotowym do prze-
cinki ścianowej za pomocą urządzeń bezpośredniego działania typu LKM-2-290,  
DV-290 oraz DV-350. 

Przykłady klimatyzacji lokalnej wyrobisk ścianowych: 
• pierwsze wyrobisko ścianowe (ściana A) – powietrze schładzane było wyłącznie  

w chodniku podścianowym – tradycyjny i najczęściej stosowany system klimaty-
zacji wyrobisk ścianowych – tak zwane głębokie schładzanie (rys. 4.1), 

• drugie wyrobisko ścianowe (ściana B) – powietrze schładzane było w chodniku 
podścianowym oraz wprowadzano schłodzone powietrze do górnego odcinka 
ściany za pomocą lutniociągu połączonego z maszyną klimatyzacyjną umieszczo-
ną w chodniku nadścianowym (rys. 4.2), 
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Rys. 4.1. Schemat wentylacyjny rejonu ściany A 
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Rys. 4.2. Schemat wentylacyjny rejonu ściany B 
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• trzecie wyrobisko ścianowe (ściana C) – powietrze schładzane było w pochylni 
transportowej oraz poprzez osiem ścianowych chłodnic powietrza zasilanych zim-
ną wodą z agregatu umieszczonego w pochylni wentylacyjnej – jest to typowy 
przykład klimatyzacji wielostopniowej (sektorowej) (rys. 4.3). 
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Rys. 4.3. Schemat wentylacyjny rejonu ściany C 

Na rysunkach 4.4–4.6 pokazano zmianę temperatury termometru suchego wzdłuŜ 
wyrobiska ścianowego, a na rysunku 4.7, w celach porównawczych – wykres zbiorczy. 
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Rys. 4.4. Zmiana temperatury termometru suchego wzdłuŜ wyrobiska ścianowego – ściana A 
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Rys. 4.5. Zmiana temperatury termometru suchego wzdłuŜ wyrobiska ścianowego – ściana B 
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Rys. 4.6. Zmiana temperatury termometru suchego wzdłuŜ wyrobiska ścianowego – ściana C 
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Rys. 4.7. Porównanie sposobów klimatyzacji – zmiany temperatury termometru suchego wzdłuŜ wyrobisk 
ścianowych – ściana A, B oraz C 

5.  OCENA SPOSOBÓW KLIMATYZACJI LOKALNEJ WYROBISK ŚCIANOWYCH 
– PODSUMOWANIE 

ZagroŜenie klimatyczne wyrobisk ścianowych jest coraz większe, między innymi 
ze względu na głębokość eksploatacji, zwiększone wydobycie oraz duŜe moce maszyn 
zainstalowanych w rejonach. Obecnie prawie wszystkie kopalnie węgla kamiennego 
stosują klimatyzację lokalną, a niektóre zainwestowały w klimatyzację grupową i cen-
tralną. WaŜnym elementem staje się optymalne wykorzystanie mocy chłodniczej oraz 
szukanie najlepszych i pewnych sposobów chłodzenia powietrza w rejonach wentyla-
cyjnych wyrobisk ścianowych. W niniejszej pracy pokazano tradycyjny sposób schła-
dzania powietrza (wyłącznie na wlocie do wyrobiska ścianowego) oraz dwa inne spo-
soby – jeden za pomocą lutniociągu doprowadzającego schłodzone powietrze do gór-
nego odcinka ściany, drugi za pomocą ścianowych chłodnic powietrza. Efekty tych 
trzech rozwiązań dobrze widoczne są na wykresie porównawczym (rys. 4.7). Pod 
względem ekonomicznym (nakładów finansowych na klimatyzację) najlepszym roz-
wiązaniem jest przykład ściany A, następnie B, a na końcu C. Pod względem bezpie-
czeństwa termicznego górników oraz czasu efektywnej pracy w ścianie – przykład A 
jest najmniej korzystny. Największe bezpieczeństwo termiczne zapewnia rozwiązanie 
ze ściany C. WyŜszość sposobu B klimatyzacji nad sposobem C jest spowodowana 
przede wszystkim brakiem kosztów związanych z zakupem ścianowych chłodnic po-
wietrza, lecz utrzymanie lutniociągu w nienagannym stanie w wyrobisku ścianowym 
jest bardzo trudne.  
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Zatem decydenci kopalni, w oparciu o analizę ekonomiczną oraz moŜliwości 
techniczno-ruchowe, muszą zdecydować, które z zaproponowanych rozwiązań są dla 
nich najlepsze. Niewątpliwie jednak naleŜy rozwaŜyć rozwiązanie polegające na odej-
ściu od tak zwanego głębokiego schładzania (wyłącznie na wlotach do wyrobisk ścia-
nowych) na rzecz klimatyzacji wielostopniowej (sektorowej). 
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Stres i obciąŜenie cieplne pracownika w badaniach fizjologicznych 
i normach ISO 

Streszczenie 
Przedmiotem pracy są zagadnienia standardów komfortu cieplnego pracownika dołowego przemysłu 

wydobywczego w świetle bilansu cieplnego jego organizmu. Przy niskiej i umiarkowanej temperaturze  
i wilgotności powietrza oraz przy małym wydatku energetycznym ciepło z ciała górnika odprowadzane 
jest do otoczenia przede wszystkim drogą konwekcji. W trudnych warunkach klimatycznych dominującą 
rolę odgrywa parowanie potu. W temperaturach powietrza przewyŜszających temperaturę skóry ciała 
parowanie potu jest jedynym znaczącym mechanizmem odprowadzenia ciepła z ciała. Stan obciąŜenia 
termicznego moŜe być modelowany numerycznie metodami bilansu cieplnego ciała pracownika, sporzą-
dzanego dla ustalonej lub nieustalonej wymiany ciepła z otoczeniem. Stan obciąŜenia (stresu) i napięcia 
cieplnego moŜe być oceniany na podstawie akumulacji ciepła w ciele człowieka i wzrostu temperatury 
wewnętrznej ciała oraz temperatury rektalnej oraz maksymalnej ilość potu wydzielanej podczas pracy  
i stopnia odwodnienia organizmu. 
Słowa kluczowe: cieplne warunki pracy, napięcie cieplne, termoregulacja. 

Heat stress of miner’s in hot environment 

Abstract 
The subject of considerations enclosed in this paper is the mathematical model of the man-

environment heat exchange in mining working. At the low and moderate temperature and humidity of air 
the basic way of carrying away of heat from human body is convection. In the difficult climatic 
conditions the evaporation of sweat is of prevailing importance. At air temperatures exceeded the 
temperature of human skin the evaporation of sweat is the only way of carrying away of heat from body. 
Heat exchange between miner's body and his environment was calculated for state of thermal equilibrium, 
when the rate of heat accumulation is zero. It has been assumed that the average skin temperature  
is a factor controlling convective, radiant and evaporative modes of heat exchange. The state of thermal 
stress is determined by accumulation of heat in worker's body and increase of core and rectal temperature. 
The second measure of thermal stress is maximum of sweat rates emitted during work and dehydration 
level. The heat balance of human body affords possibilities for estimation of these parameters. 
Key words: thermal comfort, heat stress, thermoregulation model. 

1. PARAMETRY KSZTAŁTUJ ĄCE STRES I OBCIĄśENIE CIEPLNE 

Jedną z dziedzin, w których często występują gorące środowiska pracy, jest gór-
nictwo. JuŜ w latach dwudziestych ubiegłego stulecia w wielu kopalniach wystąpiły 
trudne cieplne warunki pracy i podjęto próby ich poprawy drogą klimatyzacji. DuŜa 
liczba czynników kształtujących warunki klimatyczne w gorącym otoczeniu, róŜno-
rodność i złoŜoność warunków panujących w miejscu przebywania i pracy, a takŜe 
pewna zmienność cech osobniczych ludzi powodują, Ŝe określenie przewidywanego 
obciąŜenia cieplnego jest zagadnieniem niezmiernie trudnym. W związku z tym po-
wstało wiele metod oceny warunków klimatycznych. Jednak szerokiego zastosowania 
doczekało się jedynie kilka z nich. 
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W ocenie warunków klimatycznych panujących w miejscu pracy konieczne jest 
uwzględnienie wszystkich waŜnych parametrów kształtujących stres i obciąŜenie 
cieplne. Wielkości te moŜna umownie podzielić na trzy grupy: 
• parametry środowiska: temperatury na termometrach suchym Ta i wilgotnym Tm, 

prędkość przepływu powietrza va, temperatura promieniowania Tr oraz ciśnienie 
barometryczne p, 

• cechy pracownika: wydatek energetyczny M, ruch ciała podczas przebywania  
i pracy o określonej prędkości zastępczej var, pole powierzchni ciała FDu, opór 
cieplny Icl i przepuszczalność wilgoci im ubioru, 

• parametry fizjologiczne charakteryzujące obciąŜenie cieplne: stopień zwilŜenia 
skóry ciała w, średnia równowagowa temperatura skóry ,Tsk temperatura  
wewnętrzna ciała Tcr (rektalna Tre), liczba skurczów serca HR, konsumpcja tlenu 

2OV& i odwodnienie organizmu SW. 

WaŜnymi cechami osoby pracującej w środowisku gorącym są: aklimatyzacja, 
dobry stan zdrowia oraz uzaleŜniona od higienicznego trybu Ŝycia i sprawności  
ruchowej kondycja fizyczna, sprawność termoregulacyjna ustroju, a takŜe młody wiek 
(od 21 do 40 lat).  

Nowe struktury europejskie i zachodnia cywilizacja techniczna stawiają obecnie 
wymagania odnośnie stosowania określonych procedur umoŜliwiających uzyskanie 
określonej jakości w działaniu. Procedury te przestrzegane są przy opracowywaniu  
i nowelizacji dokumentów ISO oraz norm europejskich, z których korzysta się  
w naszym państwie. Standardy w zakresie warunków klimatycznych w miejscu pracy 
określają dokumenty stosunkowo niedawno przygotowane w ramach międzynarodo-
wej współpracy. Jedną z istotnych przyczyn wyŜszej jakości oceny stanu warunków 
pracy w środowisku gorącym jest przewaŜające w naszym kręgu cywilizacyjnym 
podmiotowe traktowanie pracownika. 

2. ROZWÓJ ZAGADNIENIA 

Od połowy lat 60-tych ubiegłego stulecia zagadnienia obciąŜenia termicznego  
w miejscu pracy i przebywania rozpatrywane są z punktu widzenia bilansu ciepła wy-
wiązującego się w organizmie i wymienianego z otoczeniem. Bilans cieplny ciała 
człowieka w normach ISO, CEN oraz PN zapisuje się w postaci znanej z prac 
O.Fangera (1972):  

 M – W = E + C + R + Cres + Eres  + K + ∆S, W/m2 (1) 

gdzie: 
M  – gęstość strumienia ciepła metabolizmu, W/m2, 
W  – gęstość strumienia pracy zewnętrznej, W/ m2, 
E  – gęstość strumienia entalpii odbierana z organizmu człowieka drogą parowa-

nia potu, W/m2, 
C  – gęstość strumienia ciepła  odbieranego z organizmu człowieka drogą kon-

wekcji, W/m2, 
R  – gęstość strumienia ciepła wymienianego drogą promieniowania,  W/m2, 
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Cres  – gęstość strumienia ciepła wymienionego podczas oddychania drogą kon-
wekcji,  W/m2,  

Eres  – gęstość strumienia ciepła wymienionego podczas oddychania drogą paro-
wania,  W/m2,  

K  – gęstość strat ciepła wymienianych drogą przewodnictwa, W/m2, 
∆S  – gęstość strumienia ciepła gromadzonego w organizmie człowieka, W/m2. 

W wielu rozwaŜaniach pomija się pracę zewnętrzną i przewodnictwo, jako proce-
sy o małym znaczeniu w porównaniu z pozostałymi. Idea fizycznego i matematyczne-
go modelowania wymiany ciepła między ciałem pracownika a otoczeniem przyświe-
cała twórcy katatermometru, a udane próby w tym zakresie najpierw zostały podjęte  
w górnictwie rud złota w Republice Południowej Afryki, gdzie powstała wzorcowa 
metoda oceny zagroŜenia termicznego (D. Mitchel, A.Whillier, 1971). Problem opra-
cowania oceny zagroŜenia ze strony mikroklimatu w wyrobiskach kopalnianych wią-
zał się ze znaczną liczbą cięŜkich stanów i zgonów wywołanych obciąŜeniem termicz-
nym panującym w głębokich kopalniach, a szczególnie w górnictwie rud złota w Re-
publice Południowej Afryki. Praca D. Mitchella i A.Whilliera, zawiera składniki  
zaleŜne od róŜnic temperatur i pręŜności pary wodnej powierzchni skóry ciała i prze-
pływającego powietrza, które wyraŜają gęstości strumieni ciepła wymienione drogą 
konwekcji, promieniowania i parowania potu. Podobnie jak prace O.Fangera, rozwią-
zania te miały znaczny wpływ na program badań podejmowany przy opracowywaniu 
norm międzynarodowych, dotyczących warunków pracy w środowisku gorącym. 
Wymienieni specjaliści z RPA zakładali stałą średnią temperaturę skóry ciała (równą 
35 lub 36 ºC) oraz całkowite zwilŜenie jej powierzchni. Sposób zapisu bilansu ciepła 
świadczy, Ŝe bilans ciepła sporządzano dla pracownika bez ubrania. Przy ocenie  
zagroŜenia termicznego zaistniał problem zdefiniowania skrajnych warunków klima-
tycznych, które mogą być akceptowane. Przed 35 laty w górnictwie rud złota RPA 
przyjęto, Ŝe naleŜy starać się wykluczyć zagroŜenie udarem cieplnym. Z tego punktu 
widzenia za graniczną uznano temperaturę rektalną Tre = 40 ºC. Inną wielkością, która 
moŜe słuŜyć zdefiniowaniu skrajnego obciąŜenia cieplnego, jest graniczna wartość 
średniej równowagowej temperatury skóry ciała. Jej wartość określono przy załoŜe-
niu, Ŝe prawdopodobieństwo przekroczenia temperatury rektalnej  Tre ≥ 40 ºC wynosi 
10–6 (jeden na milion). Przyjęto, Ŝe temperatura promieniowania Tr jest równa tempe-
raturze powietrza na termometrze suchym Ta, zaś temperatura powietrza na termome-
trze wilgotnym Tm o dwa stopnie niŜsza od temperatury na termometrze suchym. 
Strumień cieplny odprowadzony w danym mikroklimacie z organizmu człowieka do 
otoczenia nazwano zdolnością chłodniczą otoczenia CP (cooling power). Jest ona 
równa sumie gęstości strumienia ciepła konwekcji, promieniowania oraz parowania 
potu:  

 CP = C + R + E, W/m2 (2) 

Przy korzystaniu z pojęcia zdolności chłodniczej środowiska CP w kopalniach 
rud złota w RPA przyjęto następującą interpretację: 
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• niebezpieczeństwo wynikające z przegrzania organizmu istnieje wtedy, gdy wyda-
tek energetyczny M zaaklimatyzowanego górnika przewyŜsza zdolność chłodni-
czą otoczenia CP, czyli M > CP, 

• gdy wydatek energetyczny M zrównuje się ze zdolnością chłodniczą otoczenia 
CP, istnieje pewne, chociaŜ małe, zagroŜenie przekroczenia bezpiecznych parame-
trów fizjologicznych ciała, 

• jeśli zdolność chłodnicza środowiska CP przekracza ciepło przemian metabolicz-
nych M, to istnieje moŜliwość osiągnięcia ustalenia równowagi cieplnej organi-
zmu na poziomie niestwarzającym stanu niebezpiecznego. 

Kontynuacją tych badań były prace M.J. McPherson’a (1993) uwzględniające 
termoregulacyjne funkcje temperatury i stopnia zwilŜenia skóry ciała, dostosowujące 
się do warunków panujących w otoczeniu. Temperatura ta ustala się na wysokości 
średniej równowagowej temperatury skóry ciała,  przy której ma miejsce zrównanie 
strat i zysków ciepła. Jeśli wartość temperatury ustaliła się poniŜej wartości granicz-
nej, stan był uznany za bezpieczny. Przy wyznaczaniu strumienia ciepła parowania 
potu M.J.McPherson wprowadził wzory na gęstość strumienia odparowania potu E, 
która zaleŜy głównie od średniej równowagowej temperatury skóry ciała i od tempera-
tury powietrza na termometrze wilgotnym. Przy sporządzaniu bilansu cieplnego pra-
cownika  M.J. McPherson korzystał z wielu elementów metod południowoafrykań-
skich. 

W ostatnim dziesięcioleciu badania prowadzą instytucje realizujące projekt ba-
dawczy Unii Europejskiej Heat Stress, którego głównym celem było opracowanie 
nowej wersji modelu PHS (predicted heat strain). Dzięki prowadzonym studiom  
i wykorzystaniu wcześniejszych wyników przedstawiono dokument ISO 7933 z 2004 
roku: „Ergonomia środowiska gorącego. Analityczne określenie i interpretacja stresu 
cieplnego z wykorzystaniem obliczeń przewidywanego obciąŜenia cieplnego” (Ergo-
nomics of the thermal environment "Analytical determination and interpretation  
of heat stress using calculation of predicted heat strain"), który przeznaczony jest dla 
słuŜb bhp, ergonomii i fizjologii pracy. Powstało równieŜ wiele norm dotyczących 
oceny zagroŜeń występujących w miejscu pracy. W przygotowywaniu i nowelizacji 
odpowiednich dokumentów uczestniczą zespoły specjalistów, przede wszystkim fizjo-
logów, z kilku krajów Unii Europejskiej, konsultujące projekty z wiodącymi instytu-
cjami badawczo-rozwojowymi na świecie. Zmiany w zapisach tych dokumentów  
wynikają głównie z postępu uzyskanego w badaniach. Sądząc z publikacji, podanych 
w normach oraz w materiałach konferencyjnych, zespoły przygotowujące projekty 
dokumentów i zmian do nich pochodzą przede wszystkim z ośmiu jednostek badaw-
czych i rozwojowych: 
• Occupational Hygiene and Work Physiology Unit, Catholic University of Lou-

vain, Belgia, 
• Institut für Arbeitmedizin, Sicherheitstechnik und Ergonomy, Niemcy, 
• Institut für Arbeitphysiologie an der Universität, Niemcy, 
• Institut für Arbeitswissenschaften, Niemcy, 
• Universita Degli Studi di Napoli „Federico II”, Włochy, 
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• TNO Human Factors Research Institute, Holandia, 
• Division of Climate Physiology, Arbetsmiljöinstitutet, Szwecja, 
• Human Thermal Environments Laboratory, Wielka Brytania. 

Wśród głównych postawionych zadań do realizacji naleŜy wymienić opracowa-
nie: 
• zasad wyznaczania czasu ekspozycji, który naleŜy wiązać z czasem pracy, w spo-

sób uwzględniający róŜnice osobnicze związane z wydzielaniem potu połączonym 
z wymianą ciepła i utratą wody oraz ze wzrostem temperatury wewnętrznej ciała,  

• metody określenia temperatury skóry ciała pracownika w zaleŜności od podsta-
wowych parametrów charakteryzujących warunki i środowisko, ze szczególnym 
uwzględnieniem właściwości ubrania roboczego, 

• wpływu ubrania roboczego na procesy wymiany ciepła między pracownikiem  
a otoczeniem,  

• dynamiki procesów przejściowych wymiany ciepła między ustrojem osoby wyko-
nującej pracę a otoczeniem, a w szczególności zachodzących bezpośrednio po 
podjęciu wysiłku o określonym wydatku energetycznym zmian temperatury we-
wnętrznej ciała w neutralnym termicznie otoczeniu, zmian średniej temperatury 
skóry ciała podczas pracy oraz strumienia wydzielanego i odparowującego potu,  

• wartości współczynnika efektywności wydzielania i parowania potu, szczególnie 
w warunkach ekstremalnych, gdy całą powierzchnię skóry pokrywa pot. 

Ponadto uwzględnienia wymagały wyniki zakończonych i opublikowanych prac  
z obszaru merytorycznego modelu PHS. 

Obliczenia zalecane w ISO 7933 dotyczą zmian parametrów organizmu, wynika-
jących z intensywności wysiłku fizycznego oraz moŜliwości odbioru ciepła z organi-
zmu człowieka przez otoczenie. Proponowane metody naleŜą do modelowania nume-
rycznego stosowanego w fizjologii. 

Podobne metody opracowywane są w ramach działalności Amerykańskiego Sto-
warzyszenia InŜynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE). 

3. BILANS CIEPLNY ORGANIZMU CZŁOWIEKA 

Gęstość strumienia ciepła konwekcji C jest równa: 

 C = hcdynfcl ),TT( ask −  W/m2 (3) 

Współczynnik wymiany ciepła drogą konwekcji hcdyn podaje wzór: 

a) hcdyn = 3,5 + 5,2 var  – gdy  var ≤ 1 m/s, 

 b) hcdyn = 8,7 6.0
arv  – gdy var > 1 m/s (4) 

gdzie var – względna prędkość przepływu powietrza, m/s. 

Stosunek powierzchni zewnętrznej osoby ubranej do nieubranej jest równy: 

 fcl = 1 + 0,3⋅Icl =  1 + 1,97⋅Icl st (5) 
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gdzie Icl st – statyczny opór cieplny odzieŜy, (m2⋅K)/W. 

Statyczny opór cieplny odzieŜy Icl wyraŜa się w clo, a po przeliczeniu na jednost-
ki SI: 

 Icl st = Icl⋅0,155 (m2⋅K/W). 

W przypadku człowieka wykonującego pracę fizyczną, podczas której znajduje 
się w stanie niedefiniowalnego ruchu względna prędkość var przyjmuje wartość: 

 var = va + 5,2⋅10-3(M – 58), m/s (6) 

gdzie va – prędkość przepływu powietrza względem osoby stojącej w miejscu, m/s. 

Gęstość strumienia ciepła promieniowania podaje zaleŜność: 

 R = ),( rskclr TTfh −  W/m2 (7) 

Współczynnik wymiany ciepła przez promieniowanie hr wyznacza się z zaleŜno-
ści: 

 hr = skrf ε 5,67⋅10-8

rsk

rsk

TT

TT

−
+−+ 44 )273()273(

, W/(m2K). (8) 

Emisyjność skóry ciała oraz ubioru przyjmuje się εsk = 0,97, poprawkę na udział 
powierzchni poddanej napromieniowaniu przy stojącej pozycji pracownika fr = 0,77. 

Podczas oddychania następuje wymiana ciepła drogą konwekcji oraz parowania 
potu. Gęstość konwekcyjnej wymiany ciepła podczas oddychania Cres., podaje wzór: 

 Cres. = 0,00152M(28,56 – 0,885Ta + 0,641ea), W/m2 (9) 

a gęstość wymiany ciepła drogą parowania podczas oddychania, Eres. 

 Eres. = 0,00127M(59,34 + 0,53Ta – 11,631ea), W/m2 (10) 

gdzie ea – pręŜność pary wodnej w powietrzu, kPa. 

W celu wyznaczenia gęstości strumienia ciepła przenoszonego drogą parowania 
potu oblicza się maksymalny poziom parowania Emax, odpowiadający skórze zwilŜo-
nej potem na całej powierzchni:  

 Emax = ,
T

ask

R

ee −
 W/m2 (11) 

gdzie esk – pręŜność pary wodnej w temperaturze skóry ciała, w stanie nasycenia, kPa. 

Dynamiczna oporność parowania RT dyn jest równa: 

 RT dyn = 
dynm

dyntot

i

I

⋅7.16
, m2⋅kPa/W (12) 

Sposób obliczenia całkowitego dynamicznego oporu odzieŜy omówiony Itot dyn 
jest z punkcie zatytułowanym „Statyczna i dynamiczna charakterystyka odzieŜy”, LR 
= 16,7 K/kPa – stała Lewisa. 
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Potrzebnym strumieniem ciepła odparowania Ereq nazywa się strumień nieodzow-
ny do utrzymania stanu równowagi strat i zysków ciepła: 

 Ereq =  M  – C  – R – Cres. – Eres (13) 

Potrzebnym stopniem zwilŜenia skóry wreq nazywa się stosunek potrzebnego 
strumienia ciepła odparowania Ereq do maksymalnego strumienia ciepła odparowania 
Emax: 

 
max

..

max

. )(
E

ECRCM

E

E
w resresreq

req
+++−==  (14) 

Statyczna i dynamiczna charakterystyka odzieŜy 
Całkowita statyczna oporność przekazywania ciepła jawnego osoby nieubranej  

i niewykonującej ruchu moŜe być wyraŜona przez: 

 C + R = 
sttot

ask

I

TT −
, W/m2 (15) 

Statyczny opór cieplny osoby nieubranej, czyli opór warstwy przyściennej spo-
kojnego powietrza przyjmuje się: 0,111 (m2⋅K)/W. Całkowity statyczny opór cieplny 
ubioru Itot st, do którego zalicza się opór materiału odzieŜy a takŜe opór warstwy przy-
ściennej powietrza wyznacza się ze wzoru: 

 Itot st = Icl st + ,
cl

sta

f

I
 (m2⋅K)/W (16) 

gdzie Ia st – statyczny opór cieplny warstwy przyściennej powietrza, (m2⋅K)/W. 

Aktywność i związany z nią ruch ciała oraz przepływ powietrza mają wpływ na 
ukształtowanie warstwy przyściennej powodując zmniejszenie oporu stawianego 
przenoszeniu ciepła. Wynika stąd konieczność wniesienia i uwzględnienia poprawek 
wartości oporności cieplnej odzieŜy i warstwy przyściennej powietrza. W tym celu 
wprowadza się pojęcia dynamicznej oporności cieplnej odzieŜy: 

 Itot dyn = Corr tot⋅Itot st (17) 

oraz dynamicznej oporności cieplnej warstwy przyściennej: 

 Ia dyn = Corr,la⋅Ia st (18) 

Współczynniki korekcyjne odzieŜy przedstawia zaleŜność: 

 Corr tot = Corr cl = 1,044exp((0,066⋅var – 0,398)⋅var + (0,094⋅var – 0,378) ⋅var) (19) 

dla Icl ≥ 0,6 clo: 

 Corr tot = Corr la = exp( )wwarar v0,342)v(0,117v0,472)v(0,047 ⋅−⋅+⋅−⋅  (20) 

a dla 0 ≤ Icl ≤ 0,6 clo: 

 Corr tot  = (0,6 – Icl) Corr la + Icl Corr cl (21) 
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I ostatecznie przyjmuje się: 

 Icl dyn = Itot dyn 
cl

dyna

f

I
−  (22) 

gdzie Ia dyn – dynamiczny opór cieplny warstwy przyściennej powietrza, (m2⋅K)/W. 

Przy obliczaniu oporu cieplnego odzieŜy wprowadza się ograniczenie na prędkość 
var, która nie powinna być większa od 3 m/s. Jeśli var ≥ 3 m/s, to przyjmuje się  
var = 3 m/s. 

Współczynnik izolacyjności cieplnej odzieŜy Icl zwykle wyznacza się na podsta-
wie tablic, w których zwykle podany jest w clo. ZałoŜenia odnośnie przepuszczalności 
wilgoci ubioru pracownika zostały omówione w normie ISO 9920 (2005 r.). 

Dynamiczny współczynnik przepuszczalności ubrania im dyn, uwzględniający 
przepływ powietrza i szybkość względną pracownika, określa się mnoŜąc statyczną 
przepuszczalność odzieŜy im przez czynnik: 

 Corr e = (2,6⋅Corr tot – 6,5)Corr tot + 4,9 (23) 

Zachodzi zatem:  

 im dyn = im Corr e (24) 

4. ELEMENTY NIEUSTALONEJ WYMIANY CIEPŁA 

4.1. Gromadzenie ciepła w ciele człowieka 

W bilansie ciepła ciała człowieka uwzględnia się akumulację ciepła ∆S związaną 
z dwoma czynnikami: z wydatkiem energetycznym M w środowisku neutralnym ∆Seq  
oraz z nadwyŜką zysków ciepła nad stratami w gorącym otoczeniu ∆Scr. Efektem 
gromadzenia ciepła wewnątrz ustroju jest wzrost temperatury wewnętrznej ciała.  
W środowisku neutralnym przeciętna osoba nie odczuwa ani zimna, ani gorąca.  
W środowisku o takich właściwościach temperatura wnętrza ciała dąŜy do pewnej 
wartości równowagowej Tcr,eq, zaleŜnej od wydatku energetycznego: 

 Tcr,eq =  36,8 + 0,0036⋅(M – 55) (25) 

Dla wartości średnich poszczególnych poziomów tempa metabolizmu otrzymuje się: 

M, W/m2 100 165 230 295 
Tcr,eq,oC 36,962 37,196 37,43 37,664 

W środowisku neutralnym termicznie gęstość strumienia ciepła, jaką naleŜy od-
prowadzić drogą parowania potu Ereq jest mniejsza od gęstości maksymalnej Emax, 
czyli: Ereq < Emax. Gromadzenie ciepła zachodzi podczas procesu przejściowego, na-
stępującego bezpośrednio po podjęciu pracy. Badania empiryczne pozwoliły ustalić 
stałą czasową tego procesu, która wynosi 10 min. Oznacza to, Ŝe wnętrze ciała osiąga 
odpowiednią dla danego wydatku energetycznego równowagową temperaturę Tcr,eq 
praktycznie w okresie 30 min po podjęciu wysiłku. Temperatura Tcr zmienia się  
w czasie t według zaleŜności: 
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 Tcr = 36,8 + (Tcr,eq – 36,8)⋅ 






 −−
10

exp1
t

 (26) 

Do obliczeń numerycznych wyraŜenie (18) moŜe być przedstawione następująco: 

 Tcr,eq i = Tcr,eq i-1⋅k + Tcr,eq⋅(1 – k) (27) 

gdzie k = exp 






 −
10
incr

. 

Biorąc pod uwagę zmienność funkcji eksponencjalnej, moŜna przyjąć, Ŝe  
incr = 1 minuta, a wtedy:  

k = exp(– 0,1) = 0,90484 

NadwyŜka zysków ciepła nad stratami w gorącym otoczeniu ∆Seq powstaje  
wtedy, gdy potrzebna do odprowadzenia ciepła gęstość strumienia ciepła parowania 
potu jest większa od maksymalnej gęstości, jaką w danych warunkach moŜna odpro-
wadzić do otoczenia. 

Przy przyjętym układzie jednostek ciepło nagromadzone w ciele ∆Seq, wyraŜone 
w W/m2, powiększa się o wartość: 

 ∆Seq  = csp⋅( Tcr,eq i – Tcr,eq i-1)⋅(1 – α) (28) 

gdzie: 
csp – ciepło właściwe ciała człowieka, W/(m2K), 
(1–α) – udział części organizmu, zaliczanej do wnętrza ciała, równy od 0,7 do 0,9. 

Współczynnik ten zaleŜy od temperatury wewnętrznej organizmu w sposób poda-
ny wzorem: 

 1 – α =  0,7 + 0,09(Tcr – 36,8) (29) 

Część masy ciała zaliczanego do jego wnętrza 1 – α jest ograniczona do 0,7, gdy 
Tcr < 36,8 oC oraz do 0,9 dla Tcr > 39,0 ºC.  

4.2. Temperatura skóry ciała 

Norma ISO 7933 została zmieniona na podstawie duŜej liczby eksperymentów 
przeprowadzonych w ośmiu wymienionych instytucjach naukowych w ramach unij-
nego programu badawczego „Heat Stress”. Doświadczenia te zostały opracowane 
równieŜ pod kątem wykorzystania wyników do sporządzania bilansu cieplnego orga-
nizmu. Dla uŜytkowników normy, do których zalicza się słuŜby w dziedzinie bezpie-
czeństwa i higieny pracy z zakładów przemysłowych, w szczególności górniczych, 
przygotowano zaleŜności empiryczne. Do najwaŜniejszych naleŜy zaliczyć średnią 
równowagową temperaturę skóry ciała. Jej wartość w przypadku osoby nieubranej  
(Icl ≤ 0,2) podaje wzór: 

Tsk,eq,nu = 7,19+ 0,064 Ta + 0,061Tr– 0,348 va + 0,198 ea + 0,000M + 0,616 Tre,  
oC (30) 

a w przypadku osoby ubranej (Icl ≥ 0,6): 

Tsk,eq,cl = 12,17 + 0,02 Ta + 0,044Tr – 0,253 va + 0,194 ea + 0,005346M + 0,51274 Tre, ºC (31) 
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Dla wartości pośrednich oporu ubioru osoby stosuje się liniową interpolację: 

 Tsk,eq = Tsk,eq,nu + 2,5⋅(Tsk,eq,cl – Tsk,eq,nu)⋅(Icl – 0,2), ºC (32) 

Temperatura skóry ciała Tsk,i w chwili ti moŜe być wyznaczona na podstawie jej 
wartości Tsk,i–1 w chwili ti–1 oraz średniej temperatury skóry ciała Tsk,eq, określonej 
stosownie do warunków panujących w ostatnim wcześniejszym przedziale czasowym: 

 Tsk,i = 0,7165 Tsk,i-1 + 0,2835 Tsk,eq (33) 

Statyczne i dynamiczne charakterystyki ubioru pracownika uwzględniające prze-
pływ powietrza oraz aktywność ruchowa pracownika są przedmiotem projektu normy 
ISO 9920, której nowa wersja jest obecnie wprowadzana. 

4.3. Zmiany gęstości strumienia wydzielania potu 

TakŜe gęstość strumienia wydzielania potu SW jest wielkością podlegającą  
dynamicznym zmianom. Badania empiryczne prowadzą do wniosku, Ŝe maksymalna 
gęstość SWmax wiąŜe się z wydatkiem energetycznym: 

 SWmax = 2,6⋅(M – 32)⋅ADu,  g/h, lub SWmax = (M – 32)⋅ADu, W/m2 (34) 

gdzie ADu – pole powierzchni skóry ciała człowieka, według wzoru DuBoisa, m2. 

W przypadku osób zaaklimatyzowanych wyliczoną wartość (34) moŜna  
powiększyć o 25%. Podstawowa wartość wyznaczona wynosi 650–1000 g/h lub  
250–400 W/m2. 

Ubytki wody powinny być uzupełniane. Jeśli taka moŜliwość nie istnieje, ubytki 
nie powinny przekroczyć 3 % masy ciała podczas zmiany roboczej. Gdy ekspozycja  
w gorącym środowisku trwa kilka godzin, odwodnienie ciała jest w znacznej części 
uzupełniane wodą. W związku z tym osoba uzupełniająca wodę moŜe utracić ją  
w ilości równej 5–7,5% masy ciała. 

Pocenie wiąŜe się ze zwilŜeniem całej lub części powierzchni skóry ciała pracow-
nika. Gdy obciąŜenie termiczne jest skrajnie wysokie, to Ereq > Emax. Wtedy stopień 
zwilŜenia skóry powinien być większy od 1. Gdy róŜnica Ereq – Emax jest duŜa, stopień 
zwilŜenia znacznie przekracza jedność. Z wysoką wartością zwilŜenia powierzchni 
skóry wiąŜe się niewielka sprawność procesu odparowania potu r, równa stosunkowi 
ilości potu odparowującego do wydzielanego z organizmu. W tym zakresie obowiązu-
ją dwie zaleŜności: 

 r = ,
2

w
1

2

−  dla w ≤ 1 oraz  r = 
2

)w2( 2−
 dla w ≥ 1 (35) 

Drugi z tych wzorów jest pewną nowością. NajniŜsza sprawność odparowania po-
tu jest równa 5%, a odpowiadający jej stopień zwilŜenia skóry w ≥ 1,684. Wielkość 
powierzchni zwilŜenia wyŜsza od pola powierzchni zdefiniowanego w geometrii jest 
pewnym parametrem obliczeniowym, słuŜącym do wyliczenia przewidywanej gęsto-
ści strumienia wydzielania potu. 
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Gęstość strumienia potu moŜe być opisana jak układ dynamiczny pierwszego ro-
dzaju, ze stałą czasową równą 10 minut. W związku z tym zmiany czasowe opisuje 
wyraŜenie: 

 SW i = SW i-1⋅k + SW,eq⋅(1 – k)  (36) 

gdzie k = exp 






 −
10

incr
. 

5. GROMADZENIE CIEPŁA W ORGANIZMIE 

Nagromadzenie ciepła w organizmie wynosi: 

 ∆S  = ∆Scr +  ∆Seq =  Ereq – Ep + ∆Seq , W/m2 (37) 

gdzie Ep oznacza przewidywany poziom odparowania potu. 

Nagromadzenie ciepła w ostatnim okresie czasu ti jest równe: 

 ∆Si = Ereq i – Ep i + ∆Seq i (38) 

Ciepło gromadzone w organizmie pracownika 

W środowisku neutralnym temperatura wnętrza ciała pracownika dąŜy do pewnej 
wartości równowagowej Tcr,eq, zaleŜnej od wydatku energetycznego, podanej wzorem 
(25). Dla wartości metabolizmu M = 130 W/m2 otrzymuje się: 

Tcr,eq = 36,8 + 0,27 = 37,07 ºC. 

Temperatura wnętrza ciała na końcu pierwszej minuty pracy wyniesie: 

Tcr eq1 = 36,8⋅0,904837 + 37,07 (1 – 0,904837) = 36,825694 ºC 

∆Tcr eq1 = 0,025694 ºC 

Wzrost temperatury wnętrza ciała o ∆Tcr eq1 = 0,025694 ºC powoduje spadek 
udziału części okołoskórnej: 

α1 = 0,3 – 0,09⋅0,025694 = 0,297688 

Gęstość strumienia ciepła nagromadzonego w wewnętrznej części organizmu ∆Seq 
jest sumą gęstości, która przypada na część wewnętrzną ∆Seq,cr i na część okołoskórną 
∆Seq,sk. Pierwsza z tych wartości jest równa: 

∆Seq,cr = 57,8333 =






 +−⋅⋅⋅
2

297688,03,0
1025694,0

9378,1

75
 40,325233 W/m2 

Gęstość strumienia ciepła nagromadzonego w części około skórnej wynosi: 

∆Seq,sk = 57,8333 =+⋅+⋅⋅
2

297688,03,0

2

0430022,0025694,0

9378,1

75
22,976177 W/m2 
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Łączna wartość ciepła nagromadzonego wewnątrz ciała przyjmuje wartość  
∆Seq = 63,30141 W/m2. Nagromadzone w czasie pierwszej minuty ciepło wynosi:  
Q1 = 7359,93 J. 

Potrzebna gęstość strumienia odparowania wynosi: 

 Ereq = M – ∆Seq – Cres – Eres – C – R (39) 

Ereq = 130 – 63,3014 – 0,3843 – 4,9111  – 4,0635 – 1,7874 =  55,5523 W/m2 

Stopień zwilŜenia skóry ciała w pierwszej minucie przyjmuje wartość: 

wreq = ==
2777,79

5524,55

maxE

Ereq 0,7007 

Średni przyrost temperatury ciała jest równy: 

=∆ i,crT )T(T
2

αα
1 1icricr

i1i
−

− −⋅






 +−  + 






 −
+

−
⋅+ −−−

2

TT

2

TT

2

αα 1iskisk1icricri1i  (40) 

=∆ 1,crT 0,701156⋅0,025694 + 0,298844⋅0,5⋅(0,025694 + 0,0430022) = 0,0282802 oC. 

Wyznaczona wyŜej ilość ciepła nagromadzona w organizmie w pierwszej minucie 
pracy moŜe być obliczona ze wzoru kalorymetrycznego: 

Qi = m⋅cb⋅ i,crT∆ , Q1 = 75⋅3470⋅0,0282802 = 7359,93 J. 

Uzyskane wartości Q1 są sobie równe. 

 =icr,T +−1icr,T 






 +⋅−−
⋅+−
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−

− 4
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Tcr, 1 = 36,8 + =






 +⋅−
⋅+− 4

297688,03,0
0430022,0

347075

93,7359

4
297688,03,0

1

1
 

=  36,8 + 0,025694 = 36,825694 ºC. 

W związku z tym, Ŝe w pierwszej minucie po podjęciu pracy w akumulacji ciepła 
nie uczestniczy nadwyŜka potrzebnej gęstości strumienia odparowania potu Ereq nad 
maksymalną gęstością Emax wyznaczone wyŜej wartości  temperatur wewnętrznych  
są sobie równe: Tcr eq1 = Tcr,1. 

W załączonej ilustracji obliczeniowej okaŜe się, Ŝe dopiero w ósmej minucie  
wymagana intensywność odparowania nie zostanie osiągnięta Ereq > Emax i wtedy  
odpowiednia równość nie zachodzi. 

Obliczenia dla drugiej minuty 

Temperatura równowagowa skóry ciała powiększa się o przyrost związany ze 
wzrostem temperatury wewnętrznej ciała: 
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Tsk,eq2 = Tsk,eq0 + 0,51274⋅ =∆ 1crT  34,2517 + 0,51274⋅0,025694 = 34,264874 oC. 

Temperatura skóry ciała powiększona o przyrost spowodowany podwyŜszeniem 
temperatury wnętrza ciała: 

Tsk2 = 34,1430022⋅exp(–1/3) + 34,264874⋅(1–exp(–1/3)) = 34,177549 oC,  esk2 = 
5,37031 kPa, 

Emax2 = (5,37031 – 4,04848)⋅60,447 = 79,9007 W/m2 0345468,02 =∆ skT oC. 

Temperatura wnętrza ciała na końcu drugiej minuty pracy wyniesie: 

Tcr eq2 = 36,825694⋅0,904837 + 37,07 (1 – 0,904837) = 36,848943 oC. 

Pozostałe wielkości, liczone podobnie jak wyŜej, są równe: 

∆Tcr eq2 = 0,0232488 oC hr2 = 4,88175 W/m2, 

Tcl2 = 

063603,0
1

)88175,40962,11(18321,1

063603,0
177549,34

)3388175,4330962,11(18321,1

++

+⋅+⋅
 = 33,53466 ºC, 

Tcl2sr = 33,52683 ºC, 

(Tcrm2  =  36,825694 + 0,023249 = 36,848943 oC,  048943,02 =∆ skmT ºC), 

α2 = 0,3 – 0,09⋅0,048493 = 0,295595, (1 – α2 = 0,7044049), 

,296642,0
2

295595,0297688,0

2
21 =+=α+α

 1 – =
α+α

2
21 0,7033585 

Gęstości strumieni ciepła C i R przyjmą wartości: 

C = 1,18321⋅11,0962⋅(33,52683 – 33) = 6,91682 W/m2, 

R = 1,18321⋅4,88175⋅(33,52683 – 33) = 3,04304 W/m2. 

Gęstość strumienia ciepła nagromadzonego w organizmie wyniesie: 

∆Seq, cr2 = 57,833 =






 +−⋅
2

295595,0297688,0
10232488,0

9378,1

75
36,60204 W/m2, 

∆Seq, sk2 = 57,833
2

0345468,00232488,0

2

295595,0297688,0

9378,1

75 ++⋅ = 

= 19,18778 W/m2, 

Razem ∆Seq2 = 36,60204 + 19,18778 = 55,789820 W/m2.  Q2 = 6486,571 J/min. 

Ereq2 = 130 – 55,78982  – 0,3843 – 4,9111  – 6,91682 – 3,04304 =  58,95492 W/m2: 

zatem 
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w2 = 738.0
9007.79

95492.58 =  

Tcr,2 = 36,825694 + 

+ =






 +−
⋅+− 4

295595,0297688,0
0345468,0

347075

571,6486

4
295595,0297688,0

1

1
 

= 36,825694 + 0,0232486 = 36,848943 oC. 

Obliczenia dla ósmej minuty 

Temperatura równowagowa skóry ciała powiększa się o przyrost związany ze 
wzrostem temperatury wewnętrznej ciała: 

Tsk,eq8 = Tsk,eq7 + 0,51274⋅ =∆ 7crT  34,314158 + 0,51274⋅0,0143720 = 34,321528 oC 

Temperatura skóry ciała powiększona o przyrost spowodowany podwyŜszeniem 
temperatury wnętrza ciała: 

Tsk8 = 34,278721⋅exp(–1/3) + 34,321528⋅(1–exp(–1/3)) = 34,2908555 oC,   
esk8 = 5,40424 kPa 

=∆ 8skT 0,0121343 oC,   Emax8 = (5,40424 – 4,04848)⋅60,447 = 81,95165 W/m2. 

Temperatura wnętrza ciała na końcu ósmej minuty pracy wyniesie: 

Tcr eq8 = 36,935922⋅0,904837 + 37,07 (1 – 0,904837) = 36,948681 ºC 

∆Tcr eq8 = 0,012759 oC, hr8 =  4,88446 W/m2 

Tcl8 = 

063603,0

1
)88446,40962,11(18321,1

063603,0
2908555,34

)3388446,4330962,11(18321,1

++

+⋅+⋅
 = 33,58603, Tcl8sr = 33,5833 ºC 

Tcr m8  =  36,936193 + 0,0127592 = 36,948952 oC, 0127592.0T 2skm =∆ ºC 

α8 = 0,3 – 0,09⋅0,148952 = 0,2865943,  1 – α8  = 0 

,2871807,0
2

2865943,0287767,0

2
87 =+=α+α

 1 – =
α+α

2
21 0,7128193. 

Gęstości strumieni ciepła C i R przyjmą wartości: 

C8 = 1,18321⋅11,0962⋅(33,5833 – 33) = 7,6578 W/m2, 

R8 = 1,18321⋅ 4,88446⋅(33,5833 – 33) = 3,3709 W/m2. 

Gęstość strumienia ciepła nagromadzonego w organizmie wyniesie: 
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∆Seq cr8 = 57,833 =






 +−
2

2865943,0287767,0
10127592,0

9378,1

75
20,357805 W/m2, 

∆Seq sk8 = 57,833
2

0121343,00127592,0

2

2865943,0287767,0

9378,1

75 ++⋅ = 8,000906 W/m2 

Razem ∆Seq8 = 28,35871 W/m2 Q8 = 3297,21 J/min. 

Ereq8 = 130 – 28,35871  – 0,3843 – 4,9111  – 7,6578 – 3,3709 =  85,31719 W/m2. 

Potrzebne odparowanie jest większe od maksymalnego o 85,31719 – 81,951646 = 
3,365574 W/m2, co jest równowaŜne 391,309 J/min.   
Zatem Qt8 = 3297,21 + 391,31 = 3688,52 J/min. 

Stopień zwilŜenia skóry i temperatura wewnętrzna ciała przyjmują wartości: 

w8 = =
952.81

317.85
1,041 > 1, 

Tcr,8 = 36,936193 + 

+ =






 +⋅−
⋅+− 4

2865943.0287767.0
0121343.0

347075

52.3688

4

2865943.0287767.0
1

1
 

=  36,936193 + 0,0145148 = 36,950708 ºC. 

6. UWAGI KOŃCOWE 

1. Do środowisk gorących w kopalniach węgla i rud zalicza się miejsca pracy, w któ-
rych temperatury powietrza na termometrze suchym są wyŜsze od 28 ºC. W wyro-
biskach wykonywane są czynności o róŜnych wydatkach energetycznych. Dzięki 
mechanizacji podstawowych i pomocniczych czynności w procesach urabiania,  
odstawy i transportu obecnie częściej spotyka się stanowiska pracy o umiarkowa-
nym wydatku energetycznym, niŜ o duŜym obciąŜeniu. 

2. W ocenie warunków klimatycznych naleŜy uwzględnić mikroklimat środowiska, 
wydatek energetyczny, ubiór pracownika oraz wielkości fizjologiczne. Od kilku-
dziesięciu lat badania, dotyczące obciąŜenia cieplnego osób przebywających i pra-
cujących w środowiskach gorących, skupiają się na zagadnieniach bilansu energe-
tycznego organizmu człowieka. 

3. W omawianym w tej pracy bilansie cieplnym do zysków ciepła zalicza się wydatek 
energetyczny M. Od ciała pracownika ciepło odprowadzane jest drogą odparowa-
nia potu E, konwekcji C, promieniowania R i oddychania Cres + Eres. Zgodnie  
z wynikami badań projektu Heat Stress uwzględniono pewne procesy niestacjonar-
ne, których podstawowym wynikiem jest gromadzenie ciepła w organizmie oraz 
wzrost temperatury wewnętrznej. Zjawiska te obejmują równieŜ zmiany temperatu-
ry skóry ciała oraz zmiany wydzielanego na powierzchnię skóry strumienia potu. 
Wymienione procesy mają wyznaczone empirycznie stałe czasowe. Metoda przed-
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stawiona w pracy, moŜe być stosowana w górnictwie. MoŜe wzbogacić opracowa-
ne i od dawna stosowane metody, oparte na bilansie cieplnym organizmu górnika 
przy załoŜeniu zrównania strat i zysków ciepła (J.M. Stewart i A. Whillier (1979), 
M.J. McPherson (1992)).  

4. Do oceny obciąŜenia termicznego w charakterze syntetycznych wskaźników wyko-
rzystuje się między innymi średnią równowagową temperaturę skóry ciała oraz 
utratę wody organizmu spowodowaną wydzielaniem i parowaniem potu. Na sta-
nowiskach pracy dane warunki uznaje się za dozwolone, jeśli średnia równowago-
wa temperatura skóry ciała nie przekracza maksymalnej wartości uznanej za do-
puszczalną przy danym wydatku energetycznym, a w przyjętym czasie pracy utrata 
wody na skutek wydzielania i parowania potu nie przewyŜsza wartości odniesienia. 

5. Dogodnym i sprawdzonym sposobem wykorzystania bilansu cieplnego organizmu 
pracownika do oceny obciąŜenia cieplnego w miejscu pracy są tablice wartości  
gęstości strumienia cieplnego, jakie w danych warunkach otoczenie moŜe odebrać 
od ciała pracownika. Parametrem wynikowym jest wydatek energetyczny określa-
ny dla danego ubioru oraz dla wartości róŜnicy psychrometrycznej. Zmiennymi są 
temperatura na termometrze suchym i prędkość przepływu powietrza. Nowe meto-
dy bilansu cieplnego umoŜliwiają przyjęcie jako kryterium oceny warunków kli-
matycznych wartości temperatury wewnętrznej ciała. 

6. Metody bilansu cieplnego umoŜliwiają prowadzenie analiz obciąŜenia termicznego 
organizmu osoby przebywającej i wykonującej pracę w powietrzu bardzo suchym, 
nawet o temperaturze na termometrze suchym przekraczającej 50 ºC, co w przy-
padku górnictwa odpowiada gorącym wyrobiskom solnym. 
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Ocena bezpieczeństwa klimatycznego górników w gorących środowiskach 
kopalń głębokich 

Streszczenie 
W artykule omówiono najwaŜniejsze wskaźniki klimatu stosowane w normach i przepisach górni-

czych podając wzory obliczeniowe i przebiegi ich zmienności w układzie współrzędnych (temperatura 
psychrometryczna sucha ts; temperatura psychrometryczna wilgotna tw). Przedstawiono ocenę klimatycz-
nych warunków pracy górników w gorących środowiskach kopalń w oparciu o wskaźnik dyskomfortu 
cieplnego δ, wskaźnik HSI (Heat stress indeks) oraz wskaźnik CP (cooling power). Porównano przyjmo-
wane w przepisach wartości wskaźników klimatu z wymogami bezpieczeństwa klimatycznego górników. 

Estimation of Climatic Safety of Miners Working in Hot Environment  
of Deep Mines 

Abstract 
Applicated in mining regulations and standards, the most important indexes of climate, including 

equations and patterns and their curves variations (considering coordinates system – dry temperature ts 
and wet temperature tw) have been presented in this article. Basing on Heat Discomfort Index δ, HSI 
Index (Heat Stress) and CP Index (Cooling Power), estimation of climatic working conditions of miners 
working in hot temperature (existing in the mines) have been described. Values of climate indexes as-
sumed in the regulations and require for climatic safety of miners have been compared. 

1. WSTĘP 

Bezpieczeństwo klimatyczne pracowników przebywających w środowiskach cie-
płych i gorących określają ich parametry fizjologiczne. Do najwaŜniejszych z nich 
naleŜą temperatura wewnętrzna organizmu zwana równieŜ temperaturą rektalną, czę-
stotliwość uderzeń serca na minutę oraz ilość wydzielonego potu w ciągu godziny. 
Kryterialne wartości powyŜszych parametrów, których przekroczenie grozi stresem 
lub udarem cieplnym są następujące [6]: 
• temperatura wewnętrzna organizmu – 38 ºC, 
• częstotliwość uderzeń serca – 130 uderzeń/min, 
• ilość wydzielonego potu – 1 litr/godz. 

Na parametry fizjologiczne pracującego człowieka wywiera wpływ wiele czynni-
ków dotyczących środowiska pracy i pracownika. Czynnikami tymi są: klimat, wyda-
tek energetyczny pracownika, ubiór i aklimatyzacja. Te czynniki odpowiadają za wa-
runki klimatyczne, jakie panują w danym środowisku w odniesieniu do kaŜdego prze-
bywającego w nim pracownika. 

Na klimat wpływają parametry fizyczne powietrza i otoczenia, jak: temperatura 
powietrza, jego wilgotność, ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu, prędkość 
przepływu powietrza oraz średnia temperatura promieniowania cieplnego powierzchni 
ścian otoczenia. Wydatek energetyczny pracownika określany wielkością ciepła meta-
bolizmu wytwarzanego w jednostce czasu w odniesieniu do 1m2 powierzchni ciała 
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ludzkiego, zaleŜy od cięŜkości i intensywności pracy. Stąd teŜ takim stanom, jak od-
poczynek, praca lekka, umiarkowana, cięŜka i bardzo cięŜka przypisuje się odpowied-
nie przedziały wartości wydatku energetycznego [1, 7]. Średnie wydatki energetyczne 
dla poszczególnych cięŜkości prac i odpoczynku są następujące: 
• odpoczynek 65 W/m2, 
• praca lekka 100 W/m2, 
• praca umiarkowana 165 W/m2, 
• praca cięŜka 230 W/m2, 
• praca bardzo cięŜka ponad 260 W/m2. 

Ubiór określony jest przez opór cieplny odzieŜy [8]. Aklimatyzacja to stan przy-
stosowania się organizmu człowieka do warunków cieplnych otoczenia. Stan człowie-
ka zaaklimatyzowanego uzyskuje się po dwutygodniowej pracy w środowiskach cie-
płych lub gorących. 

Wskaźnikami określającymi warunki klimatyczne w danych miejscach pracy, któ-
re uwzględniają zarówno parametry klimatu jak i wydatek energetyczny pracownika, 
ubiór i aklimatyzację, są: wskaźnik dyskomfortu cieplnego δ, wskaźnik stresu ciepl-
nego HSI (Beldinga–Hatcha) oraz wskaźnik CP (cooling power). Wskaźnik dyskom-
fortu cieplnego δ bierze za podstawę maksymalnego obciąŜenia cieplnego temperaturę 
wewnętrzną organizmu 38°C, a wskaźnik Beldinga Hatcha ilość wydzielonego potu 
1000 g/h. Wskaźnik CP określa jaką ilość ciepła metabolizmu moŜe odebrać powie-
trze od organizmu człowieka, aby w zaleŜności od rodzaju i intensywności pracy  
nie następowała kumulacja ciepła w organizmie prowadząca do wzrostu temperatury 
wewnętrznej. Wartością kryterialną bezpieczeństwa klimatycznego dla wskaźnika 
dyskomfortu cieplnego δ jest wartość 1, dla HSI przyjmuje się wartość 100, jako  
maksymalne obciąŜenie cieplne organizmu dla ośmiogodzinnego dnia pracy, nato-
miast dla wskaźnika CP wartość wydatku energetycznego odpowiadającego wykony-
wanej pracy. 

Górnicze przepisy klimatyczne określające bezpieczeństwo pracy w środowiskach 
kopalń nie uwzględniają wskaźników określających warunki klimatyczne (wskaźni-
ków δ, HSI, CP), lecz jedynie parametry i wskaźniki klimatu. W przepisach polskich 
występuje temperatura powietrza, katastopnie wilgotne oraz dla kopalń, w których 
pracują samojezdne maszyny spalinowe (kopalnie miedzi LGOM) temperatura zastęp-
cza klimatu [4, 9]. W przepisach niemieckich mamy temperaturę powietrza i efektyw-
ną temperaturę amerykańską [10]. Graniczne wartości parametrów i wskaźników kli-
matu ujęte w przepisach powinny zapewniać bezpieczeństwo klimatyczne. W polskich 
przepisach parametrem określającym bezpieczeństwo klimatyczne w wyrobiskach 
górniczych jest temperatura powietrza mierzona termometrem suchym. JeŜeli przekro-
czy ona wartość 33 °C, moŜna zatrudniać ludzi tylko w akcji ratowniczej. W górni-
czych przepisach niemieckich, z wyjątkiem kopalń soli, parametrem bezpieczeństwa 
klimatycznego jest efektywna temperatura amerykańska o granicznej wartości 30 °C 
lub w pewnych określonych przypadkach 32 °C. 

Wskaźniki klimatu, które nie uwzględniają parametrów pracownika, czyli wydat-
ku energetycznego, ubioru i stopnia aklimatyzacji, nie mogą w pełni określać zagro-
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Ŝenia klimatycznego w danych środowiskach pracy. Są uwzględniane w górniczych 
przepisach klimatycznych jedynie ze względu na swoją prostotę, łatwość pomiaru  
i obliczeń. 

W artykule zwrócono uwagę na to, Ŝe kaŜda analiza bezpieczeństwa klimatyczne-
go górników w kopalniach powinna być przeprowadzona w oparciu o jeden ze wskaź-
ników określających warunki klimatyczne, z których najprostszym do takiej analizy 
jest wskaźnik dyskomfortu cieplnego δ, oznaczany równieŜ skrótem (WDC). 

2.  PARAMETRY I WSKA ŹNIKI KLIMATU STOSOWANE W PRZEPISACH 
GÓRNICZYCH 

W polskich przepisach górniczych parametrem wyznaczającym bezpieczeństwo 
klimatyczne jest temperatura powietrza mierzona termometrem suchym. Temperatura 
ta nie powinna przekroczyć 33 °C. RównieŜ w przepisach w górnictwie niemieckim 
odnoszących się do kopalń soli, parametrem bezpieczeństwa klimatycznego jest tem-
peratura powietrza, mierzona termometrem suchym i wilgotnym w pomiarach psy-
chrometrycznych. Praca jest zabroniona, gdy temperatura termometru suchego prze-
kroczy 52 °C lub temperatura termometru wilgotnego przekroczy 27 °C. 

W niemieckich przepisach klimatycznych odnoszących się do kopalń węgla pa-
rametrem bezpieczeństwa jest efektywna temperatura amerykańska ATE. Temperatura 
ta jest odczytywana z nomogramu, gdy znane są temperatury termometru suchego  
i wilgotnego oraz prędkość przepływu powietrza. Praca w niemieckich kopalniach 
węgla jest zabroniona z wyjątkiem akcji ratowniczej, gdy amerykańska temperatura 
efektywna jest większa od 30 °C lub w pewnych okolicznościach, gdy jest większa od 
32 °C [10]. 

W kopalniach stosujących samojezdne wozy spalinowe stosuje się parametr zwa-
ny temperaturą zastępczą klimatu tzk. Temperaturę zastępczą klimatu oblicza się ze 
wzoru 

 tzk = 0,6 ts + 0,7 tw – w (1) 

gdzie: 
ts – temperatura termometru suchego, °C, 
tw – temperatura termometru wilgotnego, °C, 
w – prędkość przepływ powietrza. 

Temperaturę zastępczą klimatu stosuje się w kopalniach miedzi LGOM według 
polskiej normy PN-G-03100, która jest powiązana z normą PN-85/N-08011 (eqv ISO 
7243). Według Zarządzenia nr PZ/10/2004 Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź 
S.A. w sprawie wprowadzenia w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. jednolitych 
zasad określania warunków klimatycznych poprzez wyznaczenie temperatury zastęp-
czej klimatu, w miejscach pracy, w których wartość temperatury zastępczej klimatu 
przekracza 32 °C zatrudnienie ludzi jest dopuszczalne jedynie w ramach akcji ratow-
niczych. Temperaturę zastępczą klimatu równą 32 °C przyjęto więc za graniczną tem-
peraturą bezpieczeństwa klimatycznego. 
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3. WSKAŹNIKI WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH 

Głównymi wskaźnikami warunków klimatycznych pracownika w środowiskach 
pracy są: wskaźnik dyskomfortu cieplnego δ (WDC) [1], wskaźnik obciąŜenia ter-
micznego HSI (Heat-Stress-Index) wg Beldinga Hatcha [6] oraz zdolność chłodząca 
powietrza CP (Cooling Power) [5]. 

Wskaźnik dyskomfortu cieplnego δ jest zaleŜny od parametrów klimatu, wydatku 
energetycznego pracownika, ubioru i aklimatyzacji. Jest liczbą bezwymiarową. Grani-
cą bezpieczeństwa klimatycznego jest wartość jeden (δ = 1). Oznacza to, Ŝe po osią-
gnięciu i przekroczeniu tej wartości istnieje niebezpieczeństwo akumulacji ciepła  
w organizmie, która spowoduje podniesienie się temperatury wewnętrznej ciała powy-
Ŝej 38°C. Wskaźnik ten został opracowany na podstawie równania komfortu cieplnego 
Fangera [1] i wartości wskaźnika WBGT podane w normie ISO 7243 (PN-85/N- 
-08011) jako wartości odniesienia, dla których temperatura wewnętrzna organizmu 
ludzkiego, dla określonego wydatku energetycznego, ubioru i aklimatyzacji, nie prze-
kroczy 38°C [7]. Wskaźnik dyskomfortu cieplnego δ odczytujemy z nomogramów lub 
obliczamy, korzystając z programu komputerowego „Delta” [1]. 

Kryterium bezpieczeństwa klimatycznego dla wskaźnika HSI Beldinga Hatcha 
(heat stress index) jest ilość wydzielonego potu w jednostce czasu. Autorzy przyjęli 
wielkość 1000 g/godz. = 1l/godz. Wskaźnik HSI zaleŜy podobnie jak wskaźnik dys-
komforty cieplnego od parametrów klimatu i wydatku energetycznego człowieka. 
Uwzględnia równieŜ temperaturę termometru kulowego, a więc promieniowanie 
cieplne otoczenia. Nie uwzględnia ubioru i aklimatyzacji. Określa się go z nomogra-
mów [6]. HSI jest równieŜ liczbą bezwymiarową. Za maksymalne obciąŜenie cieplne 
organizmu przyjmuje się wartość 100 (HSI = 100). 

Zdolność chłodząca powietrza CP, czyli (cooling power) to gęstość strumienia 
ciepła w [W/m2] jaką moŜe wydzielić człowiek do otoczenia przebywający w środo-
wisku o danym klimacie. Wskaźnik ten oblicza się w oparciu o bilans cieplny organi-
zmu ludzkiego. Niebezpieczeństwo klimatyczne dla człowieka występuje wtedy, gdy 
jego wydatek energetyczny, zaleŜny od rodzaju i intensywności wykonywanej pracy, 
jest większy od zdolności chłodzącej powietrza CP [5], poniewaŜ wtedy następuje 
kumulacja ciepła w organizmie i wzrost temperatury wewnętrznej ciała. 

4.  IZOLINIE WSKA ŹNIKÓW KLIMATU I IZOLINIE W SKAŹNIKÓW 
WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH 

W układzie współrzędnych Ts i Tw (Ts – psychrometryczna temperatura termometru 
suchego; Tw – psychrometryczna temperatura termometru wilgotnego) pokazano przebiegi 
izolinii temperatury efektywnej amerykańskiej ATE, temperatury zastępczej klimatu tzk.  
I zdolności chłodzącej powietrza CP. Rysunek 1 przedstawia wiązki izolinii amerykań-
skiej temperatury efektywnej o czterech wartościach 32; 30; 38 i 26 °C dla trzech prędko-
ści przepływu powietrza 0; 1 i 3 m/s. Rysunek 2 przedstawia przebiegi izolinii temperatu-
ry zastępczej klimatu tzk o wartościach 32 i 30 °C, równieŜ dla trzech prędkości powietrza 
0; 1 i 3 m/s. Wykresy izolinii wskaźników klimatu pozwalają odczytać wielkości podsta-
wowych parametrów klimatu, a więc temperatury powietrza, wilgotności i prędkości 
przepływu odpowiadające stałym wartościom wskaźników klimatu. 
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Rys. 1. Wykresy wskaźników klimatu ATE dla róŜnych prędkość powietrza 0; 1; 3 m/s 
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Rys. 2. Przebiegi stałej wartości temperatury zastępczej klimatu Tzk = 30 ºC i Tzk = 32 ºC 

Porównanie obydwu wskaźników, czyli amerykańskiej temperatury efektywnej  
i temperatury zastępczej klimatu, przedstawiono na wykresach zbiorczych (rys. 3 i 4). 
Na rysunku 3 wartości ATE i tzk wynoszą 32 °C, na rysunku 4 wynoszą 30 °C. Z prze-
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biegu izolinii tych obydwu wskaźników wynika, Ŝe w środowiskach o małej wilgotności 
powietrza, poniŜej 50%, na przykład w kopalniach soli, wskaźnik ATE dopuszcza pracę 
w wyŜszych temperaturach powietrza aniŜeli wskaźnik tzk. W przypadku bardzo duŜych 
wilgotności względnych powietrza, powyŜej 90% i duŜych prędkości przepływu powie-
rza, temperatura powietrza występująca we wskaźniku tzk jest większa od temperatury 
powietrza odnoszącej się do efektywnej temperatury amerykańskiej. Rysunek 5 pokazu-
je połoŜenie izolinii temperatury efektywnej amerykańskiej i temperatury zastępczej 
klimatu względem wskaźnika cooling power (CP). Wskaźnik CP odpowiada tutaj wy-
datkowi energetycznemu człowieka wykonującego pracę umiarkowaną M = 165 W/m2  
i pracę lekką M = 100 W/m2. Izolinie wykonane są dla dwóch prędkości powietrza 1 i 3 
m/s. Efektywna temperatura amerykańska ATE oraz temperatura zastępcza klimatu tzk 
równe 30 °C przebiegają poniŜej izolinii CP odpowiadającej wydatkowi energetyczne-
mu dla pracy umiarkowanej, świadcząc o bezpieczeństwie klimatycznym. Temperatury 
ATE i tzk równe 32 °C przebiegają powyŜej izolinii CP odpowiadającej wydatkowi ener-
getycznemu dla pracy umiarkowanej. Wartości wskaźników ATE i tzk równe 32 °C sta-
nowią dla pracy umiarkowanej niebezpieczeństwo klimatyczne. Są natomiast bezpiecz-
ne dla pracy lekkiej. Dla duŜych wilgotności względnych powietrza i prędkości prze-
pływu powyŜej 3 m/s, temperatura zastępcza klimatu równa 32 °C jest takŜe niebez-
pieczne dla pracy lekkiej. Temperatury powietrza będą wtedy zbyt wysokie. 

Na rysunku 5 izolinie efektywnej temperatury amerykańskiej odpowiadające war-
tościom 30 i 32 °C są jednocześnie izoliniami granicznymi wskaźnika dyskomfortu 
cieplnego δ odpowiednio dla pracy umiarkowanej i lekkiej, zakładając, Ŝe ludzie są 
nieubrani i zaaklimatyzowani. Dla parametrów powietrza odpowiadających punktom 
leŜącym na tych prostych wskaźnik dyskomfortu cieplnego jest równy 1. 

Ts °C

TW °C

w = 0 m/s
w = 1 m/s
w = 3 m/s

40

 30

 20

 10

   0

0                   10         20                  30                   40                  50                          60

Wilgotność względna ϕ %
        100  80     60              40

20

0

ATE=32°C

 
Rys. 3. Wykresy wskaźników klimatu ATE = 32 °C i tzk = 32 °C  dla róŜnych prędkość powietrza 0; 1; 3 m/s 
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Rys. 4. Wykresy wskaźników klimatu ATE = 30 °C i tzk = 30 °C dla róŜnych prędkość  

powietrza 0; 1; 3 m/s 
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Rys. 5. Izolinie wskaźników klimatu ATE = tzk  = 32 °C i 30 °C, dla prędkości powietrza w = 1 m/s  

oraz izolinie Cooling Power CP = 165 
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5. WNIOSKI 

Obowiązująca w polskich przepisach klimatycznych maksymalna temperatura 
powietrza ts = 33 °C, zezwalająca na sześciogodzinną pracę, jest niebezpieczna w 
warunkach duŜych wilgotności i małych prędkości przepływu powietrza nawet dla 
pracy lekkiej. Dla pracy umiarkowanej niebezpieczeństwo klimatyczne wzrasta. Jed-
nocześnie temperatura ta jest zbyt rygorystyczna dla warunków, jakie panują w kopal-
niach soli, czyli dla małych wilgotności względnych powietrza. W tych warunkach 
praca zarówno lekka jak i umiarkowana jest pod względem klimatycznym bezpieczna. 

Wprowadzenie do przepisów klimatycznych temperatury zastępczej klimatu 
znacznie zwiększa bezpieczeństwo klimatyczne pracowników. Temperatura ta ma 
jednak dwie zasadnicze wady. Zachowując stałą wartość na przykład 32 °C, wraz ze 
wzrostem prędkości powietrza zwiększa się równieŜ dopuszczalna temperatura powie-
trza, która przy duŜych wilgotnościach powietrza, np. ponad 90% i prędkościach 
większych od 3 m/s, przekracza wartość zdolności chłodzącej powietrza CP, stano-
wiąc zagroŜenie klimatyczne (rys. 5). Stromy przebieg izolinii tej temperatury powo-
duje, Ŝe dla małych wilgotności powietrza temperatura zastępcza klimatu obniŜa do-
puszczalne i bezpieczne temperatury powietrza, jakie mogą być przyjęte na podstawie 
analizy zdolności chłodzącej powietrza lub wskaźnika dyskomfortu cieplnego. 

Lepszym wskaźnikiem dla kopalń o duŜych wilgotnościach powietrza (kopalnie 
węgla i miedzi) oraz dla kopalń o małych wilgotnościach (kopalnie soli) byłaby efek-
tywna temperatura amerykańska ATE. Przyrost temperatur powietrza, jaki powstaje 
wraz ze wzrostem prędkości przepływu, jest dla tego wskaźnika ograniczony. W ko-
palniach o niskiej wilgotności powietrza wskaźnik ten pozwala pracować przy wyŜ-
szych temperaturach powietrza niŜ wyznaczonych z temperatury zastępczej klimatu, 
zachowując bezpieczeństwo klimatyczne. Izolinie efektywnej temperatury amerykań-
skiej pokrywają się z izoliniami wskaźnika dyskomfortu cieplnego i dobrze korelują  
z izoliniami zdolności chłodzącej powietrza CP (rys. 5). 

Nowym i dobrym do zastosowania w przepisach klimatycznych wskaźnikiem 
klimatu jest temperatura śląska TŚ. Izolinie tego wskaźnika przebiegają podobnie jak 
izolinie efektywnej temperatury amerykańskiej ATE. Oblicza się ją ze wzoru: 

 TŚ = 0,7tw + 0,3ts – (1,7 – ϕ) ϕ w  (2) 

gdzie: 
TŚ – temperatura zastępcza śląska, °C, 
tw  – temperatura psychrometryczna termometru wilgotnego, °C, 
ts  – temperatura psychrometryczna termometru suchego, °C, 
ϕ  – wilgotność względna powietrza, %, 
w  – prędkość przepływu powietrza ms–1. 

Wymienione powyŜej wskaźniki klimatu nie uwzględniają parametrów związa-
nych z człowiekiem jak jego wydatku energetycznego, ubioru i aklimatyzacji. Pełną 
analizę bezpieczeństwa klimatycznego w środowiskach kopalń naleŜy więc przepro-
wadzić w oparciu o obliczenia wskaźnika dyskomfortu cieplnego δ oraz zdolności 
chłodzącej powietrza CP (Cooling Power). 
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Zagadnienia czasu pracy górników w środowisku gorącym 

Streszczenie 
Dopuszczalny czas pracy i przebywania (ekspozycji) górników w środowisku gorącym określa się 

uwzględniając róŜne kryteria. Jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy istotne są ograniczenia 
związane z obciąŜeniem ustroju w środowisku gorącym. Wśród tych ograniczeń szczególną rolę odgry-
wają maksymalne odwodnienie organizmu oraz temperatura wewnętrzna ciała. Przy ocenie tych wielko-
ści korzysta się z opracowanych przez fizjologów metod bilansu cieplnego organizmu.  

W środowiskach gorących wyróŜnia się dwa róŜne stany: wysokich temperatur i wilgotności powie-
trza oraz wysokich temperatur i umiarkowanych lub niskich wilgotności powietrza. 

W pierwszym przypadku ograniczenie czasu pracy zaleŜy od wzrostu temperatury wewnętrznej i rek-
talnej górnika, w drugim od maksymalnej ilości potu wydzielanej podczas pracy i stopnia odwodnienia 
organizmu. 
Słowa kluczowe: obciąŜenie termiczne, fizjologiczne kryteria, czas pracy. 

Criteria for estimating work times in hot mine environments 

Abstract 
There are different criteria for estimating acceptable exposure times in hot mine working. From point 

view of workers save important are the physiological criteria using for determining the maximum 
allowable exposure duration. These are following: 

- a maximum sweat rate and maximum water loss, 
- a maximum core temperature.  
Acclimatised subjects are able to perspire more abundantly, more uniformly on their skin surface. 

This results in a lower core temperature and lower heart rate.  
The limit of duration of working time can be computed on the basic of a maximum water loss of 3900 

gram and maximum core temperature of 38 ºC. 
Key words: heat stress, physiological limits, exposure limits. 

1. POJĘCIE OBCIĄśENIA TERMICZNEGO ORGANIZMU 

Istnieje wiele prawnych, fizjologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych oraz 
społecznych czynników decydujących o czasie pracy. Analiza przedstawiona w niniej-
szym referacie dotyczy wpływu obciąŜenia termicznego na czas pracy w gorących 
przodkach kopalń podziemnych. 

Pojęcie stresu cieplnego łączy się z obciąŜeniem zewnętrznym pracą i mikrokli-
matem otoczenia, a takŜe wewnętrznym, czynnościowym organizmu. 

Stres i obciąŜenie cieplne kształtują:  
• parametry środowiska: temperatury na termometrach suchym Ta i wilgotnym Tm, 

prędkość przepływu powietrza va, temperatura promieniowania Tr oraz ciśnienie 
barometryczne p, 

• cechy pracownika: wydatek energetyczny M, ruch ciała podczas pracy var, pole 
powierzchni ciała FDu, rodzaj i opór cieplny ubioru Rcl i przepuszczalność wilgoci 
im, 
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• parametry fizjologiczne charakteryzujące obciąŜenie cieplne: stopień zwilŜenia 
skóry ciała ω, średnia równowagowa temperatura skóry ,Tsk temperatura we-
wnętrzna ciała Tcr (rektalna Tre), liczba skurczów serca HR, konsumpcja tlenu 

2OV& i odwodnienie organizmu SW, sprawność termoregulacyjna ustroju. 

Pracownik zatrudniony w gorącym środowisku powinien być zaaklimatyzowany, 
mieć dobry stan zdrowia oraz kondycję fizyczną.  

Z uwagi na pewne róŜnice między indywidualnymi ograniczeniami w odniesieniu 
do maksymalnej utraty potu i maksymalnego gromadzenia w ciele ciepła, w normie 
PN-EN 12515 wprowadzono poziom ostrzegawczy oraz poziom niebezpieczeństwa. 
Wartości wskaźników kryterialnych określających stres oraz napięcie cieplne na po-
ziomie ostrzegawczym przyjęto na takiej wysokości, Ŝe dla człowieka zdrowego  
i fizycznie zdolnego do wykonywania określonego rodzaju pracy zagroŜenie nie ist-
nieje. Natomiast przy wartościach wskaźników odpowiadających poziomowi niebez-
pieczeństwa niektórzy pracownicy, mimo Ŝe są całkowicie zdrowi i fizycznie zdolni 
do wykonywania określonego rodzaju pracy, ponoszą jednak pewne ryzyko. Norma 
podaje wartości parametrów kryterialnych oddzielnie dla osób zaaklimatyzowanych  
i niezaaklimatyzowanych.  

Organizm ludzki moŜe przystosować się do zmienionych warunków cieplnych 
otoczenia, w szczególności człowiek łatwiej akceptuje otoczenie gorące niŜ zimne. 
Aklimatyzacją nazywa się zespół zmian fizjologicznych zmniejszających napięcie 
wywołane obciąŜającymi wahaniami warunków meteorologicznych i klimatycznych, 
zachodzących w przyrodzie lub w środowisku pracy. Zmiany te obejmują trzy pod-
stawowe procesy fizjologiczne:  
• zwiększenie przenoszenia ciepła przez zewnętrzną warstwę ciała,  
• zwiększenie wydzielania potu wraz z obniŜeniem progowej temperatury skóry po 

rozpoczęciu pocenia i poprawą rozkładu potu na powierzchni skóry oraz  
• wytwarzanie ciepła.  

Efektem aklimatyzacji jest: 
• niŜsze gromadzenie ciepła (niŜsza temperatura wewnętrzna ciała), 
• niŜsza liczba skurczów serca, 
• mniejsze straty soli przy poceniu i, w związku z tym, zdolność do zwiększenia 

strat wody. 

Dzięki aklimatyzacji następuje zwiększenie tolerancji gorąca i obniŜenie ryzyka 
szkodliwych dla zdrowia skutków wahań warunków cieplnych otoczenia. Przed 
podjęciem pracy w mikroklimacie gorącym pracownicy powinni być poddani akli-
matyzacji w środowisku sztucznie wytworzonym w komorze klimatycznej lub  
w sposób naturalny przez stopniowe przedłuŜanie czasu pracy w danym, cieplnie 
trudnym otoczeniu. Zwykle czas pracy w pierwszym dniu aklimatyzacji ustala się na 
wysokości 1/3 lub 1/2 czasu trwania zmiany roboczej, a w ciągu następnych dni 
wydłuŜa go o kilka procent, dochodząc do pełnej dniówki roboczej po okresie od  
6 do 10 dni. Powtórzona po dłuŜszym urlopie, a takŜe po zwolnieniu lekarskim 
aklimatyzacja moŜe być krótsza. 
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W pierwszych dniach aklimatyzacji naczynia krwionośne, a szczególnie Ŝyły, 
rozszerzają się. Powoduje to znaczne powiększenie współczynnika fizjologicznego 
przewodzenia ciepła i w konsekwencji zwiększenie strumienia ciepła płynącego  
z wnętrza organizmu do skóry. Mimo Ŝe intensywność cyrkulacji krwi rośnie, to jed-
nak zmniejsza się objętość krwi dopływającej do niektórych organów ciała: jamy 
brzusznej, trzustki, wątroby i nerek. Na skutek wzrostu intensywności wydzielania 
potu maleje objętość krwi. W tej sytuacji utrzymanie intensywności procesów trans-
portu realizowanych poprzez krew: przenoszenia tlenu i dwutlenku węgla oraz ciepła 
do skóry zachodzi poprzez wzrost liczby skurczów serca w jednostce czasu. W drama-
tycznie skrajnym przypadku obciąŜenia cieplnego osoby niezaaklimatyzowanej liczba 
skurczów serca moŜe wynosić nawet 180 na minutę. Przy znacznym zmniejszeniu 
objętości krwi dopływającej do niektórych organów ciała moŜe zdarzyć się omdlenie  
i niedotlenieniem mózgu. Podczas aklimatyzacji czasem występuje pogorszenie kon-
dycji i róŜnego rodzaju zaburzenia, tym większe im bardziej nowe warunki róŜnią się 
od poprzednich. W okresie aklimatyzacji następuje znaczne zmniejszenie przyrostu 
temperatury rektalnej, liczby częstości skurczów serca oraz wydzielania potu przy 
jednoczesnym spadku utraty soli, w stosunku do wartości tych parametrów w pierw-
szym dniu zatrudnienia w trudnym W czasie aklimatyzacji u niektórych robotników 
rozpoczynających pracę występują objawy zespołu chorobowego, charakterystyczne 
dla uciąŜliwego, gorącego mikroklimatu. Część kandydatów nie wytrzymuje skrajnie 
niekorzystnych warunków cieplnych i rezygnuje. (Z punktu widzenia norm ISO praca 
w podanych warunkach jest niedozwolona). 

2. BILANS CIEPLNY ORGANIZMU PRACOWNIKA 

Bilans ciepła wywiązującego się w organizmie i wymienianego z otoczeniem, 
sporządzony dla ciała człowieka zapisuje się w postaci znanej z prac O. Fangera 
(1974):  

 M – W = E + C + R + Cres + Eres  + ∆S, W/m2 (1) 

gdzie: 
M  – gęstość strumienia ciepła metabolizmu, W/m2, 
W  – gęstość strumienia pracy zewnętrznej, W/ m2, 
E  – gęstość strumienia entalpii odbierana z organizmu człowieka drogą parowa-

nia potu, W/m2, 
C  – gęstość strumienia ciepła  odbieranego z organizmu człowieka drogą kon-

wekcji, W/m2, 
R  – gęstość strumienia ciepła wymienianego drogą promieniowania, W/m2, 
Cres  – gęstość strumienia ciepła wymienionego podczas oddychania drogą kon-

wekcji, W/m2, 
Eres  – gęstość strumienia ciepła wymienionego podczas oddychania drogą paro-

wania, W/m2, 
∆S  – gęstość strumienia ciepła gromadzonego w organizmie człowieka, W/m2. 

Gęstość strumienia ciepła konwekcji C jest proporcjonalna do róŜnicy średniej 
wartości temperatury skóry ciała: 
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 C = hcdynfcl )( ask TT −  W/m2 (2) 

gdzie: 
hcdyn – współczynnik wymiany ciepła drogą konwekcji, W/(m2⋅K), 
fcl – stosunek powierzchni zewnętrznej osoby ubranej do nieubranej. 

Gęstość strumienia ciepła promieniowania podaje zaleŜność: 

 R = ),( rskclr TTfh −  W/m2 (3) 

Współczynnik wymiany ciepła przez promieniowanie hr wyznacza się na podsta-
wie prawa Stefana-Boltzmanna, uwzględniając emisyjność skóry ciała i ubioru oraz 
pozycję pracownika przy pracy. Gęstość konwekcyjnej wymiany ciepła podczas od-
dychania .podaje wzór: 

 Cres = 0,00152M(28,56 – 0,885Ta + 0,641ea), W/m2 (4) 

a gęstość wymiany ciepła drogą parowania: 

 Eres = 0,00127M(59,34 + 0,53Ta – 11,631ea), W/m2 (5) 

gdzie ea – pręŜność pary wodnej w powietrzu, kPa. 

Maksymalny w danych warunkach poziom parowania Emax, odpowiada skórze 
zwilŜonej potem na całej powierzchni. Gęstość strumienia ciepła przenoszonego drogą 
parowania potu jest proporcjonalna do róŜnicy pręŜności pary wodnej przy po-
wierzchni skóry ciała esk i w otaczającym powietrzu ea:  

 Emax = ,
Tdyn

ask

R

ee −
 W/m2 (6) 

gdzie RT dyn – dynamiczny opór parowania, m2⋅kPa/W. 

Na wymianę ciepła organizmu człowieka z otoczeniem istotny wpływ wywiera 
średnia temperatura skóry ciała, kształtująca wprost konwekcję C i promieniowanie R, 
a poprzez zaleŜną od jej wartości pręŜność pary wodnej na powierzchni skóry, ciepło 
wymieniane z otoczeniem drogą parowania potu E. Przy rozpatrywaniu stanu ustalo-
nego, gdy zyski ciepła równe są stratom i w organizmie ciepło nie gromadzi się:  
∆S = 0. Wtedy potrzebnym strumieniem ciepła odparowania Ereq nazywa się strumień 
nieodzowny do utrzymania stanu równowagi cieplnej ciała: 

 Ereq =  M – W – Cres – Eres – C – R (7) 

Przy określaniu bilansu cieplnego pracownika zwykle pomija się gęstość strumie-
nia pracy zewnętrznej W jako małą w porównaniu z pozostałymi składnikami. Gdy 
rozpatruje się stan równowagi cieplnej, definiowany jako zrównanie strat i zysków 
ciepła, to gęstość akumulacji jest równa zeru: ∆Seq = 0. Przy tych załoŜeniach po-
trzebnym stopniem zwilŜenia skóry wreq nazywa się stosunek strumienia ciepła odpa-
rowania Ereq do maksymalnego strumienia ciepła odparowania Emax:  
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Gdy Ereq < Emax, to potrzebny do odprowadzenia ciepła stopień zwilŜenia skóry 
wreq jest mniejszy od jedności, co oznacza, Ŝe tylko część powierzchni skóry pokryta 
jest potem. Gdy jednak Ereq > Emax występują pewne trudności w odprowadzenia cie-
pła, z czym wiąŜe się dodatnia wartość róŜnicy: Ereq – Emax > 0. Równa tej róŜnicy 
ilość ciepła gromadzi się w organizmie, czemu towarzyszy wzrost temperatury we-
wnętrznej ciała, a takŜe powiększenie strumienia wydzielania potu. Gdy gęstość stru-
mienia ciepła odparowania ma wynosić E, to zmniejszające ilość wody w organizmie 
wydzielanie potu jest większe od E i wynosi SW. Maksymalna gęstość wydzielania 
potu SWmax zaleŜy głównie od wydatku energetycznego:  

 SWmax = 2,6⋅(M – 32)⋅ADu, g/h lub SWmax = (M – 32)⋅ADu, W/m2 (9) 

gdzie ADu – pole powierzchni skóry ciała, m2. 

Wartość wyznaczoną ze wzoru (9), która wynosi 650–1000 g/h lub 250–400 W/m2, 
w przypadku osób zaaklimatyzowanych moŜna powiększyć o 25%. Ubytki wody po-
winny być uzupełniane, a jeśli taka moŜliwość nie istnieje, ubytki podczas zmiany 
roboczej nie powinny przekroczyć 3% masy ciała. Gdy ekspozycja w gorącym środo-
wisku trwa kilka godzin, odwodnienie ciała jest w pewnej części uzupełniane wodą.  
Z analizy bilansu ubytków i uzupełnień wody przeciętnej osoby o swobodnym dostę-
pie do wody wynika, Ŝe moŜe utracić jej w ilości 5–7,5% masy ciała. Pocenie wiąŜe 
się ze zwilŜeniem całej lub części powierzchni skóry ciała pracownika. Gdy obciąŜe-
nie termiczne jest skrajnie wysokie to Ereq > Emax, a stopień zwilŜenia skóry ma war-
tość większą od 1. Gdy róŜnica Ereq – Emax jest duŜa, stopień zwilŜenia znacznie prze-
kracza jedność. Związek między gęstościami strumienia potu SW i strumienia ciepła 
niejawnego E podaje współczynnik efektywności odparowania potu r: 

 
SW

E
r =  (10) 

Wielkość ta, dodatnia i mniejsza od 1, jest miarą ubytku wody w organizmie,  
którego rezultatem jest odprowadzenie do otoczenia strumienia ciepła niejawnego  
o gęstości E. Współczynnik efektywności odparowania potu r najlepiej poznano  
w przypadku człowieka nagiego, kiedy to potu przebiegający na powierzchni skóry 
ciała proces odparowania nie jest zakłócany przez materiał ubrania. Okazało się,  
Ŝe współczynnik efektywności zaleŜy od współczynnika zawilgocenia skóry ciała w: 

 r =  1 
2

w2

−  dla w ≤ 1 (11) 

Dla duŜego zwilŜenia w otrzymuje się następujące wartości współczynnika efek-
tywności odparowania potu: 

w 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 
r  0,68 0,6388 0,595 0,5488 0,5 
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Przy zwilŜeniu całej powierzchni skóry r = 0,5. Wtedy dla przekazania do otocze-
nia ciepła odparowania, o gęstości E, konieczne jest przenikanie przez skórę ciała 
strumienia potu o wydatku energetycznie równowaŜnym podwójnej gęstości strumie-
nia SW = 2E. Jednak połowa masy potu ścieka w postaci kropel lub wsiąka w materiał 
odzieŜy. Odbiór ciepła niejawnego o gęstości E = 100 W/m2 w okresie 1 godziny, osoby 
o pełnym zawilgoceniu skóry równowaŜny jest odparowaniu E = 148,68 g/(h·m2), co  
w przypadku osoby o polu powierzchni skóry 1,8 m2 odpowiada strumieniowi potu 
267,62 g/h. Jednak ubytek wody w organizmie jest większy i w przypadku nawilŜenia 
całej powierzchni skóry ciała wynosi SW = 2⋅267,62 = 535,24 g/h. 

Gdy Ereq >> Emax, to współczynnik efektywności odparowania potu r jest równy: 

 r = 
2

)w2( 2−
, dla w ≥ 1 (12) 

NajniŜszy współczynnik efektywności odparowania potu r jest równy r = 5%,  
a odpowiadający mu stopień zwilŜenia skóry w = 1,684. Wielkość powierzchni zwil-
Ŝenia wyŜsza od pola powierzchni zdefiniowanego w geometrii jest pewnym parame-
trem obliczeniowym, słuŜącym do wyliczenia przewidywanej gęstości strumienia 
wydzielania potu. 

3. CZAS PRACY Z PUNKTU WIDZENIA UBYTKÓW WODY 

Do wielkości charakteryzujących obciąŜenie cieplne pracownika naleŜą: 
• maksymalna ilość potu wydzielana podczas pracy i odwodnienie organizmu, 
• akumulacja ciepła w organizmie i podwyŜszenie temperatury wewnętrznej Tcr ciała. 

Z punktu widzenia czasu pracy obydwa czynniki mają istotne znaczenie. Zasadni-
czą kwestią jest ustalenie, czy w „danej sytuacji pracy” nastąpi stan równowagi termicz-
nej organizmu z otoczeniem, charakteryzujący się zrównaniem zysków ciepła, do któ-
rych naleŜy głównie wydatek energetyczny M, i strat ciepła wynikających z procesów 
przekazywania ciepła od organizmu do otoczenia. Wtedy ma miejsce trwający zwykle 
przez okres rzędu 1 godziny proces przejściowy, podczas którego następuje gromadze-
nie ciepła w organizmie osoby i niewielkie podwyŜszenie temperatury wewnętrznej 
ciała. Towarzyszy temu uruchomienie fizjologicznych mechanizmów zwiększających 
transport ciepła z wnętrza ciała ku powierzchni skóry. Równowaga termiczna powinna 
ustalić się przy akceptowalnych parametrach fizjologicznych charakteryzujących obcią-
Ŝenie pracownika. Wartość temperatury skóry pracownika, przy której straty i zyski 
ciepła zrównują się, nazywa się średnią równowagową temperaturą skóry ciała. Wtedy 
ustaje gromadzenie ciepła wewnątrz ciała i spełniona jest równość: 

 M = E + C + R + Cres + Eres, W/m2 (13) 

Norma ISO 7933 określa parametry cieplne panujące w otoczeniu, które w odnie-
sieniu do opisanego modelu fizycznego wymiany ciepła między ciałem człowieka  
a otoczeniem, moŜna wyrazić poprzez warunek: 

 8/DSW max≤  (14) 

gdzie Dmax – maksymalne moŜliwe do przyjęcia odwodnienie, (W⋅h)/m2, g. 
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Zamieszczone w tablicy 1 maksymalne, moŜliwe do akceptacji, odwodnienie  
organizmu osoby zaaklimatyzowanej przyjęte dla poziomu ostrzeŜenia wynosi  
Dmax = 3900 g w okresie dniówki roboczej. Wartość określona przez L. Borodulin 
wynosi 4000 g, a S. Kozłowski (1986, s. 326 i inne) oraz G. Lehmann (1966, s. 258  
i inne) podają znacznie wyŜsze ubytki wody w postaci potu. 

Warunek (14) dotyczy stanu, w którym strumień potu nie powoduje nadmiernego 
odwodnienia organizmu. W celu określenia dopuszczalnego czasu pracy, w razie  
niedotrzymania tego warunku, odwodnienie Dmax, wyraŜone w W·h/m2, odczytane  
w tablicy 1, dzieli się przez ilość wydzielanego potu, podaną przez SW, w W/m2: 

 
SW

60D
DLE max

2 =  (15) 

Maksymalna gęstość ciepła parowania potu Emax, jakie moŜe być odprowadzone  
z organizmu człowieka w powietrzu o podwyŜszonej temperaturze i duŜej wilgotno-
ści, jest stosunkowo niewielka. W takim przypadku potrzebna gęstość strumienia pa-
rowania potu Ereq moŜe być większa od gęstości maksymalnej: Ereq > Emax. Przy bar-
dzo wysokiej wilgotności stan taki zaistnieje przy parametrach powietrza dopuszczo-
nych przez przepisy górnicze obecnie obowiązujące w Polsce, nawet przy umiarko-
wanym wydatku energetycznym. RóŜnica tych wielkości Ereq – Emax stanowi gęstość 
strumienia ciepła gromadzonego w organizmie i podwyŜszającego temperaturę ciała 
pracownika. W takim przypadku graniczny czas ekspozycji w minutach oblicza się ze 
wzoru: 

 DLE1 = 
maxreq

max

EE

60Q

−
 (16) 

gdzie Qmax – akumulacja cieplna równa na poziomie ostrzeŜenia 50, a na poziomie 
niebezpieczeństwa 60 W⋅h/m2. 

Przyjmuje się, Ŝe przy powolnym wzroście temperatury wewnętrznej granicznym 
przyrostem temperatury Tcr jest 1 ºC lub osiągnięcie wartości Tcr  = 38 ºC, w zaleŜno-
ści od tego, który z tych warunków wystąpi wcześniej. Praca, przy której nastąpił 
wzrost temperatury Tcr powyŜej 38,5 ºC, wymaga monitoringu niektórych parametrów 
fizjologicznych. 

Tablica 1. Wartości odniesienia dla róŜnych kryteriów obciąŜenia cieplnego 
Osoba niezaaklimatyzowana Osoba zaaklimatyzowana 

Wskaźniki kryterialne 
ostrzeŜenie niebezpieczeństwo ostrzeŜenie niebezpieczeństwo 

Maksymalne nawilgocenie skóry, wmax 0,85 0,85 1,0 1,0 
Akumulacja ciepła Qmax,   W⋅h/m2 50 60 50 60 
Maksymalna ilość potu 
M<65 W/m2, SWmax, W/m2 
SWmax, g/h 
M>65 W/m2, SWmax, W/m2 
SWmax, g/h 

 
100 
260 
200 
520 

 
150 
390 
250 
650 

 
200 
520 
300 
780 

 
300 
780 
400 
1040 

Odwodnienie 
Dmax, W⋅h/m2. 
Dmax,  g 

 
1000 
2600 

 
1250 
3250 

 
1500 
3900 

 
2000 
5200 
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Na skutek zróŜnicowanych warunków odbioru potu przez otoczenie i nierówno-
miernego wydzielania na powierzchni ciała, pot występuje w postaci kropel przed 
zwilŜeniem całej skóry. W związku z tym stanem uŜywa się dwóch wielkości SW  
– gęstości strumienia potu wydzielanego z organizmu człowieka oraz E – gęstości 
strumienia ciepła przekazywanego do otoczenia drogą parowania potu. Obie te wiel-
kości moŜna odnosić do 1 m2 powierzchni zewnętrznej ciała. Gdy zachodzi potrzeba 
zbilansowania ubytków wody w organizmie człowieka, wielkości te oblicza się dla 
całej powierzchni skóry ciała.  

Gęstość strumienia potu SW moŜna takŜe podać w postaci gęstości strumienia 
masy potu w g/(h⋅m2) lub w W/m2 jako równowaŜnik utajonego ciepła, odniesionego 
do jednostki pola powierzchni skóry ciała. Odpowiadająca temu procesowi gęstość 
strumienia entalpii  jest równa iloczynowi ciepła parowania wody rw i gęstości stru-
mienia masy parującego potu. Analogicznie moŜna wyrazić gęstość strumienia odpa-
rowującego E. Odparowanie 1 grama wody na powierzchni 1 m2 skóry ciała spowoduje 
odprowadzenie ciepła równego (2502,5 – 2,386 T) J/m2. Jeśli temperatura skóry ciała 
wynosi Tsk  = 34 oC, to 1 g potu przepływający w czasie 1 godziny jest równowaŜnikiem 
gęstości mocy  

 1 g/(h⋅m2) →  rw⋅10-3/3600 = (2502,5 – 2,386⋅34)/3600 = 0,6726 W/m2 (17) 

Natomiast z odebraniem z powierzchni ciała strumienia ciepła niejawnego o gę-
stości 1 W/m2 wiąŜe się odparowanie potu równe: 

 1 W/m2 → =
⋅− J/g)34386,25,2502(

J6003
 1,4868 g/(h⋅m2) (18) 

Opisywane przeliczenie odnosi się do strumienia potu odparowującego na po-
wierzchni skóry ciała. W rzeczywistości odparowuje bowiem tylko część strumienia potu 
przenikającego z wnętrza organizmu. Natomiast pewna część potu spływa po skórze ciała 
lub wsiąka w materiał ubioru, nie uczestnicząc w odprowadzaniu ciepła z ciała, a przyczy-
niając się do zmniejszenia ilości wody w organizmie (J.M. Stewart, 1982).  

Maksymalna gęstość ciepła parowania potu Emax, jakie moŜe być odprowadzone  
z organizmu człowieka w powietrzu o podwyŜszonej temperaturze i duŜej wilgotno-
ści, jest stosunkowo niewielka. W takim przypadku potrzebna gęstość strumienia pa-
rowania potu Ereq moŜe być większa od gęstości maksymalnej: Ereq > Emax. Przy bar-
dzo wysokiej wilgotności stan taki zaistnieje przy parametrach powietrza dopuszczo-
nych przez przepisy górnicze, obecnie obowiązujące w Polsce, nawet przy umiarko-
wanym wydatku energetycznym. RóŜnica tych wielkości Emax – Ereq stanowi gęstość 
strumienia ciepła podwyŜszającego temperaturę organizmu pracownika.  

4.  ZDOLNOŚĆ CHŁODNICZA ŚRODOWISKA A CZAS EKSPOZYCJI  
W ŚRODOWISKU GORĄCYM 

Środowisko gorące obejmuje przedział temperatury od 28 do 35 ºC, który posze-
rzono o temperatury wyŜsze, aŜ do 40 ºC.  Ocena obciąŜenia cieplnego polega na wy-
liczeniu gęstości strumienia ciepła, która moŜe być odebrana od organizmu pracowni-
ka przez otoczenie o zadanych parametrach. 
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Przyjęto następujące parametry otoczenia i ubioru pracownika: 
• opór cieplny ubrania roboczego: Icl = 0,4 clo,  
• prędkości przepływu powietrza: 0, 0,25, 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0  m/s,  
• róŜnice między temperaturą na termometrze suchym i wilgotnym: Ta – Tm = 0, 1, 

3, 5 i 7 ºC. 

W rozwaŜanym obszarze parametrów znalazło się takŜe powietrze nieruchome  
i nasycone wilgocią. 

Średnia równowagowa temperatura skóry ciała przy maksymalnym wysiłku  
w danym środowisku została przyjęta na wysokości uznanej za bezpieczną. Interpreta-
cję wartości podanych w tablicach ilustruje następujący przykład:  

W tablicy opracowanej dla ubioru złoŜonego z lekkiego i przewiewnego ubioru, 
bawełnianej bielizny oraz hełmu i butów (Icl = 0,4 clo = 0,062 (m2K)/W), dla tempera-
tury powietrza Ta = 33 ºC, prędkości przepływu va = 2 m/s, róŜnicy między temperatu-
rą na termometrze suchym i wilgotnym Ta – Tm = 3 oC zdolność chłodnicza otoczenia 
przyjmuje wartość 167,8 W/m2. Oznacza to, Ŝe przy pracy o wydatku energetycznym 
M = 167,8 W/m2 w środowisku o podanych parametrach, osoba zaaklimatyzowana 
osiągnie zrównanie zysków ciepła ze stratami (poprzez parowanie potu, konwekcję, 
promieniowanie i oddychanie) przy najwyŜszej uznanej za bezpieczną wartości śred-
niej równowagowej temperatury skóry ciała. Wartość wydatku energetycznego  
M = 167,8 W/m2

 stanowi w podanych warunkach zdolność chłodniczą otoczenia. Na-
tomiast w przypadku wyŜszego wydatku energetycznego nastąpi przekroczenie, uzna-
nej za dozwoloną, wartości średniej równowagowej temperatury skóry ciała. 

Zastosowana przy tworzeniu dołączonych tablic metodyka bilansu ciepła pocho-
dzi z normy PN-EN 12515, wydanej w marcu 2002 r.: „Środowiska gorące. Anali-
tyczne określenie i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem obliczenia wyma-
ganej ilości potu”. 

Zdolność chłodnicza powietrza ma taką interpretację, jak cooling power w górnic-
twie złota w Republice Południowej Afryki. Jednak obowiązujące tam tablice zostały 
opracowane dla jednej wartości róŜnicy temperatur na termometrze suchym i wilgot-
nym Ta – Tm = 2 oC oraz dla osoby nieubranej. Bilans cieplny sporządzany był według 
stanu wiedzy z początków lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. 

W tablicy 2 podano zestawienia zdolności chłodniczej otoczenia. Przyjęto ozna-
czenia: Ta – temperatura na termometrze suchym, Ta – Tm – róŜnica między tempera-
turą na termometrze suchym i wilgotnym. 

Tablica 2. Zdolność chłodnicza otoczenia w W/m2. Opór odzieŜy 0,4 clo: bardzo lekki i przewiewny ubiór 
roboczy 

Prędkość przepływu, m/s 
Ta Ta – Tm 

0 0,25 0,5 1.0 2.0 3.0 4.0 
0 189,8 256,9 265,0 276,1 289,3 297,3 302,8 
1 200,5 274,3 282,0 292,7 305,5 313,4 318,9 
3 220,8 306,3 313,2 323,1 335,2 342,7 348,0 
5 239,4 334,6 340,9 350,0 361,4 368,7 373,8 

25 

7 256,5 359,7 365,5 373,9 384,8 391,7 396,6 
0 174,0 235,5 244,1 255,7 269,1 277,2 282,8 
1 185,0 254,0 262,2 273,3 286,5 294,4 300,0 
3 205,9 288,0 295,3 305,7 318,2 325,8 331,2 
5 225,1 318,2 324,8 334,4 346,2 353,5 358,7 

26 

7 242,6 345,0 351,0 359,9 371,0 378,0 383,0 
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0 157,9 212,9 222,2 234,2 247,8 255,8 261,4 
1 169,2 232,4 241,2 252,9 266,3 274,3 279,8 
3 190,5 268,6 276,4 287,2 300,1 307,9 313,3 
5 210,2 300,8 307,8 317,8 330,0 337,5 342,7 

27 

7 228,3 329,4 335,8 345,0 356,5 363,6 368,7 
0 141,5 189,4 199,2 211,6 225,2 233,2 238,6 
1 153,0 209,8 219,2 231,3 244,9 252,8 258,3 
3 174,8 248,0 256,4 267,7 280,9 288,7 294,2 
5 194,9 282,3 289,8 300,3 312,8 320,4 325,7 

28 

7 213,4 312,8 319,6 329,2 341,1 348,4 353,4 
0 124,9 165,4 175,5 188,1 201,6 209,3 214,5 
1 136,6 186,2 196,2 208,7 222,3 230,1 235,5 
3 158,6 226,2 235,3 247,1 260,5 268,4 273,8 
5 179,1 262,6 270,7 281,7 294,6 302,3 307,6 

29 

7 198,0 295,2 302,4 312,6 324,7 332,2 337,3 
0 108,2 141,3 151,2 163,9 176,9 184,2 189,2 
1 119,9 162,2 172,4 185,1 198,5 206,2 211,3 
3 142,2 203,4 213,1 225,4 239,0 246,8 252,1 
5 162,9 241,8 250,6 262,1 275,2 283,0 288,3 

30 

7 181,9 276,5 284,2 294,9 307,4 314,9 320,1 
0 91,5 117,5 126,9 139,2 151,4 158,2 162,7 
1 103,2 138,1 148,2 160,9 173,9 181,1 185,9 
3 125,5 179,7 190,0 202,7 216,3 224,0 229,1 
5 146,2 219,9 229,3 241,3 254,7 262,5 267,7 

31 

7 165,3 256,6 265,0 276,1 289,0 296,6 301,8 
0 74,8 94,4 102,9 114,3 125,5 131,5 135,4 
1 86,4 114,3 123,9 136,2 148,4 155,1 159,4 
3 108,5 155,7 166,2 179,1 192,5 199,9 204,9 
5 129,1 196,9 207,0 219,5 233,0 240,7 245,9 

32 

7 148,1 235,6 244,6 256,3 269,5 277,2 282,3 
0 58,3 72,3 79,7 89,6 99,3 104,3 107,6 
1 69,7 91,2 100,0 111,4 122,5 128,4 132,2 
3 91,4 131,6 141,9 154,9 167,8 174,8 179,4 
5 111,4 173,1 183,8 196,7 210,2 217,8 222,8 

33 

7 130,0 213,4 223,2 235,4 248,8 256,5 261,6 
0 42,2 51,5 57,4 65,4 73,2 77,1 79,6 
1 53,2 69,2 76,8 86,8 96,4 101,3 104,4 
3 74,0 107,9 117,7 130,3 142,4 148,8 152,9 
5 93,1 149,0 159,9 173,1 186,4 193,6 198,4 

34 

7 110,7 190,2 200,7 213,5 227,0 234,6 239,6 
0 26,5 32,3 36,4 41,9 47,4 50,1 51,8 
1 36,9 48,6 54,7 62,7 70,4 74,2 76,5 
3 56,2 84,9 94,0 105,7 116,6 122,1 125,7 
5 73,5 125,0 135,7 148,9 161,7 168,4 172,8 

35 

7 89,0 166,4 177,4 190,7 204,1 211,5 216,3 
0 11,7 14,7 16,8 19,6 22,3 23,7 24,5 
1 20,8 29,4 33,8 39,4 44,8 47,3 48,8 
3 36,9 63,1 71,0 81,2 90,6 95,2 98,1 
5 49,7 101,3 111,6 124,4 136,3 142,5 146,4 

36 

7 59,5 142,2 153,5 167,0 180,2 187,3 191,8 
0 –0,8 –1,2 –1,4 –1,7 –1,9 –2,1 –2,1 
1 6,6 12,0 14,2 17,2 19,9 21,0 21,7 
3 24,8 42,6 49,1 57,3 64,9 68,3 70,4 
5 44,7 78,5 88,0 99,9 110,7 116,0 119,2 

37 

7 64,9 118,2 129,3 142,9 155,5 162,1 166,2 
0 –14,1 –15,5 –18,1 –21,7 –25,3 –26,9 –27,8 
1 –3,8 –3,8 –3,8 –3,9 –4,3 –4,5 –4,7 
3 17,4 23,7 28,4 34,3 39,6 41,8 43,1 
5 39,2 56,8 65,2 75,6 84,9 89,2 91,8 

38 

7 60,9 94,6 105,3 118,5 130,3 136,2 139,8 
0 –29,2 –28,1 –33,4 –40,5 –47,7 –50,8 –52,5 
1 –18,0 –17,9 –20,4 –23,8 –27,5 –29,2 –30,2 
3 5,1 6,4 9,1 12,3 14,9 15,8 16,2 
5 28,4 36,5 43,5 52,0 59,4 62,6 64,4 

39 

7 51,5 71,9 81,9 94,1 104,7 109,8 112,8 
0 –45,2 –39,2 –47,2 –58,0 –69,0 –73,6 –76,2 
1 –33,3 –30,4 –35,5 –42,5 –49,7 –52,9 –54,7 
3 –9,1 –9,1 –8,7 –8,5 –8,9 –9,4 –9,8 
5 15,4 17,8 23,0 29,2 34,4 36,3 37,3 

40 

7 39,6 50,3 59,3 70,0 79,2 83,2 85,5 
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5. UWAGI KOŃCOWE 

Środowisko gorące charakteryzujące się wysoką temperaturą i wilgotnością po-
wietrza stanowi obciąŜenia dla organizmu pracownika. W związku z tym istnieją 
określone ograniczenia, których celem jest zmniejszenie oddziaływania szkodliwego 
dla zdrowia i Ŝycia. 

Podstawowe znaczenie ma dobór pracowników, którzy powinni mieć sprawny 
system termoregulacyjny oraz być zaaklimatyzowani.  

ObciąŜenie fizjologiczne moŜe być oceniane na podstawie wielu parametrów. 
Jednak fizjolodzy uznali, Ŝe na czas ekspozycji decydujący wpływ ma utrata wody 
spowodowana wydzielaniem potu oraz wzrost temperatury wewnętrznej ciała, będący 
efektem gromadzenia ciepła. 

Jeśli utrata wody jest umiarkowana i spełniona jest zaleŜność (14), to obciąŜenie 
cieplne nie stanowi ograniczenia czasu pracy. W przypadku zwiększonej utraty wody 
czas pracy wyznacza się ze związku (15). Jeśli zaś nadmierna wilgotność powietrza 
jest przyczyną niemoŜliwości osiągnięcia wymaganego poziomu odparowania, to czas 
pracy ogranicza wzrost temperatury wewnętrznej ciała według szacunku (16).  

W załączonych tablicach 3a i 3b przedstawiono obliczenia czasu ekspozycji, po 
którym nastąpi odwodnienie organizmu, czyli gdy zachodzi przypadek ujęty wzorem 
(14) lub (15). 

Tablica 3a. Czas pracy w minutach. Opór odzieŜy 0,4 clo: bardzo lekki i przewiewny ubiór roboczy, 
prędkość przepływu powietrza 0,5 m/s, praca lekka i umiarkowana 

Ta Ta - Tm 100 W/m2 130 W/m2 165 W/m2 200 W/m2 

0, ºC 1616 2321 915 1314 522 750 0 0 

1, ºC 1651 2371 967 1389 588 845 369 529 

3, ºC 1689 2425 1026 1473 664 963 457 656 
28 ºC 

5, ºC 1707 2451 1058 1519 704 1011 504 724 

Ta Ta – Tm 100 W/m2 130 W/m2 165 W/m2 200 W/m2 

0, ºC 1346 1932 750 1077 391 562 0 0 

1, ºC 1401 2011 827 1187 486 698 0 0 

3, ºC 1457 2092 908 1303 587 842 414 595 
29 ºC 

5, ºC 1484 2131 948 1362 637 915 470 675 

Ta Ta – Tm 100 W/m2 130 W/m2 165 W/m2 200 W/m2 

0, ºC 1091 1567 566 812 0 0 0 0 

1, ºC 1180 1695 683 981 369 530 0 0 

3, ºC 1265 1816 798 1145 509 730 348 500 
30 ºC 

5, ºC 1303 1871 851 1222 574 824 420 603 

Ta Ta – Tm 100 W/m2 130 W/m2 165 W/m2 200 W/m2 

0, ºC 815 1171 0 0 0 0 0 0 

1, ºC 967 1388 522 750 0 0 0 0 

3, ºC 1097 1575 690 991 426 611 275 394 
31 ºC 

5, ºC 1150 1651 761 1092 511 734 368 529 

Ta Ta – Tm 100 W/m2 130 W/m2 165 W/m2 200 W/m2 

0, ºC 584 839 0 0 0 0 0 0 

1, ºC 733 1052 0 0 0 0 0 0 

3, ºC 940 1350 578 830 332 477 0 0 
32 ºC 

5, ºC 1016 1459 675 969 447 642 313 450 

Ta Ta - Tm 100 W/m2 130 W/m2 165 W/m2 200 W/m2 

33 ºC 0, ºC 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1, ºC 0 0 0 0 0 0 0 0 

3, ºC 782 1123 452 650 0 0 0 0 

5, ºC 894 1283 589 846 378 543 252 362 

Ta Ta - Tm 100 W/m2 130 W/m2 165 W/m2 200 W/m2 

0, ºC 0 0 0 0 0 0 0 0 

1, ºC 0 0 0 0 0 0 0 0 

3, ºC 608 873 0 0 0 0 0 0 
34 ºC 

5, ºC 775 1113 499 717 302 433 0 0 

Ta Ta - Tm 100 W/m2 130 W/m2 165 W/m2 200 W/m2 

0, ºC 0 0 0 0 0 0 0 0 

1, ºC 0 0 0 0 0 0 0 0 

3, ºC 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 ºC 

5, ºC 653 938 399 573 0 0 0 0 

Tablica 3b. Czas pracy w minutach. Opór odzieŜy 0,4 clo: bardzo lekki i przewiewny ubiór roboczy, 
prędkość przepływu powietrza 1,0 m/s, praca lekka i umiarkowana 

Ta Ta - Tm 100 W/m2 130 W/m2 165 W/m2 200 W/m2 
0, ºC 1762 2531 984 1413 563 808 317 455 
1, ºC 1788 2568 1030 1479 625 897 393 564 
3, ºC 1813 2604 1080 1551 693 996 476 684 

28 ºC 

5, ºC 1823 2618 1106 1588 730 1048 521 748 
Ta Ta - Tm 100 W/m2 130 W/m2 165 W/m2 200 W/m2 

0, ºC 1452 2084 810 1163 428 615 0 0 
1, ºC 1497 2149 879 1263 519 745 302 433 
3, oC 1539 2211 950 1364 613 880 414 595 

29 ºC 

5, ºC 1557 2236 984 1413 659 946 470 675 
Ta Ta - Tm 100 W/m2 130 W/m2 165 W/m2 200 W/m2 

0, ºC 1175 1688 621 891 0 0 0 0 
1, ºC 1253 1799 730 1049 401 575 0 0 
3, ºC 1322 1899 833 1196 533 765 348 500 

30 ºC 

5, ºC 1351 1939 879 1262 593 851 420 603 
Ta Ta - Tm 100 W/m2 130 W/m2 165 W/m2 200 W/m2 

0, ºC 889 1277 451 648 0 0 0 0 
1, ºC 1027 1475 567 814 0 0 0 0 
3, ºC 1139 1636 721 1036 449 644 275 394 

31 ºC 

5, ºC 1182 1698 784 1125 528 758 368 529 
Ta Ta - Tm 100 W/m2 130 W/m2 165 W/m2 200 W/m2 

0, ºC 580 833 0 0 0 0 0 0 
1, ºC 789 1133 417 599 0 0 0 0 
3, ºC 975 1400 608 873 355 510 0 0 

32 ºC 

5, ºC 1039 1492 695 998 463 665 313 450 
Ta Ta - Tm 100 W/m2 130 W/m2 165 W/m2 200 W/m2 

0, ºC 0 0 0 0 0 0 0 0 
1, ºC 526 755 0 0 0 0 0 0 
3, ºC 815 1171 483 693 0 0 0 0 

33 ºC 

5, ºC 912 1309 608 873 395 567 252 362 
Ta Ta - Tm 100 W/m2 130 W/m2 165 W/m2 200 W/m2 

0, ºC 0 0 0 0 0 0 0 0 
1, ºC 0 0 0 0 0 0 0 0 
3, ºC 642 922 362 520 0 0 0 0 

34 ºC 

5, ºC 792 1137 519 745 318 457 0 0 
Ta Ta - Tm 100 W/m2 130 W/m2 165 W/m2 200 W/m2 

0, ºC 0 0 0 0 0 0 0 0 
1, ºC 0 0 0 0 0 0 0 0 
3, ºC 443 637 0 0 0 0 0 0 

35 ºC 

5, ºC 672 964 420 603 0 0 0 0 
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Wstępne wyniki badań dotyczące prognozowania zawilŜenia powietrza 
w chodnikach podścianowych z odstawą urobku 

Streszczenie 
Korzystając z posiadanego zbioru kilkudziesięciu danych pomiarowych dotyczących warunków kli-

matycznych w chodnikach podścianowych z odstawą urobku oraz z metod statystycznych, opracowano 
empiryczne wzory pozwalające oszacować jednostkowy przyrost stopnia zawilŜenia powietrza w takich 
chodnikach. W rozwaŜaniach przyjęto, Ŝe przyrost ten zaleŜy od: wydobycia dobowego – mw (t/d), stru-
mienia masy powietrza płynącego wyrobiskiem – m (kg/s), długości chodnika – L (m), temperatury po-
wietrza świeŜego dopływającego do chodnika – td (ºC) oraz róŜnicy temperatur: pierwotnej skał i powie-
trza świeŜego – (tpg – td), ºC. Wymienione wzory pozwalają lepiej oszacować przyrost zawilŜenia powie-
trza, ale w dalszym ciągu charakteryzują się małą dokładnością, dlatego teŜ prace w tym zakresie są 
kontynuowane. 

Preliminary results concerning prognostication of humidity of air stream  
in longwall gates with haulage 

Abstract 
By taking advantage of the data in the existing roster containing several dozen items of measurement 

data concerning climatic conditions in longwall gates with haulage and also by employing known statisti-
cal methods, several empirical formulas were derived, enabling to assess unitary increase of air humidity 
along the said mine workings. It was assumed that the air humidity degree increase is in some relation to 
the daily output of a given longwall mw (t/d), mass of air flowing along the gate, m (kg/s), temperature  
of fresh air at the air inlet of the gate, length of the gate td (ºC), and the difference between virgin rocks 
temperature and temperature of fresh air (tpg – td) ºC. The proposed formulas enable to asses the humidity 
increase more reliably then the previous ones, but their accuracy is still far from satisfactory level, there-
fore further efforts are needed to improve the prognostication procedure. 

1. WSTĘP 

Na warunki klimatyczne w wyrobiskach górniczych, oprócz źródeł ciepła duŜy 
wpływ mają źródła wilgoci. W warunkach duŜej koncentracji wydobycia (rzędu  
5000 t/d i więcej) wilgoć pochodząca od górotworu jest dwa rzędy wielkości niŜsza od 
wilgoci pochodzącej od mokrego urobku i wody technologicznej. W takiej sytuacji 
wzory na przyrost stopnia zwilŜenia powietrza oparte na metodach deterministycz-
nych okazują się nieprzydatne. W pracy przedstawiono dotychczas stosowaną ocenę 
przyrostu zawilŜenia powietrza w metodach prognozowania warunków klimatycznych 
oraz wykorzystanie metod statystycznych do określenia przyrostu zawilŜenia powie-
trza w chodnikach podścianowych z odstawą urobku. 

2.  STOSOWANE W PROGNOZACH KLIMATYCZNYCH WARTO ŚCI 
SZACOWANEGO PRZYROSTU ZAWIL śENIA POWIETRZA 

W latach 80. ubiegłego wieku opracowano bazę danych pomiarowych dotyczą-
cych zmian zawilŜenia powietrza w wyrobiskach z opływowym prądem powietrza.  



POLSKI KONGRES GÓRNICZY   Sesja 6: Wentylacja i Klimatyzacja Kopalń 

 125 

Z danych tych wynikało, Ŝe wilgotność względna, w zaleŜności od rodzaju wyrobiska, 
zmienia się w granicach: 
• dla przekopów 0,65 ≤ φ ≤ 0,80, 
• dla chodników bez odstawy 0,75 ≤ φ ≤ 0,90, 
• dla chodników podścianowych z odstawą urobku 0,85 ≤ φ ≤ 0,95, 
• dla ścian eksploatacyjnych 0,90 ≤ φ ≤ 0,999. 

W związku z powyŜszym w metodach prognozowania warunków klimatycznych 
stosowanych pod koniec ubiegłego wieku przyjmowano empiryczne wartości jednost-
kowego przyrostu stopnia zawilŜenia powietrza ∆XL [3]: 
• dla przekopów ∆XL = 1,0·10–6 m–1, 
• dla chodników bez odstawy ∆XL = 2,0·10–6 m–1, 
• dla chodników podścianowych z odstawą urobku ∆X l = 3,5·10–6 m–1. 

Nowsze badania wykazały, Ŝe w chodnikach podścianowych jednostkowy przy-
rost stopnia zawilŜenia powietrza na ogół jest wyŜszy od dotychczas stosowanego  
w prognozach klimatycznych. Ponadto wartości zmierzone wykazują znaczny rozrzut 
w stosunku do wartości średniej (wartość maksymalna jest pięciokrotnie wyŜsza od 
wartości minimalnej). Korzystając z danych pomiarowych oraz metod statystyki ma-
tematycznej, postanowiono wartości tego przyrostu uściślić. 

3.  JEDNOSTKOWY PRZYROST ZAWIL śENIA POWIETRZA W CHODNIKACH 
PODŚCIANOWYCH Z ODSTAW Ą UROBKU 

W odniesieniu do ścian eksploatacyjnych, w 2002 roku, opracowano wzór empi-
ryczny, oparty o wyniki pomiarów wykonanych w 182 ścianach [1]. Wymieniony 
wzór pozwala prognozować stopień zawilŜenia powietrza w ścianach z dokładnością 
kilkunastu procent. 

W 2003 roku opracowano empiryczny wzór na przyrost stopnia zawilŜenia ∆X  
w chodnikach przyścianowych z odstawą urobku [2]. Wykorzystano tutaj wyniki po-
miarów wykonanych w 23 chodnikach podścianowych. Korzystając z metody naj-
mniejszych kwadratów [4, 5], uzyskano następujący wzór: 

  mLttmX pgw /)(104,6 595,045,0
0

9,07 ⋅−⋅⋅⋅=∆ −   (1) 

We wzorze powyŜszym zastosowano następujące oznaczenia: 
mw – masa transportowanego urobku, t/d; 
m  – strumień masy powietrza płynącego wyrobiskiem, kg/s; 
L  – długość wyrobiska, m; 
tpg  – temperatura pierwotna skał, °C; 
t0  – temperatura powietrza wpływającego do chodnika, °C. 

Weryfikacja wymienionego wzoru wykazała, Ŝe błąd, jaki popełniamy przy okre-
śleniu przyrostu stopnia zawilŜenia powietrza, wynosi około 27%. Wymieniony wzór 
uznano za mało reprezentatywny, poniewaŜ wykorzystana baza pomiarowa była  
bardzo skromna (23 wyrobiska). Zakres danych pomiarowych nie był zbyt szeroki:  
wydobycie dobowe od 430 do 1600 t/d, strumień masy powietrza od 4,53 do  
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22,77 kg/s, temperatura pierwotna skał od 26,5 do 41 °C, temperatura powietrza do-
pływającego od 20 do 27,2 °C, długość chodnika od 110 do 1320 m [2]. 

W 2006 roku kontynuowano prace związane z określeniem przyrostu zawilŜenia 
powietrza w chodnikach podścianowych z odstawą urobku. Dysponowano zbiorem 
pomiarowym dotyczącym 170 chodników. Po weryfikacji (m.in. odrzuceniu serii po-
miarowych, w których temperatura pierwotna skał była niŜsza od temperatury powie-
trza dopływającego) do obróbki statystycznej zakwalifikowano 102 wyrobiska. Zakres 
danych pomiarowych był szerszy aniŜeli danych wymienionych w pracy [2],  
a mianowicie: wydobycie dobowe od 110 do 9160 t/d, strumień masy powietrza  
od 4,93 do 39,24 kg/s, temperatura pierwotna skał od 26,4 do 41 °C, temperatura po-
wietrza dopływającego do chodnika od 20,0 do 28,0 °C, długość chodnika od 110 do 
1900 m. Rozrzut wartości jednostkowego przyrostu zawilŜenia powietrza wynikają-
cych z pomiarów był bardzo duŜy: od 1,87 do 10,34 ·10–6 m–1. 

Przyrost stopnia zawilŜenia w wyrobisku górniczym zaleŜy od wielu czynników 
(długość wyrobiska, intensywność przewietrzania wyrobiska, temperatura skał i po-
wietrza, masa transportowanego urobku, ciepło pochodzące od urządzeń energome-
chanicznych, wilgoć technologiczna). Przyjęto, Ŝe wilgoć technologiczna oraz moce 
zainstalowane urządzeń energomechanicznych są skorelowane z masą transportowa-
nego urobku, dlatego teŜ tych dwóch składników w dalszych rozwaŜaniach nie 
uwzględniono. Z kolei badano korelację jednostkowego przyrostu stopnia zawilŜenia 
powietrza – ∆X/L (tzn. przypadającego na jednostkę długości chodnika) pomiędzy: 
temperaturą powietrza dopływającego do chodnika – td, wielkością wydobycia – mw, 
długością chodnika – L, intensywnością przewietrzania chodnika – V. 

Współczynnik korelacji dla związku ∆X/L z temperaturą powietrza td wynosi  
r t = 0,24. Dla związku ∆X/L z wielkością wydobycia mw współczynnik ten wynosi  
rm = 0,19, dla związku ∆X/L z długością chodnika L rL = 0,55, zaś dla związku ∆X/L  
z ilością przepływającego powietrza V wynosi zaledwie rV = 0,07. Korzystając  
z metody najmniejszych kwadratów [4, 5], postanowiono szukać wzoru na przyrost 
stopnia zawilŜenia powietrza w postaci: 

 ( ) sl
dpg

kj
w

i
d mttLmtA

L

X ⋅−⋅⋅⋅⋅=⋅






 ∆ 610   (2) 

We wzorze (2) symbole: A, i, j, k, l, s są wielkościami nieznanymi, które naleŜy 
wyznaczyć. Wzór (2) moŜna zastosować do wszystkich 102 chodników podściano-
wych, o których mowa wyŜej. W ten sposób uzyskuje się 102 równania z sześcioma 
niewiadomymi. Korzystając z metody opisanej w pracy [2] otrzymuje się: 

 A = 92,1; i = –0,167; j = 0,122; k = –0,544; l = 0,288; s = –0,289 

MoŜna więc napisać: 
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Rozrzut wyników uzyskanych przy pomocy tego wzoru jest bardzo duŜy, bowiem 
błąd średni kwadratowy wynosi σ∆X = 4,154·10–6.m–1, podczas gdy wartość średnia 
(∆X/L)m = 5,010·10–6.m–1. 

W dalszej kolejności postanowiono odrzucić wyniki pomiarów dla chodników, 
dla których (∆X/L) wyznaczony na podstawie bezpośrednich pomiarów znacznie róŜni 
się od wartości uzyskanej za pomocą wzoru (2a). W ten sposób pozostało tylko 66 
chodników, przy czym zakres zmienności czynników interweniujących we wzorach 
(2) i (2a) nie uległ zmianie. Dla takiego zbioru danych uzyskano: 
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794,0355,0
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Korzystając z wzoru (2b) popełniamy błąd σ∆X = 1,862·10–6.m–1, przy czym war-
tość średnia (∆X/L)m = 5,319·10–6.m–1. 

W dalszych rozwaŜaniach badano błąd średni kwadratowy σ∆X róŜnych odmian 
empirycznego wzoru na jednostkowy przyrost stopnia zawilŜenia powietrza, przy 
czym brano pod uwagę mniej składników aniŜeli we wzorze (2b). Dla poszczególnych 
wzorów uzyskano następujące wartości błędu średniego kwadratowego: 

dla wzoru postaci:  
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dla wzoru postaci:  
44,0045,0485,0133,0

6 1142
10

dw tmLmL

X

⋅⋅⋅
=⋅







 ∆
 σ∆X = 2,191·10-6.m–1 

dla wzoru postaci:  
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 σ∆X = 1,811·10–6.m–1 

dla wzoru postaci:  
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 σ∆X = 1,767·10–6.m–1 

oraz dla wzoru postaci:  
499,0

6 27,99
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 ∆
 σ∆X = 2,194·10–6.m–1 

Z powyŜszego wynika, Ŝe błąd, jaki popełniamy korzystając z przedstawionych 
wzorów jest duŜy, bo wynosi od 33 do 41%. 

4. ZAKOŃCZENIE 

W niniejszym artykule przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczące przyrostu 
zawilŜenia powietrza w chodnikach podścianowych z odstawą urobku. Przedstawione 
empiryczne wzory pozwalają oszacować wymieniony przyrost zawilŜenia powietrza  
z dokładnością do 30–40%. Popełniany błąd jest zatem duŜy. Jest to jednak dokład-
niejsze oszacowanie aniŜeli dotychczas przyjmowanie wartości średniej równej  
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3,5·10–6.m–1
. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w badaniach uwzględniono tylko pięć czynni-

ków. Nie uwzględniono natomiast wilgotności względnej powietrza (która ma wpływ 
na zdolność wchłaniania wilgoci przez powietrze). Ponadto analizując wyniki pomia-
rów stwierdzono, Ŝe dla bardzo krótkich chodników (poniŜej 100 m) jednostkowy 
przyrost zawilŜenia powietrza jest wyraźnie większy. Sugeruje to dokonanie podziału 
bazy danych pomiarowych na klasy. W ramach niniejszej pracy wzoru na jednostko-
wy przyrost zawilŜenia powietrza poszukiwano w postaci iloczynu czynników mają-
cych, zdaniem autora, największy wpływ na wymieniony przyrost. Być moŜe lepsze 
przybliŜenie rzeczywistości dałby wzór w postaci wielomianu. Dlatego w bieŜącym 
roku badania są kontynuowane, przy czym baza pomiarowa jest duŜo większa. 
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Analiza warunków klimatycznych w wyrobiskach ścianowych polskich 
kopalń węgla kamiennego 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono analizę warunków klimatycznych, przeprowadzoną w kilkunastu wyrobi-

skach ścianowych polskich kopalń węgla kamiennego. Wyrobiska charakteryzowały się wysokim zagro-
Ŝeniem klimatycznym. Analizę oparto o róŜne wskaźniki mikroklimatu, między innymi: belgijską tempe-
raturę efektywną, francuską temperaturę zastępczą, temperaturę zastępczą klimatu, wskaźnik WBGT, 
amerykańską temperaturę efektywną oraz wskaźnik dyskomfortu cieplnego. Szczególną uwagę zwrócono 
na wskaźnik dyskomfortu cieplnego, który jest zaleŜny nie tylko od parametrów powietrza, ale równieŜ 
od parametrów dotyczących człowieka: charakteru pracy (wydatku energetycznego), rodzaju ubioru oraz 
stopnia aklimatyzacji. 

The analysis of climatic conditions in long-walls at polish coal-mines 

Abstract 
In article there are the analysis of climatic conditions. The analysis made in a few long-walls. The  

excavations were characterized by a high thermal hazard. Analysis was based on coefficient of microcli-
mate: Belgian effective temperature, French temperature, substitute temperature of climate, WBGT index, 
American effective temperature and thermal discomfort coefficient. Thermal discomfort coefficient  
depends of parameters of air, of character of work, of way of cloth and of acclimatization of man. 

1. POJĘCIE MIKROKLIMATU I KOMFORTU CIEPLNEGO 

Komfort cieplny pracowników ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo i wydaj-
ność pracy w kopalni. ZaleŜy on od wielu czynników, takich jak: parametry mikro-
klimatu, rodzaj i intensywność pracy, ubiór oraz aklimatyzacja pracowników. Warun-
ki komfortu cieplnego określają warunki pracy człowieka, w których pracownik  
odczuwa zadowolenie z parametrów cieplnych otoczenia. Bezpieczna jest równieŜ 
praca w warunkach dyskomfortu cieplnego wtedy, gdy nie zostaną przekroczone do-
puszczalne parametry fizjologiczne organizmu, takie jak: temperatura wewnętrzna 
(rektalna), częstotliwość uderzeń serca, ilość wydzielonego potu [1, 2, 3]. Środowiska 
pracy w zaleŜności od mikroklimatu dzielimy na środowiska gorące, ciepłe, umiarko-
wane, chłodne i zimne. PowaŜny problem i zagroŜenie dla zdrowia w kopalniach głę-
bokich, hutach oraz innych gorących działach przemysłu stanowi środowisko ciepłe  
i gorące. 

Do określenia mikroklimatu w danym środowisku stosuje się wartości podstawo-
wych parametrów powietrza i otoczenia oraz wskaźniki mikroklimatu, które uwzględ-
niają łączny wpływ kilku podstawowych parametrów powietrza [1, 3]. 

Do podstawowych parametrów powietrza i otoczenia mających wpływ na warun-
ki klimatyczne naleŜą: temperatura mierzona termometrem suchym, temperatura mie-
rzona termometrem wilgotnym, prędkość przepływu powietrza, ciśnienie powietrza, 
wilgotność względna powietrza, skład chemiczny powietrza, promieniowanie cieplne 
otoczenia. 
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Najbardziej znanymi wskaźnikami mikroklimatu są: natęŜenie chłodzenia powie-
trza K, temperatura efektywna amerykańska ET (oznaczana w Polsce przez ATE), 
temperatura efektywna belgijska BTE, temperatura zastępcza francuska tr (oznaczana 
takŜe jako TRF – temperatura francuska /resultate/), temperatura zastępcza klimatu tzk, 
wskaźnik WBGT, wskaźnik dyskomfortu cieplnego δ (oznaczany równieŜ jako WDC) 
[1]. 

Większość wymienionych w tym rozdziale wskaźników wyznacza się na podsta-
wie wzorów lub nomogramów z uwzględnieniem mierzonych podstawowych parame-
trów, jak temperatury powietrza (mierzone termometrem suchym i wilgotnym) oraz 
prędkości przepływu powietrza. 

2. METODYKA POMIARÓW  

W celu opracowania prawidłowej metodyki badań oraz w celu zaznajomienia się 
z rzeczywistym przebiegiem zmian warunków klimatycznych w wyrobiskach ściano-
wych, przed przystąpieniem do zasadniczych badań, przeprowadzono pomiary wstęp-
ne wraz z ich szczegółową analizą. Analiza wyników pomiarów pozwoliła na prawi-
dłowe ukierunkowanie badań w ich zasadniczej części. ZałoŜony cel pracy, wymuszał 
w sposób zasadniczy wybór metodyki badań, a w szczególności dobór stanowisk,  
w których powinny być wykonane badania. W trakcie kaŜdej serii pomiarowej mie-
rzono: ciśnienie barometryczne w wyrobiskach (wszystkie punkty pomiarowe) i na 
powierzchni, temperatury psychrometryczne, prędkości powietrza, przekroje po-
przeczne wyrobisk w punktach pomiarowych, natęŜenie chłodzenia. 

Ponadto szczegółowym pomiarom poddawano zainstalowane ścianowe chłodnice 
powietrza i lutniociągi doprowadzające chłodne powietrze do ściany. Za kaŜdym ra-
zem sporządzano dokładny inwentarz maszyn i urządzeń znajdujących się w ścianie,  
a w wybranych przypadkach dokonywano pomiarów pirometrem temperatury obudo-
wy kombajnu, przenośnika zgrzebłowego, urobku, calizny węglowej, obudowy ścia-
nowej zmechanizowanej, zrobów. Zapisywano równieŜ strumień masy wody zraszają-
cej caliznę węglową oraz jej temperaturę. Przedstawiona tutaj metodyka pomiarów 
pozwalała na uzyskanie bardzo duŜej liczby danych pomiarowych, dotyczących zmian 
parametrów powietrza w czasie jego przepływu przez wyrobisko ścianowe. Przepro-
wadzona dokumentacja pomiarów jest bardzo obszerna i dlatego nie została w całości 
dołączona do artykułu, a zawarto jedynie najwaŜniejsze wyniki pomiarów. 

3.  POMIARY KLIMATYCZNE W POLSKICH KOPALNIACH W ĘGLA 
KAMIENNEGO 

W celu ilustracji sposobu prowadzenia dokumentacji pokazano w postaci szkiców 
sytuacyjnych miejsca (rys. 3.1), w których prowadzono badania, a w tablicy pomiaro-
wej (tab. 3.1) umieszczono wyniki pomiarów. Przeprowadzone pomiary pozwoliły  
na przeanalizowanie procesów wymiany ciepła i wilgoci w wyrobiskach ścianowych. 
Następnie były one podstawą do analizy mikroklimatu oraz bezpieczeństwa termicz-
nego górników, które zawarto w rozdziale 4. 
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Rys. 3.1. Szkice sytuacyjne rejonów ścian, w których przeprowadzano pomiary 
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Tablica 3.1. Parametry powietrza w wyrobiskach ścianowych 
Wlot do ściany Wylot ze ściany Przyrosty parametrów powietrza 

ts tw ϕ x i ts tw ϕ x i ∆ts ∆tw ∆ϕ ∆x ∆i 
Lp. Ściana 

° C ° C % 
g pary/ 
kg p.s. kJ/kg ° C ° C % 

g pary/ 
kg p.s. kJ/kg ° C ° C % 

g pary/ 
kg p.s. kJ/kg 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- 

1 21,0 19,8 89,5 13,5 55,3 24,8 24,2 95,1 18,2 71,2 3,8 4,4 5,6 4,7 15,9 

2 23,8 22,4 88,6 15,9 64,3 26,6 26,0 95,3 20,3 78,5 2,8 3,6 6,7 4,4 14,2 

3 27,0 25,4 87,9 19,1 75,9 28,6 28,2 97,0 23,3 88,3 1,6 2,8 9,1 4,2 12,4 

4 

A 

27,6 26,0 88,0 19,9 78,4 29,0 28,6 97,0 23,9 90,2 1,4 2,6 9,0 4,0 11,8 

5 22,0 21,4 94,8 15,2 60,8 31,8 30,0 87,6 25,4 97,0 9,8 8,6 -7,2 10,2 36,2 

6 25,4 24,8 95,2 18,9 73,6 32,0 31,0 93,0 27,4 102,2 6,6 6,2 -2,2 8,5 28,6 

7 25,4 24,2 90,5 17,9 71,1 31,4 30,6 94,3 26,8 100,1 6,0 6,4 3,8 8,9 29,0 

8 

B 

27,8 26,2 92,4 20,9 81,1 32,4 32,0 97,2 29,3 107,7 4,6 5,8 4,8 8,4 26,6 

9 23,8 21,8 83,9 15,0 62,1 29,4 26,4 78,9 19,8 80,1 5,6 4,6 -5,0 4,8 18,0 

10 
C 

24,4 22,2 82,6 15,3 63,5 29,6 26,8 80,3 20,4 81,8 5,2 4,6 -2,3 5,1 18,3 

11 25,4 24,8 95,2 18,9 73,6 30,0 29,4 95,6 25,0 94,1 4,6 4,6 0,4 6,1 20,5 

12 26,0 24,4 87,6 17,9 71,9 29,4 28,8 95,6 24,1 91,2 3,4 4,4 8,0 6,2 19,3 

13 

D 

28,4 26,8 88,2 20,9 81,9 30,8 30,0 94,3 25,8 97,1 2,4 3,2 6,1 4,9 15,2 

14 27,8 26,6 91,0 20,8 81,1 28,6 28,4 98,5 23,7 89,3 0,8 1,8 7,5 2,9 8,2 

15 
E 

24,4 23,0 88,7 16,5 66,5 26,0 25,2 93,7 19,2 75,2 1,6 2,2 5,0 2,7 8,7 

16 20,8 17,8 74,5 11,0 48,9 23,2 22,4 93,3 16,1 64,3 2,4 4,6 18,8 5,1 15,4 

17 
F 

21,0 19,0 82,8 12,4 52,7 25,4 24,0 89,0 17,6 70,3 4,4 5,0 6,2 5,2 17,6 

 
 

 

18 25,2 23,6 87,4 17,1 68,8 26,8 26,2 95,3 20,6 79,4 1,6 2,6 7,9 3,5 10,6 

19 27,6 26,6 92,4 20,9 81,1 28,6 28,2 97,0 23,3 88,3 1,0 1,6 4,6 2,4 7,2 

20 22,4 20,8 86,6 14,2 58,6 24,2 23,6 95,1 17,5 68,8 1,8 2,8 8,5 3,3 10,2 

21 

G 

22,2 19,6 78,5 12,7 54,6 24,6 23,4 90,3 17,0 68,0 2,4 3,8 11,8 4,3 13,4 

22 26,4 23,0 74,7 15,6 66,4 30,2 29,2 92,8 24,5 93,1 3,8 6,2 18,1 8,9 26,7 

23 27,6 24,0 74,0 16,6 70,2 31,6 30,0 88,9 25,5 97,0 4,0 6,0 14,9 8,9 26,8 

24 

H 

27,0 25,4 87,9 19,1 75,9 32,2 30,6 89,0 26,4 100,1 5,2 5,2 1,1 7,3 24,2 

25 23,4 21,8 86,9 15,2 62,1 29,4 28,0 89,8 22,6 87,3 6,0 6,2 2,9 7,4 25,2 

26 25,2 23,0 82,9 16,1 66,5 29,8 28,8 92,7 23,9 91,1 4,6 5,8 9,8 7,8 24,6 

27 25,2 23,8 88,9 17,4 69,6 32,2 29,4 81,2 24,0 93,9 7,0 5,6 -7,7 6,6 24,3 

28 

J 

20,6 18,4 80,9 11,9 50,8 26,2 24,4 86,2 17,9 71,9 5,6 6,0 5,3 6,0 21,1 

29 26,4 25,2 90,7 19,1 75,1 29,6 29,0 95,6 24,4 92,1 3,2 3,8 4,9 5,3 17,0 

30 
K 

26,0 24,6 89,1 18,3 72,7 29,2 28,4 94,1 23,4 89,2 3,2 3,8 5,0 5,1 16,5 

31 29,0 25,6 76,0 18,6 76,6 29,2 26,8 82,8 20,5 81,8 0,2 1,2 6,8 1,9 5,2 

32 25,6 22,0 72,9 14,5 62,7 27,0 23,0 71,0 15,4 66,3 1,4 1,0 -1,9 0,9 3,6 

33 

L 

24,6 21,6 76,7 14,4 61,3 26,0 22,6 74,5 15,2 64,9 1,4 1,0 -2,2 0,8 3,6 

34 27,2 24,8 82,1 18,1 73,4 30,0 28,0 85,8 22,3 87,3 2,8 3,2 3,7 4,2 13,9 

35 28,4 26,4 85,4 20,2 80,1 30,4 28,8 88,7 23,7 91,1 2,0 2,4 3,3 3,5 11,0 

36 

M 

28,4 25,8 81,2 19,2 77,5 30,2 28,4 87,2 23,0 89,2 1,8 2,6 6,0 3,8 11,7 

37 27,8 23,6 70,1 15,9 68,6 29,8 28,2 88,5 22,8 88,2 2,0 4,6 18,4 6,9 19,6 

38 28,2 24,0 70,4 16,4 70,1 29,6 28,4 91,3 23,3 89,2 1,4 4,4 20,9 6,9 19,1 

39 

N 

28,2 25,6 81,1 18,9 76,7 31,8 29,6 85,0 24,6 94,9 3,6 4,0 3,9 5,7 18,2 
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40 27,2 24,2 77,9 17,1 71,0 31,0 29,2 87,4 24,2 93,0 3,8 5,0 9,5 7,1 22,0 

41 28,2 26,0 83,9 19,6 78,4 31,6 30,2 90,2 25,9 98,0 3,4 4,2 6,3 6,3 19,6 

42 

P 

29,8 28,4 89,9 23,2 89,2 32,0 30,6 90,3 26,5 100,1 2,2 2,2 0,4 3,3 10,9 

43 25,0 22,0 76,9 14,8 62,7 28,2 26,4 86,7 20,3 80,1 3,2 4,4 9,8 5,5 17,4 

44 
R 

25,4 22,0 74,2 14,6 62,7 28,6 26,2 82,6 19,8 79,2 3,2 4,2 8,4 5,2 16,5 

45 23,2 20,0 74,0 12,1 54,2 27,0 25,6 89,2 18,5 74,4 3,8 5,6 15,2 6,4 20,2 

46 24,6 21,2 73,4 13,1 58,1 28,4 26,8 88,1 19,9 79,3 3,8 5,6 14,7 6,8 21,2 

47 25,2 23,4 85,7 15,9 65,9 29,0 27,6 89,7 20,1 82,8 3,8 4,4 4,0 4,2 16,9 

48 

S 

25,0 23,0 84,1 15,4 64,4 28,8 27,4 89,6 20,7 81,9 3,8 4,4 5,5 5,3 17,5 

49 25,2 23,8 88,8 16,5 67,4 32,2 29,4 81,0 22,8 90,9 7,0 5,6 -7,8 6,3 23,5 

50 23,0 22,0 91,5 14,9 61,0 30,4 29,4 92,8 23,6 91,0 7,4 7,4 1,3 8,7 30,0 

51 25,2 24,0 90,4 16,8 68,2 30,2 29,0 91,3 23,0 89,1 5,0 5,0 0,9 6,2 20,9 

52 

T 

24,4 22,6 85,4 15,1 63,0 30,0 29,2 94,1 23,4 90,1 5,6 6,6 8,7 8,3 27,1 

53 24,8 23,4 88,7 16,1 65,9 31,2 28,2 79,3 21,1 85,3 6,4 4,8 -9,4 5,0 19,4 

54 24,2 22,8 88,5 15,5 63,8 30,8 28,0 80,5 20,9 84,4 6,6 5,2 -8,0 5,4 20,6 

55 25,0 23,4 87,2 16,0 65,9 32,2 28,8 77,2 21,7 88,0 7,2 5,4 -10,0 5,7 22,1 

56 

U 

24,4 22,8 87,0 15,4 63,8 31,0 28,4 81,9 21,5 86,2 6,6 5,6 -5,1 6,1 22,4 

57 24,2 22,6 86,9 15,2 63,0 29,0 27,4 88,2 20,6 81,9 4,8 4,8 1,3 5,4 18,9 

58 25,0 23,0 84,1 15,4 64,4 29,6 27,6 85,5 20,7 82,7 4,6 4,6 1,4 5,3 18,3 

59 24,8 23,0 85,6 15,5 64,5 29,2 27,4 86,8 20,6 81,9 4,4 4,4 1,2 5,1 17,4 

60 

W 

25,2 23,6 87,2 16,2 67,7 29,8 27,6 84,2 20,6 82,7 4,6 4,0 -3,0 4,4 15,0 

 
 

 

Temperatura powietrza 
Wartości temperatur mierzonych termometrem suchym i wilgotnym na wlocie do 

wyrobiska ścianowego uzaleŜnione były od bardzo wielu czynników i podlegały bar-
dzo duŜym wahaniom, nawet w tym samym wyrobisku. Do tych czynników moŜna 
zaliczyć schładzanie powietrza w wyrobiskach doprowadzających świeŜe powietrze 
do ściany, wielkość strumienia objętości powietrza, ilość transportowanego urobku, 
porę roku (temperatura powietrza w szybie i na podszybiu zaleŜna jest od zmian tem-
peratury na powierzchni), ilość i rodzaj zainstalowanych maszyn i urządzeń energe-
tycznych w rejonie oraz inne. Temperatura mierzona na termometrze suchym, na wlo-
cie do ściany, wahała się od 19,8 do 29,8 °C, zaś mierzona na termometrze wilgotnym 
od 17,6 do 28,4 °C. Istotniejsze znaczenie mają natomiast zmiany tych parametrów 
między wlotem a wylotem ze ściany. Większym zmianom ulegała temperatura mie-
rzona termometrem wilgotnym (głównie ze względu na wzrost wilgotności właści-
wej), z tym Ŝe im niŜsza była temperatura na wlocie, tym przyrosty były wyŜsze. 
Średnie zmiany temperatury mierzonej termometrem suchym wynosiły 3,6 °C, ter-
mometrem wilgotnym 4,3 °C. W wielu przypadkach, pomimo stosowanej klimatyzacji 
w samym froncie górniczym (za pomocą lutniociągów ze schłodzonym powietrzem 
oraz ścianowych chłodnic powietrza), temperatura 28 °C została przekroczona. 

Wilgotność względna powietrza 
Wilgotność względna powietrza w badanych wyrobiskach była w większości 

przypadków wysoka. Jej wartości zmieniały się w zakresie od 70 do 95% na wlocie do 
ściany i od 71 do 98,5% na wylocie ze ściany. Najczęściej obserwowano wzrost tego 
parametru powietrza na wylocie ze ściany (nawet o 20%), ale równieŜ spadek. Wyso-
ka wartość wilgotności względnej miała głównie zły wpływ na pracującą załogę  
w wyrobisku ścianowym. 
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Wilgotność właściwa powietrza 
Bardzo waŜnym parametrem powietrza, ze względu na wymianę ciepła i wilgoci 

we froncie górniczym, jest wilgotność właściwa. Jej wartości na wlocie do ściany 
wynosiły od 11 do 23,2 g pary na kg powietrza suchego, a na wylocie ze ściany od 
15,2 do 29,3 g pary na kg powietrza suchego. W kaŜdym przypadku zaobserwowano 
wzrost tego parametru pomiędzy wlotem a wylotem od 0,8 do 10,2 g/kg, średnio  
o 5,5 g/kg. Wzrost tego parametru był związany z intensywną wymianą wilgoci  
w wyrobisku ścianowym. Im większa zmiana tego parametru powietrza, tym więk-
szym zmianom ulegały pozostałe parametry powietrza, głównie temperatury mierzone 
termometrem suchym i wilgotnym oraz entalpia właściwa. 

Entalpia właściwa powietrza 
Zmiana entalpii właściwej, obok wilgotności właściwej, mówi nam o intensywności 

wymiany ciepła i wilgoci w ścianie. Jej wartości na wlocie do ściany wahały się w gra-
nicach od 48,4 do 89,2 kJ/kg, a na wylocie ze ściany od 64,3 do 107,7 kJ/kg. Zmiany tej 
funkcji stanu pomiędzy wlotem a wylotem wynosiły od 3,6 do 36,2 kJ/kg, co było 
głównie związane z parametrami początkowymi powietrza, wielkością strumienia obję-
tości powietrza, koncentracją wydobycia, mocą zainstalowanych urządzeń w ścianie  
i wymianą ciepła i wilgoci z górotworem i zrobami. Na uwagę zasługuje fakt, iŜ w 
większości przebadanych wyrobisk udział entalpii powietrza suchego w entalpii powie-
trza wilgotnego na wlocie do ściany wynosił średnio 40%, a na wylocie 36%. 

4. ANALIZA POMIARÓW  

W rozdziale tym przeprowadzono analizę mikroklimatu wykonaną dla wyrobisk 
ścianowych (w artykule zamieszczono jako przykład dane dla wyrobiska A – tabela 
4.1). Wyznaczono wskaźniki mikroklimatu. Na wykresach zamieszczono zmiany pa-
rametrów powietrza oraz wskaźników mikroklimatu dla wyrobisk ścianowych (rys. 
4.1–4.19). 

Analiza wskaźników mikroklimatu na wlocie do wyrobisk ścianowych 
Z przytoczonych wykresów wynika, Ŝe na wlocie do wyrobisk ścianowych: 

• natęŜenie chłodzenia powietrza wilgotnego wahało się od 12 do 28,5 katastopni 
wilgotnych, 

• temperatura zastępcza francuska zmieniała się w zakresie od 16 do 26,8 °C, 
• temperatura zastępcza klimatu przyjmowała wartości od 16,2 do 27,0 °C, 
• amerykańska temperatura efektywna ATE(clo=0,5) wynosiła od 7,8 do 24,8 °C,  

a ATE(clo=1,0) – od 13,8 do 26,8 °C, 
• wskaźnik WBGT osiągał wartości od 18,8 do 28,9 °C, 
• dla ludzi niezaaklimatyzowanych o oporze cieplnym odzieŜy 1,0 clo niebezpiecz-

ne warunki klimatyczne określone przez wskaźnik δ wystąpiły w 5 przypadkach 
dla pracy umiarkowanej oraz kilkunastu przypadkach dla pracy cięŜkiej, 

• dla ludzi zaaklimatyzowanych o oporze cieplnym odzieŜy 1,0 clo niebezpieczne 
warunki klimatyczne określone przez wskaźnik δ wystąpiły tylko w 1 przypadku 
dla pracy umiarkowanej oraz w 5 przypadkach dla pracy cięŜkiej, 

• wszystkie miejsca z niebezpiecznymi warunkami klimatycznymi zostały wyróŜ-
nione w tabelach. 
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Tabela 4.1. Wskaźniki mikroklimatu wyznaczone dla ściany A (1–4 wlot, 5–8 wylot ze ściany) 
Pomiar 1 2 3 4 5 6 7 8 

ts, °C 21,0 23,8 27,0 27,6 24,8 26,6 28,6 29,0 
tw, °C 19,8 22,4 25,4 26,0 24,2 26,0 28,2 28,6 
,% 89,5 88,6 87,9 88,0 95,1 95,3 97,0 97,0 

Parametry powietrza 

w, m/s 2,8 2,9 2,9 3,0 2,8 2,9 2,9 3,0 

NatęŜenie chłodzenia powietrza wilgotnego 
Kw, katastop-
nie wilgotne 

27,6 23,5 18,5 17,7 20,3 17,5 13,8 13,3 

Temperatura francuska TFR, °C 17,4 19,9 23,0 23,5 21,6 23,3 25,4 25,7 
Temperatura zastępcza klimatu tzk, °C 17,5 20,1 23,1 23,6 21,6 23,3 25,5 25,8 
Amerykańska temperatura efektywna (dla clo = 0,5) ATE(clo=0,5), °C 9,0 13,3 18,6 19,4 15,3 18,2 21,6 22,1 
Amerykańska temperatura efektywna (dla clo = 1,0) ATE(clo=1,0), °C 14,7 18,2 22,3 22,9 19,7 22,0 24,6 25,0 

Wskaźnik WBGTp WBGTp, °C 20,2 22,9 25,9 26,5 24,4 26,2 28,3 28,7 
M=65 W/m2 –2,12 –1,54 –0,84 –0,73 –1,43 –1,02 –0,54 –0,47 
M=100 W/m2 –1,55 –1,01 –0,35 –0,25 –0,83 –0,47 –0,03 0,04 
M=165 W/m2 –0,65 –0,24 0,25 0,32 –0,08 0,19 0,51 0,56 

Rcl = 0,5 clo = 
0,076 m2·K/W 

M=230 W/m2 –0,08 0,24 0,62 0,68 0,37 0,59 0,84 0,88 
M=65 W/m2 –0,66 –0,28 0,16 0,23 –0,11 0,14 0,42 0,47 
M=100 W/m2 –0,14 0,18 0,56 0,62 0,32 0,53 0,78 0,82 
M=165 W/m2 0,44 0,65 0,90 0,94 0,74 0,88 1,04 1,06 

A = 0 

Rcl = 1,0 = 
0,155 m2·K/W 

M=230 W/m2 0,70 0,87 1,06 1,09 0,94 1,05 1,17 1,19 
M=65 W/m2 –1,85 –1,34 –0,73 –0,63 –1,23 –0,88 –0,46 –0,39 
M=100 W/m2 –1,36 –0,88 –0,30 –0,21 –0,72 –0,40 –0,01 0,05 
M=165 W/m2 –0,52 –0,18 0,23 0,29 –0,04 0,18 0,45 0,49 

Rcl = 0,5clo = 
0,076 m2·K/W 

M=230 W/m2 –0,04 0,22 0,53 0,58 0,33 0,50 0,70 0,73 
M=65 W/m2 –0,59 –0,25 0,15 0,21 –0,10 0,12 0,38 0,42 
M=100 W/m2 –0,12 0,17 0,51 0,57 0,30 0,49 0,71 0,75 
M=165 W/m2 0,39 0,58 0,80 0,84 0,66 0,78 0,93 0,95 

W
sk
aź
ni
k 
dy
sk
om

fo
rtu

 c
ie
pl
ne
go
 „δ

” 

A = 1 

Rcl = 1,0 clo = 
0,155 m2·K/W 

M=230 W/m2 0,61 0,76 0,93 0,96 0,82 0,92 1,03 1,04 

 
Rys. 4.1. Temperatury termometrów suchego i wilgotnego na wlocie do wyrobisk ścianowych 
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Rys. 4.2. Temperatura termometru suchego i natęŜenie chłodzenia powietrza wilgotnego na wlocie  

do wyrobisk ścianowych 
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Rys. 4.3. Temperatura termometru suchego i amerykańska temperatura efektywna (wyznaczona dla 

oporów cieplnych odzieŜy 0,5 clo oraz 1,0 clo) na wlocie do wyrobisk ścianowych 
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Rys. 4.4. Temperatura termometru suchego i wskaźnik WBGTp wyznaczone na wlocie  

do wyrobisk ścianowych 
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Rys. 4.5. Temperatura termometru suchego i wskaźnik δ wyznaczone na wlocie do wyrobisk ścianowych 
dla ludzi niezaaklimatyzowanych, o oporze cieplnym odzieŜy 0,5 clo i zmiennym wydatku energetycznym 
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Rys. 4.6. Temperatura termometru suchego i wskaźnik δ wyznaczone na wlocie do wyrobisk ścianowych 
dla ludzi niezaaklimatyzowanych, o oporze cieplnym odzieŜy 1,0 clo i zmiennym wydatku energetycznym 

 
Rys. 4.7. Temperatura termometru suchego i wskaźnik δ wyznaczone na wlocie do wyrobisk ścianowych 
dla ludzi zaaklimatyzowanych, o oporze cieplnym odzieŜy 0,5 clo i zmiennym wydatku energetycznym 
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Rys. 4.8. Temperatura termometru suchego i wskaźnik δ wyznaczone na wlocie do wyrobisk ścianowych 
dla ludzi zaaklimatyzowanych, o oporze cieplnym odzieŜy 1,0 clo i zmiennym wydatku energetycznym 
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Rys. 4.9. Temperatury termometrów suchego i wilgotnego na wylocie z wyrobisk ścianowych 
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Rys. 4.10. Temperatura termometru suchego i wilgotność względna powietrza na wylocie  

z wyrobisk ścianowych 

 
Rys. 4.11. Temperatura termometru suchego i natęŜenie chłodzenia powietrza wilgotnego na wylocie  
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Rys. 4.12. Temperatura termometru suchego i temperatura zastępcza klimatu wyznaczone na wylocie  

z wyrobisk ścianowych 
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Rys. 4.13. Temperatura termometru suchego i temperatura zastępcza francuska wyznaczone na wylocie 

ze ścian 
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Rys. 4.14. Temperatura termometru suchego i wskaźnik WBGTp wyznaczone na wylocie  

z wyrobisk ścianowych 
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Rys. 4.15. Temperatura termometru suchego i amerykańska temperatura efektywna (wyznaczona dla 

oporów cieplnych odzieŜy 0,5 clo oraz 1,0 clo) na wylocie ze ścian 
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Rys. 4.16. Temperatura termometru suchego i wskaźnik δ wyznaczone na wylocie z wyrobisk 
ścianowych dla ludzi niezaaklimatyzowanych, o oporze cieplnym odzieŜy 0,5 clo i zmiennym wydatku 
energetycznym 
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Rys. 4.17. Temperatura termometru suchego i wskaźnik δ wyznaczone na wylocie z wyrobisk 
ścianowych dla ludzi niezaaklimatyzowanych, o oporze cieplnym odzieŜy 1,0 clo i zmiennym wydatku 
energetycznym 
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Rys. 4.18. Temperatura termometru suchego i wskaźnik δ wyznaczone na wylocie z wyrobisk 
ścianowych dla ludzi zaaklimatyzowanych, o oporze cieplnym odzieŜy 0,5 clo i zmiennym wydatku 
energetycznym 
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Rys. 4.19. Temperatura termometru suchego i wskaźnik δ wyznaczone na wylocie z wyrobisk 
ścianowych dla ludzi zaaklimatyzowanych, o oporze cieplnym odzieŜy 1,0 clo i zmiennym wydatku 
energetycznym 
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Analiza wskaźników mikroklimatu na wylocie z wyrobisk ścianowych 
Z przytoczonych wykresów wynika, Ŝe na wylocie z wyrobisk ścianowych: 

• natęŜenie chłodzenia powietrza wahało się od 7,4 do 24,6 katastopni wilgotnych, 
• temperatura zastępcza francuska zmieniała się w zakresie od 20,2 do 29,2 °C, 
• temperatura zastępcza klimatu przyjmowała wartości od 20,5 do 29,4°C, 
• amerykańska temperatura efektywna ATE(clo=0,5) wynosiła od 14,0 do 28,8 °C,  

a ATE(clo=1,0) – od 18,4 do 30,2 °C, 
• wskaźnik WBGT osiągał wartości od 22,8 do 32,2 °C, 
• dla ludzi niezaaklimatyzowanych niebezpieczne warunki klimatyczne określone 

przez wskaźnik δ wystąpiły: dla oporu cieplnego odzieŜy 0,5 clo w 6 przypadkach 
dla pracy umiarkowanej oraz w połowie przypadków dla pracy cięŜkiej; dla  
1,0 clo w większości przypadków dla pracy umiarkowanej i cięŜkiej oraz w kilku-
nastu przypadkach dla pracy lekkiej, 

• dla ludzi zaaklimatyzowanych niebezpieczne warunki klimatyczne określone 
przez wskaźnik δ wystąpiły: dla oporu cieplnego odzieŜy 0,5 clo tylko w kilku 
przypadkach dla pracy cięŜkiej; dla 1,0 clo w połowie przypadków dla pracy 
umiarkowanej, w większości dla cięŜkiej oraz w kilku przypadkach dla pracy  
lekkiej. 
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Analiza i ocena wpływu klimatyzacji jedno- i wielostopniowej 
na bezpieczeństwo termiczne górników 

Streszczenie 
Problem bezpieczeństwa pracy w środowiskach ciepłych i gorących, do jakich zalicza się między in-

nymi przodki i wyrobiska w kopalniach głębokich, jest zagadnieniem niezmiernie waŜnym. Wystąpiły juŜ 
w polskich kopalniach tragiczne w skutkach wypadki udaru cieplnego u górników i ratowników górni-
czych. Celem pracy była analiza bezpieczeństwa klimatycznego pracowników, oparta o wskaźnik dys-
komfortu cieplnego δ na przykładzie ścian 24 i 27C w KWK „Jas-Mos”, w których zastosowano klimaty-
zację jedno- i wielostopniową. PoniŜsza praca jest kompilacją i próbą podsumowania kilkuletnich badań 
autora nad problemem bezpieczeństwa termicznego górników. Wskazuje na wymierne korzyści wynika-
jące z przejścia z klimatyzacji jedno- na wielostopniową. Ukazuje zalety klimatyzacji wielostopniowej  
i jej wpływu na poprawę warunków klimatycznych w ścianach o duŜej koncentracji wydobycia. Skupiono 
się w niej na problemie zapewnienia bezpieczeństwa termicznego pracowników, a jako nowość wprowa-
dzono wskaźnik mikroklimatu – temperaturę zastępczą śląską. 

The analysis and estimate of influence of one- and multistage air-conditioning  
on thermal safety of miners 

Abstract 
The problem of works safety in warm and hot environments (in the foreheads and excavations of deep 

mines) is very important. They appeared already in Polish mines tragic in effects accidents of the heat 
stroke at miners and mining lifeguards. The aim of work was analysis of the climatic safety of workers. 
The analysis based on thermal discomfort coefficient. The measurements in long-walls 24 and 27C were 
carried out. This paper is summary many years of work on problem of thermal safety of miners.  
It is pointing at resulting notable benefits from the passage from the one- stage of air-conditioning to 
multistage. It is portraying advantages of the multistage air-conditioning and its influence on the im-
provement of climatic conditions in long-walls about the great concentration of the output. Did they 
concentrate on the problem of providing with the thermal safety of workers in it and as the novelty  
a coefficient of microclimate – the Silesian substitute temperature. 

1. WSTĘP 

Problem bezpieczeństwa pracy w środowiskach ciepłych i gorących, do jakich za-
licza się między innymi przodki i wyrobiska w kopalniach głębokich, jest zagadnie-
niem niezmiernie waŜnym. Wystąpiły juŜ w polskich kopalniach tragiczne w skutkach 
wypadki udaru cieplnego u górników i ratowników górniczych. Występują zdarzenia 
złego samopoczucia lub osłabienia wskutek stresu cieplnego. Aktualne normy klima-
tyczne obowiązujące w polskich kopalniach nie są bezpieczne dla środowisk o wyso-
kiej wilgotności względnej powietrza oraz małej prędkości jego przepływu. Celem 
pracy była analiza bezpieczeństwa klimatycznego pracowników, oparta o wskaźnik 
dyskomfortu cieplnego δ na przykładzie ścian 24 i 27C w KWK „Jas-Mos”, w których 
zastosowano klimatyzację jedno- i wielostopniową. 

W przemyśle wydobywczym wzrastająca koncentracja wydobycia i głębokość 
eksploatacji prowadzą do narastania zagroŜeń, a wśród nich zagroŜenia cieplnego  
[1, 2, 3]. Wraz ze wzrostem głębokości zmianie ulega temperatura pierwotna górotwo-
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ru, temperatura powietrza, wilgotność powietrza, ciśnienie powietrza oraz promienio-
wanie cieplne, co ma decydujący wpływ na panujące warunki klimatyczne. Zadaniem 
kaŜdej kopalni (słuŜb wentylacyjnych i bhp) jest zapewnienie prawidłowych warun-
ków klimatycznych we wszystkich miejscach pracy. 

Wskaźnik dyskomfortu cieplnego δ, który był podstawą niniejszego opracowania, 
obejmuje badania Fangera dotyczące komfortu cieplnego (równanie komfortu ciepl-
nego Fangera) oraz graniczną bezpieczną dla zdrowia temperaturę wewnętrzną orga-
nizmu równą 38 °C, uwzględnioną na podstawie zaleceń normy ISO-7243-1982  
(PN-85/N-08011) poprzez przyjęcie wartości odniesienia wskaźnika WBGT. Wskaź-
nik dyskomfortu cieplnego jest więc prostym narzędziem, pozwalającym liczbowo 
dokonać oceny warunków klimatycznych w odniesieniu do pracującego człowieka. 
JeŜeli δ = 0 w danym środowisku istnieje komfort cieplny, gdy δ = 1 środowisko  
stanowi termiczną granicę bezpieczeństwa dla pracy człowieka. Problem oceny  
warunków klimatycznych, w oparciu o wskaźnik dyskomfortu cieplnego, jest nowo-
ścią w świecie i znajduje coraz większe zastosowanie w róŜnych dziedzinach przemy-
słu, gdzie mamy do czynienia ze środowiskami gorącymi. Część badań wykorzystana 
w pracy wykonana była w ramach grantu MNiSW nr 4 T12A 049 30. 

2. ŚCIANA 24 

Przewidywana do eksploatacji partia W3 pokładu 502/1 została udostępniona 
przekopem oddziałowym północnym poz. –600 oraz przekopem wschodnim równole-
głym poz. –400 [4]. Ściana 24 zlokalizowana jest pomiędzy pochylnią taśmową 24  
i pochylnią wentylacyjną 24 (rys. 2.1). Nachylenie pokładu wynosi średnio 10°.  
Pokład 502/1 zbudowany jest zasadniczo z jednej warstwy węgla o grubości od 2,2 do  
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Rys. 2.1. Schemat rejonu wentylacyjnego ściany 24 
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2,8 m. W rejonie zastosowano maszyny klimatyzacyjne typu DV-290 o mocy chłodzą-
cej 290 kW oraz DV-350 o mocy chłodzącej 350 kW. NatęŜenie przepływu powietrza 
przez chłodnice wahało się od 5,83 m3/s (dla DV-290) do 10,83 m3/s (dla DV-350),  
a całkowity wydatek powietrza płynący w pochylni taśmowej był rzędu 23,33–25 m3/s. 
Ponadto zainstalowano osiem chłodnic powietrza SPK-35 o mocy chłodzącej 34 kW 
kaŜda, które zostały rozmieszczone wzdłuŜ frontu górniczego. Chłodnice SPK-35 zasi-
lane były zimną wodą z agregatu KM-290, umieszczonego w pochylni wentylacyjnej. 

3. ŚCIANA 27C 

Przewidywana do eksploatacji partia C3 pokładu 417 została udostępniona wy-
tyczną północną poz. –600 [4]. Ściana 27C zlokalizowana jest pomiędzy chodnikiem 
podścianowym 27c, pochylnią taśmową C3 oraz chodnikiem nadścianowym 27c (rys. 
3.1). Nachylenie pokładu wynosi średnio 12°. Pokład 417 zbudowany jest zasadniczo 
z jednej warstwy węgla o grubości od 3,0 do 3,6 m. W rejonie zastosowano maszyny 
klimatyzacyjne typu DV-290 o mocy chłodzącej 290 kW oraz DV-350 o mocy chło-
dzącej 350 kW. NatęŜenie przepływu powietrza przez chłodnice wahało się od  
6,5 m3/s (dla DV-290) do 10,9 m3/s (dla DV-350), a całkowity wydatek powietrza 
płynący w pochylni taśmowej był rzędu 12,7 m3/s. 

4.  METODYKA BADA Ń ORAZ POMIARY WENTYLACYJNE I KLIMATYCZNE  
W REJONIE ŚCIAN 24 I 27C 

W celu opracowania prawidłowej metodyki badań oraz w celu zaznajomienia się 
z rzeczywistym przebiegiem zmian warunków klimatycznych w wyrobisku ściano-
wym, przed przystąpieniem do zasadniczych badań, przeprowadzono pomiary wstęp-
ne wraz z ich szczegółową analizą. Analiza wyników pomiarów pozwoliła na prawi-
dłowe ukierunkowanie badań w ich zasadniczej części. ZałoŜony cel pracy, wymusza 
w sposób zasadniczy wybór metodyki badań, a w szczególności dobór stanowisk,  
w których powinny być wykonane badania. Pomiary wykonywano w wyrobiskach 
ścianowych o duŜym zagroŜeniu klimatycznym, przewietrzanych systemem „U” (naj-
częściej spotykanym w polskich kopalniach węgla kamiennego). Kompleks pomiarów 
wykonanych jednorazowo w wyrobisku ścianowym nazwano serią pomiarową.  
Wykonano ponad 50 serii pomiarowych (łącznie dla dwóch ścian w okresie około 12 
miesięcy). Na danym stanowisku dokonywano pomiarów wielokrotnie. Pomiary prze-
prowadzano systematycznie, w miarę postępu ściany, średnio co 10–20 m. Przepro-
wadzone pomiary wstępne oraz szczegółowa inwentaryzacja maszyn i urządzeń, po-
zwoliły ustalić podstawowy sposób prowadzenia badań w wyrobisku ścianowym. 
Dotyczy to zarówno rozmieszczenia punktów, w których dokonywano pomiarów, jak 
równieŜ parametrów, jakie były mierzone w tych punktach. Rozmieszczenie punktów 
pomiarowych w wyrobisku eksploatacyjnym wynika z przyjętego jego podziału na 
strefy oraz usytuowania w nim stanowisk roboczych. W trakcie kaŜdej serii pomiaro-
wej mierzono: ciśnienie barometryczne w wyrobisku i na powierzchni przy pomocy 
baroluxu, temperatury w wyrobisku termometrami suchymi i wilgotnymi, prędkości 
powietrza, przekroje poprzeczne wyrobiska w punktach pomiarowych, natęŜenie chło-
dzenia katatermometrem wilgotnym i suchym. 
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Rys. 3.1. Schemat rejonu wentylacyjnego ściany 27C 
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Dodatkowe informacje dotyczące wyrobisk ścianowych (temperatury pierwotne 
górotworu, rodzaj skał zalegających nad i pod wyrobiskiem, postęp dobowy ścian  
w dniach poprzedzających termin pomiarów, punkty wysokościowe i dane geodezyj-
ne, czasy rozpoczęcia przewietrzania i eksploatacji oraz inne potrzebne informacje) 
uzyskiwano z materiałów udostępnionych przez odpowiednie słuŜby kopalniane. 
Przedstawiona powyŜej metodyka pomiarów pozwalała na uzyskanie bardzo duŜej 
liczby danych pomiarowych dotyczących zmian warunków klimatycznych w wyrobi-
sku ścianowym. 

5.  OCENA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH W PRZODKACH GÓRNIC ZYCH  
– WSKAŹNIK DYSKOMFORTU CIEPLNEGO I TZ Ś 

Warunki klimatyczne w środowisku zaleŜą od parametrów mikroklimatu, wydat-
ku energetycznego (strumienia ciepła metabolizmu) ludzi w nim przebywających  
(np. pracowników), ich ubioru i aklimatyzacji. Łączne uwzględnienie udziału powyŜ-
szych czynników dotyczących środowiska i samego człowieka pozwala ocenić stan 
warunków klimatycznych pod względem samopoczucia człowieka i jego bezpieczeń-
stwa termicznego. Ocenę taką w bardzo prosty sposób moŜna przeprowadzić w opar-
ciu o wskaźnik dyskomfortu cieplnego δ. Wskaźnik dyskomfortu cieplnego, wypro-
wadzony w oparciu o równanie komfortu cieplnego Fangera oraz wartości odniesienia 
(wartości graniczne) wskaźnika WBGT, jest liczbą bezwymiarową, którą wyznacza 
się z nomogramów lub za pomocą programów komputerowych. Przedział wartości 
wskaźnika dyskomfortu cieplnego od 0 do 1, charakteryzujący bezpieczne dla zdrowia 
warunki klimatyczne podzielono na mniejsze części następująco: 0 < δ < 0,2 – ko-
rzystne warunki klimatyczne, 0,2 ≤ δ < 0,5 – zadowalające warunki klimatyczne,  
0,5 ≤ δ < 0,8 – trudne warunki klimatyczne, 0,8 ≤ δ < 1 – bardzo trudne warunki  
klimatyczne, δ ≥ 1 – niebezpieczne dla zdrowia warunki klimatyczne. 

Innym wskaźnikiem mikroklimatu uwzględniającym łączny wpływ temperatury 
termometru suchego, wilgotnego, wilgotności względnej oraz prędkości przepływu 
powietrza jest wprowadzone przez prof. Jana Drendę pojęcie temperatury zastępczej 
śląskiej TZŚ. 

Temperaturę zastępczą śląską wyznaczamy ze wzoru: 

 TZŚ = 0,7·tw + 0,3·ts – (1,7– ϕ) ·ϕ · w °C (5.1) 

gdzie: 
tw  – temperatura mierzona termometrem wilgotnym, °C, 
ts  – temperatura mierzona termometrem suchym, °C, 
ϕ  – wilgotność względna powietrza, 
w  – prędkość przepływu powietrza, m/s. 

W celu przeprowadzenia analizy warunków klimatycznych i ich wpływu na orga-
nizm ludzki wykonano obliczenia wybranych wskaźników mikroklimatu. Oparto się 
na czterech wskaźnikach: amerykańskiej temperaturze efektywnej (ATE), wskaźniku 
WBGT (liczonym wg GIG), temperaturze zastępczej śląskiej TZŚ oraz na wskaźniku 
dyskomfortu cieplnego δ. Wybrane dane zestawiono w tablicy 5.1. i na wykresach 
(rys. 5.1–5.6). 
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Tablica 5.1. Parametry i wskaźniki mikroklimatu w ścianach 24 i 27C 

ŚCIANA 24 ze ścianowymi chłodnicami powietrza ŚCIANA 27C bez ścianowych chłodnic powietrza 

δ δ δ δ Punkt 
ściany ts tw ATE WBGT K TZŚ ts tw ATE 

WBG
T 

K TZŚ 

m °C °C °C °C 

praca 
umiar-
kowana 

praca 
cięŜka kat. 

wilg. 
°C °C °C °C °C 

praca 
umiar-
kowana 

praca 
cięŜ-
ka 

kat. 
wilg. 

°C 

0 25,2 23,4 19,2 24,0 0,63 0,80 23,2 21,4 24,8 23,4 19,9 23,9 0,67 0,83 20,9 22,0 
5 25,4 23,6 19,5 24,2 0,65 0,81 22,8 21,6 25,0 23,6 20,1 24,1 0,68 0,84 20,5 22,2 
10 25,5 23,7 19,6 24,3 0,65 0,82 22,7 21,7 25,2 23,7 20,4 24,2 0,70 0,85 20,4 22,3 
15 25,7 23,9 19,9 24,5 0,67 0,83 22,3 21,9 25,5 23,9 20,7 24,4 0,72 0,86 20,1 22,6 
20 25,8 23,9 20,0 24,5 0,67 0,83 22,3 21,9 25,7 24,1 21,0 24,6 0,73 0,87 19,8 22,8 
25 26,0 24,1 20,2 24,7 0,69 0,84 21,9 22,1 25,9 24,2 21,0 24,8 0,73 0,88 19,6 22,9 
30 26,2 24,3 20,5 24,9 0,70 0,85 21,6 22,3 26,1 24,3 21,3 24,9 0,74 0,89 19,4 23,0 
35 26,3 24,4 20,6 25,0 0,71 0,86 21,4 22,4 26,3 24,5 21,5 25,1 0,76 0,90 19,1 23,2 
40 26,5 24,6 20,9 25,2 0,72 0,87 21,1 22,6 26,5 24,6 21,8 25,2 0,77 0,91 19,0 23,4 
45 26,6 24,7 21,0 25,3 0,73 0,88 20,9 22,7 26,7 24,7 22,0 25,4 0,78 0,92 18,8 23,5 
50 26,8 24,9 21,3 25,5 0,74 0,89 20,5 22,9 26,9 24,9 22,2 25,6 0,80 0,93 18,5 23,7 
55 26,9 25,0 21,4 25,6 0,75 0,89 20,4 23,0 27,1 25,0 22,5 25,7 0,81 0,94 18,3 23,8 
60 27,1 25,1 21,7 25,8 0,76 0,90 20,2 23,2 27,3 25,2 22,7 25,9 0,82 0,95 18,0 24,0 
65 27,2 25,2 21,8 25,9 0,77 0,91 20,0 23,3 27,5 25,4 23,0 26,1 0,84 0,96 17,7 24,2 
70 27,3 25,3 21,9 26,0 0,78 0,91 19,8 23,4 27,7 25,5 23,2 26,2 0,85 0,97 17,5 24,4 
75 27,5 25,5 22,2 26,2 0,79 0,92 19,5 23,6 27,9 25,7 23,5 26,4 0,86 0,98 17,2 24,6 
80 27,6 25,6 22,3 26,3 0,80 0,93 19,3 23,7 28,1 25,9 23,7 26,6 0,88 0,99 16,9 24,8 
85 27,8 25,8 22,5 26,5 0,81 0,94 18,9 23,9 28,3 26,0 23,9 26,8 0,89 1,00 16,7 24,9 
90 27,9 25,9 22,7 26,6 0,82 0,94 18,8 24,0 28,5 26,2 24,2 27,0 0,90 1,01 16,4 25,1 
95 28,1 26,1 22,9 26,8 0,83 0,96 18,4 24,2 28,7 26,4 24,4 27,2 0,92 1,02 16,1 25,3 
100 28,2 26,2 23,1 26,9 0,84 0,96 18,2 24,3 28,9 26,5 24,7 27,3 0,93 1,03 15,9 25,4 
105 28,3 26,3 23,2 27,0 0,85 0,97 18,1 24,4 29,0 26,6 24,8 27,4 0,93 1,03 15,8 25,5 
110 28,5 26,5 23,4 27,2 0,86 0,98 17,7 24,6 29,2 26,8 25,0 27,6 0,95 1,04 15,5 25,7 
115 28,6 26,6 23,6 27,3 0,87 0,98 17,5 24,7 29,4 27,0 25,3 27,8 0,96 1,05 15,1 25,9 
120 28,7 26,7 23,7 27,4 0,88 0,99 17,3 24,8 29,6 27,2 25,5 28,0 0,97 1,06 14,8 26,1 
125 28,5 26,6 23,4 27,2 0,86 0,98 17,5 24,6 29,8 27,3 25,8 28,1 0,99 1,07 14,7 26,2 
130 28,6 26,7 23,6 27,3 0,87 0,98 17,3 24,7 29,9 27,4 25,9 28,2 0,99 1,08 14,5 26,3 
135 28,8 26,9 23,8 27,5 0,88 0,99 17,0 24,9 30,1 27,6 26,1 28,4 1,01 1,09 14,2 26,5 
140 28,5 26,7 23,4 27,3 0,86 0,98 17,3 24,7 30,3 27,8 26,4 28,6 1,02 1,10 13,9 26,7 
145 28,6 26,8 23,6 27,4 0,87 0,98 17,2 24,8 30,5 28,0 26,6 28,8 1,03 1,11 13,5 26,9 
150 28,8 27,0 23,8 27,6 0,88 0,99 16,8 25,0 30,7 28,2 26,9 29,0 1,05 1,12 13,2 27,1 
155 28,5 26,8 23,7 27,4 0,88 0,99 17,2 24,8 30,8 28,3 27,0 29,1 1,05 1,12 13,1 27,2 
160 28,6 26,9 23,8 27,5 0,88 0,99 17,0 24,9 31,0 28,5 27,2 29,3 1,07 1,13 12,7 27,4 
165 28,8 27,1 24,1 27,7 0,90 1,00 16,6 25,1 31,2 28,7 27,5 29,5 1,08 1,14 12,4 27,6 
170 28,5 26,9 23,7 27,4 0,88 0,99 17,0 24,9 31,3 28,8 27,6 29,6 1,09 1,15 12,3 27,7 
175 28,6 27,0 23,8 27,5 0,88 0,99 16,8 25,0 31,5 28,9 27,8 29,8 1,10 1,16 12,1 27,9 
180 28,8 27,2 24,1 27,7 0,90 1,00 16,5 25,2 31,7 29,2 28,1 30,0 1,11 1,17 11,6 28,1 
185 28,5 27,0 23,7 27,5 0,88 0,99 16,8 24,9 31,9 29,3 28,3 30,2 1,12 1,18 11,5 28,3 
190 28,6 27,1 23,8 27,6 0,88 0,99 16,6 25,0 32,0 29,4 28,4 30,3 1,13 1,18 11,3 28,4 
195 28,8 27,2 24,1 27,7 0,90 1,00 16,5 25,2 32,2 29,6 28,7 30,5 1,14 1,19 11,0 28,6 
200 28,5 27,0 23,7 27,5 0,88 0,99 16,8 24,9 32,4 29,8 28,9 30,7 1,16 1,20 10,7 28,8 
205 28,6 27,1 23,8 27,6 0,88 0,99 16,6 25,0         
210 28,8 27,3 24,1 27,8 0,90 1,00 16,3 25,2         
215 28,5 27,1 23,7 27,6 0,88 0,99 16,6 25,0         
220 28,6 27,1 23,8 27,6 0,88 0,99 16,6 25,0         
225 28,8 27,3 24,1 27,8 0,90 1,00 16,3 25,2         
230 28,5 27,1 23,7 27,6 0,88 0,99 16,6 25,0         
235 28,6 27,2 23,8 27,7 0,88 0,99 16,5 25,1         
240 28,7 27,3 24,0 27,8 0,89 1,00 16,3 25,2         
245 28,9 27,4 24,2 27,9 0,90 1,01 16,1 25,3         
250 29,0 27,5 24,4 28,0 0,91 1,02 15,9 25,4         
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Rys. 5.1. Porównanie temperatury termometru suchego w ścianach 24 i 27C 
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Rys. 5.2. Porównanie ATE w ścianach 24 i 27C 
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Rys. 5.3. Porównanie WBGTG w ścianach 24 i 27C 
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Rys. 5.4. Porównanie TZŚ w ścianach 24 i 27C 
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Rys. 5.5. Porównanie wskaźnika δ dla ludzi ubranych, zaaklimatyzowanych i wykonujących pracę 

umiarkowaną w ścianach 24 i 27C 
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Rys. 5.6. Porównanie wskaźnika δ dla ludzi ubranych, zaaklimatyzowanych i wykonujących pracę cięŜką 

w ścianach 24 i 27C 
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6. ŚRODKI POPRAWY BEZPIECZE ŃSTWA TERMICZNEGO PRACOWNIKÓW 
STOSOWANE W ANALIZOW ANYCH ŚCIANACH – W NIOSKI 

W ścianie 24 zastosowano ścianowe chłodnice powietrza typu SPK-35. W wyro-
bisku zainstalowano osiem ścianowych chłodnic o mocy chłodzącej 34 kW kaŜda. 
Zostały one umieszczone w ten sposób, Ŝe pierwsza znajdowała się w środku długości 
ściany (120 metr), a następne rozłoŜone były do końca ściany średnio co 15 m. Chłod-
nice zasilane były zimną wodą z agregatu KM-290 umieszczonego w pochylni wenty-
lacyjnej. Liczba chłodnic i ich rozmieszczenie uzaleŜnione jest od zapotrzebowania na 
moc chłodniczą w wyrobisku ścianowym. W omawianej ścianie do wymuszenia prze-
pływu powietrza przez chłodnice zastosowano wentylatory tłoczące WLE 303A/1. 
Jest to korzystne ze względu na fakt, Ŝe wykraplająca się na skutek oziębienia powie-
trza woda nie przechodzi przez wentylator. Natomiast w ścianie 27C chłodzenie  
powietrza odbywało się tradycyjnie na wlocie do wyrobiska bez stosowania Ŝadnych 
dodatkowych urządzeń w ścianie. 

Temperatura termometru suchego na wlocie do wyrobisk ścianowych była zbli-
Ŝona i wynosiła około 25 °C. Na wylocie temperatura wynosiła 29,0 °C dla ściany 24  
i 32,4 °C dla ściany 27C. NatęŜenie chłodzenia mierzone katatermometrem wilgotnym 
w obu wyrobiskach ścianowych było wyŜsze od 11 katastopni wilgotnych, co wynika-
ło z duŜej prędkości powietrza w ścianach. 

Wskaźnik dyskomfortu cieplnego δ został obliczony dla ludzi ubranych, zaakli-
matyzowanych oraz dla wykonujących pracę umiarkowaną i cięŜką, co odpowiada 
wydatkom energetycznym rzędu 165 i 230 W/m2. Na wlocie do wyrobisk wskaźnik  
δ określił warunki klimatyczne jako trudne dla załogi wykonującej pracę umiarkowa-
ną, a dla załogi wykonującej pracę cięŜką – bardzo trudne. Na wylocie z wyrobisk 
ścianowych warunki klimatyczne dla załogi wykonującej pracę umiarkowaną określo-
ne zostały przez ten wskaźnik na bardzo trudne (dla ściany 24) oraz jako niebezpiecz-
ne dla zdrowia (dla ściany 27C) – wartości δ sięgnęły nawet 1,16. Dla załogi wykonu-
jącej pracę cięŜką w ścianie 24 warunki klimatyczne były bardzo trudne (wartości  
δ były na granicy warunków niebezpiecznych), a dla ściany 27C warunki klimatyczne 
były bardzo trudne oraz niebezpieczne dla zdrowia. 

Opierając się na analizie uzyskanych wyników moŜna stwierdzić, Ŝe zastosowa-
nie ścianowych chłodnic powietrza w znacznym stopniu poprawia warunki klimatycz-
ne panujące w wyrobisku ścianowym. Przy pracy umiarkowanej zastosowanie chło-
dzenia powietrza w ścianie pozwoliło na zmianę warunków klimatycznych z niebez-
piecznych dla zdrowia na bardzo trudne. Przy pracy cięŜkiej zastosowanie chłodzenia 
powietrza w ścianie pozwoliło na zmianę warunków klimatycznych z niebezpiecznych 
dla zdrowia na bardzo trudne juŜ od połowy długości ściany. W przypadku ściany 27C 
w kaŜdej serii pomiarowej wystąpiły niebezpieczne dla zdrowia warunki klimatyczne. 

Zainstalowanie ścianowych chłodnic powietrza jest jedną z wielu metod poprawy 
warunków klimatycznych w wyrobisku ścianowym. W analizowanym przypadku, 
przy uwzględnieniu wskaźnika dyskomfortu cieplnego δ, metoda ta okazała się bardzo 
skuteczna. Tylko w jednym dniu pomiarowym dla ściany 24 wystąpiły niebezpieczne 
dla zdrowia warunki klimatyczne (δ ≥ 1) i to dopiero od 240 metra ściany. Przypusz-
czać naleŜy, Ŝe sytuację poprawiłoby umieszczenie w ścianie dodatkowej chłodnicy. 
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Przy klimatyzacji jednostopniowej, tak jak to miało miejsce w ścianie 27C, zawsze 
mieliśmy do czynienia z niebezpiecznymi dla zdrowia warunkami klimatycznymi (dla 
załogi ubranej, zaaklimatyzowanej i wykonującej pracę cięŜką). Nie moŜna zapominać 
o tym, Ŝe wpływ na warunki panujące w wyrobisku mają przede wszystkim tempera-
tura pierwotna górotworu, moce maszyn i urządzeń zainstalowane w wyrobisku, wiel-
kość wydobycia oraz ilość przepływającego przez ścianę powietrza. Czynnikami  
w znacznym stopniu kształtującymi warunki klimatyczne w wyrobisku są początkowe 
parametry powietrza wpływającego do ściany (temperatura i wilgotność). Od nich 
równieŜ zaleŜy intensywność procesów wymiany ciepła i wilgoci. Mając powyŜsze na 
uwadze moŜemy poprzez regulację parametrów powietrza na wlocie do ściany (tem-
peratura, wilgotność oraz ilość powietrza) w wydatny sposób wpływać na warunki 
panujące w wyrobisku ścianowym. Wskaźnik dyskomfortu cieplnego w znacznym 
stopniu uzaleŜniony jest od tych właśnie parametrów. Ich odpowiedni dobór pozwala 
na pracę w optymalnych warunkach. Niestety w wielu przypadkach, w tym takŜe  
w omawianych, mamy do czynienia ze znacznym oddaleniem wyrobisk od szybów 
wdechowych. Stąd teŜ, powietrze docierające do ściany jest juŜ w znacznym stopniu 
nagrzane. Alternatywą dla zastosowanych, w omawianym wyrobisku 24, ścianowych 
chłodnic powietrza mogą być lutniociągi rozprowadzające schłodzone powietrze 
wzdłuŜ ściany. Istnieją takŜe ścianowe chłodnice powietrza wykorzystujące jako chło-
dziwo mieszaninę lodu i środków chemicznych. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe wszystkie wy-
mienione metody zmuszają kierownictwo kopalń do ponoszenia znacznych nakładów 
finansowych. Wykorzystanie ścianowych chłodnic powietrza ma tę zaletę, Ŝe w od-
róŜnieniu od chłodnic lodowych, chłodnice ścianowe są dwukrotnie tańsze, a utrzy-
manie lutniociągu w optymalnym stanie (szczelność), w samej ścianie, jest trudne  
i w praktyce niemoŜliwe do uzyskania. Pamiętać naleŜy o tym, Ŝe decydenci muszą 
szukać takiego rozwiązania, które przy najmniejszych kosztach pozwoli na pracę 
zgodną z przepisami. Wydaje się więc, Ŝe w chwili obecnej zastosowanie ścianowych 
chłodnic powietrza moŜe być właśnie takim rozwiązaniem. Niniejsze opracowanie  
w sposób jednoznaczny potwierdza, Ŝe takie rozwiązanie ma sens, poprawia warunki 
bezpieczeństwa klimatycznego pracującej załogi i mimo pierwotnych nakładów przy-
nosi wymierne korzyści. 
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Wpływ rodzaju czynnika chłodniczego i stanu powietrza 
przed schłodzeniem na wydajność cieplną wymienników 

górniczej chłodziarki powietrza 

Streszczenie 
Artykuł dotyczy skuteczności schładzania powietrza górniczą chłodziarką o działaniu bezpośrednim 

typu TS-300. Dla jej określenia na stanowisku badawczym przeprowadzono pomiary: stanu powietrza 
przed i po jego schłodzeniu w parowniku, stanu wody chłodzącej skraplacz na jego wejściu i wyjściu oraz 
stanu ciekłej i gazowej frakcji czynnika chłodniczego na wlocie i wylocie dochładzacza. Wspomniane 
badania przeprowadzono dla 3 serii róŜniących się między sobą rodzajem pracującego w chłodziarce 
proekologicznego czynnika chłodniczego (R404A, R407C i R507). KaŜdy z wymienionych czynników 
chłodniczych poddany był badaniom w 24 wariantach, dla w miarę jednakowych warunków pracy chło-
dziarki, róŜniących się temperaturą (3 wartości) i wilgotnością (2 wartości) powietrza przed schłodzeniem 
oraz natęŜeniem jego przepływu przez parownik (4 wartości). 

Rezultaty badań, otrzymanych w ten sposób 72 wariantów chłodzenia powietrza, pozwoliły na wyli-
czenie mocy przeponowych wymienników ciepła rozwaŜanej chłodziarki. Moce cieplne skraplacza, 
parownika i dochładzacza przedstawiono na 12 wykresach. 

Influence of a kind of refrigerant and condition of air before cooling on cooling 
capacity of exchangers of a mine refrigerator of air 

Abstract 
This article presents the effectiveness of cooling air by means of mine direct cooling unit TS-300.  

In order to determine this effectiveness measurements of air condition before and after its cooling in an 
evaporator, state of water cooling a condenser at the inlet and outlet as well as liquid and gaseous state  
of refrigerant fraction at the inlet and outlet of a subcooler were taken at the measuring position. The tests 
were conducted for three series differing in a kind of environmentally friendly refrigerant (R404A, 
R407C i R507) in a cooler. Each refrigerant was tested in 24 different variants for more or less the same 
conditions of a cooler’s work differing in air temperature (3 values), air humidity (2 values) before 
cooling and in flow rate through an evaporator (4 values). The results of the tests gave 72 variants of air 
cooling, which allowed for calculating cooling power of surface exchangers of the cooler. Cooling 
powers of a condenser, an evaporator and a subcooler are presented in 12 graphs.  

1. WSTĘP 

Wysoka temperatura pierwotna górotworu i duŜa koncentracja wydobycia są 
głównymi przyczynami wywołującymi zagroŜenie cieplne na głębokich poziomach 
kopalń podziemnych. Coraz powszechniej stosowanym sposobem poprawy cieplnych 
warunków pracy w kopalniach podziemnych jest schładzanie powietrza chłodnicami 
przeponowymi o działaniu bezpośrednim lub pośrednim. W dotychczas stosowanych 
chłodziarkach spręŜarkowych, których parowniki stanowią chłodnice powietrza  
o działaniu bezpośrednim, jako czynniki chłodnicze wykorzystywane były freony.  
Ze względów ekologicznych niszczące ziemską warstwę ozonową freony, zgodnie  
z międzynarodowymi i krajowymi przepisami, zastępowane są przez proekologiczne 
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czynniki niezawierające chloru. NaleŜą do nich m.in. czynniki R404A, R407C i R507. 
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ozone depletion potential – ODP) kaŜdego  
z nich wynosi 0 [1]. 

Chłodziarka spręŜarkowa składa się z czterech głównych elementów: spręŜarki 
(wraz z napędzającym ją silnikiem), parownika, skraplacza i zaworu rozpręŜnego.  
Z uwagi na fizyczne właściwości wymienionych wyŜej czynników chłodniczych, dla 
poprawy moŜliwości chłodniczych, w wykorzystujących te czynniki chłodziarkach 
naleŜy stosować dodatkowy wewnętrzny wymiennik ciepła zwany dochładzaczem. 

W artykule przedstawiono wydajność cieplną (moc cieplną) trzech przeponowych 
wymienników górniczej chłodziarki powietrza typu TS-300 – parownika, skraplacza  
i dochładzacza. Podane w tabelach i na wykresach wartości wyznaczono w oparciu  
o rezultaty pomiarów. 

2. BADANIA EKSPERYMENTALNE 

Pomiary mocy wymienników chłodziarki wykonano na specjalnie do takich  
badań zaprojektowanym stanowisku badawczym [4, 5], które umoŜliwia prowadzenie 
eksperymentów w warunkach zbliŜonych do istniejących w podziemnych wyrobi-
skach górniczych. Przeprowadzono badania chłodziarki TS-300 w 72 wariantach  
pracy – dla kaŜdego z trzech podanych wcześniej czynników chłodniczych zmieniano 
wydatek przepływu powietrza oraz jego temperaturę i wilgotność względną przed 
parownikiem. Otrzymane wartości przedstawiono w tabelach 1, 2 i 3. Jako nominalne 
przyjęto wartości: 
• wydatku przepływu powietrza w parowniku (Q): 400, 500, 550 i 600 mP

3
P/min, 

• temperatury powietrza przed parownikiem (tB1B): 28, 30 i 32 °C, 
• wilgotności względnej powietrza przed parownikiem (ϕB1B): 80 i 90%. 

Jak widać, na stanowisku badawczym udało się jedynie osiągnąć wartości zbliŜo-
ne do nominalnych, lecz nie identyczne. 

Pomiarom poddano następujące wielkości: 
• temperaturę powietrza na wlocie parownika (pomiar termometrem suchym) – t1, 
• temperaturę powietrza na wlocie parownika (pomiar termometrem wilgotnym) – 

tB1m, 
• temperaturę powietrza na wylocie parownika (pomiar termometrem suchym) – t2, 
• temperaturę powietrza na wylocie parownika (pomiar termometrem wilgotnym) – 

t2m, 
• bezwzględne ciśnienie powietrza na wlocie parownika – b, 
• średnią prędkość przepływu powietrza na wlocie parownika – v, 
• temperaturę pary czynnika chłodniczego na wlocie dochładzacza – tfp1, 
• temperaturę pary czynnika chłodniczego na wylocie dochładzacza – tfp2, 
• temperaturę ciekłego czynnika chłodniczego na wlocie dochładzacza – tfc1, 
• temperaturę ciekłego czynnika chłodniczego na wylocie dochładzacza – tfc2, 
• objętościowe natęŜenie przepływu ciekłego czynnika chłodniczego – Qf, 
• temperaturę wody chłodzącej na wlocie skraplacza – tw1, 
• temperaturę wody chłodzącej na wylocie skraplacza – tw2, 
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• masowe natęŜenie przepływu wody w skraplaczu – Qmw. 

W badaniach wykorzystano następujące przyrządy pomiarowe: 
• psychroaspiratory Assmana, 
• czujniki temperatury typu PT-100 i PT-500 współpracujące z przetwornikami 

A/C, 
• anemometr skrzydełkowy typu µAs, 
• aneroid elektroniczny typu PAE-03, 
• ultradźwiękowy miernik natęŜenia przepływu i temperatury wody typu SONO 

2000, 
• turbinowy przepływomierz ciekłego czynnika chłodniczego typu Hoffer HO-11, 
• przetwornik ciśnienia firmy Danfoss. 

Wydajności cieplne wymienników chłodziarki – parownika (Np), skraplacza (Ns)  
i dochładzacza (Nd) – wyliczano ze wzorów [2, 3]: 

 ( ) ( )[ ] ( )( )212cpm2211w21pmp xxtcrQxtxtcttcQN −−+−+−=  (1) 

 ( )1w2wcmws ttcQN −=    (2) 

 ( )1fp2fp0pfmfdp ttcQN −=   (3) 

 ( )2fs2fccfkmfdc ttcQN −=   (4) 

 
2

NN
N

dcdp
d

+
=   (5) 

gdzie: 
cc – ciepło właściwe wody [J/(kg⋅K)], 
ccfk – ciepło właściwe ciekłego czynnika chłodniczego przy ciśnieniu kondensacji 

pk [J/(kg⋅K)], 
cp – ciepło właściwe powietrza suchego przy stałym ciśnieniu [J/(kg⋅K)], 
cpf0B – ciepło właściwe pary czynnika chłodniczego przy stałym ciśnieniu parowa-

nia p0 [J/(kg⋅K)], 
cw – ciepło właściwe pary wodnej przy stałym ciśnieniu [J/(kg⋅K)], 
Ndc – moc cieplna dochładzacza określona z pomiarów dla jego cieczowej części 

[kW], 
Ndp – moc cieplna dochładzacza określona z pomiarów dla jego parowej części 

[kW], 
Qm – masowe natęŜenie przepływu powietrza w parowniku (odniesione do powie-

trza suchego) [kg/s] 

 ρρ vFQQm ========  (6) 

F – pole powierzchni wlotu powietrza do parownika [m2], 
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Q – objętościowe natęŜenie przepływu powietrza w parowniku [m3/s], 
Qmf – masowe natęŜenie przepływu czynnika chłodniczego w chłodziarce [kg/s], 

 cfkfmf QQ ρ=  (7) 

rp – utajone ciepło parowania/kondensacji wody [J/kg], 
ρ – gęstość powietrza (odniesiona do powietrza suchego) [kg/m3], 
ρcfk – gęstość ciekłego czynnika chłodniczego w miejscu pomiaru jego natęŜenia 

przepływu [kg/m3]. 

Wilgotność właściwą powietrza na wlocie i wylocie parownika (odpowiednio x1  
i x2) oraz wilgotność względną (ϕ1 i ϕ2) wyznaczano z zaleŜności (i = 1 lub i = 2): 

 
cfkfmf QQ ρ=

 (8) 

 
(((( ))))
(((( )))) %100

x622,0x
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++++====ϕ  (9) 
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+
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Wyznaczone na podstawie eksperymentów moce cieplne przeponowych wymien-
ników ciepła chłodziarki (skraplacza, parownika i dochładzacza) przedstawiono  
w tabelach (tab. 1–3) i na 12 wykresach (rys. 1–12). 

3. PODSUMOWANIE 

Rezultaty badań 72 wariantów pracy chłodziarki TS-300 pozwalają na sformuło-
wanie następujących stwierdzeń: 
• dla wydatku powietrza w parowniku zawartego w przedziale od 396 do  

606 m3/min, jego temperatury przed schłodzeniem między 27,6 a 32,2 °C  
i wilgotności względnej między 77,2 a 88,7% moc cieplna parownika przyjmuje 
wartości z przedziału od 244,4 do 345,1 kW, moc skraplacza – od 293,3 do  
421,7 kW, natomiast moc dochładzacza – od 13,7 do 58,4 kW, 

• nie moŜna zauwaŜyć istotnego wpływu rodzaju czynnika chłodniczego (spośród 
trzech zbadanych) na rezultaty chłodzenia powietrza; dla zbliŜonych warunków 
wejściowych uzyskano dla kaŜdego z czynników podobne wartości wydajności 
chłodniczej, 

• przeprowadzone badania wykazały, Ŝe moc chłodnicza chłodziarki TS-300, dla 
warunków zbliŜonych do nominalnych, przekracza 300 kW. 
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Tabela 1. Wyniki pomiarów – chłodziarka TS-300 z czynnikiem R404A 
Parametry powietrza na wlocie 

parownika 
Parametry powietrza na wylocie 

parownika 
Moc cieplna Wydatek  

przepływu 
powietrza temperatura 

wilgotność 
względna 

temperatura 
wilgotność 
względna 

parownik skraplacz dochładzacz 

Q tB1B ϕB1B tB2B ϕB2B NBpB NBsB NBdB 

L. p. 

mP3P/min °C % °C % kW kW kW 
1 28,0 78,4 15,8 98,0 244,4 293,3 43,3 
2 28,0 88,2 17,6 98,1 248,7 310,9 39,9 
3 30,2 81,9 17,8 98,1 281,7 332,5 44,1 
4 30,0 87,2 18,8 98,1 278,9 351,3 43,9 
5 32,0 77,4 18,6 100 290,7 336,2 45,9 
6 

402 

31,8 85,0 20,0 98,2 297,7 356,2 48,3 
7 28,2 77,3 17,4 98,1 258,3 328,1 45,4 
8 28,0 85,4 18,6 100 256,7 303,8 44,6 
9 30,0 82,0 18,8 96,3 318,4 346,9 53,7 
10 30,0 88,7 20,6 98,2 299,8 345,7 58,4 
11 31,6 78,7 20,0 98,2 316,7 365,2 49,1 
12 

504 

31,6 86,4 21,6 98,3 319,3 377,1 47,2 
13 28,2 77,4 17,2 100 279,0 336,9 47,0 
14 28,0 88,3 18,6 98,1 302,0 364,1 44,0 
15 29,8 81,9 19,2 96,4 322,4 341,9 47,2 
16 29,6 87,3 19,8 100 317,3 356,2 52,2 
17 31,6 78,7 20,8 98,2 315,0 377,1 57,9 
18 

546 

31,8 86,4 22,2 100 325,6 402,4 39,3 
19 28,0 78,5 18,2 100 273,1 321,8 47,8 
20 27,6 88,2 18,8 98,2 307,0 354,9 46,4 
21 29,8 80,6 19,2 98,2 338,3 365,2 57,3 
22 29,6 84,5 19,8 98,2 336,4 396,0 55,8 
23 32,0 80,1 22,0 98,3 331,8 358,7 42,1 
24 

600 

31,6 86,4 22,6 98,3 340,5 402,2 38,2 

Tabela 2. Wyniki pomiarów – chłodziarka TS-300 z czynnikiem R407C 
Parametry powietrza na wlocie 

parownika 
Parametry powietrza na wylocie 

parownika 
Moc cieplna Wydatek 

przepływu 
powietrza temperatura 

wilgotność 
względna 

temperatura 
wilgotność 
względna 

parownik skraplacz 
dochła-
dzacz 

Q tB1B ϕB1B tB2B ϕB2B NBpB NBsB NBdB 

L. p. 

mP3P/min °C % °C % kW kW kW 
1 28,0 78,6 15,0 98,0 254,5 294,1 31,3 
2 27,8 86,8 16,2 100 256,5 311,7 36,8 
3 30,2 78,1 16,4 96,1 290,0 326,8 34,7 
4 30,0 87,3 18,0 100 286,2 336,5 39,3 
5 32,2 78,9 18,4 98,1 306,8 339,4 41,5 
6 

396 

32,0 85,2 19,0 98,2 321,9 382,1 38,4 
7 28,2 78,7 16,6 100 283,2 326,8 37,3 
8 28,0 85,4 17,4 100 292,0 341,1 25,5 
9 30,4 79,5 18,0 98,1 335,1 368,7 40,3 
10 30,0 84,6 19,0 98,2 323,0 375,8 41,8 
11 31,8 77,5 19,8 98,2 322,3 358,2 44,6 
12 

504 

31,6 86,4 21,0 98,3 338,8 403,5 45,7 
13 28,2 77,4 17,8 98,1 263,4 313,4 37,5 
14 28,0 88,3 18,8 100 285,1 339,4 39,2 
15 30,2 80,8 18,8 96,3 339,3 400,4 39,2 
16 30,0 86,0 19,4 98,2 341,2 377,1 38,1 
17 32,0 76,4 20,6 98,2 317,0 391,8 46,0 
18 

540 

31,8 87,8 22,0 100 339,1 398,9 40,2 
19 28,2 80,1 18,0 100 297,8 361,4 37,0 
20 28,0 85,5 19,0 98,2 297,9 359,5 37,5 
21 30,0 79,4 19,4 96,4 336,3 368,7 35,5 
22 29,8 87,3 20,8 98,3 327,6 389,7 42,9 
23 32,2 79,0 21,8 98,3 338,2 391,8 43,5 
24 

600 

31,8 86,4 22,8 98,3 341,0 398,9 46,7 
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Tabela 3. Wyniki pomiarów – chłodziarka TS-300 z czynnikiem R507 
Parametry powietrza na wlocie 

parownika 
Parametry powietrza na wylocie 

parownika 
Moc cieplna Wydatek 

przepływu 
powietrza temperatura 

wilgotność 
względna 

temperatura 
wilgotność 
względna 

parownik skraplacz 
dochła-
dzacz 

Q tB1B ϕB1B tB2B ϕB2B NBpB NBsB NBdB 

L. p. 

mP3P/min °C % °C % kW kW kW 
1 28,0 78,5 15,4 96,0 254,6 312,2 41,4 
2 27,8 88,2 16,4 98,0 267,1 325,8 46,2 
3 30,2 79,4 17,6 98,1 270,4 321,8 47,5 
4 29,8 88,6 18,0 100 291,0 331,0 48,4 
5 32,2 78,9 19,0 100 293,0 386,1 52,6 
6 

402 

31,6 87,7 19,0 100 322,8 402,7 50,8 
7 28,0 79,6 17,0 98,0 278,1 349,0 46,0 
8 27,8 86,6 17,8 100 281,4 382,1 49,9 
9 30,0 79,1 18,6 98,1 301,9 353,9 51,4 
10 29,8 86,7 19,0 100 323,9 402,0 57,7 
11 31,6 77,2 19,4 98,1 326,8 399,1 54,8 
12 

498 

31,4 86,2 21,0 100 323,6 383,1 40,7 
13 28,0 78,4 17,2 98,1 291,0 360,3 47,1 
14 27,8 86,7 18,0 100 303,0 375,4 48,7 
15 30,0 80,5 19,2 98,2 321,1 392,2 53,5 
16 29,8 85,8 19,8 100 322,3 400,1 53,8 
17 31,6 79,8 20,6 98,2 337,2 414,0 40,9 
18 

552 

31,4 87,6 21,8 98,3 344,4 414,1 31,4 
19 27,8 78,1 17,2 98,0 314,4 387,8 55,6 
20 27,6 86,5 18,2 98,1 327,0 396,0 57,6 
21 29,8 78,9 19,2 98,1 336,4 415,1 41,7 
22 29,6 85,6 20,4 100 324,2 412,4 40,1 
23 31,6 78,4 21,2 98,2 340,3 421,7 23,8 
24 

606 

31,6 84,8 22,4 98,3 345,1 419,0 13,7 
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Rys. 1. Wydajność (moc) cieplna przeponowych wymienników chłodziarki TS-300 z czynnikiem 
chłodniczym R404A, przy wydatku powietrza w parowniku równym 402 m3/min, przy wilgotności 
względnej powietrza przed schłodzeniem zbliŜonej do 80% (punkty puste) i 90% (punkty zaczernione) 
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R404A, Q=504m3/min
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Rys. 2. Wydajność (moc) cieplna przeponowych wymienników chłodziarki TS-300 z czynnikiem 
chłodniczym R404A, przy wydatku powietrza w parowniku równym 504 m3/min, przy wilgotności 
względnej powietrza przed schłodzeniem zbliŜonej do 80% (punkty puste) i 90% (punkty zaczernione) 

R404A, Q=546m3/min
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Rys. 3. Wydajność (moc) cieplna przeponowych wymienników chłodziarki TS-300 z czynnikiem 
chłodniczym R404A, przy wydatku powietrza w parowniku równym 546 m3/min, przy wilgotności 
względnej powietrza przed schłodzeniem zbliŜonej do 80% (punkty puste) i 90% (punkty zaczernione) 
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R404A, Q=600m3/min

temperatura powietrza na wlocie parownika [oC]
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Rys. 4. Wydajność (moc) cieplna przeponowych wymienników chłodziarki TS-300 z czynnikiem 
chłodniczym R404A, przy wydatku powietrza w parowniku równym 600 m3/min, przy wilgotności 
względnej powietrza przed schłodzeniem zbliŜonej do 80% (punkty puste) i 90% (punkty zaczernione) 

R407C, Q=396m3/min
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Rys. 5. Wydajność (moc) cieplna przeponowych wymienników chłodziarki TS-300 z czynnikiem 
chłodniczym R407C, przy wydatku powietrza w parowniku równym 396 m3/min, przy wilgotności 
względnej powietrza przed schłodzeniem zbliŜonej do 80% (punkty puste) i 90% (punkty zaczernione) 
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R407C, Q=504m3/min
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Rys. 6. Wydajność (moc) cieplna przeponowych wymienników chłodziarki TS-300 z czynnikiem 
chłodniczym R407C, przy wydatku powietrza w parowniku równym 504 m3/min, przy wilgotności 
względnej powietrza przed schłodzeniem zbliŜonej do 80% (punkty puste) i 90% (punkty zaczernione) 

R407C, Q=540m3/min
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Rys. 7. Wydajność (moc) cieplna przeponowych wymienników chłodziarki TS-300 z czynnikiem 
chłodniczym R407C, przy wydatku powietrza w parowniku równym 540 m3/min, przy wilgotności 
względnej powietrza przed schłodzeniem zbliŜonej do 80% (punkty puste) i 90% (punkty zaczernione) 
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R407C, Q=600m3/min
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Rys. 8. Wydajność (moc) cieplna przeponowych wymienników chłodziarki TS-300 z czynnikiem 
chłodniczym R407C, przy wydatku powietrza w parowniku równym 600 m3/min, przy wilgotności 
względnej powietrza przed schłodzeniem zbliŜonej do 80% (punkty puste) i 90% (punkty zaczernione) 

R507, Q=402m3/min
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Rys. 9. Wydajność (moc) cieplna przeponowych wymienników chłodziarki TS-300 z czynnikiem 
chłodniczym R507, przy wydatku powietrza w parowniku równym 402 m3/min, przy wilgotności względnej 
powietrza przed schłodzeniem zbliŜonej do 80% (punkty puste) i 90% (punkty zaczernione) 
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R507, Q=498m3/min
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Rys. 10. Wydajność (moc) cieplna przeponowych wymienników chłodziarki TS-300 z czynnikiem 
chłodniczym R507, przy wydatku powietrza w parowniku równym 498 mP

3
P/min, przy wilgotności względnej 

powietrza przed schłodzeniem zbliŜonej do 80% (punkty puste) i 90% (punkty zaczernione) 

R507, Q=552m3/min
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Rys. 11. Wydajność (moc) cieplna przeponowych wymienników chłodziarki TS-300 z czynnikiem 
chłodniczym R507, przy wydatku powietrza w parowniku równym 552 m3/min, przy wilgotności względnej 
powietrza przed schłodzeniem zbliŜonej do 80% (punkty puste) i 90% (punkty zaczernione) 
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R507, Q=606m3/min
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Rys. 12. Wydajność (moc) cieplna przeponowych wymienników chłodziarki TS-300 z czynnikiem 
chłodniczym R507, przy wydatku powietrza w parowniku równym 606 m3/min, przy wilgotności względnej 
powietrza przed schłodzeniem zbliŜonej do 80% (punkty puste) i 90% (punkty zaczernione) 
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Badania termodynamiczne wielopłaszczowej, lutniowej chłodnicy 
powietrza typu CHWL-1000 w warunkach kopalnianych 

Streszczenie 
Celem referatu jest przedstawienie wyników badań termodynamicznych wielopłaszczowej, lutniowej 

chodnicy powietrza typu CHWL-1000. W celu określenia parametrów chłodniczych badanych urządzeń 
wykonano pomiary parametrów termodynamicznych powietrza przepływającego przez chłodnice oraz 
temperatury wody jako czynnika chłodzącego. Badania przeprowadzono na stanowisku pomiarowym  
w wyrobisku podziemnym przy róŜnych strumieniach przepływu powietrza i wody, co pozwoliło na 
określenie zmian parametrów chłodniczych tego urządzenia. Wyznaczono: współczynnik oporu aerody-
namicznego chłodnicy, współczynniki wnikania ciepła, zastępczy współczynnik wymiany ciepła, współ-
czynnik bocznikowania. Na tej podstawie określono parametry nominalne badanej chłodnicy. 

Thermodynamic measurements of multi-jacket duct air cooler,  
type CHWL-1000 in a mine 

Abstract 
The paper aims at presenting the results of thermodynamic measurements of multi-jacket duct air 

cooler, type CHWL-1000. In order to determine the parameters of the devices under consideration the 
measurements of thermodynamic parameters of air flow in coolers and water temperature as a cooling 
medium were taken. The measurements were taken at a measurement point in an underground excavation 
at different air and water flow rates, which allowed for determining the changes in cooling parameters  
of a given device. Co-efficient of  aerodynamic resistance of a cooler, heat transfer co-efficient, substitute 
thermal conductivity co-efficient and by-pass factor were determined. On this basis the nominal values  
of the cooler under consideration were determined.  

1. WSTĘP 

DrąŜenie wyrobisk chodnikowych w warunkach zagroŜenia temperaturowego 
wymaga schładzania powietrza. W zaleŜności od systemu wentylacji odrębnej chło-
dzenie powietrza realizowane jest w lutniociągu lub w wyrobisku. W obu przypadkach 
wykorzystuje się urządzenia chłodnicze o działaniu pośrednim lub bezpośrednim [3]. 

Jako wymiennik ciepła najczęściej stosuje się wymienniki węŜownicowe.  
W przypadku zabudowy chłodnicy powietrza w lutniociągu zasadniczy wpływ na 
warunki przewietrzania wyrobiska ma opór jej przepływu. Do pokonania oporu prze-
pływu powietrza przez wymiennik słuŜy wentylator tłoczący, którego silnik chłodzony 
jest powietrzem, co powoduje dodatkowy dopływ strumienia ciepła [3].  

W przypadku przewietrzania wyrobisk przy uŜyciu lutniociągów tłoczących ce-
lowym jest poszukiwanie chłodnic powietrza, które charakteryzują się jak najmniej-
szym oporem przepływu. Chłodnica wielopłaszczowa, lutniowa typu CHWL-1000 
produkcji „Azis Mining Service” Sp. z o.o., stanowi przykład takiego rozwiązania. 
Chłodnica CHWL-1000  jest wodno-powietrznym wymiennikiem płaszczowym skła-
dającym się w 4 członów (wymienników) połączonych szeregowo. Parametry tech-
niczne pojedynczego członu chłodnicy przedstawiono w tablicy 1. 
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Tablica 1. Parametry techniczne pojedynczego członu chłodnicy CHWL-1000 

Parametr Jednostka Wartość 
Całkowita długość chłodnicy mm 2500 
Materiał wymienników  – G235 

Wymiennik zewnętrzny 
Średnica zewnętrzna/wewnętrzna  mm 1220/1016 
Grubość zewnętrzna/wewnętrzna mm 11/12,5 
Długość wymiennika  mm 2100 

Wymiennik wewnętrzny 
Średnica zewnętrzna/wewnętrzna  mm 508/406/4 
Grubość zewnętrzna/wewnętrzna mm 6,3/8 
Długość wymiennika  mm 2300 

2. METODYKA BADA Ń 

W celu określenia parametrów termodynamicznych badanej chłodnicy przepro-
wadzono pomiary następujących wielkości: 
• ciśnienia barometrycznego w wyrobisku przy uŜyciu barometru Thommen; 
• ciśnienia dynamicznego powietrza na wlocie i na wylocie z wymiennika poprzez 

wykonane otwory inspekcyjne w lutniach elastycznych przy uŜyciu sondy Prand-
tla i mikromanometru EMRC-01 oraz mikromanometru pochyłego; 

• róŜnicy ciśnień całkowitych i statycznych pomiędzy wlotem a wylotem z wy-
miennika przy uŜyciu elektronicznego mikromanometru EMRC-01 połączonego 
węŜami gumowymi wraz z sondami Prandtla; 

• prędkości przepływu powietrza na wylocie lutniociągu przy pomocy anemometru 
skrzydełkowego µAS; 

•  temperatury powietrza w wyrobisku oraz na wlocie do wentylatora, na wlocie do 
wymiennika i na wylocie z lutniociągu mierzonej na termometrze suchym i wil-
gotnym przy uŜyciu psychrometru Assmanna; 

• temperaturę wody na wyjściu z kaŜdego członu chłodnicy przy pomocy termome-
tru WT-1 z sondą ostrzową; 

• temperatury powierzchni zewnętrznej wymiennika przy uŜyciu termometru sty-
kowego. 

Pomiary przeprowadzono na stanowisku badawczym w kopalni podziemnej. 
Schemat stanowiska pomiarowego przedstawiono na rysunku 1. Przepływ powietrza 
przez badaną chłodnicę zapewniał wentylator lutniowy typu WLE-804B/1. 

Badania podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie przeprowadzono pomiary 
ciśnienia dynamicznego w przekroju wlotu i wylotu z chłodnicy. Pomiary wykonywa-
no dla połoŜenia sondy ciśnienia w osi przekroju kołowego lutni oraz w czterech od-
ległościach od osi lutni. Wykonano równieŜ pomiar róŜnicy ciśnień statycznych po-
między tymi przekrojami. W drugim etapie mierzono róŜnicę ciśnień statycznych i 
róŜnicę ciśnień całkowitych w osi przewodu pomiędzy przekrojami wlotu i wylotu 
(rys. 1). Wykonano trzy serie pomiarowe charakteryzujące się zmianą natęŜenia obję-
tościowego przepływającego chłodziwa (wody). W kaŜdej serii pomiarowej wykony-
wano pomiary przy zmiennej wartości przepływu powietrza.  
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Rys. 1. Schemat stanowiska pomiarowego badań termodynamicznych chłodnicy CHWL-1000 

3. WYNIKI POMIARÓW  

Wyniki obliczeń strat ciśnienia całkowitego przy przepływie przez badaną chłod-
nicę, przedstawiono na rysunku 2. Średnia wartość oporu chłodnicy wynosi 1,5 kg/m7. 
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Rys. 2. Wyniki pomiarów strat ciśnienia całkowitego w badanej chłodnicy CHWL-1000 

Pomiary parametrów powietrza oraz chłodziwa (wody) określono w drugim eta-
pie pomiarów dla serii pomiarowych 2–4. Wyniki pomiarów parametrów powietrza 
oraz wody w badanej chłodnicy przedstawiono w tablicach 2 i 3.  

Indeksy symboli w tablicach 2 i 3 oznaczają: 
w – parametry powietrza przepływającego przez chłodnicę, 
z – parametry powietrza na zewnętrz chłodnicy, 
sn – punkt rosy powietrza, 

1 – parametry powietrza w wyrobisku przed wlotem do chłodnicy, 
2 – parametry na wlocie do chłodnicy, 
3 – parametry na wlocie do wentylatora chłodnicy, 
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4 – parametry na wlocie do 1 członu chłodnicy, 
5 – parametry na wlocie do 2 członu chłodnicy, 
6 – parametry na wlocie do 3 członu chłodnicy, 
7 – parametry na wlocie do 4 członu chłodnicy, 
8 – parametry na wylocie chłodnicy, 
9 – parametry powietrza w wyrobisku za wylotem chłodnicy. 

Tablica 2. Wyniki pomiarów parametrów powietrza 
Temperatura powietrza  Ciśnienie 

barome-
tryczne 

w wyrobisku 
przed instalacją 

na wlocie do 
wentylatora 

za  
wentylatorem 

na wylocie z 
lutniociągu 

w wyrobisku za 
instalacją 

Strumień 
objętości 
powietrza 

p tsz1 tmz1 ts2 tm2 ts3 tm3 ts8 tm8 ts9 tm9 pV&  

Seria 
pomia-
rowa 

Pa oC oC oC oC oC oC oC oC oC oC m3/s 
2a 108200 25 18 25 18 25,4 18,2 22,5 16 23,2 15,8 8,38 
2b 108150 25 17,8 25 17,8 26,6 18,2 22,6 15,8 22,8 15,2 6,88 
2c 108125 25 17,6 25 17,6 30 19,6 24 17 24,8 17,6 1,99 
3a 108100 24,8 17,4 24,8 17,8 25,6 18,2 22,5 17 22,4 18,6 8,4 
3b 108150 24,8 17,4 24,8 17,4 26,2 17,8 23 16,4 23,2 16,8 6,03 
3c 108150 24,8 17,4 24,8 17,4 29 18,8 23,2 16,2 24,2 17 2,42 
4a 108150 25 17,5 25 17,5 25,2 17,6 23,6 16,8 22,8 16,4 8,40 
4b 108080 25 17,5 25 17,5 26 17,8 23,2 16,6 23,3 15,8 5,20 
4c 108050 25 17,5 25 17,5 31 19,6 23 16,6 23,2 18,6 1,47 

Tablica 3. Wyniki pomiarów parametrów wody 
Temperatura wody Temperatura powierzchni zewnętrznej 

płaszcza wymiennik zewnętrzny wymiennik wewnętrzny 
Ciśnienie 
barome-
tryczne człon 1 człon 2 człon 3 człon 4 

na wyl. z 1 
członu 

na wyl. z 4 
członu 

na wyl. z 1 
członu 

na wyl. z 4 
członu 

Strumień 
objętości 
wody 

p tpzz4 tpzz5 tpzz6 tpzz7 tw5 tw8 tw5 tw8 wV&  

Seria 
pomia-
rowa 

Pa oC oC oC oC oC oC oC oC m3/h 
2a 108200 - - - - 5,7 6,7 6,1 7 40,8 
2b 108150  - -  -  -  5,8 6,8 5 5,2 40,8 
2c 108125 10 9 8,5 9 5,9 6,6 5,4 5,4 40,8 
3a 108100 - - - - 6,6 7,4 6,8 8,2 18,6 
3b 108150  - -  -  -  6,6 7,7 6,4 7,4 18,6 
3c 108150 10,8 10,6 10,6 10,2 6,4 7,4 6,2 7,2 18,6 
4a 108150 - - - - 7,2 10,2 7,4 10,4 6,6 
4b 108080  - -  -  -  7,4 10,5 7,2 9,8 6,6 
4c 108050 12,2 12,8 12,2 11 7 10,7 7 9,6 6,6 

4. MODEL WYMIANY CIEPŁA W CHŁODNICY CHWL-1000 

Charakterystyka cieplna badanej chłodnicy została określona na podstawie bilan-
su strumieni ciepła przejmowanych w badanej chłodnicy. Na rysunku 3 przedstawiono 
przyjęty model termodynamiczny badanej chłodnicy. 

Poszczególne indeksy symboli na rysunku 3 oznaczają: 
pzz  – powierzchnia zewnętrzna wymiennika zewnętrznego, 
wzz  – większa powierzchnia wewnętrzna wymiennika zewnętrznego, 
wwz  – mniejsza powierzchnia wewnętrzna wymiennika zewnętrznego, 
pwz  – powierzchnia wewnętrzna wymiennika zewnętrznego, 
pzw  – powierzchnia zewnętrzna wymiennika wewnętrznego, 
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wzw  – większa powierzchnia wewnętrzna wymiennika wewnętrznego, 
www  – mniejsza powierzchnia wewnętrzna wymiennika wewnętrznego, 
pww  – powierzchnia wewnętrzna wymiennika wewnętrznego. 

αpwz

αwzz

αpzz

αpww

αpzw

αwzw

tsw

tpwz

tsz tw

tw

tpzz

tpzw

tpww

twzz

twzw

rpzz
rwzzrwwzrpwz

r p
w

w

r pzw

r wz
w

r w
w

w

αwwwtwww

twwz

αwwz

tsw

 
Rys. 3. Model wymiany ciepła w badanej chłodnicy  

Przy ustalonym stanie cieplnym układu ilość ciepła wnikającego przez ściankę od 
powietrza, przewodzonego przez ściankę i przejętego od ścianki do wody jest taka 
sama [1, 2, 4, 5, 6]. 

Strumień ciepła wnikającego od powietrza wewnętrznego Qp i od powietrza ze-
wnętrznego Qz do powierzchni wymiennika określony jest zaleŜnością:  
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BF – współczynnik bocznikowania, 
i4, ipw8, iz1, iz9 – entalpia właściwa powietrza, odpowiednio na wlocie do członu  

1 wymiennika, warstwy przyściennej na wylocie z chłodnicy, w wyrobisku 
przed wlotem chłodnicy, w wyrobisku za wylotem chłodnicy i = f(ts, x), 
kJ/kg, 

ρ8, ρz1 − gęstość powietrza wilgotnego, odpowiednio na wylocie chłodnicy  
i w wyrobisku przed wlotem chłodnicy, ρ = f(ts, x, p), kg/m3, 

xz1, x8 – wilgotność właściwa powietrza, odpowiednio w wyrobisku przed wlotem 
chłodnicy, w chłodnicy na wylocie, kg/kg, 

pwV&  – strumień objętości powietrza przepływającego przez chłodnicę, m3/s, 

pzV&  – strumień objętości powietrza przepływającego wyrobiskiem, m3/s, 

wm&  – strumień masy wody przepływający przez chłodnicę, kg/s, 
cw  – ciepło właściwe wody, kJ/kg, 
tw4, tw8 – temperatura wody, odpowiednio na wlocie i wylocie z chłodnicy,  

tw1 = 5 °C, 
ts4, ts8, tsz1, tsz9 – temperatura powietrza, odpowiednio na wlocie i na wylocie  

z chłodnicy oraz w wyrobisku przed i za wylotem z chłodnicy, °C, 
Az – powierzchnia zewnętrzna wymiennika zewnętrznego, Az = 32,48 m2, 
A – sumaryczna powierzchnia wymienników od strony powietrza wewnętrznego, 

A = 53,48 m2, 
kz – współczynnik przenikania dla powietrza zewnętrznego, W/m2K: 
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kw – zastępczy współczynnik przenikania dla powietrza wewnętrznego, który jest 
wartością średnią współczynników przenikania ciepła od powietrza we-
wnętrznego poprzez powierzchnie obu wymienników, W/m2K: 
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gdzie: 
α – współczynniki wnikania ciepła, odpowiednio od powietrza do powierzchni 

wymiennika, i od powierzchni wymiennika do wody, oznaczenia indeksów 
zgodnie z rysunkiem 3, W/m2K, 

d  – średnica wymienników m, 
oznaczenia indeksów zgodnie z rysunkiem 3. 

Dla ustalonej wymiany ciepła przyjmuje się αpwz  = αpzw = αpww, αwzz = αwwz, αwzw 
= αwww. Poszczególne indeksy zgodne są z rysunkiem 3. 

Z powyŜszych zaleŜności wyznaczane są trzy niewiadome: 
• tsw8 – temperatura powietrza wewnętrznego na wylocie z chłodnicy, 
• tsz9 – temperatura powietrza zewnętrznego za chłodnicą 
• tw8 – temperatura wody na wylocie z 4 członu chłodnicy. 

Pozostałe zmienne ts4, x4, wV& , pV&  wm&  są przyjmowane jako dane wejściowe. 

Na podstawie wyznaczonych współczynników przenikania k i kz moŜliwe jest 
określenie wpływu parametrów powietrza i wody na wlocie do chłodnicy na parame-
try na wylocie. Wyznaczone zostaną parametry powietrza wewnętrznego na wylocie  
z chłodnicy według modelu przedstawionego na rysunku 3. 

W celu określenia zmian wykraplania wilgoci w badanej chłodnicy skorzystano  
z definicji współczynnika bocznikowania BF wyznaczanego przy załoŜeniu stałej  
w czasie temperatury powierzchni wymiennika. Współczynnik bocznikowania określa 
część strumienia, który nie ma kontaktu z powierzchnią wymiennika i oblicza się  
z zaleŜności [1]: 
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gdzie twśr oznacza średnią temperaturę powierzchni chłodnicy. 

ZałoŜono, Ŝe temperatura powierzchni chłodnicy jest równa temperaturze wody. 
Średnią temperaturę powierzchni chłodnicy przyjęto jako średnią wartość wody po-
między wlotem do 1 członu a wylotem z 4 członu chłodnicy. 

Wartości współczynników bocznikowania obliczono dla drugiej serii pomiarowej. 
Wyniki obliczeń oraz aproksymacje współczynnika przedstawiono na rysunku 4. 

Współczynniki wnikania ciepła, niezbędne do wyznaczania strumienia ciepła 
wnikającego od powietrza wewnętrznego αpwz  = αpzw = αpww i powietrza zewnętrznego 
αpzz wnikającego do ścianki wymiennika oraz strumienia ciepła wnikającego od ścian-
ki do wody w wymienniku αwzz = αwwz, αwzw = αwww moŜna wyznaczyć ze wzoru defi-
nicyjnego liczby Nusselta. 

W praktyce inŜynierskiej do określenia liczby Nusselta uŜywa się wzorów kryte-
rialnych. Określają one liczbę Nusselta jako funkcję liczb Reynoldsa, Prandtla i Gras- 
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Rys. 4. Aproksymacja współczynnika bocznikowania w funkcji prędkości przepływu powietrza 

hoffa oraz zaleŜności geometrycznych. W przypadku wymiany ciepła z kondensacją 
pary wodnej jest to funkcja liczb Galileusza i Prandtla. Dla konwekcji wymuszonej  
z kondensacją pary wodnej równanie charakterystyczne przyjmuje postać [4, 5]: 

 ( ) ,KPrGa nCNu ⋅⋅=  (10) 

gdzie: 

Ga – liczba Galileusza, ,
g

Ga
2

3

ν
⋅= l

 

K – kryterialna liczba skraplania, ( )ttc

r

sn −⋅
=K , 

r – ciepło właściwe powietrza w danej temperaturze i ciśnieniu, kJ/kgK, 
c – zastępcze ciepło właściwe powietrza wilgotnego c = 1,005 + 1,86 · x, kJ/kgK, 
ν – kinematyczny współczynnik lepkości powietrza, m2/s, 
l – wymiar charakterystyczny powierzchni, m, 
g – przyspieszenie ziemskie, m/s2, 

tsn – temperatura punktu rosy powietrza wilgotnego, °C, 
C, n – stałe zaleŜne od rodzaju, typu, wymiarów płaszczyzny wymiany ciepła,  

rodzaju przepływu powietrza, przyjęto C = 1,13 i n = 0,25. 

Na podstawie powyŜszych zaleŜności obliczono współczynnik wnikania ciepła od 
powietrza do wymiennika i od wymiennika do wody. Przyjęto wartość współczynnika 
przewodzenia ciepła dla materiału, z którego wykonane są wymienniki  λ = 45 W/(m2 K). 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano następujące wartości współ-
czynników wnikania ciepła od ścianki wymiennika do wody: 
• wymiennik zewnętrzny αwzz = αwwz = 829,9 W/m2K, 
• wymiennik wewnętrzny αwzw = αwww = 412,4 W/m2K. 

Współczynniki wnikania od powietrza do ścianki wymiennika wynoszą: 
• wymiennik zewnętrzny αpzz = 22,0 W/m2K, 
• wymiennik wewnętrzny αpwz = αpzw = αpww = 26,8 W/m2K. 
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Współczynnik wnikania ciepła od powietrza zewnętrznego do powierzchni ze-
wnętrznej wymiennika αpzz  nie róŜni się znacząco od współczynnika αpwz = αpzw = αpww. 
RóŜnica występuje jedynie w liczbie skraplania K w związku z temperaturą po-
wierzchni zewnętrznej wymiennika na wlocie i na wylocie.  

Dla średnich wartości współczynników wnikania ciepła obliczono współczynniki 
przenikania ciepła kw = 15,0 W/m2K, kz = 28,9 W/m2K. 

Na podstawie zaleŜności wyznaczono charakterystykę cieplną badanej chłodnicy. 
Na rysunku 5 przedstawiono wyniki obliczeń zmian temperatury wody i powietrza  
w funkcji strumienia objętości wody doprowadzanej do chłodnicy i temperatury po-
wietrza wlotowego. 
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Rys. 5. Zmiana parametrów powietrza i wody w chłodnicy CHWL-1000 
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Obliczenia przeprowadzono dla danych wejściowych zaznaczonych u góry wy-
kresu. 

Parametry nominalne chłodnicy określone zostały dla wymagań projektowych 
urządzeń chłodniczych w górnictwie podziemnym. Temperaturę powietrza na wlocie 
do chłodnicy przyjmuje się na poziomie 32oC. Zawartość wilgoci w powietrzu przyję-
to na poziomie 8,5 g/kg p.s. ZałoŜono konieczność uzyskania przyrostu temperatury 
wody na poziomie 10 ºC. Parametry chłodnicy przedstawiono w tablicy 4. 

Tablica 4. Wyznaczone parametry nominalne chłodnicy CHWL-1000 
Parametr Symbol Jednostka Wartość 

Temperatura wody na wejściu  tw1 ºC 5,0 
Temperatura wody na wyjściu  tw2 ºC  15,0 
Strumień objętości wody mw m3/h 3,50 

Strumień objętości powietrza wilgotnego pwV&  m3/s 5,7 

Strata ciśnienia powietrza ∆p Pa 49 
Wilgotność właściwa powietrza na wlocie  x1 g/kg 8,5 
Wilgotność właściwa powietrza na wylocie  x2 g/kg 8,3 
Temperatura powietrza na wlocie do wymiennika tp1 °C 32,0 
Temperatura powietrza na wylocie z wymiennika tp2 °C 28,6 
Strumień ciepła przejmowany od powietrza wewnętrznego w sposób jawny Qj kW 23,9 
Strumień ciepła przejmowany od powietrza wewnętrznego w sposób utajony Qu kW 3,7 
Strumień ciepła przejmowany od powietrza zewnętrznego Qz kW 13,0 
Moc chłodnicy Q kW 40,6 

5. WNIOSKI 

1. Chłodnica składa się z 4 połączonych szeregowo członów, przez które przepływa 
woda i powietrze w układzie przeciwprądowym. KaŜdy człon składa się z wy-
miennika zewnętrznego i wewnętrznego. Powierzchnia zewnętrzna wymiennika 
zewnętrznego odbiera i przejmuje strumień ciepła od powietrza zewnętrznego. 

2. Wyniki przeprowadzonych pomiarów termodynamicznych pozwoliły na określenie 
podstawowych wskaźników charakteryzujących proces wymiany ciepła i wyzna-
czenie parametrów nominalnych chłodnicy. 

3. Nominalne parametry termodynamiczne chłodnicy określone zostały na podstawie 
załoŜenia róŜnicy temperatury wody na wyjściu i wejściu na poziomie 10 ºC. Zało-
Ŝenie to podyktowane jest wymaganiami projektowymi układów chłodzenia w sys-
temach klimatyzacji scentralizowanych (klimatyzacja centralna, klimatyzacja gru-
powa). Dla strumienia objętości wody 3,5 m3/h oraz temperatury powietrza na 
wlocie do chłodnicy lutniowej 32 °C i zawartości wilgoci 8,5 g/kg chłodnica o mo-
cy 40 kW. Z tej wartości 32% mocy związane jest z przejmowaniem ciepła od po-
wietrza zewnętrznego. Taka wartość mocy chłodniczej powinna być wykorzysty-
wana przy projektowaniu układów chłodniczych w kopalniach podziemnych. 

4. Dzięki swym zaletom (mały opór przepływu powietrza) chłodnica moŜe być z 
powodzeniem stosowana w lutniociągach tłoczących. NaleŜy określić efektywność 
schładzania powietrza w warunkach ruchowych.  
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Prognozowanie warunków klimatycznych w wyrobiskach korytarzowych 
z wykorzystaniem programu komputerowego AGHWEN-3.1 

Streszczenie 
Wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji potęgują się czynniki utrudniające drąŜenie wyrobisk pod-

ziemnych. Jednym z nich jest wzrost temperatury powietrza wynikający ze wzrostu temperatury pierwot-
nej skał. 

W referacie przedstawiono sposób prognozowania warunków klimatycznych z wykorzystaniem pro-
gramu komputerowego AGHWEN-3.1. Zwrócono uwagę na rozkład temperatury powietrza wzdłuŜ dłu-
gości wyrobiska podczas schładzania powietrza przy pomocy urządzenia chłodniczego bezpośredniego 
działania. 

Forecasting thermal conditions in headings by using AGHWEN-3.1  
computer programme 

Abstract 
As the level of mining gets deeper and deeper there are more and more problems with drilling under-

ground excavations. One of the problems is an increase in air temperature resulting from an increase in 
rock virgin temperature. 

The paper presents a method for forecasting climatic conditions by means of computer programme 
AGHWEN-3.1. Air temperature distribution along the gallery during air cooling with the help of a direct 
cooling unit is emphasized. 

1. WSTĘP 

Dla drąŜonych wyrobisk podziemnych o długości ponad 50 m wykonany musi 
być projekt wentylacji odrębnej. Z uwagi na coraz większą głębokość prowadzenia 
robót górniczych znaczenia nabiera równieŜ prognoza temperatury i wilgotności  
w wyrobisku oraz dobór urządzeń chłodniczych. 

Projekt wentylacji określa rodzaj i sposób zabudowy lutniociągów, wentylatorów 
lutniowych oraz pozostałych elementów wentylacji lutniowej, w tym chłodnic powie-
trza. 

Sposób doboru mocy chłodniczej i lokalizacji urządzenia chłodniczego są waŜ-
nymi zagadnieniami, przed którymi stoją kopalniane słuŜby wentylacyjne. Wymagana 
moc chłodnicza dla wyrobiska ścianowego czy korytarzowego zaleŜy od tego, czy 
chcemy utrzymać w wyrobisku temperaturę suchą poniŜej 28 ºC, czy poniŜej 33 ºC. 
Sposób doboru niezbędnej mocy chłodniczej oparty jest o określenie strumienia cie-
pła, jaki maszyna odbierać musi w parowniku. W celu ustalenia zdolności chłodniczej 
dołowej maszyny klimatyzacyjnej, która ma być zainstalowana dla schłodzenia powie-
trza, trzeba sporządzić bilans ciepła na podstawie prognozowanych temperatur i wil-
gotności powietrza. 

NaleŜy tu jednak wyraźnie zaznaczyć, Ŝe moc chłodnicza uzaleŜniona jest od sys-
temu przewietrzania wyrobiska ślepego oraz miejsca zabudowy chłodnicy [5, 6]. 
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Chłodnicę powietrza moŜna zabudować w róŜny sposób w zaleŜności od systemu 
wentylacji (rys. 1, 2). 

 
Rys. 1. Okno wyboru systemu przewietrzania wyrobiska z zabudową chłodnicy powietrza  

w boczniku lutniociągu 

 
Rys. 2. Okno wyboru systemu przewietrzania wyrobiska z zabudową chłodnicy powietrza  

dla wentylacji ssącej 

Program AGHWEN-3.1 umoŜliwia w szybki sposób wykonanie prognozy warun-
ków klimatycznych (temperatury, wilgotności właściwej powietrza) wzdłuŜ wyrobi-
ska. Prognoza moŜe być wykonywana z uwzględnieniem schładzania powietrza. Opis 
programu komputerowego AGHWEN-3.1 znajduje się w pracach [7, 8]. 
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2.  PROGNOZA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH ZE SCHŁADZANIEM  
POWIETRZA 

Prognozowanie warunków klimatycznych opiera się o niestacjonarny przepływ 
ciepła i wilgotności z otaczającego masywu skalnego do wyrobiska korytarzowego,  
w którym zabudowany jest lutniociąg. Przepływ ciepła następuje pomiędzy masywem 
skalnym i powietrzem w wyrobisku oraz pomiędzy powietrzem w lutniociągu a po-
wietrzem w wyrobisku. Działają tam dodatkowe (oprócz górotworu) lokalne źródła 
ciepła i wilgoci, które powodują skokową zmianę temperatury i stopnia zawilŜenia 
powietrza. Sposób prognozowania oparty jest o znane juŜ metody [2, 3, 9, 10], które 
zmodyfikowane zostały o miejscową zmianę temperatury i wilgotności powietrza  
w wyniku zabudowy chłodnicy powietrza. Polegają one na rozwiązaniu równania 
bilansu energii i bilansu masy dla elementarnego odcinka wyrobiska i lutniociągu. 

Znając temperaturę, wilgotność właściwą i strumień masy powietrza suchego  
w punkcie lokalizacji chłodnicy oraz zakładając moc chłodniczą parownika urządzenia 
chłodniczego, oblicza się temperaturę i wilgotność właściwą powietrza na wylocie 
parownika. Po rozpoznaniu parametrów czynnika chłodniczego moŜna obliczyć para-
metry powietrza na wylocie z parownika, korzystając z definicji współczynnika kon-
taktu chłodnicy B (contact factor) [1]. Współczynnik ten wyraŜany jest zaleŜnością: 
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gdzie: 
h1ch – entalpia właściwa powietrza na wlocie parownika, 
h2ch  – entalpia właściwa powietrza na wylocie parownika, 
hr  – entalpia właściwa powietrza w warstwie przyściennej parownika. 

Uwzględniając zmianę parametrów czynnika chłodzącego i powietrza wzdłuŜ 
długości parownika zakłada się, Ŝe temperatura powierzchni parownika jest równa 
temperaturze czynnika chłodzącego, a na długości parownika oblicza się średnią loga-
rytmiczną wartość temperatury powierzchni parownika [1]. MoŜna zatem zapisać: 
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gdzie: 
t1ch – temperatura powietrza na wlocie parownika, 
t2ch – temperatura właściwa powietrza na wylocie parownika, 
tpsr  – średnia logarytmiczna temperatura powietrza w warstwie przyściennej pa-

rownika. 

Zakładając stałą wartość oporu cieplnego warstwy przyściennej po stronie powie-
trza wzdłuŜ wymiennika, współczynnik 1–B dla urządzeń bezpośredniego działania 
został przyjęty jako: 
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gdzie: 
Qch  – strumień objętości powietrza, 
d  – średnica lutniociągu, 
a, b – współczynniki empiryczne, określone doświadczalnie. 

Strumień objętości powietrza obliczany jest w miejscu lokalizacji chłodnicy  
w lutniociągu. Wartości współczynników a, b zostały przyjęte według pracy [4]. 

W zaleŜności od parametrów powietrza wlotowego obliczenia temperatury  
i wilgotności powietrza na wylocie parownika prowadzi się z lub bez wykroplenia 
wilgoci. W programie komputerowym AGHWEN-3.1 obliczenia prowadzone są me-
todą numeryczną. 

Pozwala ona na określenie zmiany temperatury powietrza wzdłuŜ odcinka długo-
ści lutniociągu i wyrobiska z uwzględnieniem schładzania. 

3.  PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AGHWEN-3.1 DLA 
PROGNOZOWANIA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH 

Obliczenia projektowe z wykorzystaniem programu komputerowego AGHWEN-3.1 
przeprowadzono dla wyrobiska drąŜonego kombajnem w pokładzie węgla. Dla zobra-
zowania moŜliwości prognozowania warunków klimatycznych załoŜono, Ŝe wyrobi-
sko prowadzone będzie na głębokości 1000 m, gdzie temperatura pierwotna skał wy-
nosić będzie 44 ºC. Szczegółowe dane projektowe przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Dane wejściowe do obliczeń prognozy warunków klimatycznych przy pomocy programu 
AGHWEN-3.1 

Wartość 
Parametr Jednostka 

wariant a Wariant b 
Długość wyrobiska M 1500 
Rodzaj obudowy – ŁP9 V29/4A 
Nachylenie wyrobiska deg 0 
Prędkość postępu przodka m/db 8 
Sposób drąŜenia wyrobiska – kombajn 
MiąŜszość pokładu m 2,5 
Moc urządzeń elektrycznych w przodku wyrobiska kW 550 
Temperatura pierwotna górotworu oC 44 
Zawodnienie skał – Suche 

strumień objętościowy m3/min 1800 
temperatura oC 25,2 
wilgotność właściwa g/kg 16,4 

Parametry opływo-
wego prądu powie-
trza 

ciśnienie barometryczne hPa 1128 
odcinek 1 – met φ1000 m 300 
odcinek 2 – met φ1000 m 500 Lutniociąg 
odcinek 3 – met φ 800 m 700 

System wentylacji – tłoczący+WIR-700 ssący 
Odpylacz – UO-600 UO-1000 
Chłodnica powietrza – DV-290 

odcinek 1 – met φ 1000 m3/sN0,5 0,000016 
odcinek 2 – met φ 1000 m3/sN0,5 0,000032 

0,00016 – wariant 1 
Współczynnik 
nieszczelności k 

odcinek 3 – met φ 800  m3/sN0,5 
0,00032 – wariant 2 

Wentylator – KoRFMANN-ES-9-500 
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Lutniociąg składa się z trzech odcinków o róŜnych typach lutni i o róŜnych 
współczynnikach nieszczelności k. Przeprowadzono obliczenia dla wentylacji kombi-
nowanej (tłoczącej z odpylaczem przodkowym – wariant a) i dla wentylacji ssącej 
(wariant b). W obliczeniach uwzględniono schładzanie powietrza w lutniociągu (wa-
riant a) i w wyrobisku (wariant b) przy pomocy urządzenia chłodniczego DV-290. 
Skraplacz tego urządzenia chłodzony jest wodą doprowadzaną z wyparnej chłodnicy 
wody RK-450. Chłodnica ta zlokalizowana jest w prądzie opływowym za wlotem do 
analizowanego wyrobiska. 

Wyniki prognozy temperatury powietrza bez chłodzenia powietrza przedstawiono 
na rysunkach 3 i 4. 

 
Rys. 3. Wyniki obliczeń temperatury powietrza wzdłuŜ projektowanego wyrobiska – wariant a1 

 
Rys. 4. Wyniki obliczeń temperatury powietrza wzdłuŜ projektowanego wyrobiska – wariant b1 
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Wykorzystując program komputerowy moŜna, w bardzo szybki sposób, obliczyć 
spodziewaną temperaturę powietrza z uwzględnieniem jego schładzania. MoŜna rów-
nieŜ szukać optymalnej lokalizacji chłodnicy dla danego wybiegu wyrobiska. Wyniki 
przeprowadzonych obliczeń przedstawiono na rysunkach 5–8. Rysunki 5 i 6 oraz 7 i 8 
róŜnią się współczynnikiem nieszczelności ostatniego odcinka lutniociągu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Wyniki rozkładu strumienia powietrza  
w lutniociągu oraz prognozy temperatury wzdłuŜ 
lutniociągu i wyrobiska – wentylacja kombinowana 
– wariant a1 
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Rys. 6. Wyniki rozkładu strumienia powietrza w lutniociągu oraz prognozy temperatury  

wzdłuŜ lutniociągu i wyrobiska – wentylacja kombinowana – wariant a2 
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Rys. 7. Wyniki rozkładu strumienia powietrza w lutniociągu oraz prognozy temperatury  

wzdłuŜ lutniociągu i wyrobiska – wentylacja ssąca – wariant b1 
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Rys. 8. Wyniki rozkładu strumienia powietrza w lutniociągu oraz prognozy temperatury  

wzdłuŜ lutniociągu i wyrobiska – wentylacja ssąca – wariant b2 
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Analizując wykresy rozkładu temperatury naleŜy stwierdzić, Ŝe wraz ze spadkiem 
ilości powietrza doprowadzanego do przodka następuje wzrost temperatury w przod-
ku. Lokalizacja chłodnicy powietrza jak najbliŜej przodka zapewnia właściwe warunki 
pracy w strefie przyprzodkowej, jednak w dalszej odległości od przodka powoduje 
przekroczenie 28 ºC. Dla analizowanego przykładu konieczne jest więc stosowanie 
dwustopniowego schładzania powietrza. W tym celu korzystniejsze jest zastosowanie 
wodnych chłodnic wielopłaszczowych o niskim współczynniku oporu aerodynamicz-
nego [11]. 

4. WNIOSKI 

Właściwy dobór wentylacji odrębnej wraz z urządzeniem chłodniczym ma bardzo 
istotne znaczenie w przypadku występowania duŜego zagroŜenia temperaturowego.  
W warunkach kopalnianych szczególną uwagę naleŜy zwrócić na szczelność lutnio-
ciągu oraz lokalizację urządzenia chłodniczego na długości wyrobiska. 

Wykorzystując program komputerowy AGHWEN-3.1 moŜna, w bardzo krótkim 
czasie, ustalić optymalne parametry wentylacji odrębnej z uwagi na wymagane wa-
runki klimatyczne w wyrobisku. 

Projektowanie warunków klimatycznych za pomocą programu AGHWEN-3.1 
oparte jest o szeroką bazę rodzajów i typów lutni, wentylatorów lutniowych, odpyla-
czy, chłodnic powietrza oraz elementów dodatkowego wyposaŜenia lutniociągów 
stosowanych w polskich kopalniach podziemnych. 

Artykuł został zrealizowany w ramach projektu badawczego finansowanego przez 
MNiSW nr 1128/T02/2006/30 (nr umowy 18.18.100.104). 
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ZagroŜenie gazowe na terenie zlikwidowanej płytkiej kopalni 

Streszczenie 
W referacie przeanalizowano problem emisji CO2 wraz z innymi składnikami gazów kopalnianych bez 

metanu, z poeksploatacyjnych wyrobisk podziemnych na powierzchnię w rejonach wychodni pokładów 
węgla na skłonie kopuły geologicznej Zabrza. PoniewaŜ pokłady są obecnie eksploatowane na niŜszych 
poziomach i górotwór jest odwodniony, to główną przyczyną emisji CO2 są zniŜkowe tendencje baryczne. 
Miejscami emisji są zlikwidowane szyby oraz rejony wychodni pokładów. Wykazano, Ŝe emisja CO2 ze 
zlikwidowanego szybu nie zaleŜy tylko od wielkości, ale takŜe od charakteru zniŜki. Niedokładnie zlikwi-
dowane szyby mogą być źródłem emisji CO2 koniecznej do uwzględnienia w programach ochrony atmosfe-
ry. Przede wszystkim stwarzają one jednak zagroŜenie dla bezpieczeństwa powszechnego. 

Gas hazard in the area of abandoned, shallow coal mine 

Abstract 
Considering area of outcrops existing in the slopes of Zabrze Dome, problem of CO2 emission, and 

other gas components (without methane), from abandoned excavations to the surface has been discussed 
in the article. Presently, coal is mined deeper so pressure drops are major reason of CO2 emission. Aban-
doned shafts and areas of outcrops are the places of possible gas outflow. It has been proved that CO2 
emission depends on magnitude and kind of pressure drop. Incorrectly abandoned shafts may be source  
of CO2 emission which may be considered in air protection programmes. But mostly they create hazard 
for public safety. 

1. WSTĘP 

Likwidacja kopalń węgla kamiennego wiąŜe się między innymi z wypływem ga-
zów zrobowych na powierzchnię (w tym do budynków lub bezpośrednio do atmosfe-
ry). Takie przypadki zostały odnotowane we wszystkich zagłębiach górniczych Euro-
py, takŜe w Polsce [Kotarba 2002, Szlązak i in. 2002], [Chmiel i in. 2004], [Sułkowski 
i in. 2004]. Wypływy gazów stwierdzono takŜe w czeskiej części Zagłębia Górnoślą-
skiego [Urban 2004]. 

Istotnymi składnikami gazów zrobowych są metan i dwutlenek węgla. Metan 
stwarza zagroŜenie wybuchowe, a dwutlenek węgla dusząco-toksyczne. 

Proces migracji gazów w kierunku powierzchni zaleŜy od kilku czynników,  
w tym m.in. od: 
• zmian ciśnienia atmosferycznego, 
• przepuszczalności moŜliwych dróg migracji gazu ku powierzchni, 
• zmian poziomu zwierciadła wód podziemnych. 

Jako obszar badawczy wybrano teren zlikwidowanej ostatecznie w 2000 r. kopal-
ni „Zabrze”. Kopalnia „Zabrze” eksploatowała pokłady węgla na stokach kopuły  
geologicznej – kopuły Zabrza, będącej częścią wypiętrzenia zabrsko-chorzowsko- 
-katowickiego. Płytką eksploatację rozpoczęto w 1791 roku i trwała ona do lat 50.  
XX w., nie napotykając na obecność metanu. W zlikwidowanych wyrobiskach kopalni 
„Zabrze” nie występuje, jak na razie, podwyŜszanie poziomu zwierciadła wód pod-
ziemnych z uwagi na sąsiedztwo czynnych, stale odwadnianych kopalń. 
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Na terenie kopalni istnieje kilka zlikwidowanych szybów, przez które stwierdzo-
no wypływy CO2 przy braku obecności metanu. Są to przede wszystkim szyby „Porę-
ba I–V” oraz szyb „Jerzy”. Podczas zniŜek barycznych zaobserwowano takŜe wzrost 
stęŜenia dwutlenku węgla w piwnicach budynków mieszkalnych połoŜonych na tere-
nie zlikwidowanej kopalni. 

2.  ZNIśKOWA TENDENCJA BARYCZNA JAKO CZYNNIK DECYDUJ ĄCY  
O WYPŁYWIE GAZÓW ZE ZLIKW IDOWANEJ, PŁYTKIEJ KOPALNI 

2.1. Typy tendencji barycznych 

Lokalną zmianę ciśnienia w ciągu trzech godzin nazwano w meteorologii tenden-
cją baryczną i ta wielkość jest wykorzystywana praktycznie. Pozwala ona znajdować 
związek między polem ciśnienia a kolejnymi postępującymi w czasie zmianami  
ciśnienia. Występowanie tendencji barycznej powoduje róŜnice w poziomym rozkła-
dzie ciśnienia, a przez to przemieszczanie, powstawanie oraz zanik układów barycz-
nych. 

Lokalna zmiana tendencji barycznej wyraŜona jest równaniem: 
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Geometrycznie oznacza ona krzywiznę barogramu. Krzywizna barogramu oddaje 
główną wartość przyspieszenia izobary. 

W tabeli 1 przedstawiono typowe barogramy [Bielinskij 1948]. 

Tabela 1. Charakterystyczne linie barogramów w zaleŜności od tendencji barycznej oraz lokalnej zmiany 
tendencji barycznej [Bielinskij 1948] 

 

Typy barogramów A, B, C odpowiadają dodatniej tendencji barycznej, dla której 
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. Tendencję tę moŜna nazwać zwyŜkową tendencją baryczną, popularnie 

„zwyŜką”. 
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Typy barogramów D, E, F odpowiadają ujemnej tendencji barycznej, dla któ-

rej 0<
∂
∂

t

p
. Tendencję tę moŜna nazywać zniŜkową tendencją baryczną, a popularnie 

„zniŜką”. 
Typy barogramów G, H, I odpowiadają zerowej tendencji barycznej, gdyŜ ten-

dencja 0=
∂
∂

t

p
. W rzeczywistości, mimo „zerowania się” tendencji barycznych, zmia-

ny ciśnienia mogą mieć duŜy zakres i będą miały róŜny znak. Typy barogramów G i H 
są nazywane złoŜonymi tendencjami barycznymi. Tendencje baryczne są najczęściej 
notowane przy przechodzeniu frontów atmosferycznych. 

2.2. Zmiana ciśnienia przyczyną ruchu gazów kopalnianych w kierunku 
powierzchni 

W przypadku pustek podziemnych kontakt z atmosferą zachodzi przez niewielkie 
otwory lub szczeliny. Pole powierzchni przekroju poprzecznego otworu łączącego 
(otworów łączących) jest pomijalne w porównaniu z polem przekroju poprzecznego 
przez pustkę podziemną. Eliminuje to całkowicie moŜliwość oddziaływania promie-
niowania słonecznego oraz wiatru atmosferycznego na gazy (powietrze) wypełniające 
pustkę podziemną. Istniejące otwory lub szczeliny między pustką podziemną a atmos-
ferą umoŜliwiają jednak powiązanie (kontakt) aerodynamiczne. Jest to warunek wy-
starczający dla oddziaływania pola ciśnienia atmosferycznego na masę gazów (powie-
trza) wypełniającego pustkę podziemną. 

W warunkach równowagi statycznej atmosfery równość siły cięŜkości i siły pio-
nowego gradientu ciśnienia obejmuje nie tylko atmosferę ponad powierzchnią Ziemi, 
ale równieŜ powietrze w pustej przestrzeni pod jej powierzchnią (rys. 1). 

 
Rys. 1. Równowaga statyczna objętości powietrza w otworze łączącym o długości ∆z i powierzchni A0:  
p, ∆p – ciśnienie atmosferyczne, P – siła pionowego gradientu ciśnienia P = Ao(p+∆p), G – siła cięŜkości 

Powierzchnie izobaryczne moŜna zatem wyznaczyć zarówno nad powierzchnią 
Ziemi jak i pod jej powierzchnią – w pustce. 
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W atmosferze występują ruchy mas powietrza, które nie przenoszą się do pustki 
podziemnej. Zmiany pola ciśnienia powietrza w atmosferze nie zachodzą więc łącznie 
ze zmianami ciśnienia gazów (powietrza) w pustce podziemnej. Nie występuje bo-
wiem w pustce podziemnej siła poziomego gradientu ciśnienia. Zmiany ciśnienia  
gazów (powietrza) w pustce podziemnej mogą występować jedynie w wyniku piono-
wego gradientu ciśnienia. 

W rzeczywistości zmiana ciśnienia powietrza atmosferycznego w płaszczyźnie 
powierzchni Ziemi moŜe być spowodowana przejściem frontu niŜu barycznego.  
Na rysunku 2a przedstawiono rozkład izobar w otoczeniu powierzchni frontalnej  
w chwili t0 trwającej odpowiednio długo dla powstania równowagi statycznej. 

 
Rys. 2. Powierzchnie izobaryczne w otoczeniu powierzchni frontalnej dla stanu początkowego t0 (a) oraz 

schemat oddziaływania ciśnień na objętość powietrza o pomijalnej masie w otworze łączącym (b) 

Przy zaniedbaniu masy powietrza w otworze łączącym pustkę podziemną  
z atmosferą występuje równość ciśnień p i sił ciśnienia w pustce podziemnej i na  
powierzchni (rys. 2b). Wskutek przesunięcia się frontu niŜu barycznego w okresie t1 – 
t0 w chwili t1 rozkład izobar w atmosferze będzie inny (rys. 3a), przy niezmienionym 
ciśnieniu powietrza w pustce podziemnej. 

W chwili t1 w płaszczyźnie oddzielającej atmosferę od pustki podziemnej wystąpi 
róŜnica ciśnień równa róŜnicy ciśnień między izobarami ∆p = p – (p – 1). 

W jej efekcie nastąpi przepływ powietrza do góry, tj. z pustki podziemnej do at-
mosfery. Małe pole powierzchni styku pustki podziemnej z atmosferą w stosunku do 
pola przekroju pustki powoduje, Ŝe wyrównanie ciśnień powietrza wskutek przepływu 
masy powietrza następuje wolno. W chwili t2 po okresie czasu t2–t1 moŜe w dalszym 
ciągu w pustce podziemnej panować ciśnienie p, a wartość ciśnienia atmosferycznego 
będzie juŜ wynosić p–2. RóŜnica ciśnień powietrza w płaszczyźnie oddzielającej moŜe 
być więc wyŜsza i przepływ powietrza do góry intensywniejszy. Zjawisko wypływu 
powietrza z pustki podziemnej do atmosfery będzie więc zaleŜało od wartości i cha-
rakteru zniŜkowej tendencji barycznej. 

Czynnikiem intensyfikującym wypływ moŜe być wypór cieplny. 
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Rys. 3. Powierzchnie izobaryczne w otoczeniu powierzchni frontalnej po jej przesunięciu się w okresie  
t1 – t0 (a) oraz schemat oddziaływania ciśnień na objętość powietrza o pomijalnej masie w otworze 
łączącym (b) 

3.  ZALEśNOŚĆ STĘśENIA CO 2 NA POWIERZCHNI OD TYPU TENDENCJI 
BARYCZNEJ ORAZ JEJ INTENSYWNO ŚCI – WYNIKI POMIARÓW WRAZ  
Z KOMENTARZEM 

Pomiary prowadzono na spękaniach płyty pokrywającej zlikwidowane szyby  
„Jerzy” i „Poręba IV” naleŜące do zlikwidowanej kopalni „Zabrze”. Pomiary stęŜenia 
prowadzono miernikiem ACO2 firmy Auer. Zmiany ciśnienia rejestrowano barome-
trem cyfrowym DB-2. Wyniki pomiarów zestawiono na rysunku 4 (wszystkie wyniki 
pomiarów Wrona (2005)). 
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Rys. 4. Wyniki pomiarów stęŜenia CO2 w powietrzu wypływającym szczelinami w płytach 

przykrywających zlikwidowane szyby „Jerzy” oraz „Poręba IV” 
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Dnia 17.X.2003 r. odnotowano stęŜenia CO2 dla szybów „Jerzy” i „Poręba” od-
powiednio 0,04 i 0,05% obj., przy stabilnym ciśnieniu 1012,0 hPa. Trzy dni później,  
w okresie końcowym dwudniowej zniŜki barycznej typu F, o intensywności tendencji 
1,06 hPa/3h stęŜenia dwutlenku węgla w tych samych miejscach wyniosły odpowied-
nio 8,90 i 7,70% obj. Podczas pomiarów ciśnienie obniŜyło się z wartości 983,7 do 
983,4 hPa. 

Dnia 30.X.2003 r. zaobserwowano końcowy okres dwudniowej zniŜki barycznej  
o większej intensywności – bo 1,75 hPa/3h. Podczas pomiarów ciśnienie obniŜyło się 
z wartości 978,0 do 977,3 hPa, a wartości stęŜenia CO2 wyniosły odpowiednio 9,44  
i 7,85% obj. Ten sam okres intensywniejszej zniŜki barycznej spowodował wyŜsze 
stęŜenia CO2 na powierzchni. 

Dnia 06.XII.2003 r. pomiary przeprowadzono tuŜ po przejściu frontu atmosfe-
rycznego, juŜ w okresie zwyŜkowym tendencji typu G. Wcześniejsza zniŜka trwała 
jeden dzień, ale była dość intensywna (1,00 hPa/3h). Podczas pomiarów ciśnienie 
wzrosło z 984,0 do 984,666 hPa. W tym czasie odnotowano wartości stęŜeń CO2 6,53 
i 8,19% obj. 

Wysokie stęŜenia CO2 mogą być notowane na powierzchni nawet podczas wzro-
stów ciśnienia. Wbrew wcześniejszym tezom (np. Eicker 1987) stęŜenie dwutlenku 
węgla na powierzchni nie zaleŜy jedynie od chwilowej wartości ciśnienia atmosfe-
rycznego. 

Dnia 24.03.2004 r. prowadzono pomiary w okresie kilkugodzinnej stabilizacji  
ciśnienia w czasie dobowej zniŜki barycznej (D) o niewielkiej tendencji poprzedzonej 
jednak siedmiodniową zniŜką i jedynie krótką dwudobową zwyŜką (A). W czasie 
pomiarów ciśnienie było stałe i wynosiło 984,0 hPa. StęŜenie CO2 na płycie zakrywa-
jącej szyb „Jerzy” wyniosło 9,12% obj. Wysokie stęŜenie CO2 było więc takŜe noto-
wane podczas stabilnego ciśnienia. 

Dnia 19.06.2004 r. pomiary prowadzono w okresie końcowym dziesięciodniowej 
zniŜki barycznej typu D o niewielkiej tendencji. Podczas pomiarów wartość ciśnienia 
wynosiła 986,2 hPa, a odnotowane stęŜenie CO2 na płycie szybu „Jerzy” 11,3% obj.  
NajwyŜsze stęŜenie dwutlenku węgla odnotowano więc podczas długotrwałej chociaŜ 
mało intensywnej zniŜki. 

Podobna sytuacja została odnotowana dnia 23.09.2004 r. w okresie końcowym 
siedmiodniowej zniŜki barycznej D o niewielkiej tendencji. Ciśnienie podczas pomia-
rów obniŜyło się z wartości 981,8 do 981,6 hPa. Odnotowane wartości stęŜenia CO2  
w powietrzu wypływającym z szybów „Jerzy” i „Poręba” to odpowiednio 10,3 oraz 
8,61% obj. 

Dnia 06.12.2004 r. w okresie końcowym dwudniowej zniŜki barycznej (D) o nie-
wielkiej tendencji odnotowano ciśnienie 996,1 hPa. StęŜenie CO2 na szybie „Jerzy” 
wyniosło 3,02% obj. Krótsza niŜ w poprzednich dwóch przypadkach zniŜka, ale takŜe 
o niewielkiej tendencji spowodowała odpowiednio niŜsze stęŜenie CO2. 
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4.  PODWYśSZONE STĘśENIE CO2 W PIWNICACH BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH PODCZAS ZNI śKI BARYCZNEJ 

Oprócz płyt zamykających zlikwidowane szyby, pomiarami stęŜenia CO2 objęto 
równieŜ piwnice budynków zlokalizowanych na terenie zlikwidowanej kopalni  
„Zabrze” w rejonie wychodni pokładów węgla. Podobnie jak w przypadku zlikwido-
wanych szybów, podczas zwyŜek barycznych oraz w okresach stałego ciśnienia nie 
odnotowano w piwnicach stęŜeń CO2 przekraczających 0,1%. 

Podczas zniŜek barycznych odnotowano podwyŜszone stęŜenia CO2 w kilku 
punktach pomiarowych, np. przy ul. Korczoka 53a, 55a – 0,12% i ul. Korczoka  
59e – 0,25%. Przeprowadzono takŜe pomiary stęŜeń chwilowych CO2 w wybranych 
piwnicach przy ulicy Wolności podczas zniŜki trwającej od 13.04.2005 r. do 
18.04.2005 r. (rys. 5). Wraz z trwającym spadkiem ciśnienia odnotowano rosnące 
wartości stęŜenia CO2 w piwnicach budynków m.in. przy ul. Wolności 467 i 469. 
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Rys. 5. Zmiany stęŜenia CO2 w piwnicach domów przy ul. Wolności 469 i 467 przy zmianach ciśnienia 

atmosferycznego w dniach 13.04.2005 r. – 19.04.2005 r. 

PowyŜszy przykład dowodzi, Ŝe podczas zniŜek barycznych dwutlenek węgla 
moŜe wypływać do niektórych obiektów piwnicznych. Stwierdzone stęŜenia CO2 nie 
stanowią jednak zagroŜenia dla mieszkańców i uŜytkowników obiektów. JednakŜe 
istnieją doniesienia o niebezpiecznych wypływach CO2 do piwnic na terenach innych 
zlikwidowanych kopalń eksploatujących pokłady węgla na obszarze wypiętrzenia 
zabrsko-chorzowsko-katowickiego. Wymagane są więc systematyczne pomiary w tym 
zakresie. 

5. WNIOSKI 

a) Po likwidacji kopalń węgla kamiennego odnotowano wypływy gazów kopalnia-
nych w kierunku powierzchni. Pomiary prowadzone na terenie zlikwidowanej 
kopalni „Zabrze” potwierdziły występowanie tego zjawiska. 

b) Pomiary potwierdzają zaleŜność pomiędzy charakterem tendencji zniŜkowej, 
czasem jej trwania a stęŜeniem CO2 na powierzchni terenu. 
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c) PodwyŜszone stęŜenia dwutlenku węgla odnotowano równieŜ w piwnicach bu-
dynków mieszkalnych, ale ich wartości nie stanowią zagroŜenia dla uŜytkowni-
ków tych obiektów. 
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Nowoczesne stacje odmetanowania dla kopalń węgla kamiennego 

Streszczenie 
Mieszanina powietrzno-metanowa ujmowana w procesie odmetanowania górotworu kopalń węgla 

kamiennego w coraz większym stopniu zagospodarowywana jest w zintegrowanych systemach do pro-
dukcji ciepła, energii elektrycznej a takŜe w systemie klimatyzacji kopalń. 

Istniejąca od ponad 30 lat stacja odmetanowania w KWK „Pniówek” nie spełniała wymagań odbior-
ców gazu. Natomiast w KWK „Sośnica-Makoszowy” metan ujmowany odmetanowaniem wypuszczany 
był do prądu zuŜytego powietrza wentylacyjnego, co uniemoŜliwiało jego przemysłowe zagospodarz- 
wanie. 

W referacie opisano nowoczesne w pełni zautomatyzowane, nadzorowane systemem komputerowym, 
stacje odmetanowania zaprojektowane i zbudowane przez Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp.  
z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju. Zaprezentowano równieŜ nowe Przewoźne Urządzenie do Ujmowania i Prze-
tłaczania Gazu w skrócie PUPG-2, skonstruowane w Zakładzie Odmetanowania Kopalń, które moŜe być 
stosowane jako podziemna stacja odmetanowania, stacja przetłaczania gazu z sieci odmetanowania do 
pola poŜarowego w celu jego inertyzacji oraz w akcji gaśniczej do recyrkulacji gazów poŜarowych po ich 
uprzednim schłodzeniu. 

Modern degasification stations in coal mines 

Abstract 
Air and methane mixture drained during rock mass drainage in coal mines is more and more  

frequently utilized in integrated systems to generate heat, electric power and in mine air conditioning 
systems. 

The degasification station in “Pniowek” Coal Mine, which was in use for over 30 years, didn’t fulfill 
methane recipients’ expectations and in “Sosnica-Makoszowy” Coal Mine methane drained was released 
to underground return air, which made its industrial utilization impossible. 

The paper presents modern, fully automated and supervised by a computer system degasification sta-
tions designed and constructed by The Mines Methane Drainage Enterprise “ZOK” ltd. in Jastrzebie-
Zdroj. A new Mobile Device for Gas Drainage and Pumping, called PUPG-2, constructed by the same 
enterprise is presented in the paper as well. It can be used either as an underground degasification station, 
gas pumping station from methane drainage network to a sealed fire field for its inertisation or fire extin-
guishing action for fire gases recirculation previously cooled. 

1. WSTĘP 

Jednym z najskuteczniejszych sposobów zwalczania zagroŜenia metanowego jest 
prowadzenie odmetanowania górotworu. W Polsce początki odmetanowania sięgają 
początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W roku 1952 z inicjatywy prof. Bole-
sława Krupińskiego, ówczesnego wiceministra górnictwa, odbyła się narada w spra-
wie odmetanowania kopalń. Wytypowano na niej jako pierwszą do stosowania odme-
tanowania kopalnię „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach. W kopalni tej powstała 
teŜ w roku 1959 pierwsza powierzchniowa stacja odmetanowania. 

Głównym celem odmetanowania jest poprawa stanu bezpieczeństwa w wyrobi-
skach podziemnych oraz stworzenie moŜliwości uintensywnienia wydobycia węgla. 
Tym zadaniom podporządkowana musi być więc technologia odmetanowania. Ponad-
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to, ujmowany z górotworu metan moŜe być zuŜyty do celów gospodarczych, co przy 
jego duŜych ilościach poprawia wskaźniki ekonomiczne kopalni. 

Potencjalni odbiorcy gazu z odmetanowania wymagają, aby mieszanina gazowa 
charakteryzowała się duŜą czystością oraz wysoką stabilnością w zakresie parametrów 
ciśnienia, przepływu objętościowego i koncentracji metanu. Stacje odmetanowania, 
które funkcjonowały w ubiegłym wieku, nie spełniały tych wymagań. Stosowano 
wówczas spręŜarki łopatkowe typu „Wittig” i „Zgoda”, w których smarowanie po-
wierzchni trących powodowało zanieczyszczenie gazu olejem. Ponadto regulacja de-
presji i ciśnienia tłoczenia, a zatem ilości ujmowanej i podawanej do odbiorcy mie-
szaniny gazowej odbywała się za pomocą zasuw. Była więc mało precyzyjna oraz 
działała z duŜym opóźnieniem. W tych warunkach wykorzystywano tylko część uj-
mowanego metanu do produkcji energii cieplnej. 

W nowoczesnych stacjach odmetanowania w KWK „Pniówek” oraz „Sośnica-
Makoszowy” zaprojektowanych i wybudowanych przez Zakład Odmetanowania  
Kopalń „ZOK” Sp. z o.o. dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych 
umoŜliwiono zagospodarowanie metanu w szerszym zakresie. Wymiernym efektem 
było równieŜ znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji poprzez zmniejszenie zuŜy-
cia energii elektrycznej i wyeliminowanie duŜych ilości oleju z układu smarowania. 

2. BUDOWA STACJI ODMETANOWANIA NA PRZYKŁADZIE  NOWO 
ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW W KWK „PNIÓWEK”  
I KWK „SO ŚNICA-MAKOSZOWY” 

Ogólnie w stacji odmetanowania wyodrębnić moŜna instalację po stronie ssącej, 
urządzenia wytwarzające podciśnienie, instalację po stronie tłocznej, instalację chło-
dzenia gazu, urządzenia regulujące i zabezpieczające oraz aparaturę kontrolno- 
-pomiarową. 

Na instalacji po stronie ssącej znajduje się komin wydmuchu złoŜowego umoŜli-
wiający odprowadzanie gazu do atmosfery pod ciśnieniem złoŜowym w przypadku 
postoju stacji odmetanowania. Zabudowane są tu teŜ detonacyjne przerywacze pło-
mienia, chroniące urządzenia stacji przed skutkami wybuchu metanu w rurociągach 
łączących stację z dołem kopalni. 

2.1. Urządzenie wytwarzające podciśnienie 

Zespół dmuchawowy (rys. 1), słuŜący do wytworzenia depresji, oparty jest na  
polskich spręŜarkach typu Rootsa produkcji „Spomax” z Ostrowa Wielkopolskiego. 
Brak zanieczyszczeń w gazie spręŜonym jest niewątpliwą zaletą tych dmuchaw. Wiel-
kość podciśnienia wytwarzana przez jeden zespół regulowana jest poprzez zmianę 
obrotów silnika napędzającego dmuchawę. Zmiana ta realizowana jest za pomocą 
przemienników częstotliwości sterowanych poprzez system komputerowy z pomiesz-
czenia pomiarowni. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu umoŜliwiono automatyczne utrzymywanie wielkości 
depresji w rurociągu ssącym na zadanym poziomie. 
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Rys. 1. Schemat ideowy zespołu dmuchawowego do przetłaczania mieszaniny metanowo-powietrznej 

2.2. Parametry techniczne stacji odmetanowania 
MoŜliwość ujęcia mieszaniny metanowej przez stację odmetanowania uzaleŜnio-

na jest od ilości zainstalowanych dmuchaw oraz ich wydajności. 
Wydajność nominalna stacji odmetanowania w KWK „Sośnica-Makoszowy” wynosi 

160 nm3/min, natomiast w KWK „Pniówek” 240 nm3/min. Dla uzyskania poŜądanych 
parametrów podciśnienia w KWK „Pniówek” zainstalowano cztery zespoły dmuchawowe 
ze spręŜarkami typu DR 1600T, a w KWK „Sośnica-Makoszowy” trzy zespoły dmucha-
wowe ze spręŜarkami DR 1200T (w obu przypadkach jeden stanowi rezerwę). Stację od-
metanowania w KWK „Sośnica-Makoszowy” zaprojektowano w sposób umoŜliwiający 
zabudowę dodatkowego zespołu dmuchawowego, dzięki czemu moŜliwe jest podniesienie 
wydajności stacji do 240 nm3/min. Aby to osiągnąć konieczna jednak jest zabudowa do-
datkowego rurociągu ssącego łączącego stację odmetanowania z dołem kopalni. 

W tabeli 1 zestawiono podstawowe parametry pracy obydwu stacji odmetanowania. 

Tabela 1. Parametry stacji odmetanowania w KWK „Pniówek” i „Sośnica-Makoszowy” 
Parametr KWK „Pniówek” KWK „Sośnica-Makoszowy” 

Max. podciśnienie na wlocie do stacji odmetanowania 0,035 MPa 0,030 MPa 
Max. ciśnienie gazu po I stopniu spręŜania 0,020 MPa 0,026 MPa 
Max ilość ujmowanego gazu 240 nm3/min 160 nm3/min 
Temperatura na wlocie do stacji odmetanowania ok. 20 °C ok. 20 °C 
Max. temperatura gazu po I stopniu spręŜenia 115 °C 100 °C 
Max. temperatura gazu po schłodzeniu I stopień 40 °C 35 °C*) 
Max. ciśnienie gazu po II stopniu spręŜania 0,080 MPa 0,105 MPa*) 
Max. ilość spręŜanego gazu 160 nm3/min 50*) 
Max. temperatura gazu po II stopniu spręŜania 120 °C 120 °C*) 
Max. temperatura gazu po schłodzeniu II stopień 40 °C – 
* ) po zabudowie II stopnia spręŜania. 
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2.3. Instalacja tłocząca 

Po spręŜeniu gaz poprzez instalację tłoczną kierowany jest do odbiorców gazu lub 
do atmosfery. 

W stacji odmetanowania w KWK „Pniówek” mieszanina metanowa przetłaczana 
jest pod róŜnym ciśnieniem do trzech odbiorców (rys. 2). W tym celu zabudowano 
dwa stopnie spręŜania. Z kolektora ssącego gaz zasysany jest przez układ trzech dmu-
chaw I stopnia (czwarta stanowi rezerwę), po spręŜeniu (do około 0,02 MPa) gaz kie-
rowany jest do wymiennika ciepła, a stamtąd poprzez zawór zwrotny do kolektora 
tłocznego. Część gazu z kolektora tłocznego I stopnia spręŜania płynie poprzez układ 
pomiaru przepływu do silników gazowych napędzających generatory prądotwórcze, 
pozostała część ujętego gazu zasysana jest przez układ dmuchaw II stopnia spręŜania. 
Układ ten stanowią dwa zespoły dmuchawowe ze spręŜarkami typu DR 1200T. Pod-
noszą one ciśnienie gazu do wysokości 0,08 MPa. Po spręŜeniu gaz wprowadzony jest 
poprzez wymiennik ciepła i zawór zwrotny do kolektora tłocznego II stopnia spręŜa-
nia, skąd płynie poprzez dwa odrębne układy pomiaru przepływu do ciepłowni KWK 
„Pniówek” oraz do sieci rurociągów przesyłowych. Ilość ujętego gazu dla potrzeb 
odbiorców regulowana jest zmianą obrotów silników napędowych dmuchaw I i II 
stopnia zsynchronizowanych z sobą. W sytuacji awaryjnej, tj. braku odbioru gazu 
przez odbiorców, układ zaworów upustowych poprzez przerywacze płomienia defla-
gracji i kominy wydmuchowe kieruje gaz do atmosfery. Układ zaworów upustowych 
zabudowany jest zarówno na kolektorze I jak i II stopnia spręŜania. 

 

II III I I I 

 
Rys. 2.  
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Rozwiązanie takie pozwala na automatyczne utrzymywanie Ŝądanego przez dane-
go odbiorcę ciśnienia oraz przepływu objętościowego na stałym poziomie. 

W stacji odmetanowania w KWK „Sośnica-Makoszowy” obecnie gaz kierowany 
jest w całości do atmosfery. Zarówno obiekt jak i instalacja przygotowane są do prze-
syłu do odbiorcy gazu o ciśnieniu 0,026 MPa, istnieje równieŜ moŜliwość zabudowy 
instalacji II stopnia spręŜania wraz z instalacją chłodzenia technologicznego i przesyłu 
do odbiorcy gazu o ciśnieniu do 0,105 MPa. 

2.4. Instalacja chłodzenia technologicznego 

Dla obniŜenia temperatury spręŜonego gazu w stacji odmetanowania w KWK 
„Pniówek” zarówno po I jak i po II stopniu spręŜania zastosowano instalację chłodze-
nia technologicznego: o mocy 4×163,1 kW po I stopniu oraz 2×163,1 kW po II stop-
niu spręŜania. Instalacja ta składa się z wymiennika ciepła, chłodnicy wyparnej oraz 
pompy wodnej (rys. 3). 
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Rys. 3 

Wymiennik ciepła zabudowany jest wraz z dwoma dyfuzorami w rurociąg tłocz-
ny za dmuchawą i słuŜy do odbioru ciepła ze spręŜonego gazu do medium odbiorcze-
go jakim jest woda z glikolem. Wymiennik połączony jest rurociągami z chłodnicą 
wyparną zabudowaną w pomieszczeniu obok hali dmuchaw. Chłodnica słuŜy do wy-
prowadzenia do atmosfery ciepła dostarczonego z wymiennika. Po schłodzeniu woda  
z glikolem przetłaczana jest za pomocą pompy wodnej zabudowanej w pomieszczeniu 
chłodnicy wyparnej do wymiennika. 

W stacji odmetanowania w KWK „Sośnica-Makoszowy” zaprojektowano instala-
cję chłodzenia technologicznego o mocy 93,7 kW przed II stopniem spręŜania. Projekt 
zakłada instalację składającą się tak jak w KWK „Pniówek” z wymiennika ciepła, 
chłodnicy wyparnej oraz pompy wodnej. Instalacja ta zostanie zabudowana w przy-
padku zabudowy II stopnia spręŜania. 
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2.5. Aparatura kontrolno-pomiarowa i zabezpieczająca 

Postęp techniczny w produkcji aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczają-
cej pozwolił na całkowite wyeliminowanie rurek impulsowych z metanem w pomiesz-
czeniu pomiarowni. Impuls pomiarowy realizowany jest za pomocą sygnałów nisko-
prądowych. W związku z tym tylko pomieszczenie hali dmuchaw zaliczone jest  
do strefy 1 zagroŜenia wybuchem, pozostałe pomieszczenia stacji zaliczone są do 
pomieszczeń niezagroŜonych wybuchem. 

Cały osprzęt zasilający, pomocniczy, sterowniczy i pomiarowy jest iskrobez-
pieczny, ognioszczelny lub specjalny. Iskrobezpieczne czujniki podłączone są do 
iskrobezpiecznych wejść kaset MODEX zabudowanych w hali dmuchaw. KaŜda  
z kaset ma 1 lub 2 ośmiowejściowe przetworniki z torami pomiarowymi iskrobez-
piecznymi, z których po magistrali szeregowej PROFIBUS DP tory transmisyjne pod-
łączone są do sterownika (swobodnie programowalnego PLC) umieszczonego w sza-
fie sterowania SS w pomiarowni. Sterownik ten współpracuje z systemem kompute-
rowym archiwizującym dane oraz przedstawiającym wizualnie cały proces technolo-
giczny w stacji odmetanowania. Sygnały z czujników transmitowane za pomocą ma-
gistrali szeregowej doprowadzone są równieŜ do panelu operatorskiego, gdzie nastę-
puje archiwizacja danych, wyświetlanie stanu pracy poszczególnych czujników oraz 
istnieje moŜliwość wyboru parametrów progowych dla poszczególnych torów pomia-
rowych oraz wyboru trybów pracy obiektu (sterowanie ręczne lub automatyczne). 

Zainstalowane urządzenia kontrolno-pomiarowe realizują funkcje w zakresie 
zdalnych pomiarów ogólnych stacji odmetanowania oraz parametrów pracy dmuchaw. 
Na pomiarach tych oparty jest system zabezpieczeń, sygnalizacji i regulacji stanów 
pracy stacji oraz dmuchaw. Ponadto pomiary ogólne stacji oraz pomiary parametrów 
pracy dmuchaw realizowane są poprzez lokalne pomiary za pomocą manometrów, 
wakuometrów i termometrów przemysłowych. 

3. PRZEWOŹNE URZĄDZENIE DO UJMOWANIA I PRZETŁACZANIA GAZU 
PUPG-2 

Odmetanowanie górotworu kopalń węgla kamiennego prowadzone jest pod  
depresją urządzeń zabudowanych w stacjach odmetanowania zlokalizowanych na 
powierzchni. W uzasadnionych przypadkach stacja moŜe być zlokalizowana w wyro-
bisku podziemnym, a ujmowana mieszanka metanowa odprowadzana do wyrobisk 
górniczych przy zachowaniu zasad określonych obowiązującymi przepisami. 

W 2007 roku zostało zaprojektowane i wybudowane przez Zakład Odmetanowa-
nia Kopalń „ZOK” Sp. z o.o. przewoźne urządzenie do ujmowania i przetłaczania 
gazu typu PUPG-2. Urządzenie to przeznaczone jest do pracy w wyrobiskach  
dołowych ze stopniem „c” niebezpieczeństwa wybuchu i moŜe być stosowane jako 
dołowa elektryczna stacja odmetanowania, moŜe równieŜ być zastosowane do zatła-
czania metanu do pola poŜarowego oraz schładzania gazów poŜarowych. 

3.1. Budowa 

Przewoźne urządzenie do ujmowania i przetłaczania gazu typu PUPG-2 przed-
stawia rysunek 4. 
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Urządzenie składa się z trzech jednostek na podwoziu kołowym. Po dostarczeniu 
w miejsce pracy łączy się te trzy jednostki w jeden zestaw. Urządzenie moŜe być go-
towe do pracy w ciągu kilku godzin. Na platformie I zabudowana jest dmuchawa DR 
700T o wydajności 52 nm3/min wraz z silnikiem elektrycznym. Wielkość podciśnienia 
wytwarzana przez dmuchawę regulowana jest poprzez zmianę obrotów silnika napę-
dzającego dmuchawę. Zmiana ta realizowana jest za pomocą przemiennika częstotli-
wości zabudowanego na platformie III. Dmuchawę łączy się za pomocą węŜy ela-
stycznych z urządzeniami zabudowanymi na platformie II. Na platformie tej znajdują 
się po stronie ssącej przerywacz płomienia, filtr gazu oraz zawór zwrotny klapowy, 
natomiast po stronie tłocznej dwie chłodnice gazu i przerywacz płomienia. Zainstalo-
wano tu takŜe obieg gazu z regulatorem róŜnicy ciśnienia zabezpieczającym dmucha-
wę przed wzrostem sumy ciśnienia i podciśnienia powyŜej 0,07 MPa. 

Podobnie jak na powierzchniowych stacjach odmetanowania w PUPG-2 system 
zabezpieczający i sygnalizujący stanów pracy dmuchawy oraz całości urządzenia 
oparty jest na zdalnych pomiarach. Ponadto pomiary ogólne urządzenia oraz pomiary 
parametrów pracy dmuchawy, w celu umoŜliwienia kontroli pracy czujników automa-
tycznych, realizowane są poprzez lokalne pomiary za pomocą manometrów, waku-
ometrów i termometrów przemysłowych. 

 
Rys. 5. Lokalizacja podziemnej stacji odmetanowania z napędem elektrycznym 

Sterowanie parametrami pracy PUPG-2 moŜe odbywać się za pomocą komputera 
lub szafy sterowniczej zabudowanej na platformie III, istnieje równieŜ moŜliwość 
sterowania pracą z powierzchni za pomocą komputera połączonego z szafą sterowni-
czą łączem teletechnicznym. 



POLSKI KONGRES GÓRNICZY   Sesja 6: Wentylacja i Klimatyzacja Kopalń 

 207 

3.2. Przykłady zastosowania urządzenia PUPG-2 

Stacje odmetanowania w wyrobiskach podziemnych budowane są głównie  
w przypadku nagłego wzrostu zagroŜenia metanowego w kopalniach nieposiadających 
centralnego odmetanowania. Podstawowym elementem kopalnianej instalacji odmeta-
nowania jest stacja odmetanowania. Uruchomienie jej w krótkim czasie umoŜliwia 
zatem szybką likwidację powstałego zagroŜenia metanowego, więc równieŜ skrócenie 
okresu trwania ograniczenia wydobycia węgla. Jest to niezwykle istotne z punktu  
widzenia techniki eksploatacji jak teŜ rachunku ekonomicznego. 

W dotychczasowej praktyce z zakresu zwalczania zagroŜenia metanowego w pol-
skim górnictwie brak było konstrukcji kompaktowej stacji odmetanowania, moŜliwej 
do szybkiego zabudowania w wyrobisku podziemnym, spełniającym równocześnie 
wszystkie wymagania przepisów dla urządzeń elektrycznych i aparatury kontrolno-
pomiarowej i zabezpieczającej. 

Parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne urządzenia umoŜliwiają przesłanie  
ujętej mieszanki metanowej rurociągiem tłocznym na powierzchnię do obiektów jej 
przemysłowego zagospodarowania. 

Urządzenie PUPG-2 moŜe być stosowane równieŜ w profilaktyce przeciwpoŜa-
rowej oraz w akcjach poŜarowych, jak na przykład: 
• do przetłaczania gazu z sieci odmetanowania do pola poŜarowego w celu jego 

inertyzacji (rys. 6),  
 

 
Rys. 6. Wtłaczanie mieszanki metanowej z rurociągu odmetanowania do pola poŜarowego 
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• do przetłaczania gazów poŜarowych spoza tamy izolacyjnej wylotowej za izola-
cyjną tamę wlotową (rys. 7). Zabudowana w instalacji przetłaczania chłodnica ga-
zu schładza znacząco gazy poŜarowe wtłaczane ponownie do pola poŜarowego.  
W przypadku bardzo wysokiej temperatury gazów istnieje moŜliwość zabudowy 
dodatkowej chłodnicy po stronie ssącej urządzenia. 

 
Rys. 7. Przetłaczanie gazów poŜarowych 

Istotnymi cechami urządzenia PUPG-2 są jego wielofunkcyjność oraz mobilność, 
umoŜliwiające szybkie dostarczenie i zabudowanie w wyrobisku podziemnym. Urzą-
dzenie moŜe być stosowane równieŜ w instalacjach powierzchniowych, np. do ujmo-
wania metanu ze zlikwidowanych kopalń metanowych. 

PODSUMOWANIE 

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne omówionych powierzchniowych stacji 
odmetanowania znacznie wyprzedzają wszystkie tego typu obiekty funkcjonujące 
obecnie w Polsce i Europie. Rozwiązania te powinny być stosowane w modernizowa-
nych oraz nowobudowanych stacjach odmetanowania w kopalniach węgla, które  
w miarę wzrostu metanowości wyrobisk eksploatacyjnych będą zobligowane do wdro-
Ŝenia systemu odmetanowania górotworu. 

Mobilność, wielofunkcyjność oraz stosunkowo wysoka wydajność urządzenia 
PUPG-2 stawia je w gronie podstawowych urządzeń do zwalczania zagroŜenia meta-
nowego czy likwidacji pól poŜarowych. Powinno ono zastąpić mniej efektywne urzą-
dzenia zbudowane na bazie strumienic pneumatycznych lub pomp wodokręŜnych. 

Recenzent: prof. dr hab. inŜ. Nikodem Szlązak 
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WdroŜenie krótkookresowej prognozy metanowości rejonów ścian 
w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono nową, statystyczną metodę prognozowania metanowości rejonów ścian. 

Prognoza wykorzystuje dane, pochodzące z automatycznych systemów pomiarowych parametrów sieci 
wentylacyjnych. Omówiono załoŜenia opracowanego komputerowego programu prognostycznego.  
Dokonano analizy dokładności prognoz metanowości na podstawie porównania z wynikami obserwacji  
w ścianach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Prognozy są wykonywane w działach wentylacji kopalń, 
a ich wyniki wykorzystywane są do korekty profilaktyki metanowej. 

Implementation of a short-range forecast of methane concentration of the 
longwall region at the coal mines of Jastrzębie Mining Company, Joint Stock 

Abstract 
The article presents a new statistical method of forecasting the methane concentration of the longwall 

regions. The prognosis is based on data received by automatic measurement systems of ventilation net-
work parameters. The computer prognostic programme assumptions have been discussed. Analysis of the 
accuracy of methane concentration forecasts have been conducted, basing on comparisons with the obser-
vation results on the longwalls of Jastrzębie Mining Company, Joint Stock coal mines. 

The forecasts are being conducted at the ventilation departments of coal mines and their results are 
used for correcting the methane prophilaxis. 

1. WSTĘP 

W Polsce stosowano lub nadal stosuje się kilka prognoz metanowości rejonów 
ścianowych. Ich przykładami są: metoda wprowadzona instrukcją Ministerstwa Gór-
nictwa [10], metoda Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie, której głów-
nym autorem jest B. Kozłowski [10, 11, 12], metoda nazywana dynamiczną prognozą 
metanowości bezwzględnej ścian, opracowana w KD „Barbara”, której głównymi 
autorami są E. Krause i K. Łukowicz, dalej nazywana metodą dynamiczną [13] czy teŜ 
metoda opracowana przez R. Frączka [5]. RównieŜ podmioty gospodarcze pracujące 
dla górnictwa, zajmujące się zwalczaniem zagroŜenia metanowego, stosują własne 
metody prognozowania. 

Istotną zaletą przedstawionych metod jest moŜliwość przeprowadzenia prognozy 
metanowości ściany jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji. Prognozy te stanowią 
podstawę do obliczenia ilości metanu, który naleŜy ująć systemem odmetanowania 
oraz zaprojektowania profilaktyki metanowej (pomocniczych środków wentylacyj-
nych, systemu odmetanowania). 

W praktyce górniczej niejednokrotnie istnieje potrzeba bieŜącej oceny wielkości 
zagroŜenia metanowego i dostosowania środków profilaktyki metanowej do zmienia-
jącej się wielkości zagroŜenia metanowego. Ocena przyszłego poziomu zagroŜenia 
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wymaga wykonania prognozy, która uwzględnia dotychczasowy przebieg procesu 
wydzielania się metanu. 

W 2004 roku Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. zleciła, w ramach projektu celo-
wego, Instytutowi Eksploatacji ZłóŜ Politechniki Śląskiej opracowanie krótkookreso-
wej prognozy metanowości rejonów ścian, która: 
• jest prognozą krótkookresową średniej dobowej metanowości rejonu ściany, do-

stosowaną do czasu wprowadzania zmian w profilaktyce metanowej, 
• jest wykonywana przez przeszkolonych pracowników działów wentylacji kopalń, 
• wykorzystuje dane pomiarowe zarejestrowane przez automatyczny system moni-

torowania parametrów wentylacyjnych i stęŜenia metanu. 

2. BUDOWA MODELU PROGNOSTYCZNEGO 

Badania nad zmianami zachodzącymi w górotworze w pobliŜu wyrobisk, doty-
czące zmian własności mechanicznych, filtracyjnych, wytrzymałościowych itd. pro-
wadziła szeroka grupa uczonych, w tym geomechaników oraz badaczy zajmujących 
się zwalczaniem zagroŜenia metanowego i poŜarowego [3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18]. 

W czasie eksploatacji zarówno w skałach zalegających ponad jak i pod eksplo-
atowanym pokładem wytwarza się strefa odpręŜona, której zasięg zaleŜy od grubości 
eksploatowanego pokładu, własności mechanicznych i reologicznych skał otaczają-
cych oraz wzajemnego ułoŜenia warstw skalnych. Dzięki powstającym szczelinom  
i odpręŜeniu skał, w strefie tej dochodzi do wzrostu wartości współczynnika przepusz-
czalności skał dla gazu. O wielkości powstałych w niej szczelin decyduje w duŜym 
stopniu intensywność eksploatacji, której miernikiem jest między innymi wielkość 
wydobycia. 

Wielkość bieŜącego wydobycia wpływa bezpośrednio na metanowość ściany, 
gdyŜ większość metanu znajdująca się w urobku wydziela się w trakcie urabiania oraz 
transportu wyrobiskami rejonowymi [19]. Natomiast o ilości wydzielającego się me-
tanu ze zrobów moŜe decydować równieŜ wartość wydobycia w dniach poprzednich 
[1]. 

Wpływ ciśnienia powietrza na wydzielanie się metanu do wyrobisk omawia wielu 
badaczy [4, 14, 20]. Jedną z podstawowych prac w tej dziedzinie jest praca [20].  
Wykazano w niej między innymi, Ŝe wpływ ciśnienia na stęŜenie metanu w wyrobisku 
w znacznym stopniu zaleŜy od wielkości zrobów. Istotność wpływu ciśnienia na pa-
rametry modelu prognostycznego moŜe więc zmieniać się w czasie, wraz z przyrostem 
objętości zrobów. Zmiany metanowości rejonu ściany mogą się równieŜ ujawniać 
przy długotrwałych zmianach ciśnienia atmosferycznego. 

W celu ustalenia wpływu omawianych wielkości na metanowość rejonu ściany 
przygotowano następujące dane: 
• Średnie dobowe stęŜenie metanu na wylotach z rejonów ścian. Obliczono je jako 

średnią waŜoną, przy czym wagą był czas występowania stęŜenia o odpowiedniej 
wartości. Wartości stęŜenia i czasu występowania danego stęŜenia otrzymano  
z danych pomiarowych automatycznego systemu pomiarowego. 

• Średnie wartości prędkości powietrza na wylocie z rejonu ściany, obliczone na 
podstawie wskazań automatycznego systemu pomiarowego parametrów sieci 
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wentylacyjnej lub pomierzone manualnie. W oparciu o te pomiary obliczono śred-
nie wartości strumienia powietrza. 

• Ilości metanu ujmowanego systemem odmetanowania, pomierzone manualnie 
przez słuŜby odmetanowania. 

• Wydobycie dobowe. 
• Ciśnienie na początku i końcu doby, odczytane z barogramów. 

Jako dobę przyjęto 24 godziny od godziny 6:00 do godziny 6:00 dnia następnego. 
Dostosowano się w ten sposób do cyklu wydobycia. 

Na podstawie danych obliczono średnią dobową metanowość wentylacyjną, śred-
nią dobową metanowość całkowitą nazywaną równieŜ absolutną (suma metanowości 
wentylacyjnej oraz ilości metanu ujętego systemem odmetanowania) oraz średnią 
dobową metanowość rzeczywistą [15] (suma metanowości wentylacyjnej oraz 72% 
ilości metanu ujętego systemem odmetanowania). Badając zmiany metanowości usta-
lono, Ŝe metanowość w dobie bieŜącej silnie zaleŜy od metanowości w dobach po-
przednich. 

W oparciu o te spostrzeŜenia zaproponowano model kształtowania się metanowo-
ści rejonu ściany w postaci funkcji liniowej wielu zmiennych. Po obliczeniach wstęp-
nych przyjęto, Ŝe początkowymi zmiennymi opisującymi (niezaleŜnymi) modelu pro-
gnostycznego będą: 
• wydobycie dobowe W_t w dobie rozpatrywanej, 
• wydobycie w dobach poprzedzających dobę rozpatrywaną od jednego do trzech 

dni, oznaczane w dalszej części przez W_1, W_2, W_3 (tzw. wartości opóźnione 
wydobycia), 

• metanowość w dobach poprzedzających metanowość bieŜącą od jednego do 
dwóch dni, oznaczane dalej przez M_1, M_2 (tzw. wartości opóźnione metanowo-
ści), 

• ciśnienie atmosferyczne początkowe Ppocz, końcowe Pkonc oraz ciśnienie po-
czątkowe w dobie poprzedzającej dobę rozpatrywaną Ppocz_1. 

JeŜeli oznaczyć przez y wektor metanowości (wentylacyjnej lub całkowitej, lub 
rzeczywistej), przez X macierz wartości zmiennych opisujących (wg powyŜszego 
zestawienia) uzupełnioną o pierwszą kolumnę jedynek, przez a wektor parametrów 
modelu, a przez ξ wektor składnika losowego, to proponowany model prognostyczny 
ma w zapisie macierzowym postać: 

 y = Xa + ξ (1) 

Estymację parametrów modelu prowadzi się klasyczną metodą najmniejszych 
kwadratów (KMNK). Rzeczywistą listę zmiennych niezaleŜnych modelu wybiera się 
w kolejnych estymacjach. Badanie istotności estymatorów parametrów liniowego 
modelu wielu zmiennych polega na sprawdzeniu hipotezy zerowej H0: wartość 
współczynnika modelu jest równa zeru, wobec hipotezy alternatywnej H1: wartość 
współczynnika modelu jest róŜna od zera. Sprawdzianem tej hipotezy jest statystyka 
t, posiadająca rozkład t-Studenta. Wartość statystyki jest ilorazem wartości współ-
czynnika dotyczącego danej zmiennej modelu przez błąd standardowy wyznaczenia 
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współczynnika. Przyjęty poziom istotności wynosi 5%. JeŜeli prawdopodobieństwo 
spełnienia hipotezy zerowej jest większe niŜ poziom istotności, zmienna nie wcho-
dzi do listy zmiennych niezaleŜnych. Eliminację zmiennych naleŜy prowadzić poje-
dynczo, odrzucając zmienną o największym prawdopodobieństwie spełnienia hipo-
tezy zerowej. 

Całościową ocenę przydatności modelu prowadzi się za pomocą testu F – Snede-
cora (statystyka F). Test istotności regresji przeprowadza się poprzez weryfikację hi-
potezy zerowej, mówiącej, Ŝe wartości współczynników modelu są równe i posiadają 
wartość zero, przy hipotezie alternatywnej, Ŝe są one róŜne od zera. 

JeŜeli podane prawdopodobieństwo wyznaczone w oparciu o rozkład Fishera jest 
mniejsze od przyjętego poziomu istotności (5%), hipoteza zerowa jest odrzucana,  
a model uwaŜa się za istotny. 

Oceną dobroci modelu jest równieŜ wartość współczynnika determinacji R2, który 
informuje, w jakim stopniu przyjęte zmienne wyjaśniają zmienność obserwacji.  
W praktyce uŜywany jest tzw. skorygowany współczynnik determinacji, którego war-
tość zaleŜy od liczby obserwacji w próbie oraz od liczby zmiennych niezaleŜnych. 
Często wykorzystuje się równieŜ do oceny modelu błąd standardowy składnika resz-
towego. Poprzez składnik resztowy rozumie się róŜnice pomiędzy wartościami obser-
wowanymi zmiennej a wartościami obliczonymi na podstawie modelu (1) z parame-
trami estymowanymi z próby. 

W praktyce liczba dostępnych obserwacji jest zmienna, zwiększająca się z upły-
wem czasu. Tworząc modele prognostyczne moŜna wykorzystywać pełną, aktualnie 
dostępną ich liczbę lub zmniejszoną liczbę obserwacji. Prognozy oparte na modelach 
skonstruowanych w oparciu o duŜą liczbę obserwacji mogą być mniej dokładne. MoŜe 
to mieć miejsce wtedy, gdy w obserwowanym procesie zachodziły duŜe zmiany jako-
ściowe (np. trendu), powstające na skutek oddziaływania czynników nieuwzględnio-
nych w modelu. 

3. PROGNOZA METANOWO ŚCI 

Prognozy średniej metanowości dobowej (wentylacyjnej lub całkowitej lub rze-
czywistej) moŜna sporządzić na określoną liczbę dni, którą nazywa się horyzontem 
prognozy. Ustalono, Ŝe ze względów praktycznych najkorzystniej przyjąć czternasto-
dniowy horyzont prognozy. 

W literaturze [16] rozróŜnia się trafność prognozy i dokładność prognozy. 
Określenie trafność odnosi się do prognoz spełnionych i ocenia się ją na podsta-

wie tzw. błędów ex post. Najczęściej ocenę trafności prognozy dokonuje się na pod-
stawie róŜnic pomiędzy wartościami prognozowanymi i obserwowanymi w okresie 
prognozy, a takŜe wartości średniej z wartości bezwzględnych tych róŜnic, średniego 
błędu kwadratowego i pierwiastka z tego błędu. W przypadku rozpatrywania zagad-
nień związanych z zagroŜeniem metanowym istotną rolę odgrywają takŜe błędy  
w prognozowaniu wartości średniej metanowości w okresie prognozy oraz w ocenie 
wartości metanowości maksymalnej. Badanie błędów ex post ułatwia ocenę dokładno-
ści prognozy na przyszłość. 
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Określenie „dokładność” odnosi się do prognozy na przyszłość. Dokładność  
prognozy moŜe być określona jedynie szacunkowo, gdyŜ nie są znane rzeczywiste 
wartości zmiennej prognozowanej. Najczęściej jako bezwzględny błąd prognozy  
ex ante jest podawany pierwiastek z oszacowania wariancji prognozy. Dla prognoz 
wykonanych na czternastodobowy horyzont prognozy, naleŜy obliczyć 14 błędów  
ex ante. Wariancję prognozy dla określonego czasu t z horyzontu T oblicza się wg 
wzoru [16]: 
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gdzie: 
m – liczba parametrów modelu łącznie ze stałą, 

*
itx  – wartość i-tej zmiennej niezaleŜnej w czasie t, dla i = 0 jej wartość jest rów-

na 1, 
D2(ai) – wariancja i-tego parametru modelu, 
cov(ai, aj) – kowariancja parametrów modelu i-tego i j-tego. 

Błąd ex ante słuŜy do określenia dokładności prognozy, którą moŜna traktować 
jako prognozę trafności prognozy, dla zmiennej prognozowanej w czasie t horyzontu  
o długości T.  

Do oszacowania dokładności prognozy na przyszłość moŜna takŜe stosować oce-
ny trafności prognoz ex post, sporządzonych dla tego samego rejonu ściany w prze-
szłości. 

Prognozy metanowości na przyszłość na horyzont T są prognozami dynamiczny-
mi, gdyŜ są sporządzane na podstawie prognozowanych wartości zmiennych niezaleŜ-
nych (wydobycia dobowego, ciśnienia atmosferycznego oraz opóźnionych wartości 
metanowości). 

4. MODUŁY KOMPUTEROWEGO PROGRAMU DO SPORZ ĄDZANIA PROGNOZ 

W celu ułatwienia sporządzania prognoz, w Instytucie Eksploatacji ZłóŜ został 
opracowany program komputerowy o nazwie PROGMET. Program posiada następu-
jące moduły: 
• Wczytywanie. Moduł ten pozwala na wczytanie danych odnośnie stęŜenia metanu 

na wylocie z rejonu ściany, pochodzących z automatycznego systemu pomiaro-
wego. 

• Dane wejściowe. Moduł pozwala na przeglądanie danych opisujących stęŜenie 
metanu i sprawdzenie poprawności wczytania danych. 

• Dane skorygowane. Dane wejściowe zawierają błędy związane z nieprawidłową 
pracą systemu pomiarowego (np. brak danych, pomyłki w dacie i czasie itp.). 
Błędne dane są usuwane i uzupełniane metodą aproksymacji liniowej. Z danych 
wejściowych usuwane są równieŜ te, które odnoszą się do procesu skalowania 
czujników metanu. Moduł pozwala równieŜ na przeglądanie danych skorygowa-
nych i porównanie ich z danymi wejściowymi. 
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• Średnie stęŜenia. Program oblicza średnie wartości stęŜenia metanu dla poszcze-
gólnych dni (średnie waŜone). Tworzy takŜe zbiór danych odnośnie czasów trwa-
nia stęŜeń w przedziałach róŜniących się między sobą o 0,1%. Wartości średnie 
stęŜeń są podstawą do obliczenia metanowości wentylacyjnej. 

• Parametry. Moduł słuŜy do manualnego wprowadzania danych odnośnie natęŜenia 
przepływu powietrza w miejscu lokalizacji czujnika metanu, ilości metanu ujmo-
wanego systemem odmetanowania, wydobycia dobowego oraz ciśnienia na po-
czątku i końcu doby. W oparciu o te dane i średnie stęŜenia metanu program obli-
cza metanowość wentylacyjną, całkowitą i rzeczywistą oraz tworzy odpowiednią 
bazę danych. Dane w bazie tworzą szereg czasowy. Wybierając opcję Tryb Pro-
gnozowania moŜna wprowadzić dane niezbędne do sporządzenia prognoz na przy-
szłość. 

• Modele. Jest to moduł, za pomocą którego estymuje się parametry modelu pro-
gnostycznego. Pozwala na wybór metanowości wentylacyjnej, całkowitej lub  
rzeczywistej jako zmiennej zaleŜnej oraz wydobycia, metanowości opóźnionych  
i ciśnień atmosferycznych jako zmiennych niezaleŜnych. Właściwą listę zmien-
nych niezaleŜnych ustala się poprzez wariantowe obliczenia i odrzucanie zmien-
nych nieistotnych dla modelu (jak to opisano wyŜej). Wyniki obliczeń przedsta-
wiane są w postaci analitycznej zawierającej statystyki regresji, analizę wariancji 
oraz obliczone współczynniki modelu, a takŜe w postaci graficznej zawierającej 
wykres obserwacji wchodzących do próby oraz wykres sporządzony w oparciu  
o model, którego parametry zostały estymowane na podstawie próby.  
Druga część obliczeń realizowanych przez omawiany moduł polega na wykonaniu 
dwóch prognoz ex post. Pierwsza prognoza jest sporządzona przy załoŜeniu, Ŝe 
wartości wszystkich zmiennych niezaleŜnych są znane. Druga prognoza jest spo-
rządzona przy załoŜeniu, Ŝe są znane rzeczywiste wartości wydobycia i ciśnienia 
atmosferycznego, a wartości opóźnione metanowości są prognozowane. Błędy 
tych prognoz pozwalają na orientację z jak wysokimi błędami naleŜy się liczyć, 
wykonując prognozę na przyszłość. 

• Prognozy. Moduł ten słuŜy do wykonywania prognoz na przyszłość. Prognozowa-
ne wartości wydobycia oraz ciśnienia wprowadza się modułem Parametry. Pro-
gram estymuje parametry modelu na podstawie próby o zadanej liczebności, przy 
czym automatycznie ustawia się na końcu bazy danych. Pomiędzy okresem two-
rzącym próbę a horyzontem prognozy nie występuje przerwa. W wyniku obliczeń 
powstaje zbiór danych opisujących model (tak jak w module Modele), wykres ob-
serwacji tworzących próbę oraz wykres sporządzony w oparciu o model, którego 
parametry zostały estymowane na podstawie próby. Druga część wyników doty-
czy prognozy na wybrany horyzont czasowy. Są to przewidywane wartości meta-
nowości, błędy ex ante, wykres prognozy przedziałowej (prognoza ± błąd ex  
ante). 

PoniŜej przedstawiono przykładowe wyniki prognozy dynamicznej metanowości 
rzeczywistej dla ściany C-2 w pokładzie 363 w KWK „Pniówek”. Tablica 1 przedsta-
wia statystyki regresji oraz statystyki dotyczące współczynników funkcji regresji 
(modelu metanowości). 
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Tablica 1. Uproszczony wydruk parametrów przykładowego modelu metanowości 
Statystyki regresji  

Współczynnik korelacji wielorakiej 0,8731 
Współczynnik determinacji R2 0,7624 
Skorygowany R2 0,7523 
Ochylenie standardowe składnika resztowego 1,3069 
Licza obserwacji w próbie 75 

 
Zmienna Parametr Błąd stand. Statystyka t Wartość–p 

Stała 6,46151 1,83956 3,51252 0,000776 
W 0,00133 0,00016 7,96016 1,982E-11 
W_2 –0,00072 0,00020 –3,60667 0,000572 
M_1 0,72287 0,07692 9,39750 4,344E-14 

Ostatecznymi zmiennymi niezaleŜnymi okazały się: wydobycie w dobie bieŜącej 
(W), wydobycie sprzed dwóch dni (W_2) oraz metanowość w dniu poprzednim 
(M_1). Prawdopodobieństwo zerowania się współczynników modelu (wartość–p) jest 
bliskie zera. Współczynnik korelacji wielorakiej jest wysoki, a skorygowany współ-
czynnik determinacji mówi, Ŝe około 75% zmienności metanowości moŜna wytłuma-
czyć zmiennymi niezaleŜnymi modelu prognostycznego. Do estymacji parametrów 
modelu prognostycznego wykorzystano 75 obserwacji. 

Kształtowanie się metanowości obserwowanej i obliczonej za pomocą modelu 
prognostycznego, którego wartości parametrów zawarto w tablicy 1, przedstawiono na 
rysunku 1. 

 
Rys. 1. Aproksymacja obserwacji w próbie za pomocą modelu prognostycznego 

Na rysunku 2 przedstawiono wartości prognozy dynamicznej na czternastodobo-
wy horyzont czasowy. Linia czerwona oznacza prognozę dla poszczególnych dni. 
Średni względny błąd ex ante wynosi 5,17%. Obszar zawarty pomiędzy linią zieloną  
i niebieską oznacza prognozę przedziałową, powstałą po uwzględnieniu błędów  
ex ante. Zaobserwowaną zmienność metanowości przedstawia linia czarna. Błąd 
względny prognozy wartości średniej wynosi 6,6%, błąd względny prognozy wartości 
maksymalnej wynosi 8,2%, a średni błąd względny obliczony dla całego horyzontu 
prognozy wynosi 9,6%. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71

Doba 

M
et

an
ow

o
ść

, m
3 /m

in
 

wartości z obserwacji wartości obliczeniowe 



Górnictwo i Środowisko 

 216 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Doba w horyzoncie prognozy  

M
et

an
ow

o
ś
ć,

 m
3 /m

in
 

obserwacje prognoza 

dolna granica przedz. prognozy 
Szyb 

górna granica przedz.prognozy 

WYDANIE 

 
Rys. 2. Porównanie prognozy w przyszłość i wartości rzeczywiste metanowości ściany C-2  

w pokładzie 363 w KWK „Pniówek 

5.  PRZEBIEG WDRAśANIA PROGNOZY W KOPALNIACH JASTRZ ĘBSKIEJ 
SPÓŁKI W ĘGLOWEJ S.A. 

Realizację projektu celowego zakończono rozpowszechnieniem programu pro-
gnostycznego w pięciu kopalniach JSW S.A. Kierownicy działów wentylacji wyzna-
czyli pracowników, którzy będą wykonywali prognozy. Są to inŜynierowie wentylacji 
oraz inspektorzy, których głównym zadaniem jest wspomaganie prac działów wenty-
lacji za pomocą techniki komputerowej. Osoby te przeszły kilkugodzinne szkolenia, 
na których zapoznały się z moŜliwościami obliczeniowymi programu oraz z jego wy-
korzystaniem. Szkolenie wiązało się z utworzeniem bazy danych dla konkretnej ścia-
ny w danej kopalni. W trakcie wdraŜania metody, na podstawie uwag uŜytkowników, 
dokonano aktualizacji programu komputerowego. 

Liczba wykonanych w kopalniach prognoz jest związana przede wszystkim  
z wielkością zagroŜenia metanowego. Prognozy wykonywane są przede wszystkim 
dla ścian o bardzo duŜym zagroŜeniu metanowym. Stąd znaczne zróŜnicowanie liczby 
prognoz w kopalniach. Przykładowo w KWK „Jas-Mos” wykonano prognozy dla 
jednej ściany, w KWK „Krupiński” – dla dwóch ścian, w KWK „Borynia” i KWK 
„Zofiówka” – dla czterech ścian a w KWK „Pniówek” – dla pięciu ścian. 

Średni względny błąd prognozy wartości średniej metanowości zawierał się  
w przedziale od 5 do 35%, przy czym średnia wartość tego błędu wynosiła około 17%. 

Średni względny błąd prognozy wartości maksymalnej metanowości w horyzon-
cie prognozy wynosił około 9%. 

Nowe uwagi uŜytkowników programu spowodowały, Ŝe w opracowaniu znajduje 
się następna wersja programu, ułatwiająca jego obsługę, a przede wszystkim wprowa-
dzanie danych. 
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Wydzielanie metanu w wyrobisku ścianowym 

Streszczenie 
Proces wydzielania metanu do wyrobisk górniczych jest złoŜony. Istnieje duŜa liczba czynników, któ-

re wpływają na kształtowanie się wydzielania metanu do wyrobiska górniczego. W artykule przedstawio-
no ocenę wydzielania metanu w warunkach duŜej koncentracji wydobycia w jednej ze ścian silnie meta-
nowej kopalni. Scharakteryzowano warunki górniczo-geologiczne i wentylacyjne ściany X, w której 
występowało duŜe zagroŜenie metanowe i poŜarowe. Znajomość charakteru wydzielania metanu do 
wyrobiska ścianowego pozwala na wyciągniecie wniosków o konieczności stosowanej profilaktyki. 

Metahne emission to a longwall 

Abstract 
The process of methane emission to longwalls is very complex. There is a number of factors that 

influence methane emission to an excavation. This article presents the estimation of methane emission to 
a longwall with high output in a gassy mine. Mining, geological and ventilation conditions of longwall  
X with high methane and fire hazard are characterized. The determination of methane emission to  
a longwall allows for selecting prevention measures that must be taken.  

WSTĘP 

Poprawne obliczenie ilości wydzielanego metanu przed rozpoczęciem eksploata-
cji ma duŜe znaczenie dla bezpiecznego prowadzenia eksploatacji. Ilość wydzielanego 
metanu stanowi podstawę do zaprojektowania odpowiedniego systemu przewietrzania, 
obliczenia ilości powietrza w ścianie eksploatacyjnej i określenia właściwej profilak-
tyki metanowej. JeŜeli obliczona ilość metanu nie jest moŜliwa do opanowania środ-
kami wentylacyjnymi, to niezbędne jest zaprojektowanie odpowiedniego systemu 
odmetanowania lub zastosowanie innych środków obniŜających poziom wydzielania 
metanu. 

Na wielkość wydzielania metanu do wyrobisk mają wpływ czynniki związane  
z budową geologiczna jak i samym udostępnieniem i rozcięciem pokładu. Wydziela-
nie metanu do rejonu ściany jest silnie zróŜnicowane zarówno w okresie dobowym, 
tygodniowym a takŜe w okresie eksploatacji całego pola ścianowego. Na tej podsta-
wie moŜna określić statystyczne zaleŜności pomiędzy parametrami i określić, któ-
ry z czynników wpływa na wielkość wydzielania metanu. Dla określonego wydzie-
lania metanu moŜna podać warunki bezpiecznego prowadzenia eksploatacji. 

W oparciu o wyniki prowadzonych pomiarów w ścianie charakteryzującej się du-
Ŝym zagroŜeniem metanowym dokonano analizy zmian wydzielania metanu i wpływu 
róŜnych czynników na te zmiany w róŜnych okresach jej prowadzenia. W tablicy 1 
przedstawiono charakterystykę podstawowych parametrów górniczo-geologicznych 
badanej ściany. 
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Tablica 1. Parametry badanej ściany 
Wyszczególnienie Ściana X 

Pokład 409/4 
MiąŜszość pokładu, m 2,5 
Nachylenie, ° 10 
Skały stropowe piaskowiec drobnoziarnisty. 
Skały spągowe łupek piaszczysty 
Długość ściany, m 220 
Wybieg, m 420 
Planowane wydobycie, Mg/db  4000 
Prognozowana metanowość bezwzględna, m3/min 26,0 
Metanonośność, m3CH4/Mgc.s.w. 6,7 
System kierowania stropem zawał 
Skłonność do samozapalenia I grupa 

 

WYNIKI POMIARÓW ST ĘśENIA METANU W REJONIE ŚCIANY X 

Na rysunku 1 pokazano schemat przestrzenny przewietrzania ściany oraz lokali-
zację czujników w rejonie ściany X. Kolorem czerwonym zaznaczono czujniki, z któ-
rych wyniki wykorzystano w dalszej analizie. 

 
Rys. 1. Schemat przewietrzania ściany oraz rozmieszczenia czujników pomiarowych 

Na rysunku 2 przedstawiono zmiany stęŜenia metanu, które wystąpiły w okresie 
od 6 grudnia do 21 marca. Rysunek ten pokazuje odpowiednio: zmiany stęŜenia meta-
nu przed wlotem do ściany (a), zmiany na wylocie ze ściany (b), zmiany stęŜenia na 
wylocie z rejonu ściany w chodniku wentylacyjnym (c). Na wykresach moŜna zaob-
serwować zmiany stęŜenia metanu w poszczególnych tygodniach związane z proce-
sem wydobycia. 

W celu zobrazowania tygodniowych zmian stęŜenia metanu na rysunku 3 przed-
stawiono wykres stęŜenia metanu od poniedziałku 3 stycznia do niedzieli 9 stycznia. 
Jednak z tak sporządzonego wykresu trudno odczytać charakter zmian stęŜenia metanu 
w okresie tygodnia. Dlatego teŜ na następnym  wykresie  ramkowym  (rys. 4)  pokazano 
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Rys. 3. Zmiany stęŜeń tygodniowych metanu na czujnikach w ścianie X (3–9 stycznia) 
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Rys. 4. Wykresy ramkowe tygodniowych zmian stęŜeń metanu w ścianie X (3-9 stycznia) 
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dla danego dnia tygodnia średnią wartość zaznaczoną w postaci punktu, 95% przedział 
ufności w postaci ramki oraz odchylenie standardowe w formie tzw. wąsów. Obser-
wując wykres moŜna zauwaŜyć, Ŝe na wlocie do ściany po poniedziałkowym wzroście 
utrzymuje się stałe stęŜenie metanu (rys. 4a). Na wylocie ze ściany po poniedziałko-
wym wzroście utrzymuje się stęŜenie metanu pomiędzy 0,8 a 0,9%. Po zakończeniu 
eksploatacji w sobotę i niedzielę obserwuje się obniŜenie stęŜenia metanu  
(rys. 4b). Natomiast na ostatnim wykresie (rys. 4c) obserwuje się systematyczny 
wzrost stęŜenia metanu od poniedziałku od wartości 0,77% do piątku do wartości 
1,20%. Po zaprzestaniu eksploatacji (sobota i niedziela) stęŜenie metanu obniŜa się do 
wartości 0,90%. Cykl ten w okresach tygodniowych się powtarza. 

ANALIZA WYNIKÓW  POMIARÓW WYDZIELANIA METANU W ŚCIANIE X 

Na rysunku 5 przedstawiono zmiany metanowości ściany X. Z rysunku wynika, 
Ŝe do szóstego tygodnia metanowość całkowita ściany wzrastała, osiągając 
25,5 m3/min. Po tym okresie w kolejnych pięciu tygodniach metanowość oscylowała 
w pobliŜu 20 m3/min, by w ostatnim okresie eksploatacji ulec obniŜeniu do 15 m3/min. 
W tym czasie ściana była eksploatowana ze średnim postępem ściany równym 
6,0 m/dobę. Na rysunku 6 przedstawiono zmiany wydzielania metanu na wybiegu 
ściany. Z wykresu wynika, Ŝe wydzielanie metanu rosło do 135 m wybiegu. Na odcin-
ku od 135 do 300 m utrzymywało się na poziomie 20 m3/min. Rysunek 7 przedstawia 
zmiany wydzielania metanu podczas jednego tygodnia od 3 do 9 stycznia, natomiast 
rysunek 8 pokazuje średnie stęŜenie metanu na kaŜdej zmianie w tygodniu od 3 do 9 
stycznia. 
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Rys. 5. Zmiany wydzielania metanu w ścianie X 
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Rys. 7. Zmiany wydzielania metanu w ścianie X (3-9 stycznia) 
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Rys. 8. Zmiany wydzielania metanu w ciągu zmiany z uwzględnieniem postępu ściany (3–9 stycznia) 

STATYSTYCZNA ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW DLA ŚCIANY X 

W tablicy 2 przedstawiono obliczenia podstawowych statystyk dla pomiarów  
w okresie od 6 grudnia do 21 marca w ścianie X. Dla wybranych parametrów wyzna-
czono średnią arytmetyczną, określono 95% przedział ufności, podano wartości mini-
malne i maksymalne oraz wariancję i odchylenie standardowe. Jednak w celu wyzna-
czenia wartości charakterystycznych w tablicy 3 przedstawiono tzw. tabele liczności. 
StęŜenie metanu na wylocie z rejonu ściany mieściło się w przedziale od 0,6 do 1,0%. 
Ilość powietrza doprowadzana do ściany wynosiła od 1600 do 1800 m3/min. Metano-
wość wentylacyjna kształtowała się na poziomie od 12 do 14 m3/min a odmetanowa-
nia od 6 do 8 m3/min. 

Tablica. 2. Wyniki obliczeń statystyk opisowych dla pomiarów w ścianie X 

Parametr \ wyszczególnienie Średnia 
Ufność  
–95% 

Ufność  
+95% 

Minimum Maksimum Wariancja Odch. Std. 

Czujnik wlotowy do ściany, % 0,225 0,205 0,245 0,000 0,511 0,01 0,0855 
Czujnik wylotowy ze ściany, % 0,754 0,719 0,790 0,276 1,091 0,02 0,1529 
Czujnik wylotowy z rejonu, % 0,859 0,804 0,915 0,200 1,249 0,06 0,2387 
Strumień powietrza, m3/min 1781,1 1740,6 1821,5 1527,4 2306,4 30034,5 173,30 
Metanowość wentylacyjna, m3/min 11,130 10,413 11,847 4,266 17,357 9,43 3,0714 
Odmetanowanie, m3/min 6,411 5,840 6,982 0,000 10,400 5,98 2,4461 
Efektywność odmetanowania, % 0,352 0,321 0,382 0,000 0,618 0,02 0,1302 
Metanowość całkowita, m3/min 17,541 16,468 18,614 4,375 25,457 21,15 4,5993 
Postęp, m/d 5,108 4,832 5,384 1,100 7,200 1,40 1,1822 
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Tablica. 3. Tablice liczności dla pomiarów w ścianie X 

a) 
Czujnik wylotowy z rejonu, % Liczba Skumulow. Procent Skumul. % 

0,000000<x<=0,2000000 1 1 1,36986 1,3699 
0,2000000<x<=0,4000000 3 4 4,10959 5,4795 
0,4000000<x<=0,6000000 5 9 6,84932 12,3288 
0,6000000<x<=0,8000000 19 28 26,02740 38,3562 
0,8000000<x<=1,000000 19 47 26,02740 64,3836 
1,000000<x<=1,200000 23 70 31,50685 95,8904 
1,200000<x<=1,400000 3 73 4,10959 100,0000 
b) 

Strumień powietrza, m3/min Liczba Skumulow. Procent Skumul. % 
1400,000<x<=1500,000 0 0 0,00000 0,0000 
1500,000<x<=1600,000 7 7 9,58904 9,5890 
1600,000<x<=1700,000 20 27 27,39726 36,9863 
1700,000<x<=1800,000 18 45 24,65753 61,6438 
1800,000<x<=1900,000 13 58 17,80822 79,4521 
1900,000<x<=2000,000 5 63 6,84932 86,3014 
2000,000<x<=2100,000 4 67 5,47945 91,7808 
2100,000<x<=2200,000 5 72 6,84932 98,6301 
2200,000<x<=2300,000 0 72 0,00000 98,6301 
2300,000<x<=2400,000 1 73 1,36986 100,0000 
c) 

Metanowość wentylacyjna, m3/min Liczba Skumulow. Procent Skumul. % 
2,000000<x<=4,000000 0 0 0,00000 0,0000 
4,000000<x<=6,000000 5 5 6,84932 6,8493 
6,000000<x<=8,000000 7 12 9,58904 16,4384 
8,000000<x<=10,00000 14 26 19,17808 35,6164 
10,00000<x<=12,00000 14 40 19,17808 54,7945 
12,00000<x<=14,00000 22 62 30,13699 84,9315 
14,00000<x<=16,00000 7 69 9,58904 94,5205 
16,00000<x<=18,00000 4 73 5,47945 100,0000 
d) 

Odmetanowanie, m3/min Liczba Skumulow. Procent Skumul. % 
0,00000<x<=1,000000 4 4 5,47945 5,4795 
1,000000<x<=2,000000 5 9 6,84932 12,3288 
2,000000<x<=4,000000 0 9 0,00000 12,3288 
4,000000<x<=6,000000 7 16 9,58904 21,9178 
6,000000<x<=8,000000 40 56 54,79452 76,7123 
8,000000<x<=10,00000 15 71 20,54795 97,2603 
10,00000<x<=12,00000 2 73 2,73973 100,0000 
e) 

Metanowość całkowita, m3/min Liczba Skumulow. Procent Skumul. % 
0,000000<x<=5,000000 2 2 2,73973 2,7397 
5,000000<x<=10,00000 3 5 4,10959 6,8493 
10,00000<x<=15,00000 11 16 15,06849 21,9178 
15,00000<x<=20,00000 31 47 42,46575 64,3836 
20,00000<x<=25,00000 24 71 32,87671 97,2603 
25,00000<x<=30,00000 2 73 2,73973 100,0000 

 

W tablicy 4 przedstawiono obliczenia współczynnika korelacji R-Pearsona.  
Z analizy tablicy wynika Ŝe, ilość powietrza doprowadzanego do ściany jest odwrotnie 
proporcjonalna do badanych parametrów. Najsilniej ze sobą są skorelowane parametry 
zaleŜne od siebie jak stęŜenie i wydzielanie metanu. 
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Tablica. 4. Wyniki obliczeń współczynnika korelacji dla pomiarów w ścianie X 
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Czujnik wylotowy ze ściany 1,00 0,72 –0,34 0,71 0,33 0,65 0,01 0,35 
Czujnik wylotowy z rejonu 0,72 1,00 –0,63 0,90 0,55 0,89 –0,00 0,47 

Strumień powietrza –0,34 –0,63 1,00 –0,36 –0,68 –0,60 –0,33 –0,41 
Metanowość wentylacyjna 0,71 0,90 –0,36 1,00 0,38 0,87 –0,10 0,37 

Odmetanowanie 0,33 0,55 –0,68 0,38 1,00 0,79 0,62 0,53 

Metanowość całkowita 0,65 0,89 –0,60 0,87 0,79 1,00 0,26 0,53 
Postęp  0,35 0,47 –0,41 0,37 0,53 0,53 0,24 1,00 

Oznaczone drukiem pochyłym współczynniki korelacji są istotne z prawdopodobieństwem p< 0,05000. 

Na rysunku 9 przedstawiono ogólną liniową zaleŜność pomiędzy postępem ściany 
a metanowością całkowitą. Dalsze szczegółowe wyniki badań poszczególnych para-
metrów dla uzyskiwanych postępów przedstawiono w postaci statystyk opisowych  
w tablicy 5. W celu uzyskania przejrzystości wyników sporządzono dla badanych 
parametrów wykresy ramkowe (rys. 10). Analizując wykresy moŜna zauwaŜyć,  
Ŝe wraz z postępem ściany rośnie stęŜenie metanu na wylocie z rejonu ściany oraz 
wydzielanie wentylacyjne metanu i ujęcie metanu odmetanowaniem. Z rysunku 10e 
wynika, Ŝe całkowite wydzielanie metanu do wyrobiska ścianowego rośnie wraz  
z postępem ściany, przy czym największe wahania wydzielania metanu występują dla 
małych postępów ściany. 
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Rys. 9. Wykresy zaleŜności metanowości całkowitej od postępu ściany X 
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Tablica 5. Statystyki opisowe parametrów dla postępów w ścianie X 
Czujnik wylotowy ze ściany Czujnik wylotowy z rejonu 

Postęp, m/d 
średnia liczba wyników odch. stand średnia liczba wyników odch. stand 

1 0,288384 2 0,018083 0,203136 2 0,004435 
2 0,890813 1 0,000000 1,100000 1 0,000000 
3 0,679714 8 0,158991 0,598607 8 0,172208 
4 0,829284 13 0,085205 0,945539 13 0,212917 
5 0,761971 33 0,138935 0,885587 33 0,198086 
6 0,769731 14 0,130009 0,921113 14 0,178140 
7 0,724813 2 0,066322 1,012719 2 0,017988 
ogółem 0,754204 73 0,152917 0,859350 73 0,238714 
 

Metanowość wentylacyjna Odmetanowanie 
Postęp, m/d 

średnia liczba wyników odch. stand średnia liczba wyników odch. stand 
1 4,49380 2 0,168369 0,000000 2 0,000000 
2 12,97915 1 0,000000 6,500000 1 0,000000 
3 8,54736 8 1,764377 4,862500 8 3,781510 
4 12,66882 13 2,472154 5,484615 13 2,529442 
5 11,03048 33 2,990054 7,042424 33 1,657376 
6 11,94908 14 2,838433 7,357143 14 1,319507 
7 13,07843 2 0,501109 7,950000 2 0,636396 
ogółem 11,13000 73 3,071359 6,410959 73 2,446060 
 

Metanowość całkowita 
Postęp, m/d 

średnia liczba wyników odch. stand 
1 4,49380 2 0,168369 
2 19,47915 1 0,000000 
3 13,40986 8 4,280954 
4 18,15344 13 4,279040 
5 18,07291 33 3,852181 
6 19,30622 14 3,234168 
7 21,02843 2 1,137505 
ogółem 17,54096 73 4,599325 
 
 
a) 

 

1 2 3 4 5 6 7

postęp, m/d

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

st
ęŜ

en
ie

 m
et

an
u-

w
yl

ot
 z

e 
śc

ia
ny

, %

 Średnia  Średnia±Błąd std  Średnia±Odch.std 

 
b) 



POLSKI KONGRES GÓRNICZY   Sesja 6: Wentylacja i Klimatyzacja Kopalń 

 229 

  

1 2 3 4 5 6 7 
postęp, m/d 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

st
ęŜ

en
ie

 m
et

an
u-

w
yl

o
t z

 r
ej

o
nu

 ś
ci

an
y,

 %

 Średnia  Średnia±Błąd std  Średnia±Odch.std 

 
c) 

 

1 2 3 4 5 6 7

postęp, m/d

2

4

6

8

10

12

14

16

m
et

an
 w

en
ty

la
cy

jn
ie

, m
3 /m

in

 Średnia  Średnia±Błąd std  Średnia±Odch.std 

 
d) 

 

1 2 3 4 5 6 7

postęp, m/d

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

od
m

et
an

ow
an

ie
, m

3 /m
in

 Średnia  Średnia±Błąd std  Średnia±Odch.std 

 
e) 



Górnictwo i Środowisko 

 230 

 

1 2 3 4 5 6 7

postęp, m/d

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

m
et

an
ow

oś
ć,

 m
3 /m

in

 Średnia  Średnia±Błąd std  Średnia±Odch.std 

 
Rys. 10. Skategoryzowane wykresy ramkowe wyników pomiarów dla postępów ściany X 

PODSUMOWANIE 

Z przeprowadzonej analizy danych pomiarowych wynika, Ŝe wydzielanie metanu 
do ściany jest silnie zróŜnicowane zarówno w okresie dobowym, tygodniowym a tak-
Ŝe w okresie eksploatacji całego pola ścianowego. Na tej podstawie moŜna określić 
statystyczne zaleŜności pomiędzy parametrami i określić, który z czynników wpływa 
w sposób istotny na wielkość wydzielania metanu. Dla określonego wydzielania me-
tanu moŜna podać warunki bezpiecznego prowadzenia eksploatacji. 

Z przeprowadzonych rozwaŜań wynika, Ŝe wraz z postępem ściany rośnie stęŜe-
nie metanu na wylocie z rejonu ściany oraz metanowość bezwzględna ściany. Analiza 
zmian wydzielania metanu w rejonie prowadzonej ściany pozwala na zastosowanie 
odpowiednich metod zwalczania zagroŜenia lub dobrania dla danych warunków wiel-
kości postępu ściany. 

Artykuł został zrealizowany w ramach projektu badawczego finansowanego przez 
MNiSW nr 1128/T02/2006/30 (nr umowy 18.18.100.104). 
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Wpływ rozcinki pokładu na zwalczanie zagroŜeń poŜarowych, 
metanowych i klimatycznych w ścianach 

Streszczenie 
W związku z coraz szerszymi funkcjami wyrobisk technologicznych obsługujących ściany, równieŜ 

w celu zwalczania w nich zagroŜeń poŜarowych, metanowych i klimatycznych, konieczne jest dokładne 
zaplanowanie tych wyrobisk na etapie rozcinki pokładu. W referacie przeanalizowano więc struktury 
podsieci wentylacyjnej tworzone przy róŜnych rozcinkach pokładu i powstające układy wentylacji zapro-
jektowanych ścian. Oceniono je pod względem bezpieczeństwa funkcjonalnego podsystemów wentyla-
cyjnych rejonu ściany i rejonu wentylacyjnego ściany. 

Influence of opening of coal seam on fire, methane and climatic hazard fighting 

Abstract 
According to spreading functions of technological excavations which belong to longwalls, it is neces-

sary to plan this excavations in details during stage of opening of coal seam to fight fire, methane and 
climatic hazard there. The structures of subnet being created in different opening of coal seam and created 
ventilation systems of designed longwalls have been analyzed in this article. They are evaluated consider-
ing functional safety of ventilation subsystems of longwall area and ventilation area of longwall. 

1. WPROWADZENIE 

DąŜenie w latach 70. ubiegłego wieku do koncentracji wydobycia z pola eksplo-
atacyjnego prowadziło do tworzenia w nim oddziałów opartych na dwóch a nawet 
trzech ścianach. Uzyskiwano jednak wysoce zawodne systemy wentylacyjne w takich 
oddziałach. Barierę stwarzały zagroŜenia naturalne, zwłaszcza metanowe, oraz niskie 
zdolności układów transportowych [2, 3]. 

Rozpoczęto więc poszukiwanie rozwiązań wentylacyjnych umoŜliwiających efek-
tywniejsze odprowadzenie metanu nie tylko ze ścian, ale równieŜ ze zrobów i otacza-
jącego pokład górotworu. W USA wprowadzono układ wentylacji ścian z upuszcza-
niem metanu ze zrobów do pochylni granicznej (tzw. układ bleeder). W Niemczech 
zauwaŜono, Ŝe odwrócenie układu bleeder, tzn. odprowadzenie powietrza zuŜytego 
chodnikiem wentylacyjnym przy zrobach i doprowadzenie dodatkowego powietrza 
świeŜego chodnikiem przy caliźnie węglowej, jest równieŜ efektywne dla obniŜenia 
stęŜenia metanu w chodniku wentylacyjnym. Układ ten nazwano układem z doświe-
Ŝaniem, znanym obecnie jako układ Y z doświeŜaniem. Podstawowe układy przewie-
trzania ścian zostały nazwane w piśmiennictwie wentylacyjnym dzięki artykułowi 
redakcyjnemu czasopisma „Glückauf” w 1970 r. [12]. Po raz pierwszy uŜyto w nim 
terminów: układ U, Z, H oraz Y jako terminów technicznych, a nie potocznych  
(wg [1]). 

W latach 1975–1977 realizowano w Niemczech projekt badawczy, którego celem 
było, między innymi, opracowanie dogodnych rozcinek pól eksploatacyjnych oraz 
odpowiednio efektywnych układów przewietrzania. Wprowadzono więc nowe układy 
typu Y-A, Y-E oraz rozwinięto zastosowanie układu H [8]. 
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Układy Y, a takŜe wprowadzone dla długich ścian: układy W (podwójny U),  
podwójny Z oraz E (z doświeŜaniem w środku ściany), okazały się równieŜ korzystne 
dla zwalczania zagroŜenia cieplnego [11, 13]. W polskich kopalniach najbardziej roz-
powszechniony jest układ wentylacji U dla ściany prowadzonej od pola oraz układ  
Y z doświeŜaniem powietrza w chodniku wentylacyjnym [6, 9, 10]. W polu eksplo-
atacyjnym czynna jest teŜ jedna ściana. Obecna wiedza i doświadczenie wskazują  
bowiem, Ŝe wysokowydajne ściany naleŜy projektować w róŜnych partiach złoŜa,  
a w polu eksploatacyjnym oprócz jednej ściany mogą być prowadzone tylko roboty 
przygotowawcze. Interesującą analizę rozcinek pól eksploatacyjnych dla warunków 
kopalń australijskich przedstawiono w pracy [5]. 

2. REJON WENTYLACYJNY ŚCIANY I REJON ŚCIANY 

Rejonem wentylacyjnym nazywany jest przewietrzany niezaleŜnie kompleks  
wyrobisk związanych technologicznie z określonym wyrobiskiem (frontem) wybier-
kowym, zespołem wyrobisk przygotowawczych lub komorą funkcyjną, którego  
granice ustalone są przede wszystkim z punktu widzenia moŜliwości opanowania 
skutków powstałego poŜaru lub wybuchu i moŜliwości ewakuacji zagroŜonej załogi. 
W polu eksploatacyjnym tworzony jest zatem jeden rejon wentylacyjny. Podsieć wen-
tylacyjna rejonowa wraz z urządzeniami wentylacyjnymi i urządzeniami kontrolno-
zabezpieczającymi tworzy podsystem wentylacyjny, który moŜna takŜe nazwać sys-
temem wentylacyjnym oddziału eksploatacyjnego, prowadzącego eksploatację w tym 
polu. 

Funkcjami (celami) podsystemu wentylacyjnego są: 
• po pierwsze – podtrzymywanie w miejscach pracy ludzi podstawowych parame-

trów fizykochemicznych powietrza w przedziałach pozwalających ich organi-
zmom normalnie funkcjonować, 

• po drugie – zapobieganie powstaniu w wyrobiskach oddziału atmosfery wybu-
chowej i stworzenie tym samym warunków do pracy zarówno ludzi, jak i wysoko 
wydajnych urządzeń wydobywczych i odpowiednio wytrzymałej obudowy. 

W ścianie i przyległych wyrobiskach powstawać mogą sytuacje zagroŜenia zwią-
zane z wydzielaniem metanu i ciepła, wytwarzaniem pyłu węglowego i powstaniem 
poŜaru. Od systemu wentylacyjnego oddziału eksploatacyjnego wymaga się więc  
wypełnienia wymienionych funkcji w celu utrzymania ryzyka na poziomie akcepto-
walnym. Są to więc funkcje bezpieczeństwa [4]. Oprócz funkcji bezpieczeństwa moŜ-
na wymagać od systemu wentylacyjnego równieŜ odpowiedniej nienaruszalności  
bezpieczeństwa, obejmującej oszacowanie prawdopodobieństwa niewykonania po-
prawnie funkcji bezpieczeństwa. Wymagania łączne, dotyczące funkcji i nienaruszal-
ności bezpieczeństwa systemu wentylacyjnego, stanowią o jego bezpieczeństwie 
funkcjonalnym. 

Bezpieczeństwo funkcjonalne systemu wentylacyjnego oddziału zlokalizowanego 
w danym polu eksploatacyjnym będzie zaleŜne od powstałej w czasie rozcinki pola 
eksploatacyjnego struktury wyrobisk wybierkowych i technologicznych. W granicach 
rejonu wentylacyjnego powinny znajdować się równieŜ zroby powstające w czasie 
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eksploatacji. Przepływy powietrza przez nie będą elementem systemu wentylacyjnego 
oddziału, a nie jego otoczenia. Być moŜe potrzebne jest pojęcie „pola wentylacyjne-
go” dla określenia takiego rozszerzonego rejonu wentylacyjnego. 

Rejonem ściany nazywa się, juŜ od dosyć dawna, ścianę wraz z przyległymi 
chodnikami technologicznymi ograniczającymi pole wybierkowe. Granicę stanowią 
miejsca usytuowania czujników systemu metanometrycznego i anemometrycznego, a 
takŜe czasem odrzwia przygotowanych wewnątrzrejonowych tam bezpieczeństwa. 

System wentylacyjny rejonu ściany tworzy jednak całościową strukturę: ściany, 
chodników przyścianowych, przepływów w zrobach ścianowych oraz w zrobach 
przychodnikowych. Reaguje on kompleksowo na zmiany warunków przewietrzania 
ściany, warunków odmetanowania i zmiany ciśnienia atmosferycznego. Przepływy 
powietrza w zrobach nie są elementem otoczenia lecz systemu. Oddziaływaniem oto-
czenia jest natomiast wydzielanie metanu, ciepła lub gazów poŜarowych, a takŜe ruch 
kombajnu, transport materiałów. 

3. ROZCINKA I WENTYLACJA POLA EKSPLOATACYJNEGO 

W pokładach silnie metanowych, skłonnych do samozapalenia i posiadających 
wysoką temperaturę pierwotną naleŜy dąŜyć do takiej rozcinki pola eksploatacyjnego, 
która gwarantuje: 
• prowadzenie wybierania pokładu pojedynczą, wysokowydajną ścianą, 
• dobre warunki do stosowania odmetanowania, 
• dobre warunki do odprowadzania ciepła przy stosowaniu klimatyzacji lokalnej, 
• wysoką stabilność kierunków i wydatków prądów powietrza, 
• niską kolizyjność dróg transportu i dróg wentylacyjnych, 
• moŜliwość utrzymywania rezerwy powietrza, 
• małe ucieczki powietrza przez zroby, 
• niezaleŜne przewietrzanie przodków przygotowawczych, 
• minimalizowanie skutków sprzecznego oddziaływania profilaktyki przy zwalcza-

niu zagroŜeń skojarzonych, np. metanowego i poŜarowego, 
• moŜliwość ewakuacji zagroŜonych górników. 

Wzrost koncentracji produkcji w kopalniach węgla kamiennego powoduje, Ŝe  
w kopalniach maleje liczba ścian. Stąd teŜ wybieranie pokładu w przygotowanym 
polu eksploatacyjnym odbywa się jedną wysokowydajną ścianą. W tych warunkach 
konieczne jest szybkie drąŜenie wyrobisk przygotowawczych dla kolejnej ściany pro-
wadzonej od pola, nadąŜające za tempem postępu ściany. 

Odmetanowanie powinno być integralnym elementem procesu eksploatacji po-
kładu węgla. Aby osiągnąć na przykład wydajność 50%, wykorzystywane być musi 
odmetanowanie górotworu za pomocą otworów drenaŜowych, odmetanowanie zro-
bów, jak równieŜ wszelkiego rodzaju lokalne odciąganie metanu za pomocą inŜekto-
rów. Rozcinka pola eksploatacyjnego powinna to umoŜliwiać i ułatwiać. 

Stosowanie lokalnej klimatyzacji ścian i przodków chodnikowych wymaga od-
prowadzenia ciepła do prądu powietrza wylotowego [11, 13]. Musi więc być zapew-
niony odpowiedni wydatek tego prądu. Zapotrzebowanie powietrza w ścianach wyno-



Górnictwo i Środowisko 

 234 

si obecnie 15–30 m3/s, a w przodkach chodnikowych około 10 m3/s. Z porównania 
tych wartości wynika, Ŝe naleŜy dąŜyć do niezaleŜnego przewietrzania ściany i przod-
ka chodnikowego. W przypadku rozcinania pola eksploatacyjnego z pojedynczej  
pochylni odstawczej (rys. 1) nie moŜna zorganizować przewietrzania niezaleŜnego dla 
ściany i przodka chodnikowego. RóŜny dobór kolejności wybierania pokładu i kierun-
ku przepływu powietrza wpłynie tylko na kolejność przewietrzania ściany i przodka 
chodnikowego. Dopiero rozcinanie pola eksploatacyjnego z wykorzystaniem dwóch 
pochylni umoŜliwia zorganizowanie niezaleŜnego przewietrzania ściany, nowej prze-
cinki ścianowej jak i przodka chodnikowego (rys. 2). 

 
Rys. 1. Przykład rozcinki pola eksploatacyjnego z pojedynczej pochylni  

z wybieraniem i przewietrzaniem ze wzniosem 

 
Rys. 2. Przykład rozcinki pola eksploatacyjnego z dwóch pochylni z wybieraniem  

z upadem a przewietrzaniem ze wzniosem 
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W systemie wentylacyjnym oddziału eksploatacyjnego musi istnieć rezerwa ilości 
powietrza, bo uintensywnienie wentylacji jest obok zwiększenia efektywności odme-
tanowania podstawowym środkiem profilaktyki metanowej, a takŜe zapewnienia od-
powiednich warunków klimatycznych. Zatem w okresie projektowania oddziałów 
naleŜy dąŜyć do maksymalizacji ilości powietrza w polach eksploatacyjnych, tworząc 
odpowiednie jego rezerwy [7]. Rezerwy te lokalizować trzeba w pochylniach, skąd 
łatwo je wykorzystać do zintensyfikowania przewietrzania ściany lub przodka chodni-
kowego. Powietrze rezerwowe w pochylniach moŜe być wykorzystywane równieŜ do 
obniŜenia stęŜenia metanu lub/i temperatury powietrza wylotowego w przypadku od-
prowadzenia do niego metanu z lokalnej stacji odmetanowania, lub ciepła z lokalnych 
urządzeń klimatyzacyjnych. Prowadzenie wybierania pokładu ścianami z zawałem 
stropu powoduje powstanie w obrębie pola eksploatacyjnego obszaru zrobów, których 
nie udaje się całkowicie odizolować od przyległych wyrobisk czynnych. W zrobach 
następuje przepływ powietrza jak i migracja metanu. O ile przepływ powietrza  
jest przede wszystkim skutkiem pracy wentylatorów głównych, to migracja metanu  
w zrobach moŜe teŜ być efektem występowania sił wyporu. Przy przewietrzaniu wy-
robisk z upadem (rys. 3, 4) kierunki przepływu powietrza i migracji metanu w zrobach 
mogą być róŜne. Rozcinkę pola eksploatacyjnego naleŜy planować z uwzględnieniem 
analizy przepływu powietrza przez zroby. 

Wybieranie pokładu w polu eksploatacyjnym ścianami podłuŜnymi z upadem 
oraz przewietrzanie wyrobisk równieŜ z upadem (rys. 3) będzie korzystne dla zwal-
czania zagroŜenia metanowego. 

 
Rys. 3. Przykład rozcinki pola eksploatacyjnego z pojedynczej pochylni  

z wybieraniem i przewietrzaniem z upadem 

Z górnego chodnika podstawowego moŜna prowadzić odmetanowanie zrobów in-
stalując rurociągi poza tamami izolacyjnymi. Jednak nie ma w tym przypadku warun-
ków do wypełniania zrobów odpadami poflotacyjnymi lub pyłami elektrownianymi. 
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Powstałe ewentualnie ognisko samozagrzewania węgla pozostawionego w zrobach 
będzie źródłem gazów dopływających do ściany. Odwrotna kolejność wybierania  
(rys. 4) ułatwi zwalczanie zagroŜenia poŜarowego, ale będzie niekorzystna w przy-
padku zagroŜenia metanowego. 

 
Rys. 4. Przykład rozcinki pola eksploatacyjnego z dwóch pochylni  

z wybieraniem ze wzniosem a przewietrzaniem z upadem 

Zaplanowanie wybierania częściowo z upadem i częściowo ze wzniosem prowa-
dzi z kolei do powstania ściany zamykającej, ze zrobami trójstronnie przylegającymi 
do wyrobisk czynnych, przez co trudnej do prowadzenia w warunkach występujących 
zagroŜeń skojarzonych. 

4. PRZYGOTOWANIE I W ENTYLACJA POLA WYBIERKOWEGO 

W zaleŜności od sposobu przygotowania pola wybierkowego (wybierania)  
powstają róŜne moŜliwości przewietrzania ściany. Mówimy o układach wentylacji 
ściany typu U, Z, Y, H, W, E. Najbardziej rozpowszechnione są, jak juŜ powiedziano, 
układy U od pola (rys. 5) oraz układy Y od pola z doświeŜaniem (rys. 6). 

 
Rys. 5. RóŜne układy przewietrzania U od pola w zaleŜności od kontaktu ze zrobami zawałowymi 
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Rys. 6. RóŜne układy przewietrzania Y od pola z doświeŜaniem w zaleŜności od kontaktu  

ze zrobami zawałowymi 

Zalety układu U od pola dla ściany podłuŜnej: 
• moŜliwość rozpoznania zmian metanonośności pokładu i wykrycia zaburzeń geo-

logicznych, 
• zasięg przewietrzania zrobów jest ograniczony, 
• przewietrzanie ścieŜki kombajnowej jest dobre, 
• prędkości powietrza w róŜnych przekrojach ściany są podobne, 
• przy odpowiednio wysokim postępie ściany ognisko ewentualnego samozagrze-

wania węgla w zrobach przejdzie szybko do strefy z obniŜonym stęŜeniem tlenu. 

Wady układu U od pola dla ściany podłuŜnej: 
• punkt o najniŜszym potencjale aerodynamicznym znajduje się na skrzyŜowaniu 

ściany z chodnikiem wentylacyjnym, powodując w tym miejscu wypływ metanu 
ze zrobów, 

• konieczność stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych na skrzyŜowaniu 
ściana – chodnik wentylacyjny, 

• konieczność budowy lutniociągu doświeŜającego w chodniku wentylacyjnym, 
• pole przekroju chodnika musi pozwalać na stosowanie pomocniczych urządzeń 

wentylacyjnych oraz lutniociągu doświeŜającego, 
• trudności z uzyskaniem wysokiej efektywności odmetanowania, 
• wraz z powietrzem wypływającym ze zrobów wypływa ciepło, 
• przy małym postępie ściany i zagroŜeniu poŜarowym trudno uszczelnić zroby 

pyłami, 
• tylko dwa wyjścia ze ściany. 

Zalety układu Y od pola z doświeŜaniem: 
• moŜliwość rozpoznania zmian metanonośności pokładu i wykrycia zaburzeń geo-

logicznych, 
• moŜliwość stosowania w pokładach cienkich, w których doprowadzenie do ściany 

odpowiedniej ilości powietrza do rozrzedzenia stęŜeń metanu jest utrudnione, 
• niewielki dopływ metanu do ściany, 
• rozrzedzanie metanu wynoszonego ze zrobów do chodnika wentylacyjnego, 
• odsunięcie strefy niebezpiecznych stęŜeń metanu w zrobach od stanowisk pracy, 
• dobre warunki do uszczelniania zrobów przy wybieraniu ze wzniosem, 
• moŜliwość osiągnięcia wysokiej efektywności odmetanowania, 
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• polepszenie parametrów klimatycznych powietrza wypływającego ze ściany 
chłodniejszym prądem doświeŜającym. 

• moŜliwość odstawy urobku w prądzie doświeŜającym, 
• moŜliwość umieszczenia urządzeń elektrycznych w prądzie doświeŜającym, 
• trzy wyjścia ze ściany. 

Wady układu Y od pola z doświeŜaniem: 
• ucieczki powietrza ze ściany do zrobów zawałowych, 
• zmienne prędkości powietrza w róŜnych przekrojach ściany, 
• moŜliwość wzrostu zagroŜenia poŜarowego w zrobach związana z długotrwałym 

przepływem powietrza, 
• konieczność doszczelniania zrobów wzdłuŜ ściany w celu zmniejszenia ucieczek 

powietrza do zrobów, 
• niekorzystny wpływ zmienności oporów wyrobisk na wydatek prądu powietrza  

w ścianie w trakcie jej prowadzenia. 

Widać więc, Ŝe jest konieczne traktowanie rejonu ściany jako samodzielnej, naj-
istotniejszej części rejonu wentylacyjnego utworzonego w polu eksploatacyjnym. 
Przygotowanie pól wybierania musi teŜ być odpowiednio skojarzone z rozcinką całe-
go pola eksploatacyjnego. 

5. WNIOSKI 

1. Rozcinka pola eksploatacyjnego musi być zaprojektowana wariantowo dla róŜ-
nych stanów wybierania pokładu, układów wentylacji rejonu ściany, rozmieszcze-
nia urządzeń wentylacyjnych i urządzeń transportowych oraz dla róŜnych rozwią-
zań odmetanowania. 

2. W granicach rejonu wentylacyjnego powinny znajdować się równieŜ zroby po-
wstające w czasie wybierania pokładu, gdyŜ z nimi tworzy on całościową struktu-
rę jako system wentylacyjny oddziału eksploatacyjnego zapewniający bezpieczeń-
stwo funkcjonalne w warunkach zagroŜeń poŜarowych i metanowych. 

3. Podobnie w granicach rejonu ściany powinny znajdować się nie tylko ściana  
i chodniki przyścianowe, ale równieŜ zroby ścianowe i stare zroby przychodniko-
we, gdyŜ z nimi tworzy on całościową strukturę jako system wentylacyjny rejonu 
ściany zapewniający bezpieczeństwo funkcjonalne w warunkach zagroŜeń poŜa-
rowych, metanowych a takŜe klimatycznych. 
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Metoda oceny oraz kryteria klasyfikacji szybów i szybików pod względem 
zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego w zakładach górniczych 

wydobywających węgiel kamienny 

Streszczenie 
W treści referatu przedstawiono metodę oceny stanu zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego 

w szybach i szybikach, opartą na określaniu wielkości zapylenia i stopnia zabezpieczenia zalegającego pyłu 
kopalnianego. Scharakteryzowano metodę pobierania prób zalegającego pyłu kopalnianego oraz sposób 
określania zapylenia w szybach i szybikach. Udokumentowano wyniki badań stanu zagroŜenia wybuchem 
pyłu węglowego wykonanych w 16 szybach i 2 szybikach, na podstawie których sformułowano kryteria 
klasyfikacji szybów i szybików pod względem zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego. Zaprezentowano 
warunki, jakie musi spełniać szyb lub szybik, aby moŜna uznać go za wyrobisko niezagroŜone wybuchem 
pyłu węglowego lub zaliczyć do odpowiedniej klasy zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego. 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, górnictwo, wybuchy pyłu węglowego, profilaktyka, szyby, badania, 
klasyfikacja. 

Method of estimate and criteria of classifications of shafts and pit-holes with 
respect to danger of explosion of coal dust in mining plants exploiting hard coal 

Abstract 
The paper is presenting the estimation method of state of coal dust explosion hazard in shafts and pit-

holes based on defining the dimension of dusting and degree of protection of residual dust. There was 
characterized method of picking samples of coal dust and the way of defining the dust dimension in the 
shafts and pit-holes. 

There were documented the research results and measurements of state of coal dust explosion hazard 
in 16 shafts and 2 pit-holes. According to these results there were formulated classification criteria  
of shafts and pit-holes with respect to danger of coal dust explosion. There were presented the conditions 
which must fulfil shaft or pit-hole to be considered as a working where doesn’t exist coal dust hazard  
or to be classified to appropriate class of danger of coal dust explosion. 
Key words: safety, mining, explosions of coal dust, preventive measures, shafts, researchs, classification. 

WPROWADZENIE 

Realizowane w ramach działalności statutowej prace naukowo-badawcze z zakresu 
bezpieczeństwa pracy w górnictwie węgla kamiennego są jedną z podstawowych form 
aktywności Głównego Instytutu Górnictwa. Często stanowią one podwaliny kolejnych 
nowelizacji przepisów górniczych, czasem zaś pozostają jako wewnętrzne opracowa-
nia Instytutu w postaci wytycznych stosowania dla rzeczoznawców do spraw ruchu 
zakładu górniczego. Taki teŜ status uzyskała opracowana w Kopalni Doświadczalnej 
„Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa w Pracowni Zwalczania Wybuchów Pyłów  
i Gazów w Kopalniach praca „Metoda oceny oraz kryteria klasyfikacji szybów i szybi-
ków pod względem zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego w zakładach górniczych 
wydobywających węgiel kamienny” [1]. 

Szyby i szybiki to jedne z podstawowych wyrobisk niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania ruchu zakładu górniczego. W nich realizowane są zasadnicze  
zadania związane z jazdą ludzi, transportem urobku i materiałów, wentylacją, jak rów-
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nieŜ stanowią główną drogę dostawy energii elektrycznej do wyrobisk podziemnych 
zakładu górniczego. Właśnie kwestia eksploatacji instalacji elektrycznych zamontowa-
nych w szybach i szybikach była kluczowym argumentem, by wyrobiska te objąć takŜe, 
podobnie jak wszystkie wyrobiska dołowe, oceną stanu zagroŜenia wybuchem pyłu 
węglowego, a w konsekwencji klasyfikacją pod względem tego zagroŜenia. W stanach 
awaryjnych instalacje elektryczne mogą stanowić realne zagroŜenie powstania inicjału 
wybuchu metanu czy pyłu węglowego (np. zjawisko łuku elektrycznego wskutek prze-
rwania ciągłości kabla). Wymagany przepisami poziom bezpieczeństwa pracy w warun-
kach występowania zagroŜeń naturalnych realizowany jest poprzez eksploatację instala-
cji elektrycznych o wysokim stopniu ochrony przed wybuchem. Przepisy górnicze na-
kazują, by dobór nastaw zabezpieczeń przed skutkami działania prądów zwarciowych  
i przeciąŜeniowych dla maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zainstalowanych  
w pomieszczeniach zagroŜonych wybuchem pyłu węglowego zaliczonych do klasy „B” 
był zgodny z wymaganiami dla sieci i urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach 
zaliczonych do stopnia „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu [2]. Do chwili 
obecnej szyby i szybiki nie były objęte badaniami stanu zagroŜenia wybuchem pyłu 
węglowego oraz klasyfikacją względem tego zagroŜenia, a tym samym wedle unormo-
wań prawnych podlegały rygorom określonym dla klasy „B” zagroŜenia wybuchem 
pyłu węglowego [3]. Konsekwencją takiego stanu rzeczy było stosowanie instalacji 
elektrycznych (w bardzo wielu przypadkach nieuzasadnione) o zbyt wysokim stopniu 
ochrony przed wybuchem, a co za tym idzie kopalnie ponosiły niepotrzebne koszty. 

Dodatkowym argumentem do opracowania kryteriów klasyfikacji szybów i szybi-
ków pod względem zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego był wymóg przepisów 
górniczych związany z koniecznością zaliczania wyrobisk górniczych (w tym takŜe 
szybów i szybików) do odpowiedniej klasy tego zagroŜenia, względnie do wyrobisk 
niezagroŜonych wybuchem pyłu węglowego. 

METODA OKRE ŚLANIA STANU ZAGRO śENIA WYBUCHEM PYŁU 
WĘGLOWEGO W SZYBACH I SZYBIKACH 

Podstawową metodą określania stanu zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego  
w wyrobiskach dołowych jest ocena wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek 
zalegającego i osiadającego pyłu kopalnianego. Szczegółowy sposób pobierania prób pyłu 
kopalnianego w wyrobiskach górniczych podają odpowiednie Polskie Normy [4, 5]. 

W kwestii pobierania prób zalegającego pyłu kopalnianego rozróŜnia się dwie 
metody w zaleŜności od stopnia zawilgocenia pyłu: metodę pasową stosowaną  
w przypadku zalegania suchego (lotnego) pyłu kopalnianego, polegającą na zbieraniu 
(zmiataniu) pyłu z całego obwodu wyrobiska (strop, ociosy, spąg) w pasie o szerokości 
0,2 m oraz metodę punktową stosowaną w przypadku zalegania mokrego lub bardzo 
wilgotnego (całkowicie pozbawionego lotności) pyłu kopalnianego, polegającą na zbiera-
niu pyłu z powierzchni koła o średnicy 0,2 m w przekroju wyrobiska – ze spągu w od-
ległości 0,5 m od ociosu oraz w środku wyrobiska, a z ociosów z wysokości 0,5 m od 
spągu, w połowie wysokości wyrobiska oraz z 2/3 wysokości wyrobiska. 

Przedstawione metody pobierania prób zalegającego pyłu kopalnianego odnoszą się 
wyłącznie do wyrobisk dołowych poziomych lub nachylonych, zaś w Ŝadnym wzglę-
dzie nie ujmują specyfiki konstrukcji wyrobisk pionowych, jakimi są szyby i szybiki. 
Konieczne stało się opracowanie, dostosowanej do warunków techniczno-ruchowych 
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szybów i szybików, nowej metody pobierania prób zalegającego pyłu kopalnianego. 
Opracowana metoda, nazwana metodą zmiatania określonej powierzchni polega na 
zbieraniu (zmiataniu) zalegającego pyłu kopalnianego, bez względu na stopień jego  
zawilgocenia, ze ściśle określonej powierzchni poziomych elementów konstrukcyjnych 
stanowiących infrastrukturę techniczną szybu (dźwigary, wsporniki, pomosty przedzia-
łu drabinowego, mocowania prowadnic, połączeń rurociągów, kabli, itp.). Powierzch-
nia, z której naleŜy zbierać zalegający pył kopalniany powinna zawierać się w prze-
dziale od 0,1 do 0,5 m2, zaś w przypadkach znacznych nagromadzeń pyłu wyjątkowo 
mniej niŜ 0,1 m2. Próbki zalegającego pyłu kopalnianego naleŜy pobierać w takich 
miejscach, aby obrazowały średni stan zapylenia pod względem ilościowym, jak  
i jakościowym (zawartość części niepalnych stałych, stopień zawilgocenia). Odległość 
pomiędzy kolejnymi punktami pomiarowymi (licząc w pionie) nie powinna przekraczać 
30 metrów. Standardowo kaŜda próbka powinna być dokładnie opisana poprzez poda-
nie kolejnego numeru, daty pobrania, nazwy szybu czy szybiku, miejsca pobrania  
(np. numer dźwigara) a takŜe wielkości powierzchni, z jakiej została pobrana. Podsta-
wowymi parametrami, które naleŜy określić poprzez wykonanie analiz laboratoryj-
nych, są: masa całkowita pobranej próbki pyłu (po przesianiu przez sito o oczkach 
równych 1 mm), zawartość części niepalnych stałych oraz zawartość wody przemijają-
cej. PowyŜszą analizę moŜna rozszerzyć dodatkowo o parametry dotyczące zawartości 
wody higroskopijnej, czy teŜ o zawartości frakcji pyłu poniŜej 0,075 mm. 

Do obliczenia łącznej ilości zalegającego pyłu kopalnianego w szybie lub szybiku 
konieczne jest ustalenie całkowitej powierzchni, na której moŜe gromadzić się pył,  
a następnie pomnoŜenie jej przez średnią ilość zalegającego pyłu kopalnianego na  
1 m2. W tym celu naleŜy określić liczbę oraz powierzchnię poszczególnych elementów 
poziomych znajdujących się w szybie lub szybiku, a w szczególności długość, szerokość 
i liczbę dźwigarów, podestów, wsporników, itp. Pomocne mogą być tutaj dane zawarte 
w dokumentacji techniczno-ruchowej danego szybu czy szybiku. W przypadku braku 
moŜliwości precyzyjnego ustalenia tej powierzchni moŜna posiłkować się metodami 
szacunkowymi. Następnie konieczne jest obliczenie wielkości zapylenia pyłem kopal-
nianym w szybie lub szybiku. Wartość tą oblicza się, dzieląc łączną ilość zalegającego 
pyłu kopalnianego w szybie przez jego kubaturę. Po uwzględnieniu zawartości części 
niepalnych stałych w zalegającym pyle kopalnianym analogiczne obliczenia naleŜy 
wykonać dla pyłu węglowego, otrzymując w ten sposób łączną ilość zalegającego pyłu 
węglowego w szybie lub szybiku oraz wielkość zapylenia tym pyłem. 

W przypadku, gdy zalegający w szybie lub szybiku pył kopalniany jest mokry,  
tj. całkowicie pozbawiony lotności, naleŜy określić czy zawarta w nim ilość wody 
przemijającej zabezpiecza go przed wybuchem. Posiłkować się tutaj moŜna wzorem 
na obliczanie zawartości wody przemijającej w pyle kopalnianym uniemoŜliwiającej 
przenoszenie wybuchu pyłu węglowego [3] 

 nW
n

W pw 625,0
100

100
50 −−+= , % 

gdzie: 
W – zawartość wody przemijającej, uniemoŜliwiająca przeniesienie wybuchu 

pyłu węglowego, %, 
n – zawartość części niepalnych stałych w pyle kopalnianym, %, 
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Wpw – zawartość wilgoci przemijającej węgla, to jest części wilgoci całkowitej zawar-
tej w węglu, którą traci on podczas suszenia aŜ do osiągnięcia przybliŜonej 
równowagi z wilgocią powietrza otaczającego (dla węgli pochodzących z róŜ-
nych pokładów naleŜy do obliczeń przyjąć najwyŜszą wartość Wpw), %. 

Metoda pomiaru intensywności osiadania pyłu polega na określeniu ilości osiadłego 
pyłu na ustalonej powierzchni w przyjętej jednostce czasu. Do pomiarów tych wyko-
rzystuje się płytki o gładkiej powierzchni, zazwyczaj o wymiarach 0,25×0,25 m, które 
rozkłada się poziomo do wysokości 0,5 m od spągu. Jednak po analizie moŜliwości 
stosowania tej metody w szybach lub szybikach uznano, Ŝe warunki techniczno-ruchowe 
szybów, a zwłaszcza duŜe prędkości powietrza, ruch urządzeń wydobywczych, czy teŜ 
brak miejsc na ich rozlokowanie uniemoŜliwiają jej zastosowanie. Zaproponowano 
tutaj rozwiązanie polegające na pomiarach wielkości intensywności osiadania pyłu we 
wszystkich wyrobiskach sąsiednich szybu (poziome wyrobiska podszybi) w odległości 
nie większej niŜ 5 m od szybu, natomiast wielkość intensywności osiadania pyłu wy-
noszącą 0,15 g/m3/dobę przyjęto z aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących 
wyrobisk niezagroŜonych wybuchem pyłu węglowego [3]. 

ANALIZA STANU ZAGRO śENIA WYBUCHEM PYŁU W ĘGLOWEGO  
W SZYBACH I SZYBIKACH 

Do przeprowadzenia badań wytypowano 16 szybów oraz 2 szybiki z 8 kopalń 
węgla kamiennego. Z jednej strony dobór szybów i szybików został podyktowany 
występującą w polskich kopalniach róŜnorodnością warunków wilgotnościowych  
i zagroŜenia metanowego, z drugiej strony o doborze zadecydował stosowany w nich 
rodzaj wentylacji oraz przeznaczenie robocze szybu. 

Charakterystykę badanych szybów i szybików według tych parametrów przed-
stawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka badanych szybów 
Kopalnia 
szyb 

A 
1 

A 
2 

A 
3 

A 
4 

B 
1 

B 
2 

B 
3 

C 
1 

C 
2 

C 
3 

C 
4 

D 
1 

D 
2 

E 
1 

F 
1 

F 
2 

szy-
biki 

G 
1 

H 
1 

wdechowy X X   X      X X X X X X – – 
Wentylacja 

wydechowy   X X  X X X X X       – – 
wydobywczy  X   X    X   X   X    Przezna-

czenie mat.-zjazdowy X  X X  X X X  X X  X X  X X X 
niemetanowy X X X X X X X X X  X X X    X  

ZagroŜenie 
metanowe kategoria 

pomieszczenie 
         

I 
a 

   
IV 
a 

IV 
a 

IV 
a 

 

 
II 
a 

Badania stanu zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego w wytypowanych szybach 
i szybikach przeprowadzono według przedstawionej powyŜej metodyki badawczej. 
Badania prowadzone były przez pracowników Pracowni Zwalczania Wybuchów  
Pyłów i Gazów w Kopalniach Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu 
Górnictwa przy udziale pracowników Działu Wentylacji poszczególnych kopalń. Anali-
zy laboratoryjne pobranych prób wykonano w Laboratorium Kopalni Doświadczalnej 
„Barbara”. Wyniki tych badań przedstawiono w cytowanej na wstępie pracy statutowej 
GIG. W kaŜdym z badanych szybów i szybików badania stanu zagroŜenia wybuchem 
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pyłu węglowego były prowadzone po raz pierwszy, a wyniki uzyskanych badań  
stanowiły podstawę ich oceny i klasyfikacji pod względem tego zagroŜenia. 

Gabaryty badanych szybów i szybików oraz wyniki badań stanu zagroŜenia  
wybuchem pyłu węglowego w tabeli 2. 

Badane szyby i szybiki charakteryzowały się następującymi parametrami: 
• głębokość szybów wahała się w granicach od 650 do 1061 m (szybiki: 75 i 105 m), 
• wielkość przekroju poprzecznego wynosiła od 23,8 do 44,2 m2 (szybiki: 11,3  

i 19,6 m2), 
• kubatura wynosiła od 15 470 do 44 598 m3 (szybiki: 848 do 2 058 m3). 

Podsumowując wyniki badań przeprowadzonych w 16 szybach oraz 2 szybikach 
moŜna stwierdzić, Ŝe: 
• zawartość części niepalnych stałych wahała się w granicach od 27,1 do 38,4%  

w szybach wydobywczych, od 73,8 do 91,9% w szybach materiałowo-zjazdowych 
(szybiki: 65,2 i 79,3%), 

• zalegający pył kopalniany był suchy w 4 szybach, częściowo suchy w 6 szybach, 
natomiast mokry w 6 szybach (szybiki: suchy i mokry), 

• zawartość wody przemijającej w zalegającym pyle kopalnianym wynosiła od  
2,2 do 32,1% (szybiki: 5,5 i 40,1%), 

• średnia ilość zalegającego pyłu kopalnianego na 1 m2 wahała się w granicach od 
46,0 do 150,9 g/m2 (szybiki: 33,6 i 86,2 g/m2), natomiast średnia ilość zalegającego 
pyłu węglowego na 1 m2 wynosiła od 6,5 do 95,7 g/m2 (szybiki: 6,6 i 30,0 g/m2), 

• wielkość zapylenia pyłem kopalnianym na 1 m3 wahała się w granicach od 0,1 do 
2,8 g/m3 (szybiki: 1,9 i 5,7 g/m3), natomiast wielkość zapylenia pyłem węglowym 
na 1 m3 wynosiła od 0,1 g/m3 do 2,1 g/m3 (szybiki: 0,4 i 2,0 g/m3). 

Tabela 2. Gabaryty badanych szybów oraz wyniki badań stanu zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego 

Gabaryty Zawartość, % 
Średnie  

nagromadzenie, g/m2 
Zapylenie, g/m3 

Ko
pa
ln
ia
 

sz
yb
 

przekrój 
m2 

głębokość 
m 

kubatura 
m3 

części 
niepalnych 

wody 
przemi-
jającej 

stan 
zawilgocenia 

pył 
kopalniany 

pył 
węglowy 

pył 
kopalniany 

pył 
węglowy 

A1 44,2 674 29 791 80,8 9,8 sucho / mokro 116,4 22,9 1,8 0,4 
A2 44,2 711 31 426 35,9 17,7 mokro 144,9 95,7 2,4 1,6 
A3 44,2 665 29 415 83,4 19,7 mokro 150,9 24,8 <0,1 <0,1 
A4 33,2 665 22 095 91,9 24,9 mokro 80,8 6,5 1,1 0,1 
B1 44,1 710 31 311 28,5 32,1 mokro 99,0 71,0 2,2 1,5 
B2 23,8 650 15 470 73,8 5,8 sucho / mokro 92,1 15,3 1,8 0,3 
B3 39,6 650 25 740 83,6 9,2 sucho / mokro 122,0 32,2 2,7 0,7 
C1 28,3 985 27 876 77,5 8,5 sucho / mokro 103,8 23,1 1,4 0,3 
C2 44,2 1009 44 598 38,4 21,9 mokro 96,6 62,1 1,5 0,9 
C3 44,2 995 43 979 76,8 30,1 mokro 93,8 20,4 0,9 0,2 
C4 44,2 990 43 758 87,1 14,7 sucho / mokro 56,6 7,3 0,8 0,1 
D1 40,7 907 38 136 27,1 6,6 sucho / mokro 95,6 70,8 2,8 2,1 
D2 40,7 940 38 258 77,2 3,9 sucho 76,5 17,1 2,3 0,5 
E1 40,7 1061 43 172 85,1 2,2 sucho 91,0 13,0 1,6 0,2 
F1 40,2 830 33 366 44,7 4,1 sucho 49,0 28,0 0,5 0,3 
F2 40,2 830 33 366 83,3 2,9 sucho 46,0 8,0 0,7 0,1 
G1 19,6 105 2 058 79,3 40,1 mokro 33,6 6,6 1,9 0,4 
H1 11,3 75 848 65,2 5,5 sucho 86,2 30,0 5,7 2,0 
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KRYTERIA KLASYFIKACJI SZYBÓW I SZYBIKÓW POD WZGL ĘDEM 
ZAGROśENIA WYBUCHEM PYŁU W ĘGLOWEGO 

Jednym z wymogów przepisów górniczych dotyczących wyrobiska górniczego, 
które moŜna uznać za niezagroŜone wybuchem pyłu węglowego jest konieczność, by 
wyrobiska sąsiednie – mające z nim bezpośrednie połączenie – były równieŜ wyrobi-
skami niezagroŜonymi wybuchem pyłu węglowego lub co najwyŜej były zaklasyfi-
kowane do klasy „A” tego zagroŜenia. Warunek ten dotyczy zarówno wyrobisk doło-
wych, jak równieŜ budynku nadszybia danego szybu. W przypadku wyrobisk doło-
wych (podszybia, wloty wyrobisk wentylacyjnych, itp.) przeprowadza się standardo-
wą procedurę zaliczeniową wyrobisk dołowych pod względem zagroŜenia wybuchem 
pyłu węglowego, natomiast w przypadku budynku nadszybia występuje konieczność 
jego klasyfikacji pod względem zagroŜenia wybuchem pyłów na podstawie przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej budynków i innych obiektów budowlanych. 
Przedmiotowy szyb moŜe być uznany za niezagroŜony wybuchem pyłu węglowego 
jedynie gdy w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji – w budynku nadszybia nie zo-
staną wyznaczone strefy zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego, tzn. nie stwierdzono 
moŜliwości występowania atmosfery wybuchowej [6, 7, 8]. 

W omawianej pracy – po uwzględnieniu: ilości i jakości zalegającego w szybie 
lub szybiku pyłu kopalnianego i pyłu węglowego oraz oceny zagroŜenia wybuchem 
pyłu węglowego w wyrobiskach i pomieszczeniach sąsiednich, mających z nim bezpo-
średnie połączenie – przedstawiono następującą klasyfikację szybów i szybików pod 
względem zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego. 

Szyb, szybik lub jego część moŜe być uznany za niezagroŜony wybuchem pyłu 
węglowego, jeŜeli: 
• zawartość części niepalnych stałych w zalegającym pyle kopalnianym wynosi  

co najmniej 80%, 
• średnia ilość zalegającego pyłu węglowego jest mniejsza niŜ 1 g/m3, 
• intensywność osiadania pyłu w wyrobiskach sąsiednich szybu lub szybiku  

(w odległości do 5 m od szybu lub szybiku) jest mniejsza niŜ 0,15 g/m3doba, 
• wszystkie wyrobiska sąsiednie szybu lub szybiku (mające z nim bezpośrednie 

połączenie) są wyrobiskami niezagroŜonymi wybuchem pyłu węglowego lub zosta-
ły zaliczone do klasy „A” zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego, 

• w budynku nadszybia szybu nie zostały wyznaczone strefy zagroŜenia wybuchem 
pyłu węglowego. 

Szyb, szybik lub jego część naleŜy uznać za zagroŜony wybuchem pyłu węglowego 
w przypadku niespełnienia wszystkich warunków określonych dla szybu, szybiku lub 
jego części niezagroŜonego wybuchem pyłu węglowego. 
1. Do klasy „A” zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego zalicza się szyb, szybik lub 

jego część, jeŜeli spełniony jest co najmniej jeden z warunków: 
- zalegający pył kopalniany zawiera co najmniej 70% części niepalnych stałych 

w szybie lub szybiku znajdującym się w polu niemetanowym lub zaliczonym 
do pomieszczeń ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, albo co 
najmniej 80% części niepalnych stałych w szybie lub szybiku zaliczonym do 
pomieszczeń ze stopniem „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, 

- zalegający pył kopalniany zawiera wodę przemijającą uniemoŜliwiającą prze-
noszenie wybuchu pyłu węglowego i całkowicie pozbawiającą ten pył kopal-
niany lotności, 
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- średnia ilość zalegającego pyłu węglowego jest mniejsza niŜ 5 g/m3 szybu  
lub szybiku, 

2. Do klasy „B” zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego zalicza się szyb, szybik  
lub jego część, który nie spełnia warunków określonych w punkcie 1. 

Procedura zaliczenia szybów, szybików lub ich części powinna odbywać się na 
zasadach standardowo określonych dla wyrobisk górniczych. 

PODSUMOWANIE 

Do chwili obecnej szyby i szybiki, choć naleŜą do jednych z podstawowych wy-
robisk ruchowych zakładu górniczego, nie były objęte klasyfikacją pod względem 
zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego, nie prowadzono takŜe w nich oceny stanu 
tego zagroŜenia, co skutkowało tym, Ŝe z punktu widzenia obowiązujących przepisów 
górniczych podlegały one rygorom określonym dla klasy „B” zagroŜenia wybuchem 
pyłu węglowego. Narzucone rygory generowały konieczność stosowania urządzeń  
i instalacji elektrycznych o wysokim stopniu ochrony przed wybuchem. Ponadto  
konieczność opracowania kryteriów klasyfikacji szybów i szybików pod względem 
zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego wynikała z wymogów przepisów górniczych 
wymagających, by kaŜde wyrobisko górnicze było zaliczone do odpowiedniej klasy 
tego zagroŜenia, względnie do wyrobisk niezagroŜonych. 

Dotychczasowe badania wykazały, Ŝe przewaŜająca liczba badanych szybów  
i szybików charakteryzowała się znacznym naturalnym zawilgoceniem, w niektórych 
przypadkach stwierdzono wręcz znaczne wykroplenia wody – czasami na całej głęboko-
ści szybów, czasami na niektórych odcinkach. W szybach określanych jako „suche” 
zawartość wody przemijającej w zalegającym pyle kopalnianym wynosiła kilka procent, 
natomiast w szybach „mokrych” lub na odcinkach szybów o duŜym zawilgoceniu za-
wartość ta przekraczała nawet 30%. Zawartość części niepalnych stałych w zalegającym 
pyle kopalnianym w szybach i szybikach jest uzaleŜniona od ich przeznaczenia. W szy-
bach wydobywczych zawartość ta nie przekraczała 40%, natomiast w szybach materia-
łowo-zjazdowych kształtowała się w granicach od 70% do ponad 90%. 

Średnia ilość zalegającego w badanych szybach i szybikach pyłu kopalnianego 
wahała się w granicach od 46,0 do 150,9 g/m2 (przy wartości uśrednionej dla wszyst-
kich szybów równej 90,8 g/m2), natomiast średnia ilość zalegającego pyłu węglowego 
wynosiła od 6,5 do 95,7 g/m2 (przy wartości uśrednionej dla wszystkich szybów rów-
nej 30,8 g/m2). 

Maksymalna wielkość zapylenia pyłem kopalnianym na 1 m3 badanych szybów  
i szybików nie przekraczała 3 g/m3 (z wyjątkiem jednego szybiku – 5,7 g/m3), przy 
wartości średniej dla wszystkich badanych szybów i szybików równej 1,8 g/m3.  
Maksymalna wielkość zapylenia pyłem węglowym na 1 m3 badanych szybów i szybi-
ków wynosiła 2,1 g/m3, przy wartości średniej dla wszystkich badanych szybów i szy-
bików równej 0,7 g/m3. W jednym z badanych szybów wielkość zarówno zapylenia 
pyłem kopalnianym, jak i pyłem węglowym była mniejsza niŜ 0,1 g/m3. 

Według przedstawionej powyŜej klasyfikacji szybów i szybików pod względem 
zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego – wszystkie badane szyby oraz szybiki speł-
niały warunki, by zaklasyfikować je do klasy „A” tego zagroŜenia, natomiast 7 spo-
śród badanych szybów (po przeprowadzeniu odpowiedniej klasyfikacji wyrobisk  
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sąsiednich oraz budynków nadszybia pod względem tego zagroŜenia) moŜna było 
uznać za niezagroŜone wybuchem pyłu węglowego. 

WNIOSKI I STWIERDZENIA KO ŃCOWE 

• Znaczne naturalne zawilgocenie badanych szybów i szybików (w tym wykrople-
nia wody) znacząco wpływa na stan zabezpieczenia pyłu węglowego przed moŜli-
wością powstania i przeniesienia w nich wybuchu pyłu węglowego. 

• Specyfikacja ruchowa szybów znacząco ogranicza moŜliwość stosowania w nich 
profilaktyki pyłowej, stąd waŜny jest stan zabezpieczenia pyłu w szybach wynikają-
cy z ich przeznaczenia – w szybach zjazdowo-materiałowych z uwagi na znaczną 
zawartość części niepalnych stałych zalegający pył kopalniany jest zabezpieczony 
przed wybuchem, natomiast w szybach wydobywczych zalega pył kopalniany nie-
zabezpieczony przed wybuchem. 

• Wielkość zapylenia szybów i szybików pyłem węglowym była niewielka i mak-
symalnie dla badanych szybów wynosiła 2,1 g/m3 (przy wartości średniej nieprze-
kraczającej 1 g/m3). 

• Opracowana metoda oceny stanu zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego w szy-
bach i szybikach, jak równieŜ sposób pobierania prób pyłowych są prawidłowo 
dostosowane do ich warunków ruchowych i przeznaczenia technologicznego. 

• Kryteria klasyfikacji szybów i szybików pod względem zagroŜenia wybuchem 
pyłu węglowego zostały sprecyzowane na podstawie przeprowadzonych badań  
i pomiarów oraz dotychczasowej wiedzy z zakresu zwalczania tego zagroŜenia. 

• NaleŜy podjąć stosowne działania, by odpowiednie zapisy dotyczące metody oce-
ny stanu zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego w szybach i szybikach oraz  
kryteriów klasyfikacji szybów i szybików pod względem tego zagroŜenia znalazły 
się w obowiązującej w tym zakresie Polskiej Normie oraz przepisach górniczych. 
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Badania skuteczności pyłowych zapór przeciwwybuchowych typu 
zamkniętego w hamowaniu wybuchów pyłu węglowego 

Streszczenie 
W treści referatu omówione zostały wyniki badań skuteczności hamowania wybuchów pyłu węglo-

wego przez pyłowe zapory przeciwwybuchowe typu zamkniętego. Badania prowadzono w warunkach 
rzeczywistych w chodniku doświadczalnym 400 m w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego 
Instytutu Górnictwa. Szczegółowo przedstawiono konstrukcję pyłowych zapór przeciwwybuchowych 
pyłowych typu zamkniętego, cel i zakres oraz techniczne warunki prowadzenia doświadczeń (w tym opis 
stanowiska pomiarowego). Scharakteryzowano uzyskane wyniki odnoszące się do parametrów decydują-
cych o skuteczności działania zapór – wpływ siły i przebiegu wybuchu pyłu węglowego (w tym siły 
inicjału), odległości zapory od miejsca zapoczątkowania wybuchu oraz ilości pyłu kamiennego i jego 
rozmieszczenia na zaporze na skuteczność jej działania. Dokonano oceny skuteczności pyłowych zapór 
przeciwwybuchowych typu zamkniętego w hamowaniu wybuchów pyłu węglowego oraz wskazano 
kierunki dalszych działań związanych z moŜliwością zastosowania tych zapór w górnictwie. 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, górnictwo, wybuchy pyłu węglowego, profilaktyka, zapory, badania. 

Tests of efficiency of bagged stone dust barriers in blocking  
the coal dust explosions 

Abstract 
In the paper there are presented the research results of efficiency of the coal dust explosion stop  

by the bagged stone dust barriers made in the real conditions in the experimental gallery (400 m)  
in The Experimental Mine “Barbara” – The Central Mining Institute. There was presented in detail con-
struction of the bagged stone dust barriers, purpose, range and technical conditions of conducted experi-
ments (including description of measurement site). There were characterized received results concerning 
parameters deciding of efficiency of barriers functioning – influence of: power and process of coal dust 
explosion (including the power of initial), barrier distance from the place of explosion initiation and 
amount of stone dust and its distribution on the barriers on efficiency of its functioning. There was esti-
mated efficiency of bagged stone dust barriers in the coal dust explosion stop and were indicated direc-
tions of further actions connected with possibility of use these barriers in mining. 
Key words: safety, mining, explosions of coal dust, preventive measures, barriers, researches. 

WPROWADZENIE 

ZagroŜenie wybuchem pyłu węglowego stanowi jedno z podstawowych zagroŜeń 
naturalnych występujących w kopalniach węgla kamiennego. Wystąpienie wybuchu 
pyłu węglowego w kopalni postrzegane jest w kategoriach katastrofy górniczej, o roz-
miarach której decyduje przede wszystkim długość drogi, jaką przebiegnie wybuch. 
Do hamowania rozwiniętego juŜ wybuchu, czyli ograniczenia jego zasięgu (ograni-
czenia rozmiarów katastrofy) słuŜą zapory przeciwwybuchowe. 

Idea stosowania zapór przeciwwybuchowych polega na wykorzystaniu, charaktery-
stycznego dla przebiegu wybuchu pyłu węglowego w wyrobisku, zjawiska wyprzedza-
nia płomienia wybuchu przez podmuch – falę ciśnienia. W przypadku, gdy na drodze 
propagacji wybuchu znajdzie się zestaw specjalnie skonstruowanych półek z pyłem 
kamiennym, podmuch wybuchu powoduje rozproszenie pyłu kamiennego w przestrzeni 
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wyrobiska. Gdy wytworzony obłok pyłu kamiennego będzie cechował się odpowied-
nim stęŜeniem i zasięgiem, to dochodzący do tego miejsca płomień wybuchu napotka 
na niepalne środowisko uniemoŜliwiające jego dalszy rozwój i w konsekwencji jego 
wygaszenie. 

W 2002 roku do stosowania w polskim górnictwie węgla kamiennego wprowa-
dzono wodne zapory przeciwwybuchowe typu zamkniętego, tzw. torby wodne, które 
w odróŜnieniu od zapór klasycznych charakteryzują się tym, Ŝe czynnik gaszący 
umieszczany jest w zamkniętych pojemnikach wykonanych z białej folii polietyleno-
wej. Szybkość zabudowy, niŜszy koszt utrzymania oraz łatwość transportu w stosunku 
do dotychczas stosowanych klasycznych zapór wodnych, a przede wszystkim brak 
oddziaływania środowiska zewnętrznego na czynnik gaszący sprawiają, Ŝe cieszą się 
one duŜym zainteresowaniem ze strony słuŜb pyłowych kopalń. 

Szacuje się, Ŝe podobnie będą postrzegane pyłowe zapory przeciwwybuchowe typu 
zamkniętego, których konstrukcja będzie zbliŜona do zapór wodnych typu zamkniętego, 
a zmianie ulegnie wyłącznie rodzaj czynnika gaszącego, dając jednocześnie podstawy 
do stwierdzenia, Ŝe pyłowe zapory przeciwwybuchowe typu zamkniętego mogą wy-
eliminować szereg trudności związanych z utrzymaniem klasycznych zapór pyłowych 
(czasochłonność budowy, problemy z transportem elementów zapory, trudności z zabu-
dową zwłaszcza w przypadkach znacznych gabarytów wyrobisk lub, gdy w nich zainsta-
lowane są kolejki podwieszane albo lutnie, częste uszkodzenia półek zapory podczas 
prowadzonego w wyrobiskach transportu materiałów, konieczność wymiany pyłu 
kamiennego z uwagi na utratę jego lotności, duŜe straty pyłu kamiennego podczas 
przebudowy zapory). Pozytywne wyniki badań wytrzymałości statycznej pojemników, 
przeprowadzone w Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, potwierdziły ich przydatność do 
konstruowania zapór przeciwwybuchowych, tym samym do rozpoczęcia badań ru-
chowych w warunkach rzeczywistych. 

1. CEL I ZAKRES BADA Ń 

Pyłowe zapory przeciwwybuchowe oprócz wymagań konstrukcyjnych, lokalizacji 
w wyrobisku i bezpieczeństwa dla załogi muszą przede wszystkim spełniać wymaga-
nia dotyczące wysokiej skuteczności hamowania wszystkich rodzajów wybuchów, 
które mogą wystąpić w kopalniach. 

Skuteczność działania zapory określana jest jako minimalna ilość pyłu kamienne-
go, przypadająca na 1 m2 przekroju poprzecznego wyrobiska, która wystarcza do 
pewnego zahamowania wybuchu. 

Skuteczność działania pyłowych zapór przeciwwybuchowych uzaleŜniona jest 
przede wszystkim od: 
• czasu ich uruchamiania, czyli odstępu czasu pomiędzy momentem dojścia czoła 

podmuchu do zapory powodującego jej uruchomienia (wytworzenie się w prze-
kroju wyrobiska obłoku rozproszonego pyłu kamiennego) oraz momentem dojścia 
do niej czoła płomienia, 

• stanu rozproszenia (stęŜenia) pyłu kamiennego oraz wielkości (długości) obłoku 
pyłu kamiennego w chwili dojścia płomienia, 
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• pozycji obłoku pyłu kamiennego w stosunku do strefy ustawienia zapory w chwili 
dojścia do niej płomienia, 

• zawartości części niepalnych w obłoku pyłu kamiennego, 
• lokalizacji zapory w wyrobisku, 
• gwałtowności wybuchu, w tym od siły inicjału. 

O poziomie skuteczności działania zapór przeciwwybuchowych decydują zasad-
niczo wybuchy przebiegające w skrajnych, ekstremalnych warunkach, przykładowo 
wybuchy bardzo gwałtowne i bardzo słabe oraz wybuchy przebiegające ze zmienną 
prędkością i o nagłych przyspieszeniach. Słabe wybuchy pyłu węglowego, najczęściej 
przebiegające w warunkach wyrobisk suchych, charakteryzują się niskimi wartościami 
ciśnienia dynamicznego podmuchu, które decyduje o właściwym uruchomieniu  
zapory. 

Zasadniczym celem pracy było wyznaczenie na podstawie badań w warunkach 
rzeczywistych w chodniku doświadczalnym 400 m Kopalni Doświadczalnej „Barba-
ra” wartości podstawowych parametrów charakteryzujących skuteczność działania  
pyłowych zapór przeciwwybuchowych typu zamkniętego w hamowaniu wybuchów 
pyłu węglowego, a następnie uwzględniając wyniki tych doświadczeń dokonanie oce-
ny skuteczności badanych zapór przeciwwybuchowych, by mogły one być stosowane 
w warunkach wyrobisk dołowych. 

Zakres badawczy pracy obejmował przeprowadzenie badań skuteczności działa-
nia pyłowych zapór przeciwwybuchowych typu zamkniętego w dwóch następujących 
etapach: 
• badania skuteczności hamowania wybuchów pyłu węglowego o róŜnej sile (w tym 

takŜe sile inicjału), ze szczególnym uwzględnieniem wybuchów słabych, przy  
szerokim zakresie koncentracji pyłu węglowego warunkujących parametry propa-
gacji wybuchu, 

• badania skuteczności hamowania wybuchów pyłu węglowego dla róŜnych  
odległości zapory od miejsca inicjacji wybuchu w chodniku doświadczalnym, 
przy szeroko zróŜnicowanym zakresie koncentracji pyłu kamiennego na badanej 
zaporze. 

Przeprowadzenie powyŜszych badań stanowiło podstawę: 
• określenia wpływu siły i przebiegu wybuchu pyłu węglowego (w tym siły inicja-

łu), odległości zapory od miejsca zapoczątkowania wybuchu oraz ilości pyłu ka-
miennego i jego rozmieszczenia na zaporze na skuteczność jej działania, 

• ustalenia ilości pyłu kamiennego i jego rozmieszczenia na zaporze, przy których 
pyłowa zapora przeciwwybuchowa typu zamkniętego moŜe uzyskać optymalny 
czas uruchomienia, mający zasadniczy wpływ na skuteczność hamowania wybu-
chów pyłu węglowego, 

• zbadania zjawiska rozrywania materiału pojemników typy „torby pyłowe” przez 
falę ciśnienia i płomień wybuchu oraz warunków rozpraszania pyłu kamiennego  
w przekroju wyrobiska (dla wybuchów słabych), 
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• wstępnej oceny (na podstawie dotychczasowych badań) skuteczności pyłowych 
zapór przeciwwybuchowych typu zamkniętego w hamowaniu wybuchów pyłu 
węglowego, 

• sprecyzowania szczegółowych wymagań dotyczących pyłowych zapór przeciw-
wybuchowych typu zamkniętego w zakresie moŜliwości ich stosowania w pol-
skim górnictwie węgla kamiennego, 

• udokumentowania wyników przeprowadzonych badań wraz z wnioskami w for-
mie raportu. 

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PYŁOWYCH ZAPÓR 
PRZECIWWYBUCHOWYCH PYŁOWYCH TYPU ZAMKNI ĘTEGO 

ZAPORA 
Pyłowa zapora przeciwwybuchowa typu zamkniętego składa się z zestawów  

pojemników typy „torby pyłowe” (worki). Zawieszenie toreb pyłowych w miejscu ich 
zabudowania polega na kilkakrotnym owinięciu górnej części torby z pyłem kamien-
nym wokół metalowego pręta (zestaw nośny), którego końce mocowane są sztywno 
do elementów obudowy na przeciwległych ociosach wyrobiskach. Napełnianie toreb 
pyłem kamiennym odbywa się na spągu wyrobiska przed ich zawieszeniem. Owinięta 
na pręcie cześć torby, pod wpływem cięŜaru pyłu kamiennego zaciska się, gwarantu-
jąc stabilne i trwałe zawieszenie. Kierunek nawinięcia torby pyłowej powinien być 
odwrotny do kierunku biegu fali ciśnienia, gdyŜ w tym wypadku fala ciśnienia ma ten-
dencje do zaciskania owiniętej na pręcie części torby. Zestaw nośny z zawieszonymi 
torbami pyłowymi jest równowaŜny półce klasycznej pyłowej zapory przeciwwybucho-
wej. Wymiary pręta i jego wytrzymałość uzaleŜnione są od liczby zawieszonych toreb 
pyłowych oraz gabarytów wyrobiska. 

POJEMNIK 
Kontynuując dotychczasową współpracę (badania skuteczności wodnych zapór 

przeciwwybuchowych typu zamkniętego tzw. torby wodne), w ramach realizowanego 
projektu badawczego, do budowy pyłowych zapór przeciwwybuchowych stosowano 
dwa typy pojemników tzw. torby pyłowe niemieckiej firmy Dr. Klaus Schulte GmbH 
Chemisch Technische Fabrikation. 

Pojemniki typu „torby pyłowe” wykonane są z białej folii polietylenowej o gru-
bości 50 mikrometrów (o połowę cieńsze niŜ dotychczas badane), z dodatkami unie-
palniającymi i z namalowaną na powierzchni czarną siatką antystatyzującą. Materiał 
folii jest identyczny z materiałem stosowanych dotychczas „toreb wodnych”, posiada 
takie same właściwości antystatyczne, niepalność oraz oznaczenia. MoŜliwość długo-
trwałego utrzymywania pyłu kamiennego została sprawdzona badaniami wytrzymało-
ści statycznej zarówno przez producenta, jak i Kopalnię Doświadczalną „Barbara” 
Głównego Instytutu Górnictwa. 

Pyłowe zapory przeciwwybuchowe typu zamkniętego zbudowane z obu typu  
„toreb pyłowych” przedstawiają odpowiednio fotografia 1 (I typ – torba jednokomo-
rowa) i fotografia 2 (II typ – torba czterokomorowa). 
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Fot. 1 

 
Fot. 2 

W doświadczeniach CH2535 – CH2543 zastosowano torby pyłowe jednokomo-
rowe (I typ), które charakteryzują się wymiarami: 360 mm szerokości, 800 mm wyso-
kości i 20 dm3 objętości oraz posiadają niewielki otwór odpowietrzający w odległości 
38 cm od dolnej krawędzi. Puste „torby pyłowe” tego typu mają kształt prostokąta, 
natomiast po napełnieniu ich pyłem kamiennym przyjmują kształt „poduszkowaty” 
(worek). W doświadczeniach CH2544 – CH2558 zastosowano torby pyłowe cztero-
komorowe (II typ), które charakteryzują się wymiarami: 360 mm szerokości, 780 mm 
wysokości, przy czym do wysokości 490 mm licząc od dolnej krawędzi torby podzie-
lone są na 4 komory (kolumny) przy pomocy zgrzewów. Łączna objętość komór wynosi 
około 15 dm3. Puste „torby pyłowe” tego typu mają kształt prostokąta, natomiast po 
napełnieniu ich pyłem kamiennym przyjmują kształt „kolumnowy”. 

Zastosowanie nowego typu „toreb pyłowych” było podyktowane początkowymi 
wynikami badań, z analizy których wynikała konieczność zminimalizowania czasu 
potrzebnego na rozerwanie materiału torby, czyli czasu na stworzenie kontaktu  
między atmosferą wybuchową a pyłem kamiennym i jego właściwe rozproszenie w wyro-
bisku. 

 



POLSKI KONGRES GÓRNICZY   Sesja 6: Wentylacja i Klimatyzacja Kopalń 

 253 

3. TECHNICZNE WARUNKI PROWADZENIA BADA Ń 

STANOWISKO BADAWCZE 
Kopalnia Doświadczalna „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa dysponuje zlo-

kalizowanym na poziomie 46 m podziemnym poligonem doświadczalnym – siecią 
podziemnych chodników doświadczalnych wyposaŜonych w systemy pomiarów  
parametrów wybuchów – umoŜliwiającym przeprowadzanie badań przebiegów wybu-
chów pyłów, gazów oraz badań wytrzymałościowych tam przeciwwybuchowych w wa-
runkach rzeczywistych. Badania skuteczności pyłowych zapór przeciwwybuchowych 
typu zamkniętego w hamowaniu wybuchów pyłu węglowego są przeprowadzone na 
poziomym odcinku podziemnego chodnika doświadczalnego 400 m na poziomie 46 m. 
Przekrój poprzeczny chodnika wynosi 7,5 m2. Chodnik ma wylot na powierzchnię dla 
swobodnego wyrzutu podmuchu i produktów wybuchu. W czasie prowadzenia badań 
zainstalowane w chodniku tamy oddzielające wyrobiska sąsiednie są zamknięte. Sche-
mat sieci chodników doświadczalnych na poziomie 46 m przedstawia rysunek 1. 

 
Rys. 1 
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METODA BADAWCZA 

Skuteczność pyłowych zapór przeciwwybuchowych typu zamkniętego w hamowa-
niu wybuchów pyłu węglowego przeprowadza się poddając badane zapory działaniu 
fali ciśnienia oraz płomienia wybuchu pyłu węglowego. 

Jako inicjał wybuchu pyłu węglowego przyjmuje się pierwotny wybuch miesza-
niny metanowo-powietrznej o stęŜeniu stechiometrycznym wynoszącym 9,5% CH4. 
Mieszaninę metanowo-powietrzną tworzy się w zamkniętym końcu chodnika doświad-
czalnego za przeponą papierową (komora metanowa), a następnie inicjuje się jej za-
płon z moździerza umieszczonego w przodku chodnika przy pomocy prochu górnicze-
go. Wielkość komory metanowej decyduje o sile inicjału. W badaniach objętość komory 
metanowej wynosiła 25 lub 50 m3. Bezpośrednio za przeponą papierową tworzy się tzw. 
strefę inicjalną o stęŜeniu pyłu węglowego około 400 g/m3. Na metalowych półkach 
przyociosowych oraz na stropnicach, począwszy od przepony papierowej na odcinku 
150 m, wysypuje się pył węglowy tworząc tzw. strefę pyłową. Ilość wysypywanego 
pyłu węglowego waha się w granicach od 225 do 337,5 kg, co daje stęŜenie w przedzia-
le od 250 do 300 g/m3 decydujące o sile wybuchu. Do badań uŜywany jest pył węglo-
wy zawierający ponad 35% części lotnych, poniŜej 3% wody przemijającej, natomiast 
zawartość części niepalnych stałych i frakcji poniŜej 0,075 mm wynosi odpowiednio oko-
ło 5 i 40%. 
 
SYSTEM POMIAROWY 

KaŜdorazowo w czasie badań przy pomocy zestawu czujników rozmieszczonych 
wzdłuŜ chodnika doświadczalnego prowadzona jest dynamiczna rejestracja podsta-
wowych parametrów istotnych do określenia skuteczności działania zapór, tj. ciśnienia 
statycznego, połoŜenia frontu płomienia oraz czasu uruchomienia zapory. 

Rejestracja przebiegu wybuchu obejmuje zapis czasowego przebiegu ciśnień sta-
tycznych i płomienia wybuchu. Przebiegi zmian są rejestrowane przez kwarcowe 
czujniki ciśnienia zamontowane w stacjach pomiarowych w ociosach chodnika  
doświadczalnego w odległościach 60, 80, 100, 120, 140 i 160 m od zamkniętego koń-
ca chodnika oraz przez czujniki płomienia (fototranzystory) rejestrujące połoŜenie 
frontu płomienia w odległości 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 i 200 m od  
zamkniętego końca chodnika doświadczalnego. Rozmieszczenie czujników jest tak 
dobrane, by moŜna było rejestrować sygnały z czujników zarówno przed, jak i za strefą 
ustawienia zapory. Sygnały z czujników po wzmocnieniu bezpośrednio w stacji pomia-
rowej są transmitowane do dołowej stacji przekaźnikowej, a stamtąd do komputerowej 
stacji przetwarzania danych na powierzchni. 

W celu pomiaru czasu reakcji zapory, czyli czasu jaki upływa od zapoczątkowania 
wybuchu do momentu rozerwania „toreb pyłowych” zastosowany jest specjalny sys-
tem pomiarowy. Pierwszy i ostatni rząd „toreb pyłowych” owija się folią aluminiową 
będącą częścią obwodu elektrycznego połączonego do stacji akwizycji danych.  
Zerwanie folii przez falę ciśnienia wytwarza rejestrowany impuls dający informację  
o czasie zadziałania zapory. 
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KaŜde doświadczenie jest opisane dwoma wykresami przedstawiającymi przebieg 
wybuchu – połoŜenie i zasięg frontu płomienia oraz ciśnienia statyczne w zaleŜności od 
czasu, a takŜe moment rozerwania „toreb pyłowych” stanowiących pierwszy i ostatni 
rząd zapory. 
 
ZJAWISKO ROZRYWANIA MATERIAŁU POJEMNIKA PRZEZ FALĘ CIŚNIENIA 

Badania zjawiska rozrywania materiału pojemnika z pyłem kamiennym tzw. tor-
by pyłowej przez falę ciśnienia wybuchu mieszaniny metanowo-powietrznej, o stęŜe-
niu stechiometrycznym wynoszącym 9,5% CH4, prowadzone były w sztolni doświad-
czalnej zlokalizowanej na powierzchni w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głów-
nego Instytutu Górnictwa. Przed wylotem sztolni, na specjalnie skonstruowanym sto-
jaku, umieszczono torby wypełnione pyłem kamiennym (zestaw nośny pyłowej zapory 
przeciwwybuchowej). Zjawisko rozrywania „torby pyłowej” przez falę ciśnienia było 
rejestrowane przy pomocy kamery video z prędkością zapisu 30 klatek na sekundę. 
Wykonano serię badań, a z analizy zapisu video wynika, Ŝe zjawisko rozrywania ma-
teriału torby przebiega szybciej i skuteczniej w przypadku torby pyłowej czterokomo-
rowej (II typ) aniŜeli w przypadku torby pyłowej jednokomorowej (I typu). Podobny 
wynik obserwowano takŜe odnośnie zjawiska tworzenia się obłoku pyłowego po roze-
rwaniu torby. Badania potwierdziły, Ŝe kierunek nawinięcia torby pyłowej na metalo-
wym pręcie ma fundamentalne znaczenia w procesie rozrywania materiału torby  
i rozpraszania pyłu kamiennego. Stwierdzono teŜ, Ŝe kierunek nawinięcia powinien 
być przeciwny do kierunku działania podmuchu wybuchu oraz wskazano na koniecz-
ność wykonywania maksymalnej liczby nawinięć torby na pręcie metalowym (aŜ do 
wierzchołka załadowanego w niej pyłu kamiennego) w celu wyeliminowania zjawiska 
ustawiania się torby wzdłuŜ linii prądu przepływu zmniejszającego powierzchnię od-
działywania fali ciśnienia. 

4. OCENA SKUTECZNOŚCI PYŁOWYCH ZAPÓR PRZECIWWYBUCHOWYCH 
TYPU ZAMKNI ĘTEGO 

W badaniach przyjęto następującą ocenę skuteczności działania badanych zapór 
przeciwwybuchowych: 
• zahamowanie wybuchu „na miejscu” – w przypadku, gdy zanik płomienia wybu-

chu następuje w strefie ustawienia zapory lub co najwyŜej w odległości do 20 m 
za strefą ustawienia zapory – oznaczenie „N”, 

• niezahamowanie wybuchu przez zaporę (przeniesienie wybuchu) – w przypadku, 
gdy płomień wybuchu przebiega drogę ponad 20 m od strefy ustawienia zapory  
– oznaczenie „P”. 

Przykładowe wykresy przebiegu ciśnienia statycznego, połoŜenia frontu płomie-
nia oraz czasu uruchomienia zapory dla poszczególnych stopni oceny skuteczności 
działania badanych pyłowych zapór przeciwwybuchowych przedstawiają odpowied-
nio rysunki 2 i 3. 
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Rys. 2. Zahamowanie wybuchu  
„na miejscu” (N) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Niezahamowanie wybuchu 
(przeniesienie) (P) 
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5. WYNIKI BADA Ń 

W ramach niniejszego projektu badawczego wykonano cykl 24 badań – doświad-
czalnych wybuchów pyłu węglowego mających na celu zbadanie skuteczności działa-
nia pyłowych zapór przeciwwybuchowych typu zamkniętego zbudowanych z opisy-
wanych wcześniej „toreb pyłowych”. 

Badania prowadzono przy szerokim wachlarzu kombinacji: ilo ść półek (zestawów 
nośnych) – liczba toreb pyłowych na półce (zestawie nośnym) – ilość pyłu kamiennego  
w torbach pyłowych, by uzyskać w trakcie prowadzonych badań róŜne koncentracje 
pyłu kamiennego na zaporach oraz róŜne stęŜenia pyłu kamiennego w obłoku pyłowo- 
-powietrznym w strefie ustawienia zapory. Długości zapór (od 24 do 57 m) w po-
szczególnych doświadczeniach warunkowane były liczbą zabudowanych zestawów  
nośnych (od 16 do 30 sztuk) oraz odstępami między nimi (od 1,5 do 3,0 m). Liczba 
„toreb pyłowych” zabudowanych na zaporach wahała się w granicach od 112 do 240 
sztuk, przy ich liczbie na pojedynczym zestawie nośnym 7 lub 8 sztuk. Całkowita ilość 
pyłu kamiennego zgromadzonego na badanych zaporach wynosiła od 600 do 1425 kg, 
przy czym ilości pyłu kamiennego na poszczególnych zestawach nośnych wahały się 
w granicach od 20 do 71,3 kg. W trakcie badań stosowano dwa typy toreb pyłowych, 
przy czym torby pyłowe jednokomorowe napełniano pyłem kamiennym w ilościach 
10 lub 5 kg, natomiast torby pyłowe czterokomorowe w ilościach 2,5 lub 5 kg pyłu ka-
miennego. Przy realizacji projektu pojemność toreb pyłowych oraz liczba toreb moŜli-
wych do zawieszenia na pojedynczym zestawie nośnym generowała konieczność pro-
wadzenia badań przy ilości pyłu kamiennego wynoszącej od 6,7 do 23,8 kg/mb, przy-
padającej na 1 mb zestawu nośnego zapory. Ilość pyłu kamiennego zgromadzona na 
badanych zaporach (Q) była mniejsza lub co najwyŜej równa ilości wymaganej prze-
pisami i wynosiła od 80 do 200 kg/m2 przekroju poprzecznego wyrobiska. StęŜenie pyłu  
kamiennego w strefie ustawienia zapory w przeliczeniu na 1 m3 wyrobiska (Qv) było 
większe niŜ 1 kg/m3 wyrobiska i wahało się w granicach od 1,5 do 3,7 kg/m3 wyrobi-
ska. StęŜenie pyłu kamiennego na zestawie nośnym w przeliczeniu na 1 m2 przekroju 
poprzecznego wyrobiska (Q1) było większe niŜ 5 kg/m2 i wynosiło od 5,3 do 10,0 kg/m2 
wyrobiska (z wyjątkiem 3 doświadczeń, gdzie zastosowana zmniejszona o połowę ilość 
pyłu kamiennego w torbach pyłowych spowodowała obniŜenie tego parametru do 
wartości 2,7 kg/m2 wyrobiska). 

W przypadku 9 pierwszych doświadczeń prowadzono badania nad zaporą zbudo-
waną z toreb pyłowych jednokomorowych (I typu). W tej grupie doświadczeń zareje-
strowano jeden przypadek strzału bardzo słabego, gdzie zastosowany inicjał słaby nie 
spowodował powstania i przeniesienia wybuchu pyłu węglowego (czujniki nie zareje-
strowały płomienia wybuchu pyłu węglowego). Zarejestrowane niewielkie wartości 
ciśnienia (maksymalnie 6 kPa) były zbyt małe, by uruchomić zaporę. W pozostałych  
8 badaniach stwierdzono 3 przypadki przeniesienia płomienia wybuchu pyłu węglo-
wego poza dwudziestometrowy odcinek chodnika za strefą ustawienia zapory i 5 
przypadków zahamowania wybuchu pyłu węglowego „w miejscu”, tj. w strefie usta-
wienia zapory. Charakterystycznym dla tej grupy doświadczeń było to, Ŝe podczas 
wizji lokalnej po wybuchu w chodniku doświadczalnym, praktycznie w kaŜdym przy-
padku, stwierdzano w miejscu zabudowy zapory znaczne nagromadzenia pyłu ka-
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miennego w postaci kopczyków bezpośrednio pod torbami pyłowymi. Przyczyną ta-
kiego stanu rzeczy był zbyt długi czas potrzebny na rozerwanie torby pyłowej, a na-
stępnie na dokładne rozproszenie pyłu kamiennego w chodniku (wytworzenie obłoku 
pyłowo-powietrznego). Zasadniczym wnioskiem po tej serii badań było stwierdzenie, 
Ŝe stosowana dotychczas jednokomorowa konstrukcja torby pyłowej nie pozwala na 
uzyskanie wysokiej skuteczności działania testowanych zapór przeciwwybuchowych.  
W konsekwencji rozpoczęto prace nad nową konstrukcją torby, których efektem było 
zaprojektowanie nowej konstrukcji torby pyłowej tzw. torby czerokomorowej (II typ). 

Kolejną serię badań 15 doświadczalnych wybuchów pyłu węglowego prowadzono 
juŜ przy zastosowaniu nowego typu toreb pyłowych – toreb czerokomorowych. W tej 
grupie doświadczeń odnotowano 3 przypadki doświadczeń, w których nie zarejestro-
wano pełnego zestawu parametrów opisujących skuteczność działania badanych zapór 
przeciwwybuchowych (awaria komputera, awaria w procesie przesyłania danych) oraz 
jeden przypadek strzału bardzo słabego, gdzie zastosowany inicjał słaby nie spowodował 
powstania i przeniesienia wybuchu pyłu węglowego – brak płomienia wybuchu pyłu wę-
glowego – niewielkie wartości ciśnienia (maksymalnie 22,9 kPa) były zbyt małe, by uru-
chomić zaporę. W 14 badaniach stwierdzono 2 przypadki przeniesienia płomienia wybu-
chu pyłu węglowego poza dwudziestometrowy odcinek chodnika za strefą ustawienia 
zapory – przeniesienie wybuchu oraz 12 przypadków zahamowania wybuchu pyłu wę-
glowego „w miejscu”, tj. w strefie ustawienia zapory. W porównaniu do poprzedniej serii 
badań, gdzie stosowano torby pyłowe jednokomorowe, zastosowanie toreb czerokomoro-
wych spowodowało uzyskanie znaczącego wzrostu skuteczności działania testowanych 
zapór przeciwwybuchowych, a tym samym szybsze rozrywanie materiału torby i roz-
praszanie pyłu kamiennego w chodniku doświadczalnym. Ponadto, podczas wizji lo-
kalnych, po wybuchach w chodniku doświadczalnym stwierdzono zdecydowanie mniej 
przypadków nagromadzenia pod zaporami pyłu kamiennego w postaci kopczyków 
bezpośrednio pod torbami pyłowymi. 

Przykładowe wyniki badań opisujące parametry badanych pyłowych zapór prze-
ciwwybuchowych oraz parametry wybuchów wraz z wynikami skuteczności działania 
zapór przedstawia tabela 1 i 2 

Tabela 1. 
   

Parametry zapory 
 

StęŜenie pyłu 
 

Ilość worków liczba pyłu 
 lokalizacja 

  zapory 
 

długość 
 zapory 
  

liczba 
półek 

 zapora 
  półka 

  zapora 
  półka 

  worek 
 

Q
  Qv 

  Q 1
 

Zasięg 
płomienia 

 
Nr

 badania 
  

mb 
  m 

  szt. 
  szt. 

  szt. 
  kg 

  kg 
 

kg/ 1 mb 
  kg 

  kg/m 2
 

kg/m 3 
  kg/m 2

 
mb 

  

Badanie 
skuteczności 

 

2530 
  73 –  100 

  27 
 

10 
 

90 
  9 

 
720 

  72 
 

24 
 

8 
 

96 
  3,6 

 
9,6 

  > 200 
  P 

  
2532 

  73 –  130 
  57 

 
20 

 
180 

  9 
 

1500 
  75 

 
25 

 
8.3 

  200 
  3,5 

 
10,0 

  80 –  100 
 

N
  

2541 
  73 –  116 , 5 

 
43 ,5 

  30 
 

240 
  8 

 
1200 

  40 
 

13,3 
  5 

 
160 

  3,7 
 

5,3 
  > 200 

  P 
  

2544 
  73 –  116 , 5 

 
43 ,5 

  30 
 

240 
  8 

 
1200 

  40 
 

13,3 
  5 

 
160 

  3,7 
 

5, 3 
  80 -  100 

 
N
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Tabela 2. 

Inicjał Parametry wybuchu 

Ciśnienie max. Prędkość płomienia Czas uruchom ienia 
Materiał 

wybuchowy 
Komora 
metanowa statyczne dynamiczne 

80 mb 
początek 
zapory 

średnia pie rwszej 
półki 

ostatniej 
półki 

zapory  

Zas ięg 
płom ienia 

Badanie 
skuteczności Nr 

badania 

g m3 kPa kPa m/s m/s s s s mb  

2530 500 50 - 14 76,7 63,4 0 ,669 0,735 0,282 >  200 P 

2532 500 50 283,3 7 68,9 46,3 0 ,744 0,883 0,315 80 –  100 N 

2541 500 25 178,2 - 56,5 68,9 0 ,542 0,704 0,751 >  200 P 

2544 500 50 304,7 - 82,9 77,5 0 ,591 0,727 0,290 80 - 100 N 

 
 

W 20 doświadczeniach, w których zarejestrowano wartości ciśnienia wybuchu, 
zanotowano 5 przypadków braku skuteczności działania badanych zapór przeciwwy-
buchowych. Maksymalne ciśnienia wybuchu w tych doświadczeniach wynosiły: 136,0, 
178,2 i 218,3 kPa – dla zapór zbudowanych z toreb pyłowych jednokomorowych oraz 
75,5 i 87,4 kPa – dla zapór zbudowanych z toreb pyłowych 4-komorowych (naleŜy 
jednak zaznaczyć, Ŝe doświadczenia te były prowadzone przy zmniejszonej o połowę 
objętości torby pyłowej i ilości umieszczonego w nim pyłu kamiennego). Charaktery-
styczne dla zdecydowanie większej liczby doświadczeń było to, Ŝe jeŜeli maksymalne 
ciśnienie wybuchu było rejestrowane w stacji pomiarowej zlokalizowanej przed począt-
kiem zapory, to wtedy wybuch pyłu węglowego był przez tą zaporę hamowany zdecy-
dowanie częściej niŜ w sytuacji odwrotnej (szczególnie dotyczyło to zapór zbudowa-
nych z toreb czterokomorowych). Dla wszystkich przeprowadzonych badań zmierzo-
ne maksymalne wartości ciśnienia wybuchu kształtowały się w granicach od 59,8 do 
304,7 kPa (bez uwzględnienia doświadczeń, w których nie doszło do przeniesienia 
wybuchu pyłu węglowego), czyli w zakresie wybuchów słabych – zgodnie z przyję-
tymi załoŜeniami projektu badawczego. 

W trakcie realizacji projektu badawczego, na 24 przeprowadzone doświadczenia, 
w 3 przypadkach nie zarejestrowano zasięgu i połoŜenia płomienia wybuchu pyłu  
węglowego. W 21 doświadczeniach, w których zarejestrowano zasięg działania pło-
mienia wybuchu, w 5 przypadkach płomień został zarejestrowany w stacjach pomia-
rowych zlokalizowanych poza dwudziestometrowym odcinkiem chodnika za strefą 
ustawienia zapory (przypadki braku skuteczności działania badanych zapór. W do-
świadczeniach tych maksymalne prędkości płomienia wybuchu wynosiły odpowiednio: 
95,9, 90,1 i 125,1 m/s dla zapór zbudowanych z toreb pyłowych jednokomorowych oraz 
odpowiednio 59,7 i 64,5 m/s dla zapór zbudowanych z toreb pyłowych czterokomoro-
wych. Analogiczne średnie prędkości płomienia wybuchu dla tych doświadczeń wyno-
siły 81,5, 68,9, 96,4 m/s oraz 48,6 i 56,4 m/s. Dla przypadków doświadczeń, w których 
stwierdzono skuteczność hamowania wybuchów pyłu węglowego przez badane zapory 
przeciwwybuchowe, zarejestrowane prędkości płomienia wybuchu kształtowały się  
w zakresie od 26,6 do 110,2 m/s, natomiast wartości średnich prędkości płomienia 
wybuchu wahały się w granicach od 31,9 do 92,9 m/s. Dla wszystkich przeprowadzo-
nych badań zmierzone maksymalne prędkości płomienia wybuchu kształtowały się  
w granicach od 26,6 do 125,1 m/s, czyli w zakresie wybuchów słabych, co teŜ było 
jednym z załoŜeń zrealizowanego projektu badawczego. 
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Podczas badań prowadzono pomiary czasu reakcji zapory, które były wykonywa-
ne dla pierwszej i ostatniej półki (zestawu nośnego) zapory, natomiast czas reakcji 
zapory wynikał z róŜnicy tych pomiarów. W przypadku testowanych zapór zbudowa-
nych z toreb pyłowych – w przeciwieństwie do klasycznych pyłowych zapór prze-
ciwwybuchowych – czas reakcji zapory dodatkowo powiększony jest o czas potrzebny 
na rozerwanie torby pyłowej umoŜliwiający rozpoczęcie rozpraszania pyłu kamienne-
go w chodniku przez podmuch wybuchu. Z ogółu 24 doświadczeń przeprowadzonych  
w 3 przypadkach czas reakcji nie został określony. W pozostałych 21 doświadczeniach 
uzyskano wartości pomiarów czasu, jaki upływał od chwili zapoczątkowania wybuchu do 
momentu rozpoczęcia rozrywania toreb pyłowych zabudowanych wpierw na pierwszej,  
a następnie na ostatniej półce (zestawie nośnym) zapory. Ogólnie dla wszystkich prze-
prowadzonych doświadczeń zmierzone czasy reakcji zapór wynosiły od 0,482 do 1,344 s 
dla pierwszej półki (zestawu nośnego) zapory, od 0,629 do 1,429 s dla ostatniej półki  
(zestawu nośnego) zapory oraz od 0,088 do 0,300 s dla całej zapory. Wartości średnich 
reakcji zapór wynosiły odpowiednio 0,144 s dla zapór zbudowanych z toreb jednokomo-
rowych i 0,132 s dla zapór zbudowanych z toreb czterokomorowych. 

Do określenia czasu uruchomienia badanych zapór zestawiono dwa parametry: 
czas dojścia czoła fali ciśnienia do pierwszej półki (zestawu nośnego) zapory tj. czas 
reakcji pierwszej półki zapory oraz czas dojścia do tej półki (zestawu nośnego) czoła 
fali płomienia wybuchu. Czas uruchomienia zapory – jako jeden z podstawowych parame-
trów decydujących o jej skuteczności w hamowaniu wybuchów pyłu węglowego  
– wynosił od 0,355 do 0,751 s (średnio 0,461 s) przy zastosowaniu toreb jednokomo-
rowych oraz od 0,254 do 1,165 s (średnio 0,592 s) przy zastosowaniu toreb  
czterokomorowych. DłuŜsze średnie czasy uruchomienia zapór zbudowanych z toreb  
pyłowych czterokomorowych wynikają z faktu, iŜ znaczna liczba tych zapór budowa-
na była w większej odległości od miejsca zapoczątkowania wybuchu pyłu węglowego 
(ślepego końca chodnika doświadczalnego) aniŜeli zapory budowane z toreb jednoko-
morowych. Ogólnie dla wszystkich przeprowadzonych doświadczeń czas uruchomie-
nia zapory wynosił od 0,254 do 1,165 s (średnio 0,526 s). 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Klasyczne pyłowe zapory przeciwwybuchowe kaŜdorazowo skutecznie hamowały 
dotychczas zaistniałe wybuchy pyłu węglowego w polskich kopalniach. Jednak  
doświadczenie kilkudziesięciu lat wskazują na wiele trudności związanych ze stoso-
waniem tego typu zapór. NajwaŜniejsze z nich to duŜa czasochłonność budowy, pro-
blemy z transportem elementów zapory, trudności z zabudową zwłaszcza w przypad-
kach znacznych gabarytów wyrobisk lub, gdy w nich zainstalowane są kolejki podwie-
szane albo lutnie, częste uszkodzenia półek zapory podczas prowadzonego w wyrobi-
skach transportu materiałów, konieczność wymiany pyłu kamiennego z uwagi na utra-
tę jego lotności, duŜe straty pyłu kamiennego podczas przebudowy zapory, co w kon-
sekwencji generuje wysokie koszty ich budowy i utrzymywania. 

Znaczącą zaletą uŜytkową pyłowych zapór przeciwwybuchowych typu zamknięte-
go w stosunku do zapór klasycznych jest ich niewielki cięŜar, wymiary oraz wytrzyma-
łość, co w praktyce górniczej pozwala na łatwe i szybkie przetransportowanie oraz 
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zabudowanie całej zapory przez jedną lub dwie osoby, praktycznie bez Ŝadnych strat. 
Przede wszystkim jednak podstawową zaletę naleŜy upatrywać w tym, Ŝe pył kamienny 
zgromadzony w „torbach pyłowych” nie ma stałego kontaktu z atmosferą kopalnianą,  
co zapobiega jego zawilgoceniu i zbryleniu. Utrzymuje on przez znacznie dłuŜszy czas, 
swoje własności lotne, decydujące o jakości i szybkości wytworzenia się obłoku py-
łowego w chwili zadziałania zapory, a tym samym o jej skuteczności. 

Mając na względzie moŜliwość wyeliminowania wad dotychczasowych rozwią-
zań w zakresie uŜytkowania pyłowych zapór przeciwwybuchowych, poprzez wpro-
wadzenie do stosowania w ruchu górniczym kopalń węgla kamiennego nowego typu 
zapór, nieodzownym jest przeprowadzenie stosownych badań w warunkach rzeczywi-
stych, a następnie określenie skuteczności ich działania w hamowaniu wybuchów pyłu 
węglowego. 

Pomyślny rezultat tych badań, stanowiący fundamentalne załoŜenie utrzymania 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy w górnictwie w zakresie zwalczania zagro-
Ŝenia wybuchem pyłu węglowego, tj. skuteczność hamowania wybuchów pyłu węglo-
wego przez zapory pyłowe przeciwwybuchowe typu zamkniętego musi być porówny-
walna z klasycznymi zaporami pyłowymi, byłby podstawą do sprecyzowania szczegó-
łowych wymagań dotyczących moŜliwości stosowania tego typu zapór przeciwwybu-
chowych w polskim górnictwie węgla kamiennego. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań moŜna sformułować następujące  
wnioski: 
• w ramach projektu badawczego wykonano badania skuteczności nowego typu 

zapór pyłowych w warunkach identycznych do tych, w jakich były badane stoso-
wane powszechnie w polskim górnictwie zapory pyłowe w postaci półek z pyłem 
kamiennym, 

• w wyniku przeprowadzonych badań wyznaczono zakres kształtowania się warto-
ści podstawowych parametrów charakteryzujących skuteczność działania pyło-
wych zapór przeciwwybuchowych typu zamkniętego takich jak: 
- lokalizacja zapory i jej długość, 
- liczba półek (zestawów nośnych) zapory i wzajemny odstęp między nimi, 
- liczba i typ toreb pyłowych, ilość pyłu kamiennego – na zaporze, na półce,  

w torbie pyłowej, 
- stęŜenie pyłu kamiennego na zaporze w przeliczeniu na 1 m2 pola przekroju 

poprzecznego wyrobiska w strefie ustawienia zapory (Q), 
- stęŜenie pyłu kamiennego na półce (zestawie nośnym) zapory w przeliczeniu 

na 1 m2 pola przekroju poprzecznego wyrobiska w miejscu ustawienia zapory 
(Q1), 

- stęŜenie pyłu kamiennego na zaporze w przeliczeniu na 1 m3 wyrobiska w strefie 
ustawienia zapory (Qv), 

- czas reakcji zapory, 
- czas uruchomienia zapory w zaleŜności od siły inicjału oraz parametrów  

wybuchu (zasięg i prędkość płomienia, ciśnienie). 
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Uzyskane wartości powyŜszych parametrów zawierały się w zakresie wyznaczo-
nym dla klasycznych, aktualnie stosowanych w górnictwie, pyłowych zapór przeciw-
wybuchowych. 
• Zapory zbudowane z toreb pyłowych jednokomorowych wykazały niedostateczną 

skuteczność działania; po wybuchach na spągu chodnika doświadczalnego tworzyły 
się znaczne nagromadzenia nierozproszonego pyłu kamiennego. 

• Przeprowadzone badania doprowadziły do zastosowania nowego typu torby pyłowej 
tzw. czterokomorowej, która po napełnieniu pyłem kamiennym przyjmuje kształt  
kolumn. Zgrzewy materiału torby pomiędzy kolumnami powodują punktowe sku-
pienie się działania podmuchu wybuchu, dzięki czemu następuje szybsze rozrywanie 
się materiału torby, a tym samym lepsze oraz szybsze rozpraszanie pyłu kamiennego  
i w konsekwencji skuteczniejsze działanie zapory. 

• Badania zjawiska rozrywania toreb pyłowych przeprowadzone przed wylotem 
sztolni doświadczalnej na powierzchni Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Główne-
go Instytutu Górnictwa potwierdziły, Ŝe kierunek nawinięcia torby na metalowym 
pręcie nośnym powinien być przeciwny do kierunku działania podmuchu wybu-
chu. Wskazały teŜ na konieczność wykonywania maksymalnej liczby nawinięć torby 
(aŜ do wierzchołka załadowanego w niej pyłu kamiennego) w celu wyeliminowania 
zjawiska ustawiania się torby wzdłuŜ linii prądu przepływu przez co zmniejsza  
powierzchnię oddziaływania fali podmuchu wybuchu. Jednoznacznie teŜ wskazały, 
Ŝe zjawisko rozrywania materiału torby pyłowej przebiega szybciej i skuteczniej  
w przypadku toreb pyłowych czterokomorowych niŜ toreb pyłowych jednokomoro-
wych, a tym samym szybsze i skuteczniejsze jest rozpraszanie się pyłu kamiennego 
w przestrzeni chodnika. 

• Badania potwierdziły szereg zalet toreb pyłowych, przede wszystkim znaczne 
udogodnienia w czasie ich transportu na miejsce zabudowy (mały cięŜar i wymiary), 
szybkość i łatwość napełniania pyłem kamiennym (torby pyłowe, w przeciwieństwie 
do toreb wodnych, napełnia się na spągu wyrobiska, a następnie wiesza na meta-
lowych prętach, są one teŜ lŜejsze od toreb wodnych) oraz praktycznie brak oddziały-
wania środowiska zewnętrznego (atmosfery kopalnianej) na umieszczony w nich 
pył kamienny, co ogranicza do minimum utratę jego lotności. 

• Pyłowe zapory przeciwwybuchowe typu zamkniętego zbudowane z toreb pyło-
wych czterokomorowych charakteryzują się dobrą skutecznością hamowania wy-
buchów pyłu węglowego w warunkach, w jakich były prowadzone przedmiotowe 
badania. 

• Opracowanie ostatecznych wskazań, co do moŜliwości stosowania ich górnictwie, 
jest uwarunkowane koniecznością przeprowadzenia dodatkowych, co najmniej  
kilku badań potwierdzających niezawodność ich działania, a następnie wzajemne 
dostosowanie warunków ich uŜytkowania i aktualnie obowiązujących przepisów 
górniczych w tym zakresie. 
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MoŜliwość zwalczania zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego 
w podziemnych wyrobiskach górniczych za pomocą środków 

higroskopijnych 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono: 

- ujednoliconą metodykę badań laboratoryjnych środków higroskopijnych na bazie chlorku wapnia  
i magnezu z domieszkami substancji powierzchniowo-czynnych (zwilŜaczy) dla pozbawienia lotności 
pyłów kopalnianych, 

- sposób określania zabezpieczenia pyłów kopalnianych za pomocą środków higroskopijnych, 
- wyniki badań skuteczności pozbawienia lotności pyłów kopalnianych za pomocą środków higroskopij-

nych wykonanych w czterech kopalniach węgla kamiennego, 
- szczegółową instrukcję stosowania środków higroskopijnych na bazie chlorku wapnia i magnezu  

w podziemnych wyrobiskach górniczych, 
- wnioski z prowadzonych badań laboratoryjnych i ruchowych nad moŜliwością ograniczenia zagroŜenia 

wybuchem pyłu węglowego za pomocą środków higroskopijnych na bazie chlorku wapnia i magnezu. 

Possibility of controlling coal dust explosion hazard in underground excavations 
by hygroscopic means 

This paper presents: 
- uniform lab testing methods for hygroscopic means based on calcium chloride and magnesium chloride 

with surface-active mixtures in order to eliminate mine dust volatility, 
- method for determining explosion safety by hygroscopic means, 
- results of  tests into effectiveness of  eliminating mine dust volatility by hygroscopic means, conducted 

in four coal mines, 
- detailed instructions for using hygroscopic means based on calcium chloride and magnesium chloride in 

underground excavations, 
- conclusions from lab and in situ tests into the possibility of controlling coal dust explosion hazard  

by hygroscopic means based on calcium chloride and magnesium chloride. 

1. WSTĘP 

Pierwsze próby zastosowania środków higroskopijnych do wiązania zalegających 
pyłów kopalnianych w podziemnych wyrobiskach górniczych przeprowadzono juŜ  
w 1910 r. Ze względu na brak odpowiednich zwilŜaczy próby nie dały właściwego 
rezultatu i zaniechano stosowania tej metody pozbawiania lotności pyłów kopalnia-
nych. Następne próby zastosowania środków higroskopijnych miały miejsce po wybu-
chu pyłu węglowego w niemieckiej kopalni Luisenthal w 1964 r. W niemieckim  
górnictwie zaczęto stosować na szeroką skalę pasty pyłochłonne na bazie chlorku 
wapnia i magnezu z dodatkami zwilŜaczy niejonowych. 

W Polsce prace nad wiązaniem zalegającego pyłu kopalnianego w podziemnych 
wyrobiskach za pomocą środków higroskopijnych były prowadzone w Kopalni  
Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku. W wyniku tych prac opracowano recepturę środka higroskopijnego 
na bazie chlorku wapnia z dodatkiem zwilŜacza (Rokafenol N-8) i dekstryny jako 



POLSKI KONGRES GÓRNICZY   Sesja 6: Wentylacja i Klimatyzacja Kopalń 

 265 

zagęszczacza. Środek ten nie był jednak stosowany na szeroką skalę ze względu na 
warunki wilgotnościowe panujące w polskich kopalniach, wysoki koszt chlorku wap-
nia oraz skutki uboczne oddziaływania środków higroskopijnych. 

Aktualnie obowiązujące przepisy wykluczyły moŜliwość stosowania zwilŜacza 
Rokafenol N-8 w podziemnych wyrobiskach górniczych. 

W polskim górnictwie występuje stosunkowo duŜe zagroŜenie podziemnych wyro-
bisk górniczych wybuchem pyłu węglowego. Jedną z metod ograniczenia tego zagroŜe-
nia jest pozbawianie zalegającego pyłu kopalnianego lotności. MoŜna to uzyskać  
poprzez zmywanie lub zraszanie wyrobisk wodą lub poprzez zastosowanie środków 
higroskopijnych. W polskim górnictwie eksploatowane są zróŜnicowane pokłady węgla 
pod względem moŜliwości zwilŜania pyłu węglowego pochodzącego z tych pokładów. 
Pył węglowy pochodzący z węgli koksujących (typ węgla 35 i powyŜej) naleŜy do py-
łów trudnozwilŜalnych i pozbawienie go lotności za pomocą wody bez dodatku zwilŜa-
cza jest praktycznie niemoŜliwe. Zwiększone prędkości powietrza w podziemnych wy-
robiskach górniczych powodują, Ŝe stosowana woda do pozbawiania pyłu lotności 
szybko wysycha i tym samym wzrasta zagroŜenie wybuchem pyłu węglowego.  
W związku z powyŜszym zaistniała konieczność opracowania metody trwałego pozba-
wiania lotności zalegającego w podziemnych wyrobiskach pyłu kopalnianego. MoŜna to 
uzyskać poprzez zastosowanie środków higroskopijnych na bazie chlorków wapnia lub 
magnezu z dodatkami odpowiednich substancji powierzchniowo czynnych (zwilŜaczy). 

2.  METODYKA BADA Ń LABORATORYJNYCH SKUTECZNO ŚCI POZBAWIANIA 
LOTNO ŚCI PYŁÓW KOPALNIANYCH ZA POMOC Ą MIESZANIN CHLORKU 
WAPNIA I MAGNEZU Z DODATKAMI RÓ śNYCH SUBSTANCJI 
POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH 

Aktualnie obowiązujące przepisy górnicze oraz normy z zakresu zwalczania  
zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego w podziemnych wyrobiskach górniczych nie 
określają parametrów środków higroskopijnych, które gwarantują skuteczne wiązanie 
występującego w podziemnych wyrobiskach górniczych pyłu kopalnianego. W Ko-
palni Doświadczalnej „Barbara” opracowano metodykę badań środków higroskopij-
nych pod względem skuteczności pozbawiania lotności pyłu węglowego w warunkach 
laboratoryjnych. 

Dla oceny skuteczności pozbawiania lotności pyłów kopalnianych za pomocą środ-
ków higroskopijnych z dodatkami substancji powierzchniowo czynnych (zwilŜaczy)  
i ewentualnie inhibitorów korozji lub substancji zagęszczających naleŜy uwzględnić: 
ETAP 1 
• zachowanie wodnych roztworów nasyconych środków higroskopijnych z do-

mieszkami w wilgotnościach względnych powietrza wynoszących 60–70%  
i powyŜej 98% w temperaturze pokojowej (około 20 ºC). 

ETAP 2 
• zachowanie środków higroskopijnych z domieszkami w mieszaninach o róŜnych 

proporcjach z pyłem węglowym pochodzącym z węgla typu 31 w wilgotnościach 
względnych powietrza wynoszących 60–70% i powyŜej 98%, 
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• zachowanie środków higroskopijnych z domieszkami w mieszaninach o róŜnych 
proporcjach z pyłem węglowym pochodzącym z węgla typu 35 w wilgotnościach 
względnych powietrza wynoszących 60–70% i powyŜej 98%. 

ETAP 3 
• przyrost zawartości wody w określonym czasie w mieszaninach pyłu węglowego 

ze środkami higroskopijnymi o róŜnych proporcjach w wilgotnościach względ-
nych powietrza od 60 do 70%, 

• przyrost zawartości wody w określonym czasie w mieszaninach pyłu węglowego 
ze środkami higroskopijnymi o róŜnych proporcjach w wilgotnościach względ-
nych powietrza powyŜej 98%. 

3. WNIOSKI Z PROWADZONYCH OBSERWACJI I BADA Ń 
LABORATORYJNYCH NAD MO śLIWO ŚCIĄ POZBAWIANIA LOTNO ŚCI 
PYŁU WĘGLOWEGO ZA POMOC Ą CHLORKU WAPNIA I CHLORKU 
MAGNEZU Z DODATKAMI ZWIL śACZY 

W Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa wykonuje 
się od wielu lat badania nad moŜliwością stosowania środków higroskopijnych dla 
zwalczania zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego. Na podstawie prowadzonych 
obserwacji i badań laboratoryjnych nad moŜliwością pozbawiania lotności pyłu wę-
glowego za pomocą chlorku wapnia i chlorku magnezu z dodatkami zwilŜaczy stwier-
dzono, Ŝe: 
1. Nie wszystkie wodne roztwory nasycone chlorku wapnia i magnezu tworzą jedno-

lite roztwory ze zwilŜaczami płynnymi – podczas prowadzonych obserwacji 
stwierdzono w niektórych przypadkach powstawanie oleistych plam lub osadów. 

2. Chlorek wapnia i magnezu w postaci płatków bez dodatków substancji po-
wierzchniowo czynnych (zwilŜaczy) nie pozbawia pyłu węglowego lotności  
– powstające na powierzchni krople wody nie rozpływają się. 

3. Dodatek od 2 do 5% substancji powierzchniowo czynnej (zwilŜacza) do chlorku 
wapnia i magnezu jest optymalny dla pozbawiania lotności pyłu węglowego 
(stwierdzono na podstawie wcześniejszych badań prowadzonych w Kopalni  
Doświadczalnej „Barbara”). 

4. Z badanych mieszanin największą skuteczność w pozbawianiu lotności pyłu wę-
glowego wykazały mieszaniny technicznego chlorku wapnia i magnezu ze zwilŜa-
czem Rokanol DB-7 Rokanol NL-6 i Rokanol NL-8. 

5. Zwiększanie ilości chlorku wapnia i magnezu ze zwilŜaczami w stosunku do pyłu 
węgłowego powyŜej stosunku 1 do 4 nie zwiększa skuteczności pozbawiania lot-
ności pyłu węglowego. 

6. DuŜe znaczenie dla pozbawiania lotności pyłu węglowego przez techniczny chlo-
rek wapnia i magnez z dodatkiem zwilŜacza ma wilgotność względna powietrza  
i typ węgla, z którego pochodzi pył węglowy. 

7. Podczas badań prowadzonych w warunkach wilgotności względnej powietrza  
od 60 do 70% największe przyrosty wilgoci w próbkach stwierdzono pomiędzy  
2 i 4 dniem badań. 

8. Podczas badań prowadzonych w warunkach wilgotności względnej powietrza 
powyŜej 98% największe przyrosty wilgoci w próbkach stwierdzono pomiędzy  
2 i 3 dniem badań. 
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4.  SPOSÓB OKREŚLANIA ZABEZPIECZENIA PYŁU KOPALNIANEGO  
W PRZYPADKU STOSOWANIA ŚRODKÓW HIGROSKOPIJNYCH 

Środki higroskopijne w podziemnych wyrobiskach górniczych stosuje się w celu 
zmniejszenia zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego poprzez pozbawianie lotności 
zalegającego pyłu kopalnianego. Stosowanie odpowiedniej ilości środków higrosko-
pijnych prowadzi do zabezpieczenia zalegającego pyłu kopalnianego przed moŜliwo-
ścią przeniesienia wybuchu pyłu węglowego. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 
2002 r. w sprawie zagroŜeń naturalnych w zakładach górniczych wraz z późniejszymi 
zmianami podaje definicję pyłu kopalnianego zabezpieczonego. Zgodnie z w/w Roz-
porządzeniem: 
• pył kopalniany zabezpieczony – rozumie się przez to pył kopalniany zawierający: 

- co najmniej 70% części niepalnych stałych w polach niemetanowych, 
- co najmniej 80% części niepalnych stałych w polach metanowych, 
- wodę przemijającą uniemoŜliwiającą przenoszenie wybuchu pyłu węglowego  

i całkowicie pozbawiającą ten pył kopalniany lotności; 
• pył kopalniany niezabezpieczony – rozumie się przez to pył kopalniany, który nie 

spełnia wymagań podanych dla pyłu kopalnianego zabezpieczonego. 

Zawartość wody przemijającej w pyle kopalnianym uniemoŜliwiająca przeniesie-
nie wybuchu pyłu węglowego została określona w Rozporządzeniu Ministra Gospo-
darki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadze-
nia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoŜarowego w podziemnych 
zakładach górniczych wraz z późniejszymi zmianami. Zgodnie z w/w Rozporządze-
niem zawartość wody przemijającej w pyle kopalnianym, uniemoŜliwiająca przenie-
sienie wybuchu pyłu węglowego oblicza się według wzoru: 

 nW
n

W pw 625,0
100

100
50 −−+= , % 

gdzie: 
W  – zawartość wody przemijającej uniemoŜliwiającej przeniesienie wybuchu 

pyłu węglowego, %, 
n  – zawartość części niepalnych stałych w pyle kopalnianym, %, 
Wpw  – zawartość wilgoci przemijającej węgla, to jest część wilgoci całkowitej 

zawartej w węglu, którą traci on podczas suszenia aŜ do osiągnięcia przy-
bliŜonej równowagi z wilgocią powietrza otaczającego (dla węgli pocho-
dzących z róŜnych pokładów naleŜy do obliczeń przyjąć najwyŜszą war-
tość Wpw), %. 

Określenie zawartości części niepalnych stałych wody higroskopijnej i przemija-
jącej w próbkach pyłu kopalnianego i węgla naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami 
podanymi w Polskich Normach. 

Dla oceny stanu zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego wyrobiska naleŜy mię-
dzy innymi pobrać próby zalegającego pyłu kopalnianego i wykonać odpowiednie 
analizy laboratoryjne. Na podstawie wykonanych analiz laboratoryjnych moŜna oce-
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nić występujące zagroŜenie wybuchem pyłu węglowego w danym wyrobisku. W przy-
padku stosowania środków higroskopijnych brak jest moŜliwości prawidłowego okre-
ślenia zawartości wody przemijającej i higroskopijnej w próbkach pyłu kopalnianego. 
Istnieje moŜliwość określenia zawartości wody całkowitej w próbce pyłu kopalniane-
go. Dla określenia zabezpieczenia pyłu kopalnianego za pomocą wody konieczne jest 
(zgodnie z powyŜszym wzorem) określenie zawartości wody przemijającej w prób-
kach zalegającego pyłu kopalnianego. W przypadku stosowania środków higroskopij-
nych jest to niemoŜliwe. W związku z powyŜszym istnieje konieczność opracowanie 
metody określania zabezpieczenia pyłu kopalnianego za pomocą wody w przypadku 
stosowania środków higroskopijnych. 

Pył kopalniany – zgodnie z definicją podaną w Polskiej Normie PN-G-04037  
– jest to pył powstały podczas eksploatacji złoŜa węgla kamiennego oraz w trakcie 
przeróbki węgla wraz z dodatkiem substancji zabezpieczających przed wybuchem. 
Podstawowymi składnikami zalegającego w podziemnych wyrobiskach pyłu kopal-
nianego są ziarna węgla, pył kamienny przeciwwybuchowy, ziarna kamienia powstałe 
podczas urabiania skał otaczających pokłady węgla i woda. Pył kopalniany moŜe rów-
nieŜ zawierać niewielkie ilości innych ziaren pochodzących ze stosowanych w pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych materiałów eksploatacyjnych. Z długoletnich ba-
dań i pomiarów prowadzonych w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego In-
stytutu Górnictwa wynika, Ŝe zawartość wilgoci higroskopijnej w pyle kopalnianym  
w większości pochodzi z pyłu węglowego zawartego w pyle kopalnianym. Stosowany 
do opylania wyrobisk pył kamienny przeciwwybuchowy, ziarna kamienia powstałe 
podczas urabiania skał otaczających pokłady węgla oraz inne ziarna pochodzące ze 
stosowanych materiałów eksploatacyjny zawierają znikomą ilość wody higroskopijnej 
(poniŜej 1%). 

W związku z powyŜszym dla określenia zabezpieczenia zalegającego pyłu kopal-
nianego zawierającego środki higroskopijne moŜna laboratoryjnie wydzielać zawar-
tość w próbie wody całkowitej. 

Zawartość wody całkowitej w pyle kopalnianym zawierającym środki higrosko-
pijne, uniemoŜliwiająca przeniesienie wybuchu pyłu węglowego oblicza się według 
wzoru: 

 nW
n

W cw 625,0
100

100
501 −−+= , % 

gdzie: 
W1  – zawartość wody całkowitej uniemoŜliwiającej przeniesienie wybuchu pyłu 

węglowego w pyle kopalnianym zawierającym środki higroskopijne, %, 
n  – zawartość części niepalnych stałych w pyle kopalnianym, %, 
Wcw  – zawartość wilgoci całkowitej węgla (dla węgli pochodzących z róŜnych 

pokładów naleŜy do obliczeń przyjąć najwyŜszą wartość Wcw), %. 
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5.  BADANIA SKUTECZNO ŚCI DZIAŁANIA ŚRODKÓW HIGROSKOPIJNYCH  
W PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH 

Badania i ocenę skuteczności pozbawiania lotności (zabezpieczenia) zalegających 
pyłów kopalnianych za pomocą mieszanin chlorków wapnia i magnezu z substancjami 
powierzchniowo czynnymi (zwilŜaczami) wykonano w podziemnych wyrobiskach 
górniczych, w których środki higroskopijne były stosowane jednorazowo, jak i w wy-
robiskach, w których środki higroskopijne były stosowane długotrwale (wielokrotnie). 
Badania prowadzono w polach metanowych i niemetanowych w wyrobiskach, w któ-
rych pył węglowy pochodził z węgli typu 31 i 35. Badania wykonywano podczas 
normalnego ruchu produkcyjnego zakładów górniczych w 2006 r. 

BADANIE NR 1 
Badania prowadzono podczas drąŜenia, przy pomocy kombajnu chodnikowego 

AM-75, chodnika w pokładzie grupy 200. Badaniami objęto odcinek wyrobiska  
o długości 400 m od przodka. 

Przed zastosowaniem środka higroskopijnego w badanym wyrobisku występowa-
ło znaczne zróŜnicowanie zawilgocenia zalegającego pyłu kopalnianego – zawartość 
wody przemijającej wahała się w granicach od 4,1 do 16,1% (średnio 7,7%). Zawar-
tość części niepalnych stałych w zalegającym pyle kopalnianym wynosiła od 26,5 do 
80,1% (średnia zawartość części niepalnych stałych wynosiła 50,8%). Dla zabezpie-
czenia zalegającego pyłu kopalnianego przy pomocy wody przy ww. zawartości części 
niepalnych stałych i zawartości wody przemijającej w węglu wynoszącej 5,2% wyma-
gana jest zawartość wody przemijającej w ilości 23,3% (po zastosowaniu współczyn-
nika 0,9 dla pól niemetanowych). Jako środek higroskopijny zastosowano chlorek 
wapnia z domieszką 2% Rokanolu NL-6. W wyrobisku na spągu rozsypano około  
2,5 kg tego środka na 1 m bieŜący wyrobiska. Wilgotność względna powietrza wyno-
siła 82%. Przed rozsypaniem środka higroskopijnego wyrobisko zmyto wodą.  
Po okresie 7 dni od rozsypania środka higroskopijnego zalegający w wyrobisku pył 
kopalniany był mokry (całkowicie pozbawiony lotności). Zawartość wody całkowitej 
w pobranych próbach wynosiła od 20,6 do 31,7% – średnia zawartość wody całkowi-
tej wynosiła 25,4%. Uzyskano przyrost zawartości wody całkowitej przez zastosowa-
nie zmywania i środka higroskopijnego o 14,6%. Dla zabezpieczenia zalegającego 
pyłu kopalnianego po zastosowaniu środków higroskopijnych przy pomocy wody przy 
ww. zawartości części niepalnych stałych i zawartości wody całkowitej w węglu wy-
noszącej 8,3% wymagana jest zawartość wody przemijającej w ilości 17,4% (po za-
stosowaniu współczynnika 0,9 dla pól niemetanowych). Po zastosowaniu środka  
higroskopijnego, w ilości 2,5 kg na 1 m bieŜący wyrobiska, zalegający pył kopalniany 
był zabezpieczony. 

BADANIE NR 2 
Badania prowadzono w rejonie szybu skipowego na poz. 950 m w wyrobisku bez 

odstawy urobku. Badaniami objęto odcinek wyrobiska o długości 200 m od szybu. 
Rozpatrywane wyrobisko wydrąŜone jest w skale płonnej i znajduje się w polu meta-
nowym III kategorii. Badana cześć wyrobiska została zaliczona do: 
• klasy „B” zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego, 
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• wyrobisk ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu. 

Prędkość powietrza w badanym wyrobisku nie przekraczała 4 m/s. 
Podczas prowadzonych badań pobrano trzy próby węgla wydobywanego szybem. 

Wydobywany węgiel był typu 35.1 i 35.2. 
Przed zastosowaniem środka higroskopijnego w badanym wyrobisku występowa-

ło znaczne zróŜnicowanie zawilgocenia zalegającego pyłu kopalnianego – zawartość 
wody przemijającej wahała się w granicach od 1,3 do 14,0% (średnio 4,6%). Zawar-
tość części niepalnych stałych w zalegającym pyle kopalnianym wynosiła od 16,7 do 
80,2% (średnia zawartość części niepalnych stałych wynosiła 56,4%). Dla zabezpie-
czenia zalegającego pyłu kopalnianego przy pomocy wody przy w/w zawartości czę-
ści niepalnych stałych i zawartości wody przemijającej w węglu wynoszącej 0,4% 
wymagana jest zawartość wody przemijającej w ilości 17,9%. Jako środek higrosko-
pijny zastosowano chlorek wapnia z domieszką 2% Rokanolu NL-6. W wyrobisku na 
spągu rozsypano około 2,5 kg tego środka na 1 m bieŜący wyrobiska. Wilgotność 
względna powietrza wynosiła od 72 do 75%. Przed rozsypaniem środka higroskopij-
nego wyrobisko zmyto wodą. Po okresie 3 dni od rozsypania środka higroskopijnego 
zalegający w wyrobisku pył kopalniany nie na całej długości był mokry (całkowicie 
pozbawiony lotności). Zawartość wody całkowitej w pobranych próbach wynosiła od 
7,9 do 26,3% – średnia zawartość wody całkowitej wynosiła 17,9%. Uzyskano przy-
rost zawartości wody całkowitej przez zastosowanie zmywania i środka higroskopij-
nego o 12,6%. Dla zabezpieczenia zalegającego pyłu kopalnianego po zastosowaniu 
środków higroskopijnych przy pomocy wody przy w/w zawartości części niepalnych 
stałych i zawartości wody całkowitej w węglu wynoszącej 1,2% wymagana jest za-
wartość wody przemijającej w ilości 15,9%. Po zastosowaniu środka higroskopijnego 
w ilości 2,5 kg na 1 m bieŜący wyrobiska zalegający pył kopalniany był zabezpieczo-
ny (uwzględniając średnie wartości), jednak nie cały pył kopalniany był pozbawiony 
lotności. Po okresie 3 dni od rozsypania środka higroskopijnego zmyto wyrobisko 
ponownie i rozsypano na spąg wyrobiska środek higroskopijny w ilości około 2,5 kg 
na 1 m bieŜący wyrobiska. Po okresie 7 dni od pierwszego rozsypania środka higro-
skopijnego zalegający w wyrobisku pył kopalniany nie na całej długości był mokry 
(całkowicie pozbawiony lotności). Zawartość wody całkowitej w pobranych próbach 
wynosiła od 22,9 do 33,8% – średnia zawartość wody całkowitej wynosiła 28,4%. 
Uzyskano przyrost zawartości wody całkowitej poprzez zastosowanie zmywania  
i środka higroskopijnego o 23,1%. Dla zabezpieczenia zalegającego pyłu kopalniane-
go po zastosowaniu środków higroskopijnych przy pomocy wody przy ww. zawarto-
ści części niepalnych stałych i zawartości wody całkowitej w węglu wynoszącej 1,2% 
wymagana jest zawartość wody przemijającej w ilości 14,4%. 

Po dwukrotnym zastosowaniu środka higroskopijnego, w łącznej ilości około  
5,0 kg na 1 m bieŜący wyrobiska, zalegający pył kopalniany był zabezpieczony. 

BADANIE NR 3 
Badania prowadzono w chodniku wentylacyjnym komór funkcyjnych. Badaniami 

objęto odcinek wyrobiska o długości 200 m pomiędzy tamami wentylacyjnymi. Roz-
patrywane wyrobisko wydrąŜone jest w skale płonnej i znajduje się w polu niemeta-
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nowym. Badana cześć wyrobiska została zaliczona do klasy „A” zagroŜenia wybu-
chem pyłu węglowego. 

Prędkość powietrza w badanym wyrobisku nie przekraczała 3 m/s. Wilgotność 
względna powietrza wynosiła 84%. Przed zastosowaniem środka higroskopijnego 
zalegający w badanym wyrobisku pył kopalniany był suchy (lotny) – zawartość wody 
przemijającej wahała się w granicach od 1,3 do 2,7% (średnio 1,8%). Zawartość czę-
ści niepalnych stałych w zalegającym pyle kopalnianym wynosiła od 80,3 do 91,1% 
(średnia zawartość części niepalnych stałych wynosiła 86,2%). Zalegający pył kopal-
niany w badanym wyrobisku był zabezpieczony przez wysoką zawartość części nie-
palnych stałych. Jako środek higroskopijny zastosowano chlorek wapnia z domieszką 
2% Rokanolu NL-6. W wyrobisku na spągu rozsypano około 1,2 kg tego środka na 
1 m bieŜący wyrobiska. Wilgotność względna powietrza wynosiła 84%. Po okresie  
7 dni od rozsypania środka higroskopijnego zalegający w wyrobisku pył kopalniany 
był mokry (całkowicie pozbawiony lotności). Zawartość wody całkowitej w pobra-
nych próbach wynosiła od 13,9 do 20,1% – średnia zawartość wody całkowitej wyno-
siła 17,3%. Uzyskano przyrost zawartości wody całkowitej poprzez zastosowanie 
środka higroskopijnego o 14,7%. 

BADANIE NR 4 
Badania prowadzono w chodniku transportowym w pokładzie grupy 300. Bada-

niami objęto odcinek wyrobiska o długości 200 m. Przed zastosowaniem środka hi-
groskopijnego zalegający w badanym wyrobisku pył był suchy (lotny) – zawartość 
wody przemijającej wahała się w granicach od 1,9 do 4,0% (średnio 2,7%). Zawartość 
części niepalnych stałych w zalegającym pyle kopalnianym wynosiła od 55,2 do 
70,2% (średnia zawartość części niepalnych stałych wynosiła 62,3%). Dla zabezpie-
czenia zalegającego pyłu kopalnianego przy pomocy wody przy w/w zawartości czę-
ści niepalnych stałych i zawartości wody przemijającej w węglu wynoszącej 2,4% 
wymagana jest zawartość wody przemijającej w ilości 12,0%. Jako środek higrosko-
pijny zastosowano mieszaninę chlorku magnezu ze zwilŜaczem Rokanol NL-6 (2%). 
W wyrobisku na spągu rozsypano około 1,25 kg środka higroskopijnego na 1 m bieŜą-
cy wyrobiska. Wilgotność względna powietrza wynosiła 77%. Przed rozsypaniem 
środka higroskopijnego wyrobisko zmyto wodą. Po okresie 7 dni od rozsypania środka 
higroskopijnego zalegający w wyrobisku pył kopalniany był mokry (całkowicie  
pozbawiony lotności). Zawartość wody całkowitej w pobranych próbach wynosiła od 
14,9 do 22,7% – średnia zawartość wody całkowitej wynosiła 18,8%. Uzyskano przy-
rost zawartości wody całkowitej przez zastosowanie zmywania i środka higroskopij-
nego o 14,6%. Dla zabezpieczenia zalegającego pyłu kopalnianego po zastosowaniu 
środków higroskopijnych przy pomocy wody przy ww. zawartości części niepalnych 
stałych i zawartości wody całkowitej w węglu wynoszącej 4,1% wymagana jest za-
wartość wody przemijającej w ilości 8,8%. Po zastosowaniu środka higroskopijnego  
w ilości 1,25 kg na 1 m bieŜący wyrobiska zalegający pył kopalniany był zabezpie-
czony. 
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6.  INSTRUKCJA STOSOWANIA ŚRODKÓW HIGROSKOPIJNYCH NA BAZIE 
CHLORKU WAPNIA I MAGNEZU Z DODATKIEM SUBSTANCJI 
POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH (ZWIL śACZY) W PODZIEMNYCH 
WYROBISKACH GÓRNICZYCH  ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH 
WYDOBYWAJ ĄCYCH WĘGIEL KAMIENNY 

W podziemnych wyrobiskach górniczych mogą być stosowane jedynie środki  
higroskopijne i substancje powierzchniowo czynne (zwilŜacze) posiadające odpo-
wiednie certyfikaty. 

Środki higroskopijne na bazie chlorku wapnia i magnezu z dodatkami substancji 
powierzchniowo czynnych (zwilŜaczy) mogą być stosowane w podziemnych wyrobi-
skach górniczych zakładów górniczych, wydobywających węgiel kamienny, do neu-
tralizacji (pozbawiania lotności) zalegających w wyrobiskach pyłów kopalnianych  
i tym samym do zmniejszenia zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego. Środki te po-
winny być stosowane zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej instrukcji. 

Miejsca stosowania środków higroskopijnych na bazie chlorku wapnia i ma-
gnezu z dodatkami substancji powierzchniowo czynnych (zwilŜaczy) w podziem-
nych wyrobiskach górniczych 

Środki higroskopijne do neutralizacji (pozbawiania lotności) zalegających pyłów 
kopalnianych w podziemnych wyrobiskach górniczych zakładów górniczych wydo-
bywających węgiel kamienny moŜna stosować: 
• w wyrobiskach, w których wilgotność względna powietrza jest większa niŜ 70%, 
• w wyrobiskach z wentylacją obiegową lub wymuszoną, 
• w wyrobiskach węglowych, kamienno-węglowych i kamiennych, 
• w polach metanowych i niemetalowych, 
• w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” i „B” zagroŜenia wybuchem pyłu  

węglowego, 
• jako środek dodatkowy do wykonywania stref zabezpieczających zmywanych, 
• jako środek zabezpieczający pył kopalniany przed moŜliwością przeniesienia  

wybuchu pyłu węglowego poza strefami zabezpieczającymi, 
• jako środek do likwidacji wtórnych źródeł pylenia, 
• jako środek do likwidacji stref znacznego nagromadzenia pyłu węglowego okre-

ślonych obowiązującymi przepisami. 

Środków higroskopijnych do neutralizacji (pozbawiania lotności) zalegających 
pyłów kopalnianych w podziemnych wyrobiskach górniczych zakładów górniczych 
wydobywających węgiel kamienny nie naleŜy stosować: 
• w wyrobiskach, w których wilgotność względna powietrza jest mniejsza niŜ 70%, 
• wewnątrz komór funkcyjnych (rozdzielnie, komory styczników i prostowników, 

komory i wnęki stacji transformatorowych, pompownie, warsztaty, zajezdnie,  
komory magazynowe itp.), 

• w wyrobiskach posiadających wybetonowany spąg, 
• w podszybiach szybów zjazdowych, 



POLSKI KONGRES GÓRNICZY   Sesja 6: Wentylacja i Klimatyzacja Kopalń 

 273 

• w czynnych dworcach osobowych, poczekalniach przyszybowych i drogach doj-
ściowych załogi z szybów zjazdowych do dworców osobowych, 

• w wyrobiskach o nachyleniu powyŜej 10°, w których odbywa się regularny ruch 
załogi, 

• w wyrobiskach, w których wystąpienie znacznego zawilgocenia moŜe doprowa-
dzić do uszkodzenia stosowanych urządzeń elektrycznych, systemów pomiaro-
wych lub infrastruktury technicznej. 

Transport i magazynowanie środków higroskopijnych na bazie chlorku 
wapnia i magnezu z dodatkami substancji powierzchniowo czynnych (zwilŜaczy) 
w podziemnych wyrobiskach górniczych 

Środki higroskopijne powinny być zwoŜone do podziemnych wyrobisk górni-
czych w opakowaniach jednostkowych, oznakowanych, odpornych na działanie wody 
i uszkodzenia mechaniczne. Środki higroskopijne powinny być zwoŜone na dół zakła-
du górniczego w ilości niezbędnej na bieŜące (dobowe) potrzeby. Nie naleŜy magazy-
nować środków higroskopijnych w podziemnych wyrobiskach górniczych przez okres 
dłuŜszy niŜ jedna doba. 

Transport środków higroskopijnych w podziemnych wyrobiskach górniczych na-
leŜy prowadzić w opakowaniach odpornych na działanie wody i uszkodzenia mecha-
niczne, zgodnie z zasadami i instrukcjami prowadzenia transportu w podziemnych 
wyrobiskach górniczych. Podczas transportu środków higroskopijnych zabrania się 
otwierania oryginalnych opakowań i ich przepakowywania. Trasy transportu środków 
higroskopijnych naleŜy tak dobrać, aby maksymalnie ograniczyć naraŜenie na działa-
nie wody. Prace związane z załadunkiem, przeładunkiem i rozładunkiem naleŜy tak 
wykonywać, aby nie doprowadzić do uszkodzenia oryginalnych opakowań środków 
higroskopijnych. 

Sposób nanoszenia środków higroskopijnych na bazie chlorku wapnia i ma-
gnezu z dodatkami substancji powierzchniowo czynnych (zwilŜaczy) w postaci 
płatków w podziemnych wyrobiskach górniczych. 

Nanoszenie środków higroskopijnych powinno być prowadzone przez osoby 
przeszkolone w tym zakresie oraz znające niniejszą instrukcję. Przed rozpoczęciem 
prac związanych z rozprowadzaniem środków higroskopijnych naleŜy powiadomić 
dyspozytora ruchu zakładu górniczego podając miejsce wykonywania robót. Środki 
higroskopijne naleŜy w wyrobisku wysypywać na spągu ręcznie (łopatami) lub meto-
dami mechanicznymi. Dla poprawy skuteczności działania środków higroskopijnych, 
przed ich rozsypaniem, wyrobisko naleŜy na całym obwodzie zmyć wodą. W przy-
padku stosowania środków higroskopijnych w strefach zabezpieczających wykonanie 
zmywania jest konieczne. Przed rozpoczęciem rozsypywania naleŜy zabezpieczyć 
urządzenia elektryczne znajdujące się w wyrobisku przez przykrycie, np. folią lub 
płótnem wentylacyjnym. W wyrobisku o szerokości od 4 do 5 m naleŜy jednorazowo 
wysypywać od 1 do 5 kg środka higroskopijnego na 1 m bieŜący wyrobiska. W przy-
padku innej szerokości wyrobiska dawkę tego środka naleŜy dobrać proporcjonalnie 
do szerokości wyrobiska. Środek higroskopijny naleŜy równomiernie rozprowadzić na 
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spągu wyrobiska. Podczas nanoszenia środków higroskopijnych w odległości 200 m 
od miejsca wykonywania robót w kierunku przepływu powietrza nie mogą przebywać 
ludzie. Pracownicy wykonujący nanoszenie powinni znajdować się w prądzie świeŜe-
go powietrza – nanosić zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza. 

Nanoszenie środka higroskopijnego powinno być prowadzone pod nadzorem 
osoby z dozoru. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ NANOSZENIA ORAZ KONTROLA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA  
Częstotliwość nanoszenia środków higroskopijnych ustalana jest indywidualnie 

dla danego wyrobiska, z uwzględnieniem intensywności osiadania pyłu, ilości zalega-
jącego pyłu kopalnianego oraz wilgotności względnej powietrza, jednak nie częściej 
niŜ co 3 dni. 

Kontrolę stanu zabezpieczenia zalegającego pyłu kopalnianego naleŜy prowadzić 
metodami podanymi w Polskiej Normie PN-G-04037 „Zabezpieczenie przeciwwybu-
chowe zakładów górniczych. Zabezpieczenie przed wybuchem pyłu węglowego. 
Oznaczanie zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym”. Częstotliwość kontro-
li stref zabezpieczających, w których zastosowano środki higroskopijne ustala, zgod-
nie z aktualnie obowiązującymi przepisami, kierownik ruchu zakładu górniczego.  
W wyrobiskach poza strefami zabezpieczającymi, w których zastosowano środki hi-
groskopijne naleŜy kontrolować stan zabezpieczenia zalegającego pyłu kopalnianego 
według ustalonego harmonogramu, jednak nie rzadziej niŜ raz na 3 miesiące. 

Analizy laboratoryjne pobranych prób pyłu kopalnianego, zawierającego środki 
higroskopijne, naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. Ocenę stanu 
zabezpieczenia zalegającego pyłu kopalnianego, zawierającego środki higroskopijne, 
naleŜy dokonywać na podstawie wyników analiz laboratoryjnych pobranych prób oraz 
wzoru podanego w rozdziale „Sposób określania zabezpieczenia pyłu kopalnianego  
w przypadku stosowania środków higroskopijnych” niniejszej dokumentacji. 

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
W przypadku bezpośredniego kontaktu podczas wykonywania prac ze środkami 

higroskopijnymi istnieje moŜliwość wystąpienia podraŜnień oczu, dróg oddechowych 
lub skóry. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy nanoszeniu środków higroskopijnych  
powinni stosować środki ochronne: 
• standardowe obuwie i odzieŜ ochronną, 
• gumowe rękawice ochronne, 
• okulary ochronne, 
• maski przeciwpyłowe typu co najmniej P2. 

W rejonie wykonywania prac ze środkami higroskopijnymi powinien znajdować 
się pojemnik z czystą wodą, mydło i czyste ściereczki. 

Podczas wykonywania prac ze środkami higroskopijnymi zabrania się spoŜywa-
nia posiłków i picia napojów. Po zakończeniu prac ze środkami higroskopijnymi  
naleŜy dokładnie umyć ręce. Obuwie, odzieŜ ochronną i rękawice zanieczyszczone 
środkami higroskopijnymi dokładnie oczyścić poprzez wypłukanie wodą. 
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PIERWSZA POMOC W RAZIE WYPADKU 
Zatrucie inhalacyjne poprzez drogi oddechowe – wyprowadzić poszkodowa-

nego z miejsca zagroŜenia i ułoŜyć w pozycji półleŜącej. Zapewnić dopływ świeŜego  
powietrza. Niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. 

SkaŜenie skóry – natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzieŜ ochronną. Skórę  
w miejscu skaŜenia dokładnie przemyć wodą. PodraŜnione miejsce przykryć jałowym 
opatrunkiem. Skonsultować się z lekarzem. 

SkaŜenie oczu – natychmiast płukać (przez około 15 minut) czystą, chłodną  
wodą, trzymając otwarte powieki. Unikać silnego strumienia wody ze względu na 
moŜliwość uszkodzenia rogówki oka. W przypadku noszenia szkieł kontaktowych 
naleŜy je ostroŜnie usunąć. Po przepłukaniu oczu przykryć opatrunkiem jałowym. 
Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. 

Zatrucia drogą pokarmową – w przypadku, gdy poszkodowany jest przytomny, 
naleŜy mu przepłukać usta wodą, a następnie podać do wypicia duŜą ilość zimnej  
wody. Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. 

7. WNIOSKI 

1. Środki higroskopijne na bazie chlorku wapnia i magnezu z dodatkami substancji 
powierzchniowo czynnych (zwilŜaczy) mogą być stosowane jako jedna z metod 
ograniczających zagroŜenie wybuchem pyłu węglowego w podziemnych wyrobi-
skach górniczych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny. 

2. Środki higroskopijne na bazie chlorku wapnia i magnezu wykazują zbliŜoną sku-
teczność w pozbawianiu lotności zalegających w wyrobiskach pyłów kopalnianych. 

3. W celu oceny stanu zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego w wyrobiskach, w któ-
rych zastosowano środki higroskopijne, naleŜy stosować wzór podany w referacie. 
NaleŜy podjąć działania mające na celu wprowadzenie podanego wzoru do obowią-
zujących przepisów z zakresu zwalczania zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego. 

4. Stosowane w odpowiednich warunkach i ilościach środki higroskopijne na bazie 
chlorku wapnia i magnezu powodują zabezpieczenie zalegającego w wyrobiskach 
pyłu kopalnianego. 

5. Przedstawioną instrukcję stosowania środków higroskopijnych na bazie chlorku 
wapnia i magnezu z dodatkiem substancji powierzchniowo czynnych (zwilŜaczy) 
w podziemnych wyrobiskach górniczych zakładów górniczych wydobywających 
węgiel kamienny naleŜy stosować na szeroką skalę w polskich kopalniach. 
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Wpływ pracy maszyn samojezdnych z silnikami spalinowymi 
na stan atmosfery kopalnianej 

Streszczenie 
DąŜenie do zwiększenia koncentracji eksploatacji wymaga stosowania maszyn i urządzeń o duŜej 

wydajności i niezawodności. Dlatego teŜ w podziemnych kopalniach rud powszechnie są stosowane 
maszyny samojezdne z silnikami spalinowymi. Oprócz korzyści ekonomicznych, następuje wskutek 
emisji szkodliwych składników spalin zanieczyszczenie atmosfery kopalni, które ma niekorzystny wpływ 
na zdrowie i Ŝycie załogi zatrudnionej przy pracy maszyn samojezdnych. 

W artykule scharakteryzowano stosowane w kopalniach rud maszyny samojezdne z silnikami spali-
nowymi. Następnie przedstawiono emisję gazów do atmosfery kopalnianej. W dalszej części podano 
sposób redukcji szkodliwych składników spalin oraz wpływ na zdrowie ludzkie. 

ZagroŜenie wynikające z emisji do atmosfery wyrobisk podziemnych toksycznych produktów spala-
nia, a takŜe konieczność ich eliminacji, poprzez oczyszczanie spalin, stanowi powaŜny problem technolo-
giczny górnictwa podziemnego. 

W celu oceny zanieczyszczenia atmosfery wyrobisk stałymi i gazowymi składnikami spalin silników 
Diesel`a podczas pracy maszyn samojezdnych wykonano pomiary zanieczyszczeń gazowych emitowa-
nych do atmosfery kopalnianej. 

Influence of diesel-powered vehicles on mine air 

Abstract 
In order to increase output concentration it is necessary to use machinery and equipment of high ca-

pacity and reliability. Therefore diesel-powered engines are commonly used in underground ore mines. 
Despite economic benefits, the emission of harmful components of gas exhaust into mine air has a nega-
tive influence on workers’ health. 

This article characterises diesel-powered engines used in underground ore mines. It also presents gas 
emission to mine air. In the further part it presents a method for decreasing the amount of harmful gas 
exhaust as well as the influence on human health. 

Both the hazard resulting from the emission of toxic products of combustion to mine air and the ne-
cessity to eliminate them by means of emission control are serious technological problems that are faced 
by underground mining. 

In order to estimate air pollution in headings by both exhaust components: particles and gases of die-
sel engines the measurements of gas emission to mine air were taken while diesel-powered engines were 
working. 

WSTĘP 

W polskim jak i światowym górnictwie podziemnym w procesach technologicz-
nych wydobycia kopalin powszechnie stosuje się maszyny o róŜnym napędzie mecha-
nizmu jazdy. W kopalniach rud o duŜym wydobyciu zachodzi konieczność maksy-
malnego wykorzystania urządzeń, co wiąŜe się z łatwością manewrowania i szybko-
ścią przemieszczania się maszyn. Wymaganiom tym sprostać mogą tylko maszyny 
napędzane silnikami spalinowymi. Silnik spalinowy został wprowadzony w polskim 
górnictwie rudnym w 1968 roku, kiedy to po raz pierwszy zastosowano czterokołowe 
maszyny samojezdne ładująco-odstawcze. Od tego momentu powszechnie stosuje się 
w górnictwie podziemnym rud maszyny napędzane silnikami wysokopręŜnymi. 
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Stosowane maszyny dają moŜliwość zmechanizowania wielu prac dołowych  
w tym przede wszystkim procesów ładowania i odstawy urobku. W tabeli 1 zestawio-
no podstawowe maszyny stosowane w kopalniach rud. 

Tabela 1. Rodzaje stosowanych maszyn samojezdnych z silnikami spalinowymi  

Wyszczególnienie Rodzaj wykonywanych prac Zdjęcie 

Wozy wiercące 
Do wiercenia otworów strzało-
wych i kotwiowych w wyrobiskach 
górniczych. 

 

Wozy kotwiące Do kotwienia górotworu. 

 

Wozy strzałowe 

Do przewozu materiałów wybu-
chowych i zapalników elektrycz-
nych, do wykonywania prac 
pomocniczych z platformy robo-
czej oraz transportu sprzętu  
i materiałów, jak równieŜ do 
pneumatycznego ładowania MW.  

Wozy odstawcze 
Do pracy przy załadunku i trans-
porcie urobku oraz przewozie 
materiałów. 

 

Ładowarki 

Do załadunku urobku z przodka 
do wozów odstawczych, przy 
krótkich drogach odstawy mogą 
pracować jako maszyny ładująco- 
-odstawcze.  

Wozy  
transportowe 

Do przewozu ludzi i transportu 
środków strzałowych, materiałów 
pędnych i innych materiałów. 
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Zaletą napędu spalinowego jest uniezaleŜnienie podwozia od kopalnianej sieci 
elektroenergetycznej lub sieci powietrza spręŜonego, co wpływa dodatkowo na pręd-
kość pojazdu i zdolność manewrowania. Niestety wadą takiego napędu jest wydziela-
nie do atmosfery kopalnianej duŜej ilości ciepła i toksycznych spalin. Największe 
zanieczyszczenia powietrza kopalnianego następuje przy załadunku i odstawie urob-
ku. W kopalniach rud do tych procesów stosowane są ładowarki łyŜkowe. Przy krót-
kich drogach odstawy (do 500 m od przodka do wysypu rozładowczego) mogą praco-
wać jako maszyny ładująco-odstawcze. Natomiast przy długich drogach odstawy ła-
dowarki łyŜkowe ładują urobek do wozów odstawczych. W celu określenia zanie-
czyszczenia atmosfery w trakcie załadunku i odstawy urobku z wyrobiska wykonano 
pomiary gazowych składników spalin. 

Spalania mieszanek paliwowych 
Emisja toksycznych gazów to główna wada silników spalinowych. Podstawowym 

źródłem substancji zanieczyszczających jest układ wydechowy, a takŜe w mniejszym 
stopniu skrzynia korbowa i układ zasilania w paliwo [6, 10]. Jedynymi produktami 
spalania paliwa w silniku powinien być ditlenek węgla i woda według równania: 

 CmHn +(m+n/4)O2→mCO2 +n/2 H2O (1) 

Z uwagi na krótki czas spalania i bardzo wysoką temperaturę (1700 do 2700 ºC) 
[Merkisz 1998] towarzysząca procesowi, skład spalin odbiega w znacznym stopniu od 
składu idealnego. Głównymi zanieczyszczeniami spalin są tlenki azotu oraz cząsteczki 
stałe, zarówno widzialne (dym), jak i niewidzialne. W odróŜnieniu od silnika benzy-
nowego spaliny silnika wysokopręŜnego zawierają znacznie mniej częściowo spalo-
nych lub niespalonych węglowodorów i tlenku węgla (20 razy mniej tlenku węgla,  
8 razy mniej węglowodorów), ale niestety więcej części stałych. W tabeli 2 przedsta-
wiono przyczyny powstawania szkodliwych związków w spalinach. 

Tabela 2. Przyczyny powstawania szkodliwych związków w spalinach [Merkisz 1998] 
Zanieczysz-

czenie 
NOx CO HC PM 

Przyczyny  
powstania 

Strefa popro-
mienna przy 
składzie mieszan-
ki zbliŜonym do 
stechiometrycz-
nego 

Spalanie niskotempe-
raturowe, dysocjacja 
CO2 w strefach  
o wysokiej temperatu-
rze, rozkład aldehy-
dów niedobór powie-
trza 

Nieopalone paliwo (mieszanka), 
wygaszenie płomienia na ściankach 
cylindra i głowicy, w szczelinach 
między tłokiem a cylindrem, w rowkach 
pomiędzy zaworem a gniazdem, strefa 
zbyt bogatej lub zbyt ubogiej mieszan-
ki, niezupełne spalanie przy niedobo-
rze powietrza 

Rozpad termiczny paliwa, 
np. przy jego wytrysku do 
stref gorących objętych 
przez płomień 

Okoliczności 
sprzyjające 

Wysoka tempera-
tura w cylindrze 
podczas spalania, 
wysokie ciśnienie 

Chłodzące oddziały-
wanie ścian cylindra  
i głowicy 

 Długi czas wtrysku, zbyt 
mało powietrza do spala-
nia, zwłaszcza przy 
duŜych obciąŜeniach 

 
Produkty spalania paliwa w silnikach maszyn moŜna podzielić na [Merkisz 

1998]: 
• produkty niecałkowitego spalania, czyli tlenek węgla, węglowodory, aldehydy  

i sadza, 
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• produkty utleniania azotu z powietrza oraz nieorganicznych dodatków w paliwie  
i oleju smarującym, w postaci tlenków azotu i siarki, metale o silnie toksycznych 
właściwościach dodawane do paliw w celu polepszenia własności uŜytkowych  
i wydzielanych w procesie spalania w czystej postaci lub związków toksycznych. 

Ilość i skład spalin silników wysokopręŜnych w środowisku pracy moŜe zaleŜeć 
od wielu czynników, takich jak: 
• jakość uŜytego oleju napędowego, 
• rodzaj, moc i typ silnika wysokopręŜnego, 
• sposób konserwacji i regulacji silnika, 
• stopień obciąŜenia silnika, 
• sposób oczyszczania spalin, 
• jakość, ciśnienie i temperatura zasysanego powietrza, 
• sposób eksploatacji silnika. 

Widocznym produktem spalania jest dym. Maszyny samojezdne produkują trzy 
rodzaje dymów, dwa z nich wskazują na problemy związane z jednostką napędową: 
• dym niebieski (głównie olej i niespalone do końca paliwo), wskazuje na zły serwis 

i nieodpowiednie parametry techniczne silnika, 
• dym czarny (sadza, olej i niespalone do końca paliwo), wskazuje na wady tech-

niczne silnika, 
• dym biały (krople wody i niespalone do końca paliwo), wytwarzany jest wówczas, 

gdy silnik jest zimny, zanika w miarę wzrostu jego temperatury. W przypadku 
starszych silników, biały dym charakteryzuje się ostrym zapachem. 

Przeciętny skład substancji toksycznych w spalinach zestawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Skład gazów spalinowych emitowanych przez silniki maszyn samojezdnych 

Wyszczególnienie Zakres stęŜeń 
Azot 76,0–78,0% 
Tlen 2,0–18% 
Para wodna 0,5–4,0% 
Dwutlenek węgla 1,0–10,0% 
Tlenek węgla 0,01–1,4% 
Tlenki azotu 0,002–0,5% 
Dwutlenek siarki 0,0001–0,015% 
Węglowodory 0,0009–0,05% 
Części stałe (sadza) 1,0–10,0 mg/m3 

 

SPOSOBY OGRANICZENIA EMISJI SPALIN 

Od wielu lat prowadzone są badania nad sposobem oczyszczania i neutralizacji 
spalin. W tym celu stosuje się róŜnego rodzaju katalizatory, których zadaniem jest 
zmniejszanie zawartości szkodliwych składników. Jednymi z takich katalizatorów są 
katalityczne konwertery. Zadaniem ich jest utlenianie tlenków węgla i węglowodorów 
do dwutlenku węgla, co czyni je mniej toksycznymi. Katalizatory te utleniają równieŜ 
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NO i SO2 do bardziej toksycznych NO2 i SO3. Niestety nie są one konstrukcyjnie 
przystosowane do usuwania części stałych, a silniki dobrze utrzymane i pracujące  
w odpowiednio dobranych warunkach wentylacyjnych nie wymagają ich stosowania 
[Waytulonis 1992]. 

Innym typem katalizatorów są układy, w których na nośniki z tlenku glinu lub 
glinokrzemianów nanosi się rozdrobnioną platynę. Katalizatory platynowe są skutecz-
ne przy usuwaniu tlenku węgla utlenionego do CO2 (skuteczność od 50 do 90%),  
ale niestety mniej skuteczne w stosunku do węglowodorów i aldehydów, a całkowicie 
nieskuteczne w stosunku do tlenków azotu i siarki. Układy tego typu pracują wydajnie 
w wąskim zakresie temperatur (257 do 407 ºC), co sprawia, Ŝe w silnikach o małej 
mocy nie mogą być stosowane ze względu na zbyt niską temperaturę. DuŜą ich zaletą 
jest trwałość i moŜliwość regeneracji. 

Katalizatorami, które najskuteczniej usuwają części stałe spalin są ceramiczne  
filtry płaskie. Neutralizują one do 95% części stałych [McKinnon i inni 1993] zawar-
tych w spalinach, ale niestety są podatne na zatykanie oraz cieplne uszkodzenia struk-
tury mechanicznej. 

Katalizatorem, który z duŜym powodzeniem wykorzystywany jest do oczyszcze-
nia spalin jest płuczka wodna, stosowana jako następny stopień oczyszczania po  
przeprowadzeniu spalin przez oczyszczacz katalityczny. Płuczki wodne w róŜnych 
rozwiązaniach konstrukcyjnych usuwają około 20% części stałych, 50–80% SO2  
i do 20% węglowodorów [Waytulonis 1992], a dodatkowo ochładzają spaliny. Wadą 
takich układów jest to, Ŝe w wyniku ich działania tylko w nieznacznym stopniu 
zmniejsza się zawartość CO i NOx, a pod wpływem gorących gazów spalinowych 
następuje odparowanie wody, która w postaci pary przedostaje się wraz ze szkodli-
wymi substancjami do otoczenia. W celu eliminacji tego efektu spaliny ochładza się 
wstępnie przed wprowadzeniem do płuczki. 

Zastosowanie wyŜej opisanych katalizatorów pozawala na usunięcie takich zanie-
czyszczeń jak CO, SO2, części stałe, węglowodory czy aldehydy, natomiast w nie-
wielkim stopniu wpływa na usunięcie bardzo szkodliwych dla środowiska tlenków 
azotu. Nadmierne ich stęŜenie w otoczeniu człowieka powoduje zmianę stopnia utle-
nienia Ŝelaza (+2 przechodzi na +3) w hemoglobinie, z utworzeniem methemoglobiny 
i częściowo nitrozohemoglobiny, co powoduje zablokowanie przenoszenia tlenu.  
Innym skutkiem zbyt duŜego stęŜenia tlenków azotu jest rozszerzenie naczyń krwio-
nośnych wywołujące spadek ciśnienia krwi, zawroty i bóle głowy. Wysoka temperatu-
ra spalania jest korzystna dla tworzenia NOx. Jako sposób ich usuwania moŜna stoso-
wać recyrkulację spalin, ale całkowite usunięcie NOx wymaga zredukowania go do 
N2. Stanowi to duŜą przeszkodę, poniewaŜ nadmiar tlenu w spalinach sprzyja utlenia-
niu, zaś utlenianie i redukcja to dwie przeciwstawne reakcje chemiczne [Waytulonis 
1992]. 

Badania nad katalizatorem, który zredukowałby NOx w obecności tlenu nadal 
trwają, a obiecującą wydaje się być technika selektywnej katalitycznej redukcji tlen-
ków azotu (Selective Catalytic Reduction) [Waytulonis 1992]. 



POLSKI KONGRES GÓRNICZY   Sesja 6: Wentylacja i Klimatyzacja Kopalń 

 281 

KATALITYCZNA DEZAKTYWACJA TLENKÓW AZOTU 

Procesy usuwania tlenków azotu znane pod nazwą DENOX (NOx destruction) dzielą 
się na wspomnianą wcześniej selektywną katalityczną redukcję i na selektywną redukcję 
bez uŜycia katalizatora (SNCR). W reakcjach SNCR NOx redukuje się amoniakiem lub 
mocznikiem w zakresie temperatur 900–1200 ºC, a w reakcjach SCR jako reduktor stosuje 
się najczęściej amoniak w zakresie temperatur 350–400 ºC [Białecka, Pilch-Kowalczyk 
1996]. Stosowanie amoniaku wiąŜe się jednak z duŜymi kosztami samego reduktor, jak 
równieŜ z faktem, iŜ jest on wysoce korozyjną i toksyczną substancją. 

Jako katalizatory w reakcjach SCR stosuje się platynowce zwłaszcza platynę,  
rad, pallad. Metale te mimo duŜych kosztów są zalecane do stosowania, poniewaŜ są 
bardziej aktywne niŜ katalizatory tlenkowe, w mniejszym stopniu ulegają dezaktywa-
cji i stosunkowo łatwo moŜna je odzyskać z zuŜytego katalizatora. Katalizatory tlen-
kowe to tlenki metali przejściowych naniesione na nośnik tlenkowy, najczęściej tlenek 
tytanu lub tlenek krzemu (V2O5/WO3/TiO2, MoO3/TiO2/SiO2) [Najbar 2001]. Istotny 
jest fakt, Ŝe Ŝaden katalizator metaliczny, jak i tlenkowy, nie był w stanie pokonać 
problemów związanych z zatruciem powierzchni przez tlen znajdujący się w gazach 
wylotowych, bądź powstający podczas rozkładu NO [Biglino i inni 1999]. 

W latach 90. XX w. opracowano metody redukcji NOx, stosując jako reduktor 
metan w obecności tlenu [Li i inni 1992]. Zastosowanie CH4 jako reduktora jest  
w pełni uzasadnione, z powodu jego obojętnego charakteru chemicznego, a takŜe ni-
skiego kosztu. Jako katalizatory stosuje się obecnie układy oparte na bazie zeolitów 
dotowanych jonami metali przejściowych, a w szczególności jonami miedzi i kobaltu. 
Kompletną konwersję NO do N2 uzyskano jednak tylko przy zastosowaniu układu 
CoZSM-5 w 400 ºC [Armor 1995]. W procesach tych przez złoŜe katalizatora zeoli-
tycznego w reaktorze przepuszcza się mieszaninę NO, CH4, O2 oraz gaz nośny (naj-
częściej hel) [Najbar 2001]. 

AKTYWNO ŚĆ KATALITYCZNA UKŁADU COZSM-5 W REAKCJI CH 4-SCR 

Wyjątkowe właściwości katalityczne w reakcji CH4-SCR, a takŜe bardzo duŜa  
aktywność jonów Co2+ w porównaniu do innych metali przejściowych w układzie 
CoZSM-5, sprawiły, Ŝe stał się on obiektem zainteresowania przemysłowego. Jego 
aktywność katalityczna w reakcjach redukcji wiąŜe się ściśle z budową sieci zeolitu 
ZSM-5, a takŜe z lokalnym otoczeniem wymienionych jonów Co(II) i ich koordyna-
cją. Badania układu CoZSM-5 koncentrują się w szczególności na określeniu właści-
wości połączeń jonu Co2+ z róŜnymi cząsteczkami, jak np. NO, czy CO [Szlązak 
2003]. Zeolit ZSM-5 jest to krystaliczny, mikroporowaty, trójwymiarowy glinokrze-
mian zbudowany z tetraedrów TO4, gdzie T ≡ Si lub Al, połączonych ze sobą wyłącz-
nie naroŜami. Jego skład chemiczny moŜna przedstawić następującym wzorem: 

 Nan[(Al nSi96–nO192]∼16H2O (2) 

Występujące w zeolicie kationy sodu kompensują ujemny ładunek sieci wywoła-
ny obecnymi w szkielecie atomami glinu (III). Centra krzemowe i glinowe połączone 
są wspólnymi atomami tlenu. W zeolicie ZSM-5 występuje trójwymiarowy system 
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przecinających się kanałów prostych i sinusoidalnych tworzący eliptyczne, dziesięcio-
członowe pory. Właściwość taka pozwala na sorpcję cząsteczek do róŜnych miejsc 
kryształu, zaś rozmiary porów będące ujściami kanałów decydują o wielkości sorbo-
wanych cząsteczek. W związku z tym do wnętrza zeolitów dostęp mają tylko czą-
steczki o określonych rozmiarach, a to z kolei pozwala na wykorzystywanie zeolitów 
jako sit molekularnych [Chao i inni 1981]. 

ZSM-5 naleŜy do zeolitów wysokokrzemowych (Si/Al. = 10–100) i charakteryzu-
je się wysoką trwałością termiczną i chemiczną (temperatura rozkładu sieci ZSM-5 
przekracza 950 ºC) [Chao i inni 1981]. Przeprowadzone badania wykazały, Ŝe zeolity 
wysokokrzemowe dotowane jonami metali przejściowych wykazują znacznie większą 
aktywność w reakcjach katalitycznych niŜ zeolity niskokrzemowe, ale pozycje jakie 
zajmują jony metali przejściowych nie są dobrze znane [Iwamoto and Hamada 1991]. 
Przyczyną jest małe stęŜenie jonów metalu, zaleŜne od ilości jonów glinu, ich dystry-
bucja w róŜnych miejscach sieci (specjacja), niska symetria komórki elementarnej 
zeolitu i bardzo duŜa jej objętość. 

Pomimo wyjątkowych właściwości katalitycznych w reakcji CH4-SCR układów 
zeolitycznych dotowanych jonami metali przejściowych, w obecności duŜej ilości 
pary wodnej i SO2, znajdujących się w strumieniu gazów wylotowych, mogą one ule-
gać dezaktywacji. Przyczynę spadku aktywności upatruje się w utracie odpowiedniej 
koordynacji jonu metalu do szkieletu zeolitu [Li i inni 1993]. Adsorpcja cząsteczek 
NO, CO, H2O, czy NO2 na centrach aktywnych (jony kobaltu w pozycjach wymien-
nych) powoduje deformację szkieletu zeolitycznego i wpływa na siłę wiązania jonów 
metali przejściowych z atomami tlenu szkieletu. Podczas gdy adsorpcja cząsteczek 
CO czy NO powoduje utworzenie kompleksów, w których jony Co2+ słabo wiąŜą się  
z ligandem, adsorpcja cząsteczek H2O, NO2, NH3 znacząco obniŜa siłę wiązania jonów 
kobaltu z jonami tlenu szkieletu [Sobalik i inni 1998]. Przy duŜej ilości pary wodnej  
w strumieniu gazów istnieje ryzyko, Ŝe jony Co2+ zostaną uwolnione z pola ligandów 
tlenowych szkieletu i utworzą samodzielne kompleksy w sieci (np. Co(H2O)6

2+), co 
moŜe spowodować obniŜenie aktywności katalitycznej układu. Jednocześnie adsorpcja 
cząsteczek NO2, które wiąŜą się mocniej z jonami kobaltu niŜ ligandy NO czy H2O, 
powoduje utworzenie waŜnego dla reakcji CH4-SCR produktu pośredniego. Zapewnia 
on skuteczną redukcję tlenków azotu, nawet przy duŜej ilości pary wodnej w strumie-
niu gazów wylotowych [Sun i inni 1997]. 

MECHANIZM REAKCJI REDUKCJI NO X (CH4-SCR) 

Rozkład tlenku azotu w reakcji CH4-SCR polega na adsorpcji NO na katalizatorze 
zeolitycznym, a następnie jego utlenieniu do NO2. Kolejnym krokiem jest redukcja 
zaadsorbowanego NO2 pod wpływem metanu. Reakcje utleniania i redukcji ogólnie 
moŜna nazwać reakcjami redox. Proces rozkładu NO, przy uŜyciu CoZSM-5 jako 
katalizatora, wymaga dostępu tlenu, podczas gdy katalizatory miedziowe wykazują 
większą aktywność, gdy reakcja prowadzona jest w atmosferze beztlenowej. Jony 
kobaltu charakteryzują się jednak trwałą wartościowością, w przeciwieństwie do jo-
nów miedzi, które łatwo ulegają redukcji, co z kolei wywiera wpływ na ich aktywność 
w reakcjach redox [Li, Armor 1999]. 
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Szczegółowy mechanizm reakcji CH4-SCR nie jest dobrze znany. Na podstawie 
wielu badań kinetycznych zaproponowano model, który najlepiej opisuje redukcję 
NOx przez CH4 w obecności tlenu [Armor 1995; Li, Armor 1999]: 

 Z-Co + NO → Z-Co-NO (3) 

 Z-Co-NO + 1/2O2 → Z-Co-NO2 (4) 

 CH4 + Z-Co-NO2 → CH3* + Z-Co-HNO2  (5) 

 CH3* + Z-Co-NO2 → Z-Co-NO2CH3 (6) 

 Z-Co-NO2CH3 + NO → N2 + CO + H2O + Z-Co-OH  (7) 

 Z-Co-OH + NO → Z-Co-HNO2 (8) 

 2Z-Co-HNO2 → NO + NO2 +H2O+2Z-Co (9) 

 CO +1/2O2 → CO2 (10) 

(Z – zeolit CH3, * – rodnik metylowy) 

Jak widać z przedstawionych równań, reakcja CH4-SCR nie polega na bezpośred-
niej redukcji NO do N2, ani na reakcji pomiędzy CH4 i NO. Po adsorpcji NO na kata-
lizatorze następuje utlenianie NO do NO2 pod wpływem tlenu. W niskich temperatu-
rach (do 650 K w zaleŜności od aktywności katalizatora) tlen utlenia tylko NO, a przy 
wyŜszych następuje utlenienie metanu, co niestety obniŜa selektywność procesu  
redukcji NO [Sun i inni 1997]. Przeprowadzone badania wykazały, Ŝe reakcja (5),  
w której następuje oderwanie wodoru od metanu z utworzeniem rodnika metylowego, 
jest etapem determinującym szybkość reakcji CH4-SCR [Cowan i inni 1995; Luky-
anov i inni 1996]. Dodatkowo analiza mechanizmu reakcji CH4-SCR pozwoliła na 
wyciągnięcie wniosku, Ŝe tworzące się po adsorpcji NO addukty dinitrozylowe od-
grywają istotną rolę w procesie prowadzącym do utworzenia kompleksów jonów ko-
baltu z NO2. Te zaś stanowią waŜny produkt pośredni reakcji, reagujący następnie  
z metanem [Drozdova at all 2002]. 

WPŁYW ZANIECZYSZCZE Ń POWIETRZA Z SILNIKÓW SPALINOWYCH  
NA ZDROWIE LUDZI 

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie związany jest bezpośrednio 
z ilością wdychanych składników szkodliwych, oraz stopniem ich zatrzymania  
w organizmie [Cantrell, Watts 1997]. W tabeli 4 przedstawiono szkodliwość oddzia-
ływania na organizm ludzki niektórych związków. Gazy oraz części stałe emitowane 
przez silniki spalinowe nie wykazują jednorodnej charakterystyki, która określałaby ich 
depozycję oraz retencję w drogach oddechowych. Obecnie przy emisji z silników 
spalinowych duŜą uwagę poświęca się częściom stałym i ich osadzaniu się w dro-
gach oddechowych. Uzyskanie wyników bezpośrednich pomiarów retencji i depo-
zycji fazy stałej emisji spalin pochodzących z silników spalinowych wdychanej przez 



Górnictwo i Środowisko 

 284 

człowieka jest praktycznie niemoŜliwe. Depozycję tą moŜna określać jedynie w przybli-
Ŝeniu na podstawie wpływu części stałych innych substancji na zdrowie ludzi i zwierząt 
[Cantrell, Watts 1997]. 

Tabela 4. Ujemne skutki niektórych związków na organizm człowieka 
Emisja Szkodliwość dla człowieka 

Dwutlenek siarki (SO2) Astma 
Tlenki azotu (NOX) Zaburzenia oddechowe 
Tlenek węgla (CO) Ostre zatrucie mogące zakończyć się śmiercią, bóle i zawroty głowy, zaburzenia wzroku 
Ołów (Pb) Zaburzenia układu nerwowego, dolegliwości wątroby i nerek 
Kadm (Cd) Dolegliwości układu oddechowego, zaburzenia pracy nerek 

Rtęć (Hg) 
Zaburzenia układu nerwowego (pamięć, funkcje sensoryczne i koordynacyjne), zaburzenia 
pracy nerek 

Nikiel (Ni) Choroby układu oddechowego, astma, wady rozwojowe wrodzone, nowotwory (nos, płuca) 
Chrom (Cr) Nowotwory (płuca, układ Ŝołądkowo-jelitowy), stany zapalne skóry 
Arsen (As) Nowotwory (płuca), zaburzenia dermatologiczne (stany zapalne skóry) 
Tal (Tl) Akumulacja w organizmie 
Wanad (V) PodraŜnienia dróg oddechowych, astma, zaburzenia nerwowe, zmiany obrazu krwi 
Beryl (Be) Stany zapalne skóry, wrzody, stany zapalne błon śluzowych 
Związki lotne (metan, benzen, inne 
węglowodory) 

Nowotwory (drogi oddechowe, układ trawienia), mutacje 

Czarne i białe cząstki pyłu, tworzące 
zawiesinę w powietrzu 

Uszkodzenia dróg oddechowych, symulujący wpływ na znajdujące się w otoczeniu cząstki 
zanieczyszczeń i pojawienie się nowotworów 

 

Oddziaływanie pozarakotwórcze 
W przypadkach ekspozycji na intensywne działanie emisji spalin z silników spa-

linowych ludzie naraŜeni są na działanie skoncentrowanej dawki spalin w stosunko-
wo krótkim czasie. Ma to miejsce na przykład w czasie awarii maszyn samojezdnych 
z silnikami spalinowymi. Objawy zgłaszane w takich przypadkach przez górników 
obejmują: podraŜnienie oczu oraz dróg oddechowych, bóle głowy, lekkie bóle głowy, 
nudności, pocenie się rąk oraz wymioty [Cantrell, Watts 1997]. Dotychczas nie po-
twierdzono, by chwilowe naraŜenie ludzi na działanie spalin z silników spalinowych 
powodowało chroniczne problemy zdrowotne. 

Wpływ krótkookresowych (subchronicznych) ekspozycji człowieka na działanie 
emisji spalin z silników spalinowych nie był badany szczegółowo w warunkach gór-
nictwa podziemnego. Przeprowadzone badania górników dołowych wykazały, Ŝe pro-
blemy z oddychaniem występujące u ludzi w czasie pracy w ciągu jednej zmiany 
były stosunkowo niewielkie. Stwierdzono jedynie pewne zmiany w działalności płuc, 
które znikały i powracały do normy po trzech dniach. 

Badania nad długookresową ekspozycją ludzi na działanie spalin z silników spa-
linowych wykazały, Ŝe powodowała ona skutki podobne do obserwowanych w przy-
padku ekspozycji krótkookresowej. Pracownicy stykający się ze spalinami zgłaszali  
w takich przypadkach problemy związane z kaszlem oraz wzmoŜonym wydzielaniem 
flegmy, oraz ograniczenie pewnych parametrów działalności płuc. W większości tych 
badań dysponowano za małą liczbą danych, aby określić jednoznaczne związki pomię-
dzy tymi parametrami [Cantrell, Watts 1997]. 

PoniewaŜ spaliny z silników spalinowych mają naturę złoŜoną, trudno jest ziden-
tyfikować określone składniki powodujące powstawanie określonych schorzeń 
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(czynniki fizjologiczne i toksykologiczne mogą się równieŜ zmieniać w wyniku wza-
jemnych reakcji pomiędzy róŜnymi składowymi takimi jak: dwutlenek azotu (NO2), 
dwutlenek siarki (SO2), aldehydy oraz kwas siarkowy). 

Oddziaływanie rakotwórcze 
Spaliny z silników spalinowych zawierają wiele substancji, z których pewne 

określono jako mutageniczne oraz rakotwórcze. Wykazano, Ŝe ekstrakty fazy cząstecz-
kowej spalin z silników spalinowych okazały się substancjami mutagenicznymi.  
Działanie mutageniczne uwaŜa się za potencjalny czynnik powodujący powstawanie 
chorób nowotworowych. 

Na zwierzętach prowadzono badania nad wpływem emisji spalin z silników spa-
linowych. Udowodniono w wystarczającym stopniu, Ŝe spaliny z silników spalino-
wych, jak równieŜ ekstrakty ich fazy cząsteczkowej, mają działanie rakotwórcze. Na-
tomiast nie ma jednak dowodów, Ŝe spaliny z silników pozbawione części stałych są 
rakotwórcze dla zwierząt. Dane epidemiologiczne wykazują związek pomiędzy ekspo-
zycją na działanie spalin z silników wysokopręŜnych, a zachorowalnością na raka płuc. 
JednakŜe, niedostateczna liczba danych powoduje, Ŝe jak dotąd rakotwórczości spalin 
z silników wysokopręŜnych nie moŜna uznać w pełni za potwierdzoną [Cantrell, 
Watts 1997]. 

Zmiany stęŜenia gazów spalinowych w wyrobiskach górniczych 
W celu określenia stanu zanieczyszczenia powietrza w drąŜonych wyrobiskach 

wykonano pomiary. Na ich podstawie moŜliwe było równieŜ określenie stopnia nara-
Ŝenia pracowników na działanie składników spalin w zanieczyszczonej atmosferze 
kopalnianej spowodowanej pracą maszyn z silnikami spalinowymi. Pomiary zostały 
wykonane przy pracy maszyny poruszającej się wahadłowo, która odstawiała urobek. 
W pomiarach wykorzystano analizatory gazów typu TMX (CO, NO2). Metodyka  
pomiarów polegała na umieszczeniu jednego analizatora gazów w kabinie operatora 
maszyny samojezdnej, natomiast drugi analizator był umieszczany w wyrobisku poza 
strefą przodkową [Szlązak, Borowski 2002]. 

Wyrobiska były przewietrzane przy pomocy tłoczącej wentylacji lutniowej. W in-
stalacji lutniowej stosowano wentylatory typoszeregu WLE-600 jako pojedyncze. 
Stosowane były lutniociągi elastyczne o średnicy φ = 600 mm. PoniŜej zostaną przed-
stawione dwa przypadki zmian stęŜeń gazów spalinowych w wyrobisku: 642/15  
i 642/19. W obu przypadkach maszyna pracowała przy odstawie urobku w wyrobisku 
długości 70 m. Całkowita długość odstawy urobku do szybiku zsypnego wynosiła 
600 m. Odstęp czasu pomiędzy kolejnymi wjazdami do wyrobiska wynosił 700 s. 
Strumień powietrza na wylocie z wyrobiska wynosił 500 m3/min, natomiast w przod-
ku wyrobiska ślepego 200 m3/min. 

Na rysunku 1 przedstawiono zmiany stęŜenia gazów w wyrobisku 642/15 i dla ope-
ratora maszyny TORO-400. Dla analizatora zainstalowanego w wyrobisku zmiany CO 
utrzymują się na ustabilizowanym poziomie, natomiast dla NO2 następują wahania stę-
Ŝenia związane z kolejnymi wjazdami ładowarki do wyrobiska. Istotne zmiany stęŜenia 
gazów występują dla operatora ładowarki w momencie, kiedy maszyna wjeŜdŜa do wy-
robiska, gdyŜ wtedy następuje wzrost stęŜenia CO oraz rejestrowane są piki stęŜeń NO2. 
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Rys. 1. Zmiany stęŜenia gazów dla ładowarki TORO-400 w chodniku 642/15 

Na rysunku 2 zamieszczono zmiany stęŜenia gazów w wyrobisku 642/19 oraz dla 
operatora maszyny samojezdnej. W analizowanym przypadku obserwuje się wzrost 
stęŜenia CO i NO2. Dla operatora maszyny samojezdnej obserwuje się piki stęŜeń 
gazów w momencie wjazdu maszyny do wyrobiska. 
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Rys. 2. Zmiany stęŜenia gazów dla ładowarki TORO-400 w chodniku 642/19 
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Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono zakres zmian stęŜeń gazów na stanowisku ope-
ratora maszyny TORO-400 oraz w wyrobiskach. Analizując zmiany stęŜenia gazów 
naleŜy stwierdzić, Ŝe dla operatora ładowarki stęŜenia CO są trzykrotnie mniejsze niŜ 
rejestrowane w wyrobisku. Choć średnie stęŜenie CO, na które jest naraŜony operator, 
jest mniejsze niŜ w wyrobisku, to jest on jednak naraŜony na chwilowe wyŜsze stęŜe-
nia CO w momencie wjazdu do wyrobiska. RównieŜ w przypadku stęŜenia NO2 ope-
rator jest naraŜony na chwilowe stęŜenia gazu. 
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Rys. 3. Zakres stęŜeń gazów dla operatora maszyny TORO-400 i w wyrobisku 642/15:  

a) tlenek węgla, b) ditlenek azotu 
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Rys. 4. Zakres stęŜeń gazów dla operatora maszyny TORO-400 i w wyrobisku 642/19:  

a) tlenek węgla, b) ditlenek azotu 

PODSUMOWANIE 

Maszyna z napędem spalinowym daje duŜe moŜliwości ruchowe i produkcyjne. 
Jednak spaliny maszyn samojezdnych są przyczyną zanieczyszczenia powietrza  
kopalnianego. Jednak całkowite wyeliminowanie szkodliwych składników z atmosfe-
ry wyrobiska nie jest moŜliwe. 
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Dotychczasowe wyniki badań epidemiologicznych, nie potwierdzają jednoznacz-
nie naraŜenia zawodowego na spaliny silników spalinowych i jego wpływu na zwięk-
szone ryzyko wystąpienia nowotworów płuc. Dotychczasowe dowody działania 
składników spalin u ludzi są ograniczone i nie istnieją wystarczające dowody rako-
twórczego działania składników spalin silników Diesla. 

W celu ograniczenia naraŜenia pracowników na szkodliwe oddziaływanie skład-
ników spalin naleŜy stosować środki zapobiegawcze: 
• właściwe warunki przewietrzania przy pracy maszyn z silnikami Diesla, 
• stosowanie układów oczyszczania spalin w maszynach z silnikami Diesla, 
• odpowiedni system organizacji pracy, 
• środki indywidualnej ochrony pracowników zatrudnionych przy pracy maszyn  

z silnikami Diesla. 

Sposobem obniŜenia emisji NOx do atmosfery kopalnianej jest metoda selektyw-
nej katalitycznej redukcji, która z powodzeniem stosowana jest w Japonii, USA  
i Niemczech w przemysłowych instalacjach oczyszczania gazów. 

Prowadzi się równieŜ badania w celu uzyskania najlepszych katalizatorów pozwa-
lających skutecznie usuwać NOx. Najbardziej obiecujące są układy zeolityczne doto-
wane jonami metali przejściowych, a szczególnie jonami kobaltu. Powodują one  
całkowitą konwersję NO do N2 i H2O, ale niestety pod wpływem duŜej ilości pary 
wodnej i SO2 w gazach odlotowych zmniejsza się ich aktywność. W celu poprawienia 
właściwości katalitycznych prowadzi się badania nad strukturą elektronową jonów 
metali przejściowych w sieci ZSM-5, a takŜe rodzaje połączeń jakie tworzą one  
z zadsorbowanymi molekułami (np. NO, CO, NO2 i H2O). Metoda ta jest skutecznie 
stosowana w instalacjach stacjonarnych jest trudna w implementacji w samochodach, 
jak równieŜ w maszynach górniczych. 

Z analizy wyników pomiarów stęŜeń gazów w wyrobiskach górniczych wynika, 
Ŝe operator maszyny samojezdnej jest naraŜony na 3-krotnie mniejsze stęŜenia gazów. 
Na wyŜsze stęŜenia gazów operator maszyny samojezdnej jest naraŜony w momencie 
wjazdu maszyny do wyrobiska ślepego. 

Przy odpowiednich warunkach przewietrzania moŜliwe jest zachowanie dopusz-
czalnych stęŜeń podanych w aktualnych normach, co pozwala na zabezpieczenie  
właściwych warunków pracy ludzi zatrudnionych w trakcie drąŜenia wyrobiska przy 
pracujących w nich maszynach z silnikami spalinowymi. 

Referat zrealizowano w ramach prac statutowych AGH nr 11.11.100.950 
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Wydzielanie metanu do wyrobisk chodnikowych drąŜonych kombajnem 
w pokładach węgla kamiennego 

Streszczenie 
W artykule scharakteryzowano źródła wydzielania metanu do wyrobiska chodnikowego. Podano  

zaleŜności, w oparciu o które moŜna obliczyć strumień wydzielanego metanu z urobionego węgla,  
powierzchni ociosów węglowych wyrobiska oraz czoła przodka. Przedstawiono wyniki pomiarów wy-
dzielania metanu do 13 wyrobisk drąŜonych w silnie metanowych kopalniach. Na podstawie tych wyni-
ków wyznaczono współczynnik charakteryzujący szybkość oddawania metanu przez węgiel z ociosu oraz 
współczynnik charakteryzujący własności układu fazowego węgiel – metan. Wielkość tych współczynni-
ków uzaleŜniono od średniej metanonośności pokładu stwierdzonej podczas drąŜenia wyrobiska. Okre-
ślono równieŜ procentowy udział strefy przodkowej obejmującej długość 50 m od przodka wyrobiska  
w całkowitym strumieniu objętościowym metanu. Z tych badań wynika, Ŝe na tę strefę przypada około 
65% całkowitego wydzielania metanu do wyrobiska. Wielkość tego wydzielania uzaleŜniona jest od 
całkowitej długości wyrobiska. 

Methane emission to headings drilled by a continuous miner in coal seams 

Abstract 
The paper presents the sources of methane emission to a heading. 
The dependences, on whose basis a stream of methane emitted from mined coal, walls of a heading 

and the face can be calculated, are presented. The measurement results of methane emission to 13 head-
ings with a great methane hazard are presented. On the basis of those results a co-efficient characterising 
velocity of methane degassing by coal from walls of a heading and a co-efficient characterising the prop-
erties of a phase system – coal – methane are determined. 

The value of those co-efficients is dependent on average methane bearing capacity of a seam. 
The percentage participation of face zone 50 m long from the heading face in total volumetric meth-

ane stream is also determined. 
These measurements show that about 65% of total methane emission to a heading takes place in this 

zone. The value of the emission is dependent on total length of a heading. 

WSTĘP 

Po otwarciu złoŜa robotami górniczymi występuje gradient ciśnienia, w związku  
z czym rozpoczyna się ruch masy gazu skierowany do wyrobiska, gdzie ciśnienie jest 
mniejsze od ciśnienia gazu zawartego w górotworze. Przenoszenie zmian ciśnienia  
w głąb górotworu jest procesem nieustalonym i przestrzennym. Charakter wydzielania 
się metanu do wyrobisk kopalnianych jest skomplikowany, zaleŜy bowiem od wielu 
czynników tak natury geologicznej jak i górniczej. Dotychczasowe obserwacje wyka-
zują, Ŝe wyróŜnić moŜna dwie zasadnicze formy wydzielania się metanu do wyrobisk 
górniczych: 
• Wypływ filtracyjny metanu pod wpływem gradientu ciśnienia wywołanego eks-

ploatacją górniczą. Proces ten moŜna opisać liniowym równaniem filtracji, przed-
stawionym w pracach [2, 7, 8]. Niewielkie w stosunku do ciśnienia panującego  
w górotworze wahania ciśnienia w wyrobisku nie mogą mieć dostrzegalnego 
wpływu na ten proces. 
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• Wypływ metanu ze szczelin i spękań w pokładzie powstałych w strefie przyocio-
sowej na skutek eksploatacji górniczej. Nadciśnienie w szczelinach w stosunku do 
ciśnienia w wyrobisku jest niewielkie, zatem natęŜenie wypływu zaleŜy od zmian 
ciśnienia w wyrobisku. 

W skałach płonnych towarzyszących pokładom węgla metan występuje wyłącz-
nie w postaci wolnej, w ilości zaleŜnej od porowatości skał oraz ciśnień złoŜowych. 
Jego obecność jest wynikiem filtracji z pokładów węglowych. Podobnie jak z calizny 
węglowej metan ten wydziela się do wyrobiska poprzez wypływ filtracyjny z ociosu 
oraz wypływa ze szczelin. Ponadto, przez szczeliny i spękania w otaczającym wyrobi-
sko górotworze przepływa metan z sąsiednich częściowo odpręŜonych pokładów wę-
glowych. Zmiany ciśnienia powietrza w wyrobisku mają wpływ jedynie na wypływ  
ze szczelin. W wyrobiskach chodnikowych część wydzielonego metanu pochodzi  
z urobku. Rozdrabnianie węgla powoduje wydzielanie się nie tylko metanu wolnego, 
ale równieŜ metanu zaadsorbowanego. Wahania ciśnienia powietrza w wyrobisku nie 
mają dostrzegalnego wpływu na ilość metanu wydzielającego się z urobku. 

ŹRÓDŁA WYDZIELANIA METANU DO WYROBISK CHODNIKOWYCH 

W wyrobiskach przewietrzanych wentylacją odrębną występuje największe  
zagroŜenie powstania mieszaniny wybuchowej metanu i powietrza. Wynika to z faktu 
wykonywania tych wyrobisk często w nierozpoznanych częściach złóŜ, z mniejszych 
ilości dostarczanego powietrza w porównaniu do wentylacji opływowej oraz z więk-
szej zawodności urządzeń wentylacji odrębnej. Dlatego najwaŜniejszym zadaniem 
wentylacji lutniowej stosowanej do przewietrzania wyrobisk chodnikowych drąŜo-
nych w warunkach zagroŜenia metanowego jest dostarczenie do przodka takich ilości 
powietrza, aby nie występowało przekroczenie dopuszczalnego stęŜenia metanu na 
całej długości wyrobiska. 

Do wyrobisk górniczych metan wydziela się z odkrytych płaszczyzn pokładów  
i skał otaczających, urobionego węgla oraz przestrzeni wybranych. Całkowity stru-
mień objętościowy metanu wydzielającego się do wyrobiska chodnikowego Qc jest 
sumą strumieni tego gazu pochodzących z urobionego węgla Qu, z powierzchni ocio-
sów węglowych Qt oraz z odsłoniętej powierzchni przodka Qp. 

 ptuc QQQQ ++=
 (1) 

gdzie Qc, Qu, Qt, Qp – podane strumienie objętościowe metanu, m3/min. 

Wydzielanie metanu z urobionego węgla 
Zawartość metanu w jednym Mg urobionego węgla zmienia się w czasie według 

zaleŜności [3, 4, 5, 9]: 

 ( )ri
i Wqd

dt

dq −⋅−=  (2) 

gdzie: 
qi  – ilość metanu pozostająca w jednym Mg urobionego węgla po okresie czasu  

t (metanonośność chwilowa węgla), m3CH4/Mgcsw, 
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Wr – metanonośność resztkowa węgla, m3CH4/Mgcsw, 
d  – stała zaleŜna od własności układu fazowego węgiel – metan (wielkości po-

wierzchni rozwiniętej, temperatury i ciśnienia gazu zasorbowanego), 1/min, 
t  – czas liczony od chwili rozpoczęcia wydzielania się metanu z urobionego 

węgla, min. 

Przyjmując warunek początkowy w postaci: dla t = 0, qi = Wc otrzymano rozwią-
zanie powyŜszego równania: 

 ( ) td
rcri eWWWq ⋅−−+=  (3) 

gdzie Wc – metanonośność całkowita (istotna) węgla, m3CH4/Mgcsw. 

Ilość metanu qj, która wydzieliła się z jednego Mg urobionego węgla przez okres 
czasu ∆t wynosi więc: 
 icj qWq −=  (4) 

Po podstawieniu zaleŜności (3) do równania (4) otrzymuje się: 

 ( )( )td
rcj eWWq ⋅−−−= 1  (5) 

Zakładając ciągłą pracę kombajnu oraz przyjmując, Ŝe odstawa urobku przeno-
śnikiem odbywa się równieŜ w sposób ciągły czas t moŜna przedstawić następująco: 

 
t

x

vt

=
 (6) 

gdzie: 
v

t
 – prędkość odstawy urobku, m/min, 

x – współrzędne mierzone od końca lutniociągu wzdłuŜ osi wyrobiska, m. 

Uwzględniając powyŜszą zaleŜność w równaniu (5) otrzymuje się: 

 ( )



















−−−= x

v

d
WWq

t
rcj exp1  (7) 

Strumień objętościowy metanu wydzielającego się z urobionego węgla w dowol-
nym przekroju x wyznacza się więc wg wzoru: 

 ( ) ( )



















−−−= x

v

d
WWAxQ

t
rcu exp1  (8) 

gdzie A – natęŜenie wydobycia (wydajność kombajnu), Mg/min. 

Czas t określany zaleŜnością (6) liczony jest od początku pracy kombajnu, dlate-
go wzór (8) jest słuszny dla x ≤ vt t. 

Wydzielanie metanu z ociosów węglowych wyrobiska chodnikowego 

Intensywność wydzielania się metanu z odsłoniętej powierzchni calizny węglowej 
moŜe być określona równaniem [7, 9, 10]: 
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( ) bt

ot eqtq −=
1  (9) 

lub 

 
( )

t

q
gtq o

t =
2

 (10) 

gdzie: 
qo – intensywność wydzielania metanu z odsłoniętej powierzchni calizny węglo-

wej w chwili odsłonięcia, m3/(m2·min), 
b  – współczynnik charakteryzujący szybkość oddawania metanu przez węgiel  

z ociosu, 1/min, 
g  – współczynnik wymiarowy, min–0,5, 
t  – czas odsłonięcia calizny węglowej, min. 

Do dalszych rozwaŜań zostanie wykorzystana zaleŜność (9). Przy załoŜeniu,  
Ŝe wyrobisko drąŜone jest kombajnem ze stałą prędkością czas t we wzorze (9) moŜna 
przedstawić następująco: 

 dv

x
t =

 (11) 

gdzie vd – prędkość drąŜenia wyrobiska, m/min. 

Uwzględniając wzór (11) w równaniu (9) wyznacza się strumień objętościowy 
metanu z ociosów w dowolnym przekroju x: 

 ( ) ∫ 







−=

x

d
ot dxx

v

b
mqxQ

0

exp2  (12) 

gdzie m – grubość odsłoniętego pokładu węgla w ociosie wyrobiska, m. 

Po obliczeniu całki (12), otrzymuje się wzór w postaci: 

 

( ) 















−−= x

v

b

b

vmq
xQ

d

do
t exp1

2

 (13) 

Wydzielanie metanu z powierzchni przodka wyrobiska chodnikowego 

Strumień objętościowy metanu wydzielającego się z odsłoniętej powierzchni 
przodka wyrobiska Qp moŜna obliczyć wg wzoru: 

 1bmqQ pp ⋅⋅=
 (14) 

gdzie b1 – szerokość wyrobiska chodnikowego, m. 

Strumień objętościowy metanu wydzielający się z powierzchni przodka jest rela-
tywnie niewielki. 
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Pomiary wydzielania metanu do wyrobisk chodnikowych 

W celu określenia zmian wydzielania metanu do wyrobisk ślepych dokonano  
pomiarów stęŜenia w wybranych przekrojach wyrobisk oraz prędkości przepływającego 
powietrza. Wyznaczono średnie stęŜenie metanu dla wybranego przekroju wyrobiska  
i na tej podstawie określono strumień objętościowy wydzielającego się metanu do wy-
robiska w zaleŜności od długości wyrobiska. Wyrobiska zlokalizowane były w róŜnych 
pokładach w silnie metanowych kopalniach. Charakterystykę wyrobisk, w których pro-
wadzono pomiary oraz zakres ilości wydzielanego metanu do wyrobiska zamieszczono 
w tablicy 1. W tablicy dla kaŜdego wyrobiska podano zakres od–do postępu drąŜenia, 
długości wyrobiska oraz strumienia objętościowego metanu. Dla kaŜdego wyrobiska 
podano równieŜ średnią metanonośność określaną na wybiegu wyrobiska. 

Tablica 1. Charakterystyka wyrobisk w których wykonywano pomiary wydzielania metanu 

Postęp drąŜenia Długość wyrobiska 
Strumień objętościowy 

metanu 
Średnia meta-
nonośność 

od–do od–do od–do 
Kopalnia 

Nazwa 
wyrobiska Pokład 

m3/Mg csw m/db m m3/min 
A  N-7 327/3 4,64 3,2 7,2 40 780 0,29 0,53 
A Upadowa 328/1 5,28 2,5 10,0 20 1000 0,00 0,52 
A N-5 328/1 4,76 3,0 10,0 50 1740 0,04 0,69 
A A-3 340 3,62 1,6 2,6 15 205 0,24 0,48 
A B-4 348 4,20 2,8 10,4 30 880 0,29 0,97 
A B-4a 348 5,30 1,8 5,6 40 440 0,00 0,59 
B B-7 362/3 4,18 5,5 7,2 100 660 0,77 1,28 
B N-14 362/3 4,68 2,4 6,0 30 670 0,36 1,54 
B N-13 363 8,94 1,8 3,3 10 155 1,20 1,80 
B B-5 403/1 7,65 1,8 7,7 10 945 0,96 2,59 
B N-8 401/1 7,28 2,5 10,2 20 730 0,92 2,28 
B N-2 403/1 8,03 5,1 9,1 50 320 1,84 2,00 
C Z-2 510/1 2,80 3,9 6,0 49 418 0,28 0,45 

W tablicy 2 przedstawiono strumień objętościowy metanu otrzymany z pomiarów 
oraz obliczony zaleŜnością (13). 

Tablica 2. Zestawienie wyników pomiarów i obliczeń wydzielania metanu w wyrobiskach, w których 
wykonywano pomiary 

Wydzielanie metanu Wydzielanie metanu 
Wyrobisko 

Długość 
wyrobiska pomiary obliczenia 

Wyrobisko 
Długość 
wyrobiska pomiary obliczenia 

– m m3/min m3/min – m m3/min m3/min 
15 0,48 0,22 100 0,79 0,66 
40 0,48 0,47 150 0,79 0,82 
70 0,48 0,64 230 0,79 0,97 
110 0,72 0,77 260 1,06 1,00 
180 0,88 0,85 300 1,06 1,04 
235 0,88 0,87 380 1,06 1,08 
290 0,88 0,87 450 1,01 1,09 
365 0,88 0,87 530 1,01 1,10 
435 0,88 0,88 590 0,99 1,11 
505 0,88 0,88 630 1,28 1,11 
570 0,88 0,88 

B-7 

660 1,28 1,11 
640 0,88 0,88 40 0,36 0,43 
710 0,88 0,88 100 0,66 0,86 

N-7 

780 0,88 0,88 130 0,96 1,01 
Upadowa 20 0,48 0,28 

 
 

N-14 
 140 1,15 1,05 
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30 0,48 0,39 190 1,15 1,21 
55 0,48 0,57 250 1,54 1,33 
75 0,48 0,66 290 1,54 1,38 
100 0,80 0,74 355 1,50 1,44 
140 0,80 0,80 420 1,47 1,47 
205 0,80 0,83 470 1,47 1,49 
235 0,80 0,84 540 1,44 1,50 
260 0,80 0,84 600 1,44 1,51 
330 0,80 0,85 670 1,41 1,51 
410 0,88 0,85 

 
 
 
 
 

N-14 

10 1,20 1,16 
480 0,88 0,85 35 1,50 1,63 
555 0,88 0,85 65 1,50 1,71 
635 0,88 0,85 100 1,80 1,72 
725 0,88 0,85 120 1,80 1,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
Upadowa 

805 0,88 0,85 130 1,80 1,72 
50 0,48 0,59 140 1,80 1,72 
70 0,48 0,71 

N-13 

155 1,80 1,72 
135 0,88 0,88 35 0,96 1,36 
215 0,88 0,93 80 2,25 2,07 
305 0,88 0,95 140 2,25 2,37 
400 0,88 0,95 245 2,25 2,46 
500 0,88 0,95 360 2,25 2,47 
605 0,88 0,95 450 2,59 2,47 
710 0,88 0,95 510 2,59 2,47 
800 1,12 0,95 600 2,59 2,47 
875 1,12 0,95 700 2,22 2,47 

N-5 

970 1,12 0,95 710 2,22 2,47 
15 0,29 0,22 740 2,88 2,47 
25 0,29 0,30 830 2,88 2,47 
35 0,29 0,35 880 2,80 2,47 
55 0,43 0,41 

B-5 

945 2,80 2,47 
75 0,43 0,43 20 0,92 0,76 
100 0,43 0,45 70 1,38 1,67 
125 0,43 0,45 145 1,95 2,04 
140 0,43 0,45 230 1,95 2,11 
150 0,48 0,45 330 1,95 2,13 

A-3 

205 0,48 0,45 460 2,28 2,13 
15 0,48 0,22 550 2,28 2,13 
25 0,48 0,34 650 2,24 2,13 
40 0,48 0,47 

N-8 

730 2,24 2,13 
80 0,72 0,68 50 1,84 1,86 
135 0,72 0,79 80 2,25 2,35 
240 0,72 0,84 160 2,50 2,48 
285 0,88 0,84 170 2,50 2,49 
330 0,88 0,84 190 2,50 2,50 

B-4a 

380 0,88 0,84 230 2,50 2,51 
30 0,29 0,18 270 2,50 2,51 
60 0,40 0,36 

N-2 

320 2,50 2,51 
120 0,60 0,57 49 0,28 0,23 
190 0,75 0,71 107 0,37 0,36 
255 0,75 0,80 150 0,37 0,41 
350 0,75 0,88 172 0,37 0,42 
440 0,97 0,92 212 0,45 0,44 
520 0,97 0,94 287 0,45 0,45 
570 0,97 0,95 352 0,45 0,46 
620 0,97 0,96 413 0,45 0,46 
670 0,97 0,96 

Z-2 

418 0,51 0,46 
720 0,97 0,96     
770 0,97 0,96 

B-4 

880 0,97 0,97 
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W celu wykorzystania zaleŜności (13) do określenia strumienia wypływającego 
metanu niezbędna jest znajomość współczynników b i qo, które uzaleŜnione są od me-
tanonośności. Współczynniki te zostały wyznaczone w oparciu o dane pomiarowe 
zestawione w tablicy 2. Do wyznaczenia współczynników b i qo wykorzystano metodę 
najmniejszych kwadratów. 

Ocenę dopasowania zaleŜności (13) do wyników pomiarów wykonano na pod-
stawie proporcji wyjaśnionej wariancji. Stosunek regresyjnej sumy kwadratów do 
całkowitej sumy kwadratów (RSK/CSK) wyjaśnia proporcję wariancji zmiennej zaleŜ-
nej (y), która jest tłumaczona przez równanie (13). Stosunek ten jest równowaŜny R2, 
który jest nazywany współczynnikiem determinacji (0≤ R2≤ 1). Im wartość R2 bliŜsza 
jest jedności, tym lepiej oszacowane są współczynniki równania. 

Na rysunkach 1a–1c przedstawiono wybrane wyniki zmian strumienia objęto-
ściowego metanu w zaleŜności od długości wyrobiska, otrzymane z pomiarów oraz 
obliczeń zaleŜnością (13). 

Natomiast na rysunku 2 zamieszczono zestawienie wielkości strumienia objęto-
ściowego metanu wydzielającego się do wyrobiska w funkcji długości wyrobiska  
i metanonośności. 

W tablicy 3 zamieszczono wyniki obliczeń współczynników b i qo dla poszcze-
gólnych wyrobisk oraz wyniki dokładności ich oszacowania i udział wielkości stru-
mienia objętości wydzielanego metanu z długości wyrobiska. 
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Rys. 1a. Zmiana strumienia objętościowego wydzielającego się metanu w wyrobisku upadowej  
i aproksymacja zaleŜnością (13) 
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Rys. 1b. Zmiana strumienia objętościowego wydzielającego się metanu w wyrobisku B-4  
i aproksymacja zaleŜnością (13) 
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Rys. 1c. Zmiana strumienia objętościowego wydzielającego się metanu w wyrobisku N-14  
i aproksymacja zaleŜnością (13) 
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Rys. 2. Zestawienie wyników wydzielania metanu od długości wyrobiska  

i metnonośności dla badanych wyrobisk 

Tablica 3. Wyniki obliczeń współczynników b i qo oraz dokładność ich określenia 
Udział % wydziela-

nia metanu  
z długości wyrobiska 

Współczynnik charaktery-
zujący szybkość odda-
wania metanu przez 
węgiel z ociosu, b 

Intensywność wydziela-
nia metanu z odsłoniętej 

powierzchni, qo 
50 m  100 m 

Lp. 
Nazwa 

wyrobiska 

1/min m3/(m2�min) 

Udział 
wyjaśnionej 
wariancji 

 % 

Współczynnik, 
determinacji 

 R2 
% % 

1 N-7 0,0000417 0,00415 73,24 0,8558 65 90 
2 Upadowa  0,0000347 0,00428 73,93 0,8598 63 86 
3 N-5 0,0000582 0,00440 62,53 0,7907 62 84 
4 A-3 0,0000660 0,00498 77,57 0,8807 87 98 
5 B-4 0,0000410 0,00166 91,84 0,9583 34 53 
6 B-4a 0,0000301 0,00432 54,57 0,7387 64 87 
7 B-7 0,0000402 0,00247 52,42 0,7240 38 60 
8 N-14 0,0000262 0,00317 90,95 0,9537 66 85 
9 N-13 0,000189 0,01782 67,77 0,8232 92 99 
10 B-5 0,000109 0,01403 67,26 0,8201 65 90 
11 N-8 0,000127 0,01161 85,98 0,9272 96 99 
12 N-2 0,000119 0,00169 99,47 0,9973 75 96 
13 Z-2 0,000052 0,00165 76,96 0,8773 52 75 

Analizując zamieszczone wyniki w ostatniej kolumnie tablicy 3, moŜna stwier-
dzić, Ŝe strefa przodkowa wyrobiska, obejmująca długość około 50 m od czoła przod-
ka charakteryzuje się największą intensywnością wydzielania metanu. Na wykresie 
ramkowym przedstawionym na rysunku 3 zamieszczono procentowy udział wydziela-
nia metanu z długości 50 i 100 m wyrobiska. Z wykresu wynika, Ŝe na długości 50 m 
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wydziela się około 65% całkowitego strumienia objętościowego metanu wydzielają-
cego się w wyrobisku. Natomiast na długości 100 m wyrobiska wydziela się około 
90% całkowitego strumienia metanu. 

 Mediana  25%-75%  Min.-Maks. 
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30

40

50

60

70

80

90

100
P

rz
yp

ad
ki

, %

 
Rys. 3. Procentowy udział wydzielania metanu z długości 50 i 100 m badanych wyrobisk 

Udział strefy przodkowej w całkowitym wydzielaniu metanu uzaleŜniony jest od 
długości wyrobiska. Im wyrobisko jest dłuŜsze, tym udział metanu wydzielającego się 
w strefie przodkowej jest mniejszy. Wniosek ten potwierdzają badania [1]. 

W trakcie drąŜenia wyrobiska ślepego naleŜy zapewnić odpowiednią intensyw-
ność przewietrzania w strefie przodkowej. W przypadku wentylacji kombinowanej 
przy niewłaściwym doborze urządzeń odpylających występują trudności w zapewnie-
niu dopuszczalnych stęŜeń metanu w strefie przodkowej. Ma to znaczenie dla bezpie-
czeństwa i ciągłości drąŜenia wyrobisk chodnikowych. 

Na rysunku 4 przedstawiono zaleŜność intensywności wydzielania metanu qo  
z odsłoniętej powierzchni od średniej metanonośności pokładu węgla. ZaleŜność mię-
dzy intensywnością qo a metanonośnością jest opisana równaniem w postaci: 

 )407,0exp(0006,0 co Wq ⋅⋅=  (15) 

Natomiast na rysunku 5 przedstawiono zaleŜność współczynnika b charakteryzu-
jącego szybkość oddawania metanu przez węgiel od średniej metanonośności pokładu. 
ZaleŜność współczynnika b od metanonośności opisano równaniem: 

 )2552,0exp(104655,1 5
cWb ⋅⋅⋅= −

 (16) 

 



POLSKI KONGRES GÓRNICZY   Sesja 6: Wentylacja i Klimatyzacja Kopalń 

 301 

2 3 4 5 6 7 8 9 10

W, m 3/Mg csw

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

0,018

0,020

q o
, m

3 /m
in

 m
2

 
Rys. 4. ZaleŜność pomiędzy intensywnością wydzielania metanu z odsłoniętej calizny węglowej  

qo a metanonośnością pokładu 
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Rys. 5. ZaleŜność pomiędzy współczynnikiem b charakteryzującym szybkość oddawania metanu  

przez węgiel z ociosu a metanonośnością pokładu 
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WNIOSKI 

W wyrobiskach przewietrzanych wentylacją odrębną występuje duŜe zagroŜenie 
wynikające z wykonywania wyrobisk w nierozpoznanych częściach złóŜ i mniejszych 
strumieni objętościowych powietrza w porównaniu do wentylacji opływowej. 

Całkowity strumień metanu wydzielający się do wyrobiska chodnikowego jest 
sumą strumieni tego metanu pochodzących z urobionego węgla, z powierzchni ocio-
sów węglowych oraz z odsłoniętej powierzchni przodka chodnika. 

W celu określenia charakteru wydzielania metanu do wyrobisk ślepych dokonano 
pomiarów stęŜenia w wybranych przekrojach wyrobisk oraz prędkości przepływające-
go powietrza. Wyznaczono średnie stęŜenie metanu dla wybranego przekroju wyrobi-
ska i na tej podstawie określono strumień objętościowy wydzielającego się metanu  
do wyrobiska w funkcji długości wyrobiska. Wyrobiska zlokalizowane były w róŜ-
nych pokładach w silnie metanowych kopalniach. 

W oparciu o wykonane pomiary wyznaczono: współczynnik charakteryzujący 
szybkość oddawania metanu przez węgiel z ociosu b i intensywność wydzielania me-
tanu qo z odsłoniętej powierzchni. 

Z przedstawionych obliczeń wynika, Ŝe strefa przodkowa wyrobiska, obejmująca 
długość około 50 m od czoła przodka charakteryzuje się największą intensywnością 
wydzielania metanu. W tej strefie wydziela około się 65% całkowitego strumienia 
objętościowego metanu wydzielającego się w wyrobisku. Natomiast na długości 
100 m wyrobiska wydziela około się 90% całkowitego strumienia metanu. Udział 
strefy przodkowej w całkowitym wydzielaniu metanu uzaleŜniony jest od długości 
wyrobiska. Im wyrobisko jest dłuŜsze, tym udział metanu wydzielającego się w strefie 
przodkowej jest mniejszy. 

Artykuł został zrealizowany w ramach prac statutowych AGH nr 11.11.100.950. 

Literatura 
1. Krause E., Łukowicz K.: Kryteria bezpiecznego drąŜenia wyrobisk korytarzowych w polach meta-

nowych przy uŜyciu kombajnów z zastosowaniem wentylacji lutniowej kombinowanej z ssącym lut-
niociągiem pomocniczym wyposaŜonym w odpylacz. Główny Instytut Górnictwa Seria Instrukcje 
Nr 10, Katowice 1999. 

2. Kozłowski B., Grębski Z.: Odmetanowanie górotworu w kopalniach. Wyd. „Śląsk”. 1982. 
3. Pawiński J., Roszkowski J.: Wydzielanie się metanu do wyrobisk chodnikowych drąŜonych w węglu 

przy zastosowaniu kombajnów. Archiwum Górnictwa, tom 30, z. 2, Kraków 1985. 
4. Pawiński J., Roszkowski J.: Rozkład stęŜenia metanu w chodnikach węglowych urabianych kombajnami 

w zaleŜności od postępu i prędkości odstawy urobku. ZN AGH – Górnictwo, z. 126, Kraków 1986. 
5. Pawiński J., Roszkowski J., Szlązak N.: Zmiany koncentracji metanu w wyrobiskach korytarzowych. 

Archiwum Górnictwa, t. 42, z. 3, 1995. 
6. Pawiński J.: Przepływy z wymianą masy i pędu w niektórych zagadnieniach przewietrzania kopalń. 

Zeszyty Naukowe AGH, Górnictwo z. 34, Kraków 1971. 
7. Roszkowski J., Szlązak N.: Wybrane problemy odmetanowania kopalń węgla kamiennego. Uczel-

niane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 1999. 
8. Roszkowski J., Szlązak N., Szlązak J.: ZagroŜenie metanowe w kopalniach węgla i jego zwalczanie. 

Materiały konferencyjne 1 Szkoła Aerologii Górniczej, Zakopane 1999. 
9. Szlązak N., Tor A.: Distribution of methane in mining galleries excavated with continuous miners 

with regard to air leakages. Archives of Mining Science, vol. 42, isue 4, Cracow 1997. 
10. Uszakow K.Z.: Gazowaja dinamika szacht. Izdatielstwo „Niedra”, Moskwa 1984. 

Recenzent: dr hab. inŜ. Marian Kolarczyk, prof. Politechniki Śląskiej 



POLSKI KONGRES GÓRNICZY   Sesja 6: Wentylacja i Klimatyzacja Kopalń 

 303 

 
Stanisław Wasilewski 
Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, Katowice 

Rozwój systemów gazometrii automatycznej w polskim górnictwie 

Streszczenie 
W referacie krótko przedstawiono historię gazometrii automatycznej w polskim górnictwie węgla 

kamiennego. Zwrócono uwagę, Ŝe zmiany warunków górniczo-geologicznych i systemów eksploatacji 
generują nowe kategorie zagroŜeń, jak: wyrzuty metanu i skał oraz temperaturowo-klimatyczne. Te nowe 
zagroŜenia wymagają prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych urządzeń, 
w tym o szybkim działaniu w zagroŜeniach wyrzutowych, ale takŜe nowych kryteriów oceny zagroŜeń 
temperaturowych i klimatycznych w systemach automatycznych pomiarów. Omówiono stan aktualny 
systemu monitorowania i kontroli, obejmujący pomiary parametrów środowiska, transmisję i wizualizację 
danych, sygnalizację stanów awaryjnych i automatyczne wyłączanie energii oraz uruchamianie blokad 
metanometrycznych maszyn i urządzeń w warunkach zagroŜenia wybuchem metanu. Obecne rozwiązania 
pozwalają na integrację systemów zabezpieczeń gazometrycznych z funkcjami alarmowania załogi  
o zaistniałych zagroŜeniach oraz wspomaganiem działań ewakuacji górników z zagroŜonych stref.  
Na zakończenie przedstawiono główne kierunki rozwoju gazometrii automatycznej, wykorzystujące 
najnowsze technologie w zakresie metrologii i telekomunikacji. 

Development of gas hazard monitoring systems in polish hard coal mines 

Abstract 
The paper presents briefly history of automatic gas monitoring systems in Polish coal mines. It char-

acterizes the present stage of the development of the monitoring and control system including measure-
ments of environmental parameters, transmission and data visualisation, alarm state warning, automatic 
emergency energy shut-down and using methane monitoring for blocking machines and technological 
devices in case of gas explosion hazards. The new solutions which have been recently put in use allow 
gas monitoring systems to integrate with functions of alarms and warning in case of hazards and support 
operator to evacuate miners from dangerous zones. At the end of the paper there have been given some 
examples determining directions of development of automatic gasometry using the most advanced tech-
nologies within metrology and telecommunication. 

1. WSTĘP 

Wydobycie węgla w warunkach eksploatacji podziemnej zaburza ład naturalny  
i prowadzi do powstawania zagroŜeń. Eksploatacja węgla z głębiej zalegających po-
kładów stwarza obecnie coraz więcej zagroŜeń naturalnych w tym gazowych, tąpa-
niami, a takŜe temperaturowych. Istotnym elementem zwalczania zagroŜeń jest ich 
rozpoznanie co zgodnie z przepisami górniczymi i sztuką górniczą jest prowadzone 
regularnie i pozwala stosownie do stopnia zagroŜeń dobierać odpowiednie systemy 
eksploatacji, przewietrzania i kontroli zagroŜeń. Działając w warunkach zagroŜeń 
bardzo waŜne są systemy kontroli i monitorowania, które pozwalają na bieŜąco sygna-
lizować wszelkie stany nienormalne, a w sytuacjach krytycznych np. zagroŜenia wy-
buchem metanu – wyłączać energię elektryczną. 

Eksploatacja coraz głębiej zalegających pokładów węgla potęguje zagroŜenia  
gazowe, a w szczególności metanowe. Statystyki pokazują, Ŝe mimo dwukrotnego 
zmniejszenia wydobycia w stosunku do lat 80. całkowita ilość ujmowanego metanu 
nawet wzrosła. Zwalczenie zagroŜenia metanowego było zawsze i stanowi nadal bar-
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dzo waŜne zadanie dla słuŜb wentylacyjnych kopalń. Praktyka pokazuje, Ŝe często 
nawet najbardziej efektywna wentylacja i zwiększenie ilości powietrza mogą być nie-
wystarczające do odprowadzenia znacznej ilości metanu i konieczne jest stosowanie 
odmetanowania celem ujęcia części tego gazu, zanim dostanie się on do przestrzeni 
roboczych oraz dróg wentylacyjnych. 

W ostatnich 30 latach nastąpił równieŜ znaczny rozwój systemów gazometrii au-
tomatycznej, co było moŜliwe dzięki postępowi w zakresie technologii, metrologii 
oraz rozwojowi mikroelektroniki. Nie zmienia to jednak faktu, Ŝe na całym świecie  
i w kraju mimo prowadzonych badań nie udało się dokonać przełomu metrologiczne-
go w zakresie pomiaru metanu i nadal stosuje się metody termokatalityczne. Zmieniła 
się natomiast filozofia działania systemów metanometrii automatycznej i zgodnie  
z przepisami górniczymi wprowadza się dziś systemy o działaniu ciągłym z metano-
mierzami o duŜej dynamice działania i automatycznym wyłączaniu energii elektrycz-
nej. O skali postępu w dziedzinie metanometrii górniczej świadczy fakt skrócenia 
czasu rejestracji zdarzeń z 4 minut do 2 sekund. Takie cechy posiadają dziś najnowsze 
systemy metanometrii automatycznej oferowane kopalniom polskim, ale równieŜ  
zagranicznym. 

Eksploatacja pokładów coraz głębiej zalegających stwarza nowe, w warunkach 
polskich kopalń zagroŜenia, którymi są wyrzuty metanu i skał. W ostatnich latach 
takie zdarzenia miały dwukrotnie miejsce w kopalniach JSW S.A. Praktyka górnicza 
w kraju i na świecie (m.in. w górnictwie chińskim, ukraińskim) stawia właśnie to za-
groŜenie na pierwszym miejscu w podziemnej eksploatacji węgla. Fakt, Ŝe wyrzuty 
zalicza się do zagroŜeń nieprognozowanych powoduje, iŜ zagadnienie jest kolejnym 
wyzwaniem dla jednostek badawczych. 

Znaczny postęp uzyskano we wczesnym wykrywaniu zagroŜeń poŜarami kopal-
nianymi. Kamieniami milowymi w tym rozwoju było wprowadzenie do kopalni,  
na początku lat 80. XX w., czujników tlenku węgla i tlenu opartych na ogniwach elek-
trotechnicznych. Kolejny postęp dokonał się w momencie wprowadzenia do kopalni 
systemów CO-metri automatycznej (po raz pierwszy w 1992 roku w kopalniach Mie-
chowice i Andaluzja), a obecnie juŜ stosowanej w większości kopalń. Zmniejszająca 
się z roku na rok liczba zarejestrowanych poŜarów podziemnych w kopalniach po-
twierdza skuteczność tych rozwiązań. 

Kolejnym zagroŜeniem, które nasila się z głębokością eksploatacji, jest wysoka 
temperatura. Dodatkowo w kopalniach z wysokowydajnymi kompleksami ścianowy-
mi stosuje się maszyny o duŜych wydajnościach, które generują dodatkową energię co 
równieŜ podnosi temperaturę powietrza w rejonach wydobywczych. To zagroŜenie 
jest monitorowane przez pomiary temperatury i jest zwalczane za pomocą maszyn 
chłodniczych oraz systemów klimatyzacji. 

Dodatkową trudnością współczesnego górnictwa podziemnego szczególnie w ko-
palniach polskich stanowi współwystępowanie zagroŜenia, np. metan–tąpania, metan– 
–poŜary itd. Wstrząsy często bezpośrednio powodują zjawiska gazodynamiczne  
i gwałtowny wypływ metanu, podobne skutki powstają w wyniku wyrzutu metanu. 
Znaczne ilości metanu emitowane w ich wyniku powodują przemieszczanie się  
nagromadzeń metanu, często wybuchowych lub tworzących atmosferę niezdatną do 
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oddychania wzdłuŜ dróg wentylacyjnych, co jest powaŜnym zagroŜeniem w wyrobi-
skach poziemnych. Zdarzenia te mają bardzo gwałtowny przebieg i wymagają na-
tychmiastowych działań przez wyłączenie energii wzdłuŜ dróg wentylacyjnych do 
szybu i wycofania załóg z zagroŜonych rejonów kopalni. 

2. ROZWÓJ HISTORYCZNY KRAJOWEJ GAZOMETRII 

2.1. Kontrola zagroŜeń metanowych – metanometria automatyczna 

Metanometria automatyczna została wprowadzona do polskich kopalń przed 40 
laty. Wtedy dopuszczono stosowanie urządzeń elektrycznych w kopalniach metano-
wych, pod warunkiem stosowania w wyrobiskach przewietrzanych obiegowym  
prądem powietrza zabezpieczeń metanometrycznych opartych na metanomierzach 
wyłączająco-rejestrujących. 

Rozwój systemów metanometrycznych w polskim górnictwie zapoczątkowali 
konstruktorzy IBG „Barbara”, opracowując i wprowadzając do kopalń metanomierz 
typu „Barbara-ROW”, który automatycznie wyłączał energię elektryczną, a wynik 
pomiaru transmitował na powierzchnię. Dziś uznaje się, Ŝe był to pierwszy system 
metanometrii automatycznej w polskim górnictwie. 

Przełomowym momentem w rozwoju polskiej metanometrii był 1974 rok, kiedy 
po wybuchu metanu w kopalni „Silesia”, najbardziej tragicznym w historii polskiego 
górnictwa, rozszerzono zakres stosowania zabezpieczeń metanometrycznych do pól II 
i III kategorii zagroŜenia metanowego (wcześniej obowiązywało to tylko dla IV kate-
gorii) oraz wymóg tworzenia w tych kopalniach słuŜb dyspozytorskich. 

W tym czasie na licencji francuskiej firmy OLDHAM wprowadzono do polskich 
kopalń centralne systemy dyspozytorskie typu CTT-63/40U, które umoŜliwiały po-
miary stęŜenia metanu i prędkości powietrza w wyrobiskach oraz automatyczne wyłą-
czanie energii elektrycznej. Zakup licencji zmienił obraz metanometrii w kopalniach 
polskich wprowadzając sprzęt dostatecznie niezawodny, aby budować systemy meta-
nometryczne składające się nawet z kilkuset metanomierzy. W kolejnych latach,  
w ramach umowy licencyjnej uruchomiono krajową produkcję central metanome-
trycznych CTT-63/40Up. Równocześnie w polskich jednostkach badawczych prowa-
dzono prace nad krajowymi rozwiązaniami systemów gazometrycznych. Efektem tej 
działalności była opracowana centrala metanometryczna CMM-20m i pierwsza cy-
frowa centrala CMC-1/2. Cechą charakterystyczną tych rozwiązań było centralne zasi-
lanie części dołowej i automatyczna kontrola stanu urządzeń dołowych oraz pomiary 
cykliczne o czasie repetycji – cztery minuty. 

W latach 80. XX w. do wyrobisk o duŜej dynamice wydzielania metanu (w po-
kładach tąpiących) wprowadzono rozwiązania zabezpieczeń oparte na metanomier-
zach wielofunkcyjnych typu MIS-3A oraz MW-1, o pomiarze ciągłym w zakresie  
0–5% CH4 i czasie wyłączania energii elektrycznej krótszym niŜ 60 sekund, zasilane  
z zasilaczy iskrobezpiecznych i z transmisją danych na powierzchnię. Po zdarzeniu  
w kopalni „Wawel”, w 1987 roku takie rozwiązania wprowadzano do polskich kopalń 
jako tzw. szybką metanometrię. 
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Rozwój układów pomiarowych metanu opartych na pelistorach, a takŜe lawinowy 
postęp w dostępie do najnowszych rozwiązań z zakresu mikroelektroniki, w począt-
kach lat 90., pozwoliły na znaczne obniŜenie energii potrzebnej do zasilania czujni-
ków. Równocześnie badania po katastrofie w kopalni Halemba potwierdziły, Ŝe  
w warunkach duŜej dynamiki wydzielania metanu, szczególnie w pokładach zagroŜo-
nych tąpaniami, systemy cykliczne mogą nie zapewnić wymaganego poziomu bezpie-
czeństwa, gubiąc krótkotrwałe zaburzenia, nawet te znacznie przekraczające dopusz-
czalne wartości. 

Fakt ten stał się kolejnym krokiem milowym w rozwoju polskiej gazometrii, któ-
ry zmienił filozofię zabezpieczeń metanometrycznych oraz działania słuŜb metanome-
trycznych w kopalniach. Zaczęto systematycznie wprowadzać do kopalń system,  
w którym czujniki pracują w sposób ciągły i charakteryzują się moŜliwie krótkim 
czasem odpowiedzi, a wyłączenia energii elektrycznej są realizowane bezpośrednio  
z czujników na dole. Monitorowanie parametrów środowiska, a w szczególności kon-
troli zagroŜeń metanowych i poŜarowych, w oparciu o dołową aparaturę o działaniu 
ciągłym zasilaną centralnie ze stacji powierzchniowej, jest stosowane do dziś w kra-
jowych rozwiązaniach systemów gazometrii automatycznej. 

CZUJNIKI METANU 
Pomiar stęŜenia metanu w kopalniach od wielu lat odbywa się metodami termo-

katalitycznymi. Pomimo znacznego rozwoju technologii pomiarowych – równieŜ dla 
metanu, np. promieniowania w podczerwieni, metod półprzewodnikowych czy elek-
trochemicznych – do dziś nie uzyskano rozwiązań spełniających wymagania i normy 
górnicze w zakresie dokładności oraz dynamiki pomiarów. 

Obecnie do pomiarów metanu w zakresie niskich stęŜeń metanu stosuje się komo-
ry z elementem pelistorowym, a w zakresie wysokich stęŜeń komory termokondukto-
metryczne. Obserwowany rozwój metanometrii, w tym zakresie, dotyczył głównie 
budowy komory pomiarowej w celu poprawy własności dynamicznych i skrócenia 
czasu odpowiedzi czujnika oraz jej ochrony przed naraŜeniem na działanie wilgoci  
i pyłu. 

Obecnie stosowane w najnowszych metanomierzach detektory charakteryzują się 
wysoką dynamiką pomiaru (czas T90 rzędu 5 sekund), co przyczyniło się do znacznego 
skrócenia czasu reakcji systemów metanometrii automatycznej na przekroczenia  
dopuszczalnych zawartości metanu w wyrobiskach. 

2.2. Wykrywanie zagroŜeń poŜarowych – CO-metria automatyczna 

PoŜary w kopalniach głębinowych węgla stanowią powaŜne zagroŜenie dla załóg 
górniczych, a takŜe mogą powodować wielkie straty materialne. PoŜar wykryty we 
wczesnej fazie jego powstania jest moŜliwy do ugaszenia, co decyduje o wielkości 
strat. Z praktyki wiadomo, Ŝe pomiar tlenku węgla w atmosferze kopalnianej moŜe 
dać jednoznaczną informację o powstających ogniskach poŜaru, co stało u podstaw 
rozwoju CO-metrii automatycznej w ostatnich 40. latach w kopalniach. Statystyki 
potwierdzają dziś, Ŝe liczba poŜarów w ostatnich latach spadła z 15 w 1993 roku  
do zaledwie kilku po 2001 roku (rys. 1). Przyczyniło się do tego wiele czynników, ale 
szerokie rozpowszechnienie w kopalniach węgla systemów CO-metrii automatycznej 
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zapewne miało równieŜ istotny wpływ na efektywność wykrywania poŜarów pod-
ziemnych. 

Pierwszym zastosowanym w praktyce górniczej analizatorem tlenku węgla było 
urządzenie typu SATW-1 opracowane w latach 60., które było stosowane przez blisko 
20 kolejnych lat. Zasada pomiaru polegała na spalaniu tlenku węgla w komorze na-
pełnionej hopkalitem, co miało wiele niedogodności, takich jak: konieczność cotygo-
dniowej regeneracji filtrów, częstej kalibracji. Wady te spowodowały, Ŝe ten czujnik 
nie był nigdy stosowany masowo. 

Systemowe podejście do wczesnego wykrywania poŜarów, tzw. CO-metrię auto-
matyczną, zapoczątkowało opracowanie sygnalizatora poŜarów typu SP-24, a następ-
nie cyfrowego systemu wczesnego wykrywania poŜarów, który w części dołowej  
wykorzystywały czujniki poŜarowe, tj. CO, dymu, temperatury powietrza oraz  
anemometry. Jednak, polskie kopalnie przez wiele lat w celu wczesnego wykrywania 
poŜarów stosowały analogowe centrale metanometryczne, do których podłączano 
czujniki tlenku węgla, dymu, tlenu, temperatury powietrza i górotworu oraz anemo-
metry. 
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Rys. 1. Statystyka poŜarów w polskich kopalniach 

Generalny przełom w rozwoju systemów wczesnego wykrywania poŜarów w ko-
palniach nastąpił pod koniec lat 80. XX w., kiedy opracowano analizatory tlenku  
węgla i tlenu działające na przetwornikach elektrochemicznych. NaleŜy zaznaczyć,  
Ŝe ta zasada pomiaru obowiązuje do dzisiaj we wszystkich rozwiązaniach krajowych, 
ale i światowych. 
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Na początku lat 90. na bazie wieloletnich doświadczeń opracowano pierwszy kra-
jowy system alarmowania poŜarowego SAP-1, który zapewniał zdalne i ciągłe pomia-
ry parametrów powietrza, ze specjalistycznym przetwarzaniem danych pod kątem 
wczesnego wykrywania poŜarów oraz wspomagania słuŜb wentylacyjnych w działa-
niach profilaktycznych w czasie akcji poŜarowych. Pierwszy system badano i wdro-
Ŝono w kopalni Miechowice. W tym samym czasie w kopalni Andaluzja na bazie an-
gielskich rozwiązań, wprowadzono system Venturon/ZEFIR, który realizował równieŜ 
funkcje CO-metrii automatycznej. 

2.3. Kontrola przepływu powietrza – anemometria automatyczna 

Badania wypadków i katastrof pokazały, Ŝe jedną z częstych przyczyn powstawa-
nia niebezpiecznych nagromadzeń metanu oraz wielu tragicznych zdarzeń w polskich 
kopalniach była nieodpowiednia wentylacja, a nawet zanik przepływu powietrza.  
Niebezpieczne nagromadzenia metanu mogą równieŜ w formie tzw. korków metano-
wych przemieszczać się wzdłuŜ dróg wentylacyjnych, tworząc stan zagroŜenia wybu-
chem metanu na znacznym obszarze kopalni. 

To właśnie te tragiczne zdarzenia zapoczątkowały rozwój anemometrii automa-
tycznej w kopalniach. Spośród powszechnie znanych metod pomiaru prędkości  
w wyrobiskach kopalni skuteczne okazały się termoanemometry ATM wprowadzone 
wraz z licencją CTT-63/40U firmy OLDHAM. W latach 70. opracowano anemometry 
AT-1 oparte na metodzie wiatraczkowej. Na podobnej zasadzie działają do dziś i są 
szeroko stosowane anemometry SAS-1 do SAS-5 opracowane w IMG PAN. Wraz  
z rozwiązaniami firmy TROLEX wprowadzono do polskich kopalń anemometry Vor-
tex wykorzystujące efekt zrzucania wirów. 

Od połowy lat 80. rozwijane były metody ultradźwiękowe pomiaru prędkości 
powietrza bez części ruchomych. Powstawały kolejne wersje tych anemometrów po-
czątkowo AU-1, a następnie AS-1, AS-2 oraz AS-2S z sygnalizacją zaniku przepływu. 
Najnowszym rozwiązaniem tego typu jest anemometr ultradźwiękowy AS-3. 

3. AKTUALNY STAN NADZORU BEZPIECZE ŃSTWA W KOPALNIACH 

Monitorowanie i kontrola zagroŜeń gazowych (metanowych i poŜarowych)  
w polskich kopalniach prowadzona jest w systemach dyspozytorskiego nadzoru [3], 
[4]. Systemy automatycznych zabezpieczeń metanometrycznych stosowane dziś w pol-
skich kopalniach moŜna podzielić na cztery grupy, w zaleŜności od metod i filozofii 
działania: 
• metanometria analogowa, cykliczna 4-minutowa z centralnym systemem wyłą-

czeń (centrale CCT 63/40U, CMM-20 i CMC-1/2), 
• szybka metanometria zapewniająca wyłączenia urządzeń elektrycznych w czasie 

nie dłuŜszym niŜ 60 sekund, 
• systemy metanometrii automatycznej o działaniu cyklicznym z regulowanym cza-

sem odczytu od 5 do 240 sekund i wyłączeniem energii elektrycznej z powierzch-
ni, 

• ciągła metanometria zapewniająca ciągły pomiar w zakresie 0÷100% CH4 i auto-
matyczne wyłączenia energii elektrycznej bezpośrednio na dole kopalni. 
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Monitorowanie i kontrolę zagroŜeń poŜarowych, gazowych i klimatycznych pro-
wadzi się w kopalniach przez podłączenie do systemów metanometrii automatycznej 
czujników parametrów fizykochemicznych powietrza, np. czujników tlenku i dwu-
tlenku węgla, dymu, tlenu, temperatury powietrza czy temperatury górotworu. 

W ostatnim czasie w kopalniach dokonano szerokiej modernizacji systemów me-
tanometrycznych przez całkowitą wymianę części powierzchniowej i początkowo  
z zachowaniem części dołowej systemów. W ten sposób wprowadzono do kopalń 
następujące systemy: 
• Komputerowe systemy pomiarowe typu KSP-1 i KSP-2, 
• System telemetryczny typu CST-40, 
• System kontroli parametrów bezpieczeństwa typu MICON-2P, 
• Moduły zasilająco-transmisyjne MZT-8 w centrali telemetrycznej CMC-3MS 

systemu SMP-NT. 

KaŜde z tych rozwiązań mogło obsługiwać istniejące czujniki i urządzania doło-
we (w tym równieŜ wyłączające), realizując cykliczne pomiary oraz zachowując filo-
zofię analogowych systemów metanometrycznych o działaniu cyklicznym. Ponadto 
charakteryzowały się one: 
• centralnym zasilaniem urządzeń dołowych z powierzchni, 
• gwiaździstym układem sieci telemetrycznej o konfiguracji „punkt – punkt”, tzn. 

brakiem zwielokrotnienia linii pomiarowych, 
• pracą cykliczną, komutowaną cyfrowo o programowanym okresie odczytu poniŜej 

240 s (nawet od 5 s), 
• częstotliwościową transmisją sygnałów, 
• centralnym przetwarzaniem sygnałów i wyłączaniem energii z powierzchni, 
• cyfrową rejestracją i archiwizacją (wizualizacja i raportowanie), 
• programowaniem linii w zakresie podłączonych czujników oraz konfiguracją wy-

łączeń, 
• po modyfikacji części dołowej przez wymianę czujników na nowocześniejsze 

moŜliwe jest skrócenie okresu próbkowania nawet do 5 sekund. 

Obecnie modernizacja systemów zmierza równieŜ w kierunku dostosowania czuj-
ników i układów wyłączających do wymogów umoŜliwiających pomiary ciągłe. Naj-
większe zmiany nastąpiły w wyposaŜeniu części metanometrycznej tych systemów.  
W metanomierzach, na wzór metanomierzy MM, wprowadzono wyjścia słuŜące do 
bezpośredniego wyłączania energii elektrycznej oraz monitory do lokalnego wskazy-
wania wartości mierzonej, a takŜe sygnalizacji stanów alarmowych i krytycznych. 
Obecnie we wszystkich typach metanomierzy wprowadzono rozwiązania poprawiają-
ce nadzór nad ich kalibracją i kontrolą serwisowych regulacji. Równocześnie w tych 
systemach wprowadzane są koncentratory danych, co pozwala zwielokrotniać linie 
pomiarowe, ale równieŜ budować układy wyłączeń i blokad energii elektrycznej  
z pełną kontrolą w systemach gazometrii. 
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ZINTEGROWANE SYSTEMY O DZIAŁANIU CIĄGŁYM  
System SMP kontroli zagroŜeń metanowo-poŜarowych i stanu wentylacji 

System opracowany w 1989 roku na bazie wieloletnich doświadczeń w polskiej 
metanometrii, stanowi zespół iskrobezpiecznych urządzeń kontrolno-pomiarowych 
pracujących w przestrzeniach zagroŜonych wybuchem metanu, które są zasilane  
z powierzchni, stąd zachowuje on swe funkcje metrologiczne i wykonawcze niezaleŜ-
nie od stanu dołowej sieci elektroenergetycznej. Początkowo wprowadzany do kopalń 
jako system ciągłej metanometrii CMC-3 z cyklem dwunastosekundowym odczytu, 
następnie po integracji z częścią wykrywania poŜarów ustalono dziesięciosekundowy 
cykl odczytu i rejestracji. System podlegał ciągłej modernizacji w części dołowej  
i powierzchniowej i od 2000 roku był rozwijany jako system monitorowania parame-
trów środowiska w kopalni typu SMP-NT z transmisją modemową i oprogramowa-
niem w środowisku Windows. Po modernizacji w 2003 roku z centralą CMC-3MS 
umoŜliwiał równieŜ obsługę urządzeń o działaniu cyklicznym oraz kontrolę urządzeń 
o pomiarach ciągłych z dwusekundowym cyklem odczytu i rejestracji. Dziś po kolej-
nych modernizacjach jako SMP-NT/A jest systemem gazometrycznym współpracują-
cym z szeroką gamą czujników parametrów powietrza równocześnie o rozbudowa-
nych funkcjach w zakresie metanometrii automatycznej. 

System VENTURON / ZEFIR kontroli parametrów produkcji i bezpieczeństwa 

Dyspozytorski system kontroli parametrów produkcji i bezpieczeństwa jest uni-
wersalnym systemem integrującym podsystemy kontroli i sterowania procesów pro-
dukcji oraz kontroli parametrów bezpieczeństwa o pomiarach ciągłych. Wprowadzony 
do polskich kopalń jako rozwiązanie angielskiej firmy VENTURON z czujnikami 
firmy TROLEX. W warunkach polskich kopalń od 1992 roku rozpowszechniony 
głównie w zastosowaniach kontroli parametrów powietrza oraz CO-metrii, ale w ko-
palni Brzeszcze spełnia równieŜ funkcje metanometrii. System ma strukturę magistra-
lową, a funkcję komputera nadrzędnego spełnia system ZEFIR. Po licznych modyfi-
kacjach głównie w zakresie wyposaŜenia części dołowej jest rozwijany jako rozwią-
zania firmy MICON. 

Systemy monitorowania i kontroli zagroŜeń gazowych w ostatnich latach uległy 
znacznemu rozwojowi funkcjonalnemu. NiezaleŜnie od zmian w zakresie wyposaŜe-
nia dołowego zmianom uległo oprogramowanie systemów w części nadzoru dyspozy-
torskiego. Obecne systemy te pozwalają na: 
• Ciągły pomiar stęŜenia metanu w wyrobiskach i realizację szybkich automatycz-

nych zabezpieczeń metanometrycznych. 
• Ciągły pomiar wybranych parametrów powietrza umoŜliwiających wczesne wy-

krywanie i sygnalizację objawów wystąpienia poŜaru podziemnego. 
• Ciągły pomiar parametrów fizycznych i składu powietrza pod kątem bieŜącej ana-

lizy stanu wentylacji i prowadzenia działań profilaktycznych. 
• Monitorowanie stanu urządzeń wentylacyjnych (tam, wentylatorów głównych  

i pomocniczych). 
• Monitorowanie warunków temperaturowych w wyrobiskach i stanu urządzeń kli-

matyzacyjnych. 
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Systemy wspomagania i nadzoru dyspozytorskiego 
Stanowisko dyspozytora bezpieczeństwa obsługuje komputerowa stacja, wyposa-

Ŝona w program nadzoru dyspozytorskiego, który zapewnia pełną kontrolę nad urzą-
dzeniami dołowymi wchodzącymi w skład systemu i umoŜliwia: 
• wizualizację aktualnego stanu urządzeń dołowych i czujników w postaci tablic  

i schematów, 
• sygnalizację alarmową – wizualną i akustyczną, 
• raportowanie w cyklu zmianowym i dobowym oraz archiwizację danych pomiaro-

wych, łącznie z tekstowymi komunikatami rejestrującymi polecenia operatorskie  
i waŜniejsze zdarzenia (przekroczenia, awarie urządzeń itp.), 

• konfigurowanie sieci pomiarowej (urządzeń dołowych i czujników) oraz automa-
tycznych wyłączeń energii (lokalne i globalne matryce wyłączeń), 

• sterowanie pracą urządzeń dołowych i elementami systemu wyłączeń, 
• przesyłanie danych pomiarowych do systemów nadrzędnych przez sieć kompute-

rową. 

Liczba danych z systemów gazometrycznych, która napływa do dyspozytora jest 
bardzo duŜa. Dyspozytor często musi odbierać i reagować na sygnały z kilkuset czuj-
ników odpytywanych przez systemy w cyklu kilkusekundowym. Tak duŜa liczba da-
nych przekracza moŜliwości ich obsługi przez jednego dyspozytora, stąd wprowadzo-
no do kopalń system typu SWµP wspomagania dyspozytora metanometrii. Dane gro-
madzone w stacji dyspozytora bezpieczeństwa mogą być, poprzez kopalnianą sieć 
komputerową, równieŜ rozpowszechniane na inne stanowiska w celu zarządzania  
i nadzoru (systemy ZEFIR, SD2000). 

4. TENDENCJE ROZWOJOWE SYSTEMÓW GAZOMETRYCZNYCH 

Tendencje rozwojowe systemów gazometrycznych, szczególnie tych o działaniu 
ciągłym moŜna obserwować na przykładzie systemu SMP, w którym uzyskanie  
w pierwszej wersji systemu okresu rejestracji i odpytywania czujników raz na 10 se-
kund wydawało się wystarczające do spełnienia wymogu czasu wyłączania energii 
elektrycznej krótszego niŜ 15 sekund. Jednak wyrzut metanu w kopalniach „Pniówek”  
i „Zofiówka” jeszcze podniosły wymagania obecnie co do czasu reakcji systemu i dla 
czujników w strefie bezpośredniego zagroŜenia wyrzutem, zaleca się czas wyłączenia 
energii elektrycznej krótszy niŜ 5 sekund. Jest to moŜliwe po zastosowaniu w meta-
nomierzach nowych komór o większej dynamice oraz skróceniu czasu odpytywania 
czujników przez stację powierzchniową do 2 sekund. 

Dzisiejsze systemy dają wiele moŜliwości w zakresie szerszym aniŜeli tylko mo-
nitorowanie parametrów powietrza i ewentualne wyłączenie energii. Wydaje się,  
Ŝe obecnie nie są wykorzystywane moŜliwości obliczeniowe w zakresie specjalistycz-
nego przetwarzania danych celem wczesnego wykrywania zagroŜeń oraz prewencji  
i profilaktyki wentylacyjnej. 



Górnictwo i Środowisko 

 312 

4.1. Monitorowanie ciśnień i potencjałów aerodynamicznych w kopalniach 
głębinowych 

Ta funkcja systemu, tzw. barometria automatyczna została wprowadzona do sys-
temu monitorowania i zagroŜeń gazowych po opracowaniu iskrobezpiecznego, zinte-
growanego czujnika parametrów powietrza typu THP-1 (ciśnienia bezwzględnego, 
temperatury oraz wilgotności). 

Doświadczenia w polskich kopalniach pokazują, Ŝe w szczególnie trudnych wa-
runkach ruchowych w sąsiedztwie rozległych zrobów czy pól poŜarowych, ale rów-
nieŜ fragmentach sieci wraŜliwej na zaburzenia; rejestracja potencjału moŜe mieć 
kapitalne znaczenie w działaniach profilaktycznych dla utrzymania stabilnej wentyla-
cji. RównieŜ akcje gaszenia poŜarów prowadzone po katastrofach potwierdziły po-
trzebę bieŜącego wyznaczania pola potencjału w czasie inertyzacji pól poŜarowych 
(zarówno za pomocą azotu, jak i dwutlenku węgla) w sposób ciągły i automatyczny. 

4.2. Ciągłe monitorowanie parametrów systemu odmetanowania 

Z uwagi na coraz trudniejsze warunki eksploatacji węgla kopalnie polskie stosują 
systemy odmetanowania górotworu i zrobów (obecnie 18 kopalń stosuje odmetano-
wanie). Całkowita i rzeczywista metanowość w rejonach wydobywczych określona 
jest przez sumaryczną ilość metanu odprowadzanego drogami wentylacyjnymi oraz 
rurociągami odmetanowania. Stąd zwiększając ilość gazu ujmowanego odmetanowa-
niem potencjalnie obniŜa się ilość metanu emitowanego do wyrobisk kopalnianych,  
a zatem obniŜa się stęŜenie metanu w powietrzu obiegowym. Utrzymanie wysokiej 
efektywności systemu odmetanowania wymaga ciągłej kontroli parametrów medium 
w rurociągach z ich bieŜącą regulacją. 

Najnowsze rozwiązania systemów gazometrycznych umoŜliwiają ciągły pomiar 
stęŜenia i wydatku metanu w rurociągach sieci odmetanowania. Idea systemu kontroli 
oparta jest na pomiarze parametrów medium w wybranych punktach rurociągu odme-
tanowania, a w szczególności: stęŜenia metanu, spadku ciśnienia na kryzie, ciśnienia 
bezwzględnego oraz temperatury, co umoŜliwia oszacowanie wydatku metanu ujmo-
wanego rurociągiem. 

4.3. Integracja systemów bezpieczeństwa 

Po wyrzucie metanu w kopalni „Pniówek” i „Zofiówka” oraz zapaleniu się meta-
nu i poŜarze w kopalni „Budryk”, w strefach wysokiego zagroŜenia metanowego zna-
lazło się wielu górników. Tylko dzięki przytomności, właściwej ocenie zagroŜenia 
oraz szybkiemu zadziałaniu przez dyspozytora i słuŜby dozoru udało się szczęśliwie  
wyprowadzić załogę i uniknąć tragedii. Te zdarzenia pokazują potrzebę technicznego 
wspomagania działań dyspozytorów. Skuteczność kontroli stanu bezpieczeństwa oraz 
ostrzegania załóg o występujących zagroŜeniach, a takŜe ich ratowania w stanach 
katastrof, moŜna dziś uzyskać przez integrację systemów monitorowania zagroŜeń 
naturalnych z systemami alarmowo-rozgłoszeniowymi. 
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INTEGRACJA SYSTEMÓW SMP-STAR 

Bezpieczeństwo pracy górników pod ziemią wymaga automatycznego wykrywa-
nia zagroŜeń, wyłączenia energii elektrycznej w zagroŜonym rejonie oraz ostrzegania 
górników o występujących zagroŜeniach, np. w wyniku poŜaru czy przemieszczania 
się domieszek gazowych. Poprawa skuteczności ratowania zagroŜonej załogi jest moŜ-
liwa przez szybką reakcję na powstałe zagroŜenie i błyskawiczne przekazanie komu-
nikatów słownych oraz sygnałów ewakuacyjnych. Funkcje takie realizuje zintegrowa-
ny system typu STARSMP-Z wdroŜony po raz pierwszy w kopalni Bogdanka.  
Wykrycie stanu zagroŜenia umoŜliwia automatyczne wyłączenie energii elektrycznej, 
a takŜe uruchomienie dołowych sygnalizatorów i transparentów wskazujących załodze 
bezpieczny kierunek ewakuacji z zagroŜonych rejonów kopalni. 

INTEGRACJA SYSTEMÓW SMP-ARAMIS/ARES 

Wstrząsy podziemne, zwłaszcza te o duŜej energii, powodują naruszenie struktury 
górotworu i zjawiska gazodynamiczne z gwałtowną emisją metanu. Po tragicznym 
tąpnięciu, w 1996 roku w kopalni Bielszowice w wyniku zalecenia Komisji WUG 
opracowano i wdroŜono w tej kopalni system wyłączania energii elektrycznej po wy-
stąpieniu wstrząsu o odpowiedniej energii. Rozwiązanie to powstało przez integrację 
systemu kontroli zjawisk sejsmicznych ARAMIS/ARES oraz systemu metanowo- 
-poŜarowego typu SMP-NT. 

Istotą działania zintegrowanego systemu jest wykrycie wstrząsu i ocena jego 
energii, a takŜe jego lokalizacja w systemie ARAMIS/ARES oraz przekazanie infor-
macji o wstrząsie do systemu SMP-NT, który automatycznie wyłącza energię elek-
tryczną w rejonie wstrząsu, ewentualnie na zagroŜonych drogach przepływu powietrza 
oraz uruchamia sygnalizację alarmową. 

5. PERSPEKTYWY ROZWOJOWE GAZOMETRII AUTOMATYCZNEJ 

Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii obserwowany w ostatnich latach,  
a szczególnie technologii teleinformatycznych, moŜe być juŜ w najbliŜszej przyszłości 
szeroko wykorzystany w warunkach górniczych. Poszukiwania nowoczesnych techno-
logii do zastosowania w górnictwie dotyczą równieŜ gazometrii. 

Coraz większa liczba danych (cyfrowych, analogowych) oraz zapewnienie nieza-
wodnej transmisji w szerokim zakresie wymaga systemów o duŜej przepustowości  
i prędkości transmisji danych. Potrzeby w tym zakresie dotyczą zarówno systemów 
zbierania danych, jak i ich przesyłu na powierzchnię. Zbieranie danych w systemach 
bezpieczeństwa wymaga niezawodnych rozwiązań i stosowania mechanizmów za-
pewniających wysoki stopień bezpieczeństwa danych (tzw. rozwiązania redundantne). 
Takie wymagania mogą być spełnione przez wprowadzanie do podziemi kopalń  
rozwiązań opartych na włóknach światłowodowych. Ten kierunek został juŜ zapo-
czątkowany w zakresie systemów telekomunikacyjnych w monitorowania i kontroli 
procesów technologicznych [1]. 

Zwiększają się wymagania uŜytkowników w zakresie monitorowania i kontroli 
środowiska, a wiele informacji zbieranych jest z urządzeń mobilnych (np. kombajny 
chodnikowe, kolejki podwieszane, maszyny samojezdne z silnikami Diesla). Oczekuje 
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się, aby górnicy przemieszczający się wzdłuŜ wyrobisk i wyposaŜeni w czujniki mogli 
dostarczać danych. Zatem juŜ dziś istnieje potrzeba zbudowania infrastruktury telein-
formatycznej zdolnej obsłuŜyć mobilne źródła danych o parametrach powietrza. Prace 
rozwojowe w światowych [2] i krajowych ośrodkach w tym zakresie prowadzą do 
szerokiego wprowadzenia do kopalń rozwiązań łączności bezprzewodowej, opartej na 
„cieknącym kablu” lub łączności bezprzewodowej (WLAN). Pierwsze z tych rozwią-
zań pozwala budować systemy analogowe i ma juŜ pierwsze zastosowania w polskich 
kopalniach w zakresie łączności technologicznej. Zbudowana infrastruktura moŜe być 
wykorzystana równieŜ do celów gazometrii. Łączność bezprzewodowa (WLAN) jest 
w fazie badań rozwojowych i rozwiązań prototypowych, stąd wymaga budowy infra-
struktury kopalnianej sieci. Ta infrastruktura, zbudowana z sieci teletechnicznej (tra-
dycyjne kable miedziane lub światłowody) wraz ze stacjami bazowymi oraz stacjami 
dostępu, pozwoli na budowę nowoczesnych systemów cyfrowych, pod warunkiem 
pokrycia całej rozległej przestrzeń kopalni. W ten sposób będzie moŜliwe zbieranie 
danych zarówno ze stacjonarnych czujników, jak i w technologii bezprzewodowej 
(WLAN) z czujników i źródeł mobilnych. 

Trwają równieŜ prace rozwojowe nad nowymi technologiami w zakresie pomia-
rów parametrów powietrza w wyrobiskach kopalni. Pomiary metanu z wykorzysta-
niem metod termokatalitycznych osiągnęły juŜ kres rozwoju, stąd trwają obecnie po-
szukiwania nowych metod pomiarowych, które mogą być wykorzystane w gazometrii 
górniczej. Największe oczekiwania wiąŜe się z nowymi technologiami w zakresie 
zastosowania metod absorpcji promieniowania podczerwonego do pomiarów stęŜeń 
gazów (metanu i dwutlenku węgla). 

Nowym wyzwaniem dla ośrodków badawczych i producentów aparatury kontrol-
no-pomiarowej jest efektywna kontrola i monitorowanie zagroŜeń temperaturowych  
i warunków klimatycznych w wyrobiskach kopalni. Ten problem staje się bardzo waŜ-
ny wobec eksploatacji na coraz większej głębokości, gdyŜ obejmuje coraz więcej 
ścian i przodków w kopalniach węgla i rud. Kontrola nie jest prosta, a określenie  
jednoznacznych kryteriów dla kopalń węgla kamiennego jest dalej w fazie dyskusji  
i uzgodnień. 

5.1. Systemy transmisji danych z wykorzystaniem włókien 
światłowodowych 

Dotychczasowe rozwiązania górniczych systemów telekomunikacyjnych oparte 
na kablach miedzianych wydają się dziś juŜ niewystarczające, stąd zostają zastępowa-
ne włóknami światłowodowymi. Wykorzystanie włókien światłowodowych w torach 
transmisyjnych ma wiele zalet [5], jak duŜa przepustowość i szybkość transmisji, niski 
poziom awaryjności, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i wreszcie moŜli-
wość przesyłania danych na znaczne odległości. Zmiana medium telekomunikacyjne-
go z tradycyjnych kabli miedziowych na włókna światłowodowe wymaga budowy 
nowej infrastruktury w wyrobiskach kopalni, szybach oraz na powierzchni. Budowa 
kopalnianych sieci światłowodowych właśnie następuje, na razie pod kątem zastoso-
wań technologicznych, ale wydaje się celowe, a nawet konieczne wykorzystanie tej 
nowoczesnej infrastruktury równieŜ w zakresie gazometrii. 
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Rys. 2. Struktura szkieletowa systemu gazometrycznego 

W systemie teletransmisji opartym na górniczych kablach światłowodowych wę-
zły systemu są połączone między sobą kablami światłowodowymi jedno lub wielomo-
dalnymi w połączeniu pierścieniowym (tzw. ring), co zapewnia redundancję systemu. 
KaŜdy węzeł umoŜliwia zastosowanie redundancji w zakresie zasilania i transmisji 
danych. Taka szkieletowa struktura systemu (rys. 2) gwarantuje automatyczne przełą-
czanie transmisji w przypadku uszkodzenia kabla światłowodowego. Koncentratory 
światłowodowe są oczywiście „przezroczyste” dla transmisji i akceptują róŜne proto-
koły transmisyjne, a kaŜdy węzeł spełnia funkcję multipleksowania oraz demultiplek-
sowania danych między infrastrukturą światłowodową a interfejsami łączności bez-
przewodowej (WLAN) oraz rozwiązań tradycyjnych. 

Do budowy infrastruktury sieci dołowej mogą być wykorzystane dwa szyby  
samodzielnej kopalni lub szyby dwóch ruchów w przypadku kopalń łączonych. Taka 
struktura szkieletowa gwarantuje duŜą niezawodność, równocześnie jest skalowalna, 
stąd moŜe jednocześnie obsługiwać transmisje wielu sygnałów np. równieŜ geofizycz-
nych, ale takŜe dwustronną transmisję danych technologicznych. 

5.2. Bezprzewodowe układy pomiarowe 

W przemysłowych systemach telemetrycznych szczególnie w trudnych warun-
kach, jakimi są podziemia kopalń, utrzymanie sieci kablowej jest często trudne. Doty-
czy to między innymi drąŜonych wyrobisk czy wyrobisk ścianowych. Praktyka poka-
zuje, Ŝe często zagroŜenie metanowe występuje wewnątrz obszaru zabezpieczanego, 
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tzn. wzdłuŜ ściany czy drąŜonego chodnika, co moŜe wynikać np. z zaburzeń tekto-
nicznych, uskoków itp. Zastosowanie tradycyjnych czujników kontroli zagroŜenia 
metanowego przy przemieszczającym się froncie byłoby trudne do utrzymania w ru-
chu z uwagi na konieczność przebudowywania czujników wraz z kablami. Rozwiąza-
niem moŜe tu być metanomierz z bezprzewodową transmisją danych. Jeszcze lepiej 
widać potrzebę zastosowania metanomierzy bezprzewodowych przy pomiarach na 
maszynach mobilnych, np. kombajnach oraz kolejkach spalinowych: spągowych czy 
podwieszanych. W obu tych przypadkach przy przekroczeniu progu alarmowego ko-
nieczne jest nie tylko działanie lokalne, tzn. wyłączenie energii elektrycznej i unieru-
chomienie maszyny, ale równieŜ automatyczne przekazanie danych do dyspozytora  
o występującym zagroŜeniu. W przypadku metanomierza kombajnowego wydaje się 
to konieczne szczególnie przy występujących zagroŜeniach wyrzutami metanu i skał. 
Potrzeba tak szybkiego działania (wyłączenia energii elektrycznej) wynika z gwałtow-
nego przebiegu zjawiska wyrzutu, co wykazały badania po wyrzucie w kopalni  
„Zofiówka”. 

5.3. Nowe metody pomiaru gazów kopalnianych 

Stosowane w metanomierzach detektory termokataliczne wykorzystują metodę 
spalania próbki gazu i charakteryzują się krótką Ŝywotnością oraz koniecznością  
wykonywania częstej kalibracji. Te cechy znacznie utrudniają utrzymywanie w pełnej 
sprawności rozbudowanych i rozległych sieci czujników w podziemiach kopalń i wy-
magają licznej obsługi serwisowej. 

Nowe moŜliwości pomiarowe powstają obecnie w zakresie pomiaru stęŜenia me-
tanu w czujnikach górniczych wykorzystujących pochłanianie promieniowania pod-
czerwonego. Dotychczasowe rozwiązania detektorów z absorpcją promieniowania 
podczerwonego wykorzystujące miniaturowe Ŝarówki jako źródło promieniowania, 
charakteryzował duŜy pobór mocy oraz krótka Ŝywotność. Pojawiające się na rynku 
diody elektroluminescencyjne (LED) emitują promieniowanie podczerwone w zakre-
sie 3–5 µm, które pokrywa prąŜek absorpcyjny metanu w widmie podczerwieni (3,1–
3,5 µm), co moŜe pozwolić na konstrukcję bardzo dokładnych oraz selektywnych 
detektorów metanu i wpłynie niewątpliwie na wzrost Ŝywotności, a takŜe spadek po-
boru mocy detektora. 

Prace nad takimi detektorami zostały juŜ podjęte zarówno w kraju jak i na świe-
cie. Pozytywne wyniki badań zapewne wprowadziłyby rewolucję w pomiarach stęŜe-
nia metanu, ale takŜe dwutlenku węgla dając rozwiązania o wysokich parametrach 
metrologicznych. Wydaje się, Ŝe selektywność zastosowanej metody umoŜliwi unieza-
leŜnienie wskazań metanomierzy od zakłóceń związanych ze stosowaniem środków 
chemicznych w wyrobiskach podziemnych, które zatruwają czujniki termokataliczne 
stosowane dotychczas w metanomierzach. Istotnym elementem będzie równieŜ moŜ-
liwość wydłuŜenia okresu między kalibracjami czujników. 
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Rys. 3. Konfiguracja zabezpieczeń gazometrycznych dla róŜnych systemów 

5.4. Czujnik temperatury zastępczej klimatu 

Eksploatacja pokładów głębiej zalegających powoduje, Ŝe coraz więcej miejsc 
pracy w kopalniach węgla, ale i miedzi jest naraŜona na podwyŜszoną temperaturę. 
Dotychczas kontrolę warunków termicznych prowadzono jedynie okresowo za pomo-
cą przyrządów ręcznych. W 2004 roku w kopalniach KGHM „Polska Miedź” S.A. 
wprowadzono temperaturę zastępczą klimatu TZK jako obowiązujący wskaźnik oceny 
obciąŜenia cieplnego. 

Temperatura zastępcza klimatu określona jako 

 TZK = 0,6Tm + 0,4Ta – va 

gdzie:  
Ta  – temperatura powietrza zmierzona na termometrze suchym, 
Tm – temperatura powietrza zmierzona na termometrze mokrym, 
va  – prędkość powietrza. 

Wyznaczenie TZK i ciągłe jej monitorowanie jest dziś moŜliwe chociaŜ występu-
ją problemy z automatyzacją pomiarów. Pomiar bezpośrednio temperatury na termo-
metrze suchym (Ta) jest oczywisty. Największy problem w zautomatyzowaniu pomia-
ru powstał w przypadku temperatury mokrej. Tu moŜliwy jest pomiar pośredni  
za pomocą pomiaru wilgotności względnej i następnie przeliczeniu jej na temperaturę 
mokrą (Tm). Pojawiają się jednak problemy z kalibracją czujnika wilgotności.  
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Konieczne będzie opracowanie procedur kalibracji tego czujnika przed jego wprowa-
dzeniem do kopalń. Bardzo wysokie wymagania postawili równieŜ autorzy wskaźnika 
dla dokładności pomiaru prędkości. Nowe rozwiązania czujników TZK wymagać 
będą szerokich badań laboratoryjnych i poligonowych. 

6. PODSUMOWANIE 

Bezpieczna eksploatacja we współczesnych kopalniach wymaga stosowania no-
woczesnych i niezawodnych systemów gazometrycznych. Kopalniane systemy meta-
nometryczne oparte o pomiary cykliczne są dziś sukcesywnie zastępowane nowocze-
snymi systemami o działaniu ciągłym i czasie wyłączeń krótszym niŜ 15 sekund. 
Obecnie najnowsze rozwiązania systemów o działaniu ciągłym umoŜliwiają skrócenie 
czasu odczytu i rejestracji nawet do 2 sekund, co gwarantuje, Ŝe czas wyłączenia ener-
gii elektrycznej nie przekroczy 5 sekund. Takie rozwiązania z powodzeniem stosują 
juŜ niektóre kopalnie, szczególnie te, w których występują zagroŜenia wyrzutami me-
tanu. 

Zintegrowane systemy nadzoru dyspozytorskiego z funkcjami wspomagania dys-
pozytora pozwalają na skuteczną kontrolę stanu bezpieczeństwa kopalni oraz ostrze-
gania załóg o występujących zagroŜeniach, a takŜe ich ratowania w stanach katastrof. 

Rozwój systemów monitorowania i kontroli zagroŜeń naturalnych w ostatnich la-
tach jest wyraźnie widoczny. Doświadczenia pokazują jednak, Ŝe skuteczność syste-
mów zabezpieczeń gazometrycznych wymaga świadomości załóg i dozoru kopalni  
o istniejących zagroŜeniach oraz właściwego do rozpoznanego zagroŜenia wykorzy-
stania moŜliwości instalowanych w kopalniach systemów, a takŜe ich utrzymywania 
w naleŜytym stanie technicznym. 
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Kierunki rozwoju kopalnianych systemów gazometrycznych 

Streszczenie 
Artykuł omawia spodziewane kierunki rozwoju stacjonarnych, górniczych systemów gazometrycz-

nych. Zmiany są po części inspirowane europejską polityką normalizacyjną, kładącą silny nacisk na 
niezawodność urządzeń elektronicznych – szczególnie tych, które pracują pod kontrolą oprogramowania 
– słuŜących zapewnieniu bezpieczeństwa. Inne trendy są odpowiedzią na techniczne problemy eksploata-
cji systemów, takie jak: przypadki zatruć czujników katalitycznych, kosztowne i zawodne okablowanie 
łączące część powierzchniową kopalń z częścią podziemną czy konieczność częstej kalibracji czujników. 
Artykuł omawia równieŜ moŜliwości pełniejszego wykorzystania oprogramowania systemów. 

Directions of development of mining gas monitoring systems 

Abstract 
The paper discusses expected directions of development of stationary mining gas monitoring systems. 

The changes are partly due to European standard specifications emphasizing the reliability of electronic 
equipment, especially controlled by software, which is used to ensure safety. Other trends reflect techni-
cal problems connected with operating the systems, such as: catalytic sensors’ poisoning, costly and 
unreliable wiring connecting the surface of a mine with the underground or the necessity of frequent 
calibration of sensors. The paper also presents the possibilities of a better usage of software systems. 

1. WPROWADZENIE 

Stacjonarne systemy gazometryczne mają rozbudowaną strukturę i są stosowane 
do ciągłego monitorowania parametrów atmosfery kopalnianej. Składają się z jednost-
ki centralnej (centrali), która najczęściej poprzez linie zasilająco-sygnałowe zasila 
zdalne czujniki i odbiera od nich sygnały pomiarowe. Często centrala współpracuje  
z czujnikami róŜnych gazów, co umoŜliwia monitorowanie jednocześnie kilku zagro-
Ŝeń gazowych. W wyrobiskach górniczych monitorowane są najczęściej stęŜenia: 
• metanu, 
• tlenu, 
• tlenku węgla, 
• dwutlenku węgla. 

Szczególne znaczenie mają systemy metanometryczne, poniewaŜ na nich opiera 
się bezpieczeństwo przeciwwybuchowe kopalni. Dokonują one pomiaru stęŜeń CH4  
w miejscu zamontowania czujników, sygnalizują przekroczenia stanów alarmowych,  
a w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych powodują wyłączenia energii 
elektrycznej w zagroŜonym rejonie, co eliminuje jeden z najbardziej prawdopodob-
nych inicjałów wybuchu. Jednocześnie system alarmowy kopalni informuje załogę  
o konieczności wycofania się z zagroŜonego rejonu. 

W 2005 r. w polskich kopalniach pracowało 180 systemów gazometrycznych [1]. 
Ich poziom techniczny jest zróŜnicowany, zaleŜny od czasu opracowania. Nowe roz-
wiązania, projektowane z uwzględnieniem doświadczeń eksploatacyjnych starszych 
systemów, stanowią profesjonalne, przystosowane do warunków górniczych narzę-
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dzia, podnoszące poziom bezpieczeństwa kopalni. W procesie certyfikacji, który wy-
maga badań zgodności z wymaganiami dyrektywy ATEX 100a [2, 3], są one wielo-
stronnie oceniane pod względem bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, parametrów 
metrologicznych i funkcjonalnych, kompatybilności elektromagnetycznej oraz nieza-
wodności oprogramowania. Struktura systemów gazometrycznych i aktualnie eksplo-
atowane urządzenia zostały omówione szczegółowo w monografii [1]. 

Główny Instytut Górnictwa jest koordynatorem projektu, pt: „Scenariusze rozwo-
ju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego (foresigcht)”,  
w którym uczestniczą jednostki naukowo-badawcze związane z górnictwem. Celem 
projektu jest monitorowanie i prognozowanie rozwoju szeroko pojętej technologii  
i techniki górniczej. PoniewaŜ urządzenia związane z bezpieczeństwem są integralną 
częścią techniki górniczej, niniejszy artykuł stanowi przyczynek do rozpoznania  
kierunków ich rozwoju do 2020 roku. Kierunki rozwoju systemów gazometrycznych 
będą wyznaczane przez: 
• zmiany wymagań technicznych, określanych przez Normy Europejskie i rozpo-

rządzenia władz górniczych, 
• konieczności usunięcia stwierdzanych obecnie niedogodności w eksploatacji sys-

temów, 
• rozwój techniki, a w szczególności układów elektronicznych. 

2. BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONALNE SYSTEMÓW  

Z roku na rok rośnie ilość urządzeń elektrycznych i elektronicznych – w tym ta-
kich, które pracują pod kontrolą oprogramowania – wykonujących funkcje związane  
z bezpieczeństwem. PoniewaŜ niewykonanie takiej funkcji moŜe prowadzić do wy-
padku lub katastrofy, powstaje pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, Ŝe w warun-
kach normalnej pracy i w mogących wystąpić stanach awaryjnych, urządzenie takie 
powierzonej mu funkcji nie wykona? 

Problematyką bezpieczeństwa funkcjonalnego elektrycznych/ elektronicznych 
/programowalnych elektronicznych systemów (E/E/PES) związanych z bezpieczeń-
stwem zajmuje się pakiet norm PN-EN 61508 [4]. Wprowadza on liczbowe poziomy 
nienaruszalności bezpieczeństwa (Safety Integrity Level – SIL), które określają  
dopuszczalne prawdopodobieństwa tzw. uszkodzenia niebezpiecznego, to znaczy ta-
kiego, które uniemoŜliwi urządzeniu wykonanie jego funkcji związanej z bezpieczeń-
stwem. Poziomy te, dla funkcji przywoływanej raz na rok lub częściej, podano w ta-
blicy 1. Dla zobrazowania restrykcyjności tych wymagań, w trzeciej kolumnie podano 
wymaganą niezawodność funkcji w liczbie lat. 

Tablica 1. Poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa: miary docelowe uszkodzeń funkcji bezpie-
czeństwa działających w rodzaju pracy na częste przywołanie lub ciągłym 

SIL Prawdopodobieństwo uszkodzenia niebezpiecznego na godzinę Niezawodność, lata 
4 od ≥ 10–9 do < 10–8 114 000 
3 od ≥ 10–8 do < 10–7 1 140 
2 od ≥ 10–7 do < 10–6 114 
1 od ≥ 10–6 do < 10–5 11,4 
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Pakiet norm PN-EN 61508 przedstawia filozofię odchodzącą od jakościowej ana-
lizy ryzyka i proponuje szacowanie go metodami obliczeniowymi. Oczywiście obej-
muje on róŜne rodzaje zagroŜeń, nie tylko wybuchowe. Dlatego potrzebna jest imple-
mentacja filozofii tych norm w obszarze np. dyrektywy ATEX 100a. Próbę taką pod-
jęły w 1999 r. największe europejskie jednostki badawcze, kompetentne w obszarze 
tej dyrektywy. Efektem ich pracy był raport końcowy [5], w którym przedstawiono 
szereg propozycji. Między innymi zaproponowano powiązanie poziomu nienaruszal-
ności bezpieczeństwa z numerem strefy zagroŜonej wybuchem. Odpowiada to na py-
tanie, jaki jest akceptowalny poziom ryzyka na danym stanowisku pracy? Relację tę 
podano w tablicy 2. W górnictwie nie wyznacza się stref zagroŜenia wybuchem,  
natomiast w zaleŜności od stopnia zagroŜenia metanowego klasyfikuje się pomiesz-
czenia. W dwóch ostatnich kolumnach tablicy 2 podano propozycje wymaganego 
poziomu nienaruszalności systemu gazometrycznego zabezpieczającego poszczególne 
kategorie pomieszczeń. 

Tablica 2. Proponowane wymagania docelowego ograniczenia ryzyka dla hipotetycznego przypadku 
zabezpieczenia przeciw źródłu zapłonu w warunkach normalnego działania 

SIL 
Kategoria bezpieczeń-
stwa wg ATEX 100a 

Strefa zagroŜenia Pomieszczenie SIL-C 

3 1 0 lub 20 C 2 (1)** 

2 2 1 lub 21 B 1 
1 3 2 lub 22 A 0*  

*  SIL-C-0 – oznacza brak klasyfikacji poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa; 
**  – o tym czy system ma mieć poziom SIL-1 czy SIL-2 decydują władze kopalni po rozpoznaniu rzeczywistego stop-
nia zagroŜenia metanowego konkretnego pomieszczenia. 

Jednym z pierwszych przypadków implementacji norm PN-EN 61508 do kon-
kretnej grupy urządzeń jest norma PN-EN 50402(U) [6], której polska wersja jest 
obecnie na etapie ustanawiania. Dotyczy ona właśnie stacjonarnych systemów gazo-
metrycznych. Norma ta nie jest zharmonizowana z dyrektywą ATEX 100a. Nie ma do 
niej równieŜ odwołań w obecnych edycjach norm metrologicznych, poniewaŜ została 
opracowana później. Jest jednak bardzo uŜyteczna w sytuacji, gdy jednym z elemen-
tów zapewniających bezpieczeństwo jest system gazometryczny. 

Norma wprowadza szereg nowych pojęć, z których najistotniejsze to: 
• funkcja bezpieczeństwa systemu detekcji gazu:   

funkcja zaimplementowana przez system detekcji gazu, by w przypadku wystą-
pienia zagroŜenia umoŜliwi ć osiągniecie stanu bezpiecznego (najczęściej są to 
funkcje wyłączania energii elektrycznej, alarmowania itp.), 

• SIL-capability (SIL-C):  
(SIL-C) jest określony przez środki i techniki uŜyte dla uniknięcia i kontroli  
defektów sprzętowych oraz programowych, systemu detekcji gazu. 

Wymagania normy PN-EN 50402, dla osiągnięcia wymaganej niezawodności 
systemu, znacząco rozbudowują i komplikują rozwiązania układowe, co podniesie 
cenę systemu. Na przykład, wymagania dla modułu „czujnik” przy obecnym stanie 
techniki umoŜliwiają osiągnięcie poziomu SIL-C-2. Osiągnięcie wyŜszych poziomów 
niezawodności wymaga redundancji, czyli podwojenia ilości czujników systemu.  
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Ponadto, czujniki te nie mogą mieć wspólnej przyczyny destrukcji, np. nie mogą ule-
gać zatruciu powodowanemu przez te same substancje lotne. Prowadzi to do koniecz-
ności zastosowania w jednym punkcie pomiarowym czujnika katalitycznego, który 
ulega zatruciom i czujnika IR pracującego na zasadzie absorpcji w podczerwieni,  
który nie ulega zatruciom. Takie rozwiązanie radykalnie podnosi koszty systemu. 
Wymagany poziom SIL-C górniczych systemów gazometrycznych zostanie zapewnie 
określony przez władze górnicze. Będzie to kompromis pomiędzy niezawodnością 
systemu, a jego ceną i stopniem skomplikowania. 

Wymagania zwiększonej niezawodności są wyzwaniem dla konstruktorów no-
wych systemów gazometrycznych. Są równieŜ zobowiązaniem dla ich uŜytkowników, 
poniewaŜ zachowanie deklarowane przez producenta SIL-C jest uwarunkowane, juŜ 
podczas uŜytkowania, staraniami obsługi systemu, by poprawnie zlokalizować czujni-
ki, przestrzegać terminów okresowych inspekcji, kalibracji oraz konserwacji.  
Zagadnienia te powinny być omówione w instrukcji obsługi systemu, którą dostarcza  
producent. 

3. ZATRUCIA CZUJNIKÓW  

W czasie ostatnich kilkunastu lat, do stosowania w podziemiach kopalń zostało 
dopuszczonych wiele nowych substancji chemicznych. Są to przede wszystkim róŜne-
go rodzaju pianki do uszczelniania zrobów i kleje. Substancje te są słabo zdefiniowane 
co do składu chemicznego oraz jakościowej i ilościowej oceny związków lotnych, 
które są uwalniane do atmosfery kopalni w procesie polimeryzacji. Oprócz gazów 
uwalnianych podczas piankowania i klejenia, w atmosferze kopalni moŜe pojawić się 
równieŜ freon, który jest środkiem chłodniczym stosowanym w urządzeniach klimaty-
zacyjnych. 

W polskich kopalniach do detekcji metanu stosowane są powszechnie czujniki  
katalityczne. Do detekcji tlenu i tlenku węgla, czujniki elektrochemiczne. Są to czuj-
niki, w których źródłem sygnału pomiarowego są reakcje chemiczne zachodzące po-
między materiałem czujnika i mierzonym gazem. Pojawienie się niektórych lotnych 
substancji, obecnych w atmosferze kopalnianej w wyniku stosowania ww. środków 
chemicznych, powoduje dodatkowe reakcje, które prowadzą do czasowego lub trwa-
łego obniŜenia czułości przetwarzania czujnika, czyli obniŜenia lub utraty sygnału 
pomiarowego. 

Sposoby ochrony przed takimi zjawiskami koncentrują się przede wszystkim na 
utrudnieniu dostępu substancji zakłócającej do czujnika. W tym celu stosuje się,  
dobrane do konkretnych zagroŜeń, filtry chemiczne lub mechaniczne, umieszczane 
albo bezpośrednio w czujniku, albo na drodze dostępu gazu. 

Umieszczanie na drodze dostępu do czujnika substancji reagujących chemicznie  
z czynnikami zatruwającymi umoŜliwia ich neutralizację. Aktywność chemiczna filtru 
maleje w funkcji czasu naraŜenia i ilości pochłanianego składnika. Wadą tego zabiegu 
jest trudność w ocenie czasu aktywności filtru. NaraŜenie go na kontakt z wysokim 
stęŜeniem pochłanianego składnika prowadzi do jego szybkiego nasycenia i dezakty-
wacji. W niektórych rozwiązaniach jest to sygnalizowane zmianą koloru filtru, ale  
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w większości przypadków – szczególnie wówczas, gdy filtr znajduje się wewnątrz 
przyrządu – stan jego zuŜycia nie jest sygnalizowany uŜytkownikowi. 

Filtracja mechaniczna polega na umieszczeniu na drodze transportu mieszanki  
do czujnika sit molekularnych, hamujących przepływ gazów o molekułach większych 
od załoŜonego rozmiaru. UmoŜliwia to częściową segregację składników mieszaniny  
i w niektórych przypadkach zablokowanie dostępu związków zatruwających. Ten 
rodzaj filtracji jest stosowany w czujnikach katalitycznych o zwiększonej odporności 
na zatrucia (pellistory „poison resistant”), które nie są produkowane w naszym kraju. 

Próby rozwiązania problemu zatruć nowych czujników będą wymagały prac ba-
dawczych i konstrukcyjnych zmierzających w czterech kierunkach: 
• opracowania czujnika pellistorowego o zwiększonej odporności na czynniki za-

truwające, 
• doskonalenia technologii produkcji obecnie stosowanych filtrów chemicznych, 
• opracowania czujnika metanu, którego zasada działania czyni go odpornym na 

wpływy substancji zatruwających, 
• gruntownego zbadania stosowanych obecnie w kopalniach środków chemicznych 

pod kątem obecności w nich substancji zatruwających czujniki i wycofania z uŜy-
cia tych, które powodują ten efekt w stopniu nadmiernym. 

Czujnikiem odpornym na zatrucia jest czujnik absorpcyjny pracujący w paśmie 
podczerwieni (IR). Obecnie w Europie dopuszczenie do stosowania w górnictwie  
(kategoria M1) ma tylko jeden typ czujnika – produkowany przez angielską firmę e2v. 
Biorąc pod uwagę inne zalety tego typu czujnika i rozmiar rynku, jakim jest polskie 
górnictwo, naleŜy przypuszczać, Ŝe krajowi konstruktorzy podejmą temat opracowa-
nia czujnika IR w bliskiej przyszłości. 

4. KONFIGURACJA SYSTEMU I TRANSMISJA SYGNAŁÓW  

Obecnie w polskich kopalniach dominuje gwiaździsta struktura systemów gazo-
metrycznych. Jest to kontynuacja rozwiązania przyjętego przez firmę OLDHAM  
w pierwszych systemach metanometrii automatycznej, wdroŜonych w polskich kopal-
niach w latach siedemdziesiątych XX wieku. W tej strukturze kaŜdy czujnik połączo-
ny jest z centralą dwuŜyłową linią zasilająco-sygnałową. Rozwiązanie to ma swoje 
zalety. MoŜna rozdzielić moc przesyłaną do czujników tak, by osiągnęła ona wyma-
gany poziom iskrobezpieczny oraz uniezaleŜnić czujniki od podziemnej sieci energe-
tycznej. Wadą jest bardzo duŜa ilość kabli, które istotnie podnoszą koszt systemu  
i w warunkach górniczych często ulegają uszkodzeniu. 

Alternatywą jest struktura „gwiazdy gwiazd” (rys. 1) wykorzystująca stacje do-
łowe, pełniące funkcje lokalnych zasilaczy i koncentratorów danych. W tej strukturze  
z centralą są gwiaździście połączone stacje dołowe, a czujniki są w taki sam sposób 
połączone ze stacjami dołowymi. Stacje dołowe są wyposaŜone w baterie akumulato-
rów na wypadek utraty połączenia z centralą (funkcje bezpieczeństwa wykonywane  
są wówczas przez urządzenia pracujące pod ziemią). 

Pojawiły się równieŜ struktury magistralowe (rys. 2), w których stacje dołowe po-
łączone są między sobą i z centralą łączem światłowodowym, tworzącym zamknięty 
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pierścień. Zmniejsza to radykalnie ilość kabli prowadzonych z powierzchni i umoŜli-
wia wielokanałową transmisję cyfrową sygnałów. Stacje dołowe mogą być zasilane 
lokalnie lub zdalnie (z powierzchni). W tej strukturze przerwanie światłowodu  
w dwóch miejscach uniemoŜliwia transmisję danych ze stacji dołowych znajdujących 
się pomiędzy przerwami, ale taki efekt wystąpi teŜ w pozostałych strukturach, jeŜeli 
uszkodzeniu ulegną kable zbiorcze. Ponadto, łatwiej zabezpieczyć jeden światłowód 
niŜ rozbudowaną sieć kabli. 

CH4 CH4 COCO O2 O2 CH4

 
Rys. 1. Struktura „gwiazda gwiazd” 
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Rys. 2. Struktura pierścieniowa 

Systemy gazometryczne mają bardzo zróŜnicowane rodzaje transmisji danych 
pomiędzy czujnikami, a centralą. Utrudnia to komunikację urządzeń róŜnych produ-
centów, a nawet pomiędzy urządzeniami produkowanymi w róŜnych zakładach tego 
samego wytwórcy. Spotyka się transmisję częstotliwościową (standard OLDHAM lub 
modyfikowany), częstotliwościową kodowaną cyfrowo i szereg róŜniących się od 
siebie protokołów transmisji cyfrowej. 
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Sposoby i protokoły transmisji nowych systemów będą podlegały ocenie zgodno-
ści z wymaganiami normy PN-EN 50402(U), co wymusi ich standaryzację i poprawi 
niezawodność transmisji. 

W miarę wycofywania starych systemów będzie zanikała prosta transmisja czę-
stotliwościowa. Nowe systemy będą miały strukturę typu „gwiazda gwiazd” lub magi-
stralową. W tym drugim przypadku, na szerszą skalę będą stosowane łącza światło-
wodowe. Zacznie dominować transmisja cyfrowa oparta na ujednoliconych protoko-
łach transmisji. W systemach gazometrycznych pracujących na powierzchni rozwija 
się w ostatnich latach transmisja radiowa w paśmie 2,4 GHz. Zastosowanie jej w gór-
nictwie jest – z oczywistych względów – utrudnione. JednakŜe, w tych zastosowa-
niach, w których kabel jest naraŜony na częste uszkodzenia zostaną podjęte  
próby zastosowania radia na krótkich odcinkach lub z uŜyciem ripiterów na dalsze 
odległości. 

5. NIEDOGODNOŚCI EKSPLOATACYJNE SYSTEMÓW GAZOMETRYCZNYCH 

W systemach gazometrycznych kopalń silnie metanowych liczba czujników moŜe 
dochodzić do kilkuset. Są one kalibrowane w odstępach tygodniowych. Wymaga to 
utrzymywania znacznej grupy ludzi wykonujących te czynności. Dlatego ze strony 
uŜytkowników często artykułowana jest potrzeba opracowania niezawodnego czujnika 
z moŜliwością automatycznej kalibracji. Trudność opracowania takiej konstrukcji 
polega na tym, Ŝe w procesie kalibracji niezbędny jest gaz kalibracyjny. Postulat 
sprowadza się do opracowania czujnika z sensorem IR (odporny na zatrucia),  
wewnętrzną lub zewnętrzną miniaturową butlą gazową i układem pneumatycznym 
sterowanym z powierzchni. Konstrukcja jest techniczne realizowalna, jednakŜe jej 
opracowanie wymaga rozwaŜenia kilku aspektów. 

Gdyby w procesie kalibracji gaz podawać bezpośrednio do czujnika, pod spiek 
jego komory, rozwiązanie byłoby względnie proste. JednakŜe w polskich kopalniach 
w procedurze kalibracji sprawdza się równieŜ szybkość odpowiedzi czujnika (czas 
wyłączenia energii elektrycznej nie moŜe być dłuŜszy niŜ 15 s). Właśnie spiek komory 
czujnika wprowadza największe opóźnienia na drodze transportu gazu do elementów 
detekcyjnych. Dlatego poprawna ocena szybkości odpowiedzi wymaga podania gazu  
z zewnątrz, a to istotnie komplikuje rozwiązanie mechaniczne i czyni je podatne na 
uszkodzenia. 

Ponadto, naleŜy zastanowić się, jakie powinno być ciśnienie gazu w butli. Oczy-
wiście im wyŜsze ciśnienie przy stałej objętości tym dłuŜszy jest czas pomiędzy  
wymianami butli, ale w warunkach poŜaru butle z gazem pod duŜym ciśnieniem mogą 
stać się niebezpieczne. 

Zastąpienie obecnie stosowanych czujników katalitycznych czujnikami IR jest 
moŜliwe pod warunkiem zmiany układów elektronicznych otoczenia czujnika. Gaba-
rytowo są one do siebie zbliŜone (fot. 1), ale czujnik IR jest droŜszy i ma dłuŜszy czas 
odpowiedzi. Ponadto wdroŜenie naleŜy poprzedzić badaniami zachowania czujnika  
w warunkach silnego zapylenia. 
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a)  b) 

   
Fot. 1. Katalityczny a) i absorpcyjny b) element czujnikowy 

6. KIERUNKI ZMIAN OPROGRAMOWANIA SYSTEMÓW  

Podobnie jak warstwę sprzętową systemów, warstwę oprogramowania cechuje 
duŜa róŜnorodność. Jest ona wynikiem nakładania się na siebie rozwiązań opracowa-
nych w róŜnym czasie przez róŜne firmy. I tak koegzystują systemy: SWµP, SMP, 
SEMP i ZEFIR. Ich wzajemna kompatybilność wymaga interfejsów. Dotychczas 
oprogramowanie wymykało się procedurze certyfikacji. PoniewaŜ jakość i niezawod-
ność programów istotnie wpływa na bezpieczeństwo funkcjonalne systemów, norma 
PN-EN 50402(U) nakazuje wykonanie badań oprogramowania na zgodność z wyma-
ganiami normy PN-EN 60508-3 [7]. Spowoduje to zapewne uporządkowanie procesu 
programowania i oddawanie uŜytkownikowi finalnej wersji programu, która nie  
będzie wymagała szeregu poprawek wykonywanych juŜ podczas pracy systemu. 
Wpłynie zapewne równieŜ na ujednolicenie interfejsu graficznego i zasad obsługi,  
na czym skorzystają dyspozytorzy. 

NaleŜy spodziewać się rozwoju oprogramowania wspomagającego pracę dyspo-
zytorów, które np. w oparciu o predykcję sygnału czujnika będzie z wyprzedzeniem 
informowało o powstającym zagroŜeniu, czy stwierdzając nienaturalne zachowanie 
czujnika informowało o podejrzeniu niewłaściwego uŜytkowania (np. brak korelacji 
sygnałów czujników znajdujących się w tym samym strumieniu wentylacji, czy nie-
uzasadnione, gwałtowne obniŜanie się wskazań). 

W oprogramowaniu systemów zostaną zapewne implementowane funkcje, które 
umoŜliwi ą śledzenie zagroŜenia powstającego w wyniku zmian kilku parametrów,  
np. śledzenie zagroŜenia poŜarem endogenicznym z wyliczeniem wskaźnika przyrostu 
tlenku węgla czy wskaźnika Grahama. Ponadto na poziomie oprogramowania moŜna 
powiązać zagroŜenia, które na siebie wpływają, np. tąpaniowe i metanowe. Tego ro-
dzaju programy znacznie ułatwią prace dyspozytorów, równieŜ podczas prowadzenia 
akcji ratowniczej. 

7. PODSUMOWANIE 

W nadchodzących latach kopalniane systemy gazometryczne będą podlegały 
zmianom. Nie będą to zmiany rewolucyjne, poniewaŜ obecnie eksploatowany, nowy 
sprzęt jest na dobrym poziomie technicznym. Zgodnie z tendencjami występującymi 
w Europie ich struktura będzie musiała ulec zmianie tak, by spełniały wymagania 
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bezpieczeństwa funkcjonalnego. NaleŜy równieŜ oczekiwać, Ŝe konstruktorzy podej-
mą próby rozwiązania istniejących obecnie problemów eksploatacyjnych, takich jak, 
zatruwanie czujników, zmniejszenie ilości okablowania, szerszego wykorzystania 
światłowodów i pełniejszego wykorzystania moŜliwości oprogramowania systemów. 
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tekstu oficjalnego). Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych Głównego Instytutu Górnictwa. Ka-
towice, listopad 1999 r. 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003, w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do uŜytku w przestrze-
niach zagroŜonych wybuchem (DZ. U. Nr 143, poz. 1393). 

4. PN-EN 61508 Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/ programowalnych elek-
tronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem.  

5. Determination of safety categories of electrical devices used in potentially explosive atmospheres 
(safec) Contract SMT4-CT98-2255. 

6. Final Report 
7. PN-EN 50402:2005(U) Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible  

or toxic gases or vapours or of oxygen. Requirements on the functional safety of fixed gas detection 
systems. 

8. PN-EN 61508-3:2004. Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/ programowal-
nych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem. Część 3: Wymagania dotyczące 
oprogramowania. 

Recenzent: prof. dr hab. inŜ. Stanisław Wasilewski 
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Krzysztof Cybulski, Eugeniusz Zellner, Bogdan Malich 
Główny Instytut Górnictwa, Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, Mikołów 

Strategia doboru przyrządów do pomiarów stęŜeń pyłu zawieszonego 
w powietrzu na stanowiskach pracy w podziemnych 

wyrobiskach górniczych 

Streszczenie 
W normach europejskich z serii EN są sformułowane wymagania, co do dokładności procedur pomia-

rowych (przyrząd pomiarowy + analiza wyników), tak by były one dostosowane do potrzeb ochrony 
zdrowia na stanowisku pracy. W przypadku przyrządów do pomiaru stęŜenia pyłu w powietrzu okazuje 
się jednak, ze wymagania te są bardzo rygorystyczne. Oprócz oczywistych warunków, jakim powinny 
odpowiadać przyrządy pomiarowe – dokonywaniu rozkładu ziarnowego pobranej próbki pyłu – dla pod-
ziemnych warunków pracy powinny odpowiadać kilku koniecznym warunkom, bez spełnienia których 
nie mogą być stosowane. 

Selection strategy of the equipment for concenteration measurement of airborne 
dust at workplaces in underground mine workings 

Abstract 
The European Standards define the requirements concerning an accuracy of measuring procedures 

(measuring equipment + data analysis) to meet the needs of healthcare at workplaces. In case of measur-
ing equipment for concentration measurement of airborne dust it appears that those requirements are very 
strict. Besides the obvious requirements for the measuring equipment – granularity analysis – for under-
ground workings the equipment should fulfill several additional requirements allowing for their use un-
derground. 

WSTĘP 

NaraŜenie zawodowe pracowników na czynniki środowiska pracy nie jest precy-
zyjnie zdefiniowane, ale intuicyjnie rozumiane jako prawdopodobieństwo nabawienia 
się przez konkretnego pracownika choroby zawodowej, spowodowane szkodliwym 
oddziaływaniem czynników chemicznych lub fizycznych (np. zapylenie, hałas, pro-
mieniowanie) istniejących w środowisku pracy. Intuicja, a równieŜ wieloletnie bada-
nia epidemiologiczne wskazują, Ŝe naraŜenie zaleŜy od wielu czynników, a przede 
wszystkim od: 
• stęŜenia lub natęŜenia czynnika szkodliwego w środowisku pracy, 
• czasu naraŜenia. 

Nie bez znaczenia jest, w przypadku substancji chemicznych, ich rodzaj i wynika-
jące z niego oddziaływanie na organizm, indywidualna odporność organizmu i inne 
aspekty. 

Ocena naraŜenia zawodowego na dany czynnik musi być oparta na modelu do-
zymetrycznym działania danego czynnika na organizm człowieka, czyli opisie działa-
nia czynnika na określone organy lub tkanki. Z modelu dozymetrycznego wynikają 
takie waŜne ustalenia: 
• jakie organy wewnętrzne lub zewnętrzne ponoszą największą szkodę spowodowa-

ną działaniem danego czynnika i jak on oddziaływuje na organizm, 
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• po jakim czasie naraŜania występują pierwsze dostrzegalne zmiany chorobowe, 
• jaka jest zaleŜność prawdopodobieństwa wystąpienia zmian chorobowych od stę-

Ŝenia lub natęŜenia czynnika szkodliwego. 

Wynikiem analizy tych danych jest ustalenie: 
• jednostki chorobowej (choroby zawodowej) charakterystycznej dla danego czyn-

nika, 
• granicznych wielkości stęŜenia czynnika szkodliwego, powyŜej których istnieje 

prawdopodobieństwo zapadnięcia na daną chorobę zawodową, 
• sposobów pomiaru stęŜeń i natęŜeń czynnika szkodliwego i dobór przyrządów 

pomiarowych. 

Tematem referatu jest przedstawienie strategii doboru przyrządów do pomiarów 
stęŜeń pyłu zawieszonego w powietrzu na stanowiskach pracy w podziemnych wyro-
biskach górniczych. 

Podstawowe czynniki naraŜenia na pył w kopalniach węgla 
Aktualnie przyjęty model dozymetryczny działania pyłu na organizm człowieka 

stwierdza, Ŝe: 
• oddziaływanie to dotyczy w najwyŜszym stopniu układu oddechowego i jest przy-

czyną choroby zawodowej – pylicy, 
• ziarna pyłu osadzają się (deponują) w drogach oddechowych w róŜnej proporcji, 

zaleŜnie od rozmiarów ziaren pyłu, 
• zmiany chorobowe spowodowane osadzaniem pyłu w płucach są powolne, średni 

czas wystąpienia zmian w warunkach kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowe-
go wynosi 20 lat, 

• ludzie róŜnie reagują na pył, co oznacza, ze nie kaŜdy naraŜony zapada na chorobę 
zawodową. 

Zagadnienie rozpoznawania i profilaktyki pylicy jest przedmiotem wielu badań, 
których wynikiem jest opracowanie zasad rozpoznawania i profilaktyki, między  
innymi w postaci norm. W tym zakresie waŜne są opracowywane i wprowadzane do 
polskiego prawodawstwa normy europejskie. 

Aby stworzyć skuteczny system ochrony przed szkodliwym działaniem pyłów 
jest jednak rzeczą konieczną mierzyć stęŜenie tej frakcji wymiarowej pyłu, która po-
woduje pylicę. W przeszłości przyjęto pewne wzorcowe rozkłady ziarnowe (konwen-
cje wymiarowe) charakteryzujące w przybliŜeniu frakcje wymiarowe pyłów powodu-
jących pylicę. Są to: 
• konwencja Johannesburska (1957), 
• konwencja ACGIH (1961) 
oraz cały szereg konwencji przyjętych oddzielnie w róŜnych państwach. 

Pomiary stęŜenia pyłów „drobnych” był wykonywany róŜnymi sposobami, a wy-
niki były nieporównywalne. 

Od 1960 r. prowadzone są na całym świecie intensywne prace badawcze w celu 
uzyskania danych charakteryzujących ziarna pyłów osadzające się w drogach odde-
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chowych i ich opisu w postaci krzywych filtracji układu oddechowego. W chwili 
obecnej krzywe te są znane w zakresie wymiarowym od 0,1 µm do 100 µm, zarówno 
dla wchłaniania w procesie wdechu jak i dla osadzania się w drogach oddechowych  
i ich częściach. Na podstawie tych wyników było moŜliwe zrewidowanie istniejących 
konwencji. Międzynarodowe organizacje normalizacyjne CEN i ISO opracowały no-
we jednolite konwencje i opublikowały je w postaci norm. 

Normy Europejskie dla pomiarów zapylenia 
Do chwili obecnej Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) wydał róŜne nor-

my na pomiary stęŜenia cząsteczek zawieszonych w powietrzu na stanowiskach pracy: 
• EN 481 – ustala konwencje dla frakcji wymiarowych cząsteczek zawieszonych  

w powietrzu na stanowiskach pracy w celu pomiarów ich stęŜeń, 
• EN 482 – ustala ogólne wymagania dla procedur pomiarowych na stanowiskach 

pracy. 

Opracowana jest norma: „Wymagania dla przyrządów do pomiaru stęŜeń cząste-
czek zawieszonych w powietrzu”. Norma ta określa: 
• co ma być mierzone, 
• jakie dokładnie pomiary mają być prowadzone, 
• jakie przyrządy pomiarowe mają być stosowane, aby spełnić dwa pierwsze wy-

magania. 

W normie EN 481 sformułowane są konwencje pomiarowe dla trzech róŜnych 
frakcji wymiarowych: 
• frakcji wdychanej – osadzającej się w całości dróg oddechowych (dawniej frakcja 

ta była nazywana pyłem całkowitym), 
• frakcji płucnej – przenikającej do płuc i pęcherzyków płucnych, 
• frakcji wdychalnej lub respirabilnej – przenikającej do pęcherzyków płucnych. 

KaŜda z tych frakcji jest róŜnie filtrowana przez układ oddechowy człowieka. 
Jest wiec moŜliwe, zgodnie z zasadami medycyny, określenie czynników powo-

dujących choroby układu oddechowego. Dotyczy to zarówno frakcji powodującej raka 
przegrody nosowej (frakcja pozapłucna) jak i uszkodzenia pęcherzyków płucnych np. 
krzemica. 

W normie EN 482 sformułowano wymagania co do dokładności procedur pomia-
rowych (przyrząd pomiarowy + analiza wyników) tak, by były one dostosowane do 
potrzeb ochrony zdrowia na stanowisku pracy. Na pierwszy rzut oka dopuszczalne 
niepewności pomiarowe w granicach 20–50% w zaleŜności od problemu i zakresu 
pomiaru wydają się szokujące. W przypadku przyrządów do pomiaru stęŜenia pyłu  
w powietrzu okazuje się jednak, Ŝe wymagania te są bardzo rygorystyczne. Dla  
przyrządów do pomiarów drobnych wymagania są mniejsze niŜ dla pyłów frakcji 
wdychanej. 

Normy EN 481 i EN 482 przeszły juŜ procedury adaptacyjne w odpowiednich 
Normalizacyjnych Komisjach Problemowych. Normy te stanowią jeden z elementów 
systemu oceny naraŜenia pracowników na pył. Drugim elementem są przyrządy do 
pomiaru stęŜenia pyłu w powietrzu. 
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Ogólne warunki jakie powinny spełniać przyrządy pomiarowe 
Z norm EN wynika, Ŝe przyrządy do pomiaru stęŜenia pyłu w powietrzu: 

• muszą pobierać i umoŜliwiać wydzielenie odpowiedniej frakcji pyłu, 
• ich wskazania, czyli stęŜenia w powietrzu poszczególnych frakcji pyłu muszą się 

odnosić do danego stanowiska pracy. 

Przyrządy do pomiaru stęŜeń pyłu były i są konstruowane jako: 
• przyrządy stacjonarne, czyli lokalizowane w wybranym określonym miejscu, 
• przyrządy indywidualne związane z określonym pracownikiem. 

Jest rzeczą zrozumiałą, Ŝe pomiarów stęŜenia pyłu dokonuje się w celu oceny  
naraŜenia na pył konkretnego pracownika. Stosowanie przyrządu stacjonarnego oce-
niającego naraŜenie na wielu stanowiskach pracy jest więc uzasadnione, jeŜeli stęŜenie 
pyłu jest w przybliŜeniu na wszystkich stanowiskach jednakowe, czyli, Ŝe pomiar 
stęŜenia w wybranym punkcie jest reprezentatywny dla wszystkich stanowisk pracy 
objętych pomiarem. Na takim załoŜeniu oparta została obowiązująca w polskim gór-
nictwie podziemnym norma PN-G-04035. Jej ustanowienie i wprowadzenie było wy-
nikiem kompromisu między narastającą w początku lat 90-tych świadomością,  
Ŝe tylko pomiar indywidualny na stanowisku pracy właściwie ocenia naraŜenie,  
a moŜliwościami finansowymi i sprzętowymi kopalń. Świadomość potrzeby wprowa-
dzenia pomiarów indywidualnych mieli pracownicy Kopalni Doświadczalnej „Barba-
ra”, dzięki wcześniej prowadzonym badaniom w kopalniach. 

Przyrządy pomiarowe 
Zgodnie z celem referatu naleŜy dokonać oceny przyrządów do pomiaru stęŜenia 

pyłu w aspekcie ich przydatności do oceny naraŜenia. Oprócz oczywistego warunku 
jakim jest zgodność rozkładu ziarnowego pobranej próbki pyłu z normą EN 481 przy-
rządy do pomiaru stęŜenia pyłu w powietrzu na stanowiskach pracy w podziemnym 
górnictwie węgla kamiennego winny odpowiadać kilku koniecznym warunkom, bez 
spełnienia których nie będą mogły być stosowane. Są to: 
• spełnienie wymagań bezpieczeństwa stawianych urządzeniom elektrycznym pra-

cującym w atmosferach zagroŜonych wybuchem, 
• mały wpływ prędkości powietrza, w którym dokonuje się pomiaru, na jego wynik. 

Faktem, który naleŜy uwzględnić jest to, Ŝe przyrząd indywidualny moŜe być 
uŜyty jako stacjonarny, natomiast sytuacja odwrotna jest mało realna. 

Spośród istniejących modeli pyłomierzy cztery spełniają warunki bezpieczeństwa 
stawiane urządzeniom elektrycznym. 

Są to: 
„Barbara 2A” , stacjonarny pyłomierz, słuŜący z niewielkimi modyfikacjami od 25 
lat. Pomijany opis pyłomierza „Barbara 3A”, przyrządu zasłuŜonego, który umoŜliwił 
zgodną z normatywami międzynarodowymi grawimetryczną ocenę stęŜeń pyłu. 
Trzeba jasno powiedzieć, Ŝe nie ma szans na przedłuŜenie Ŝycia pyłomierza „Barbara 
3A”, został zastąpiony przyrządami nowocześniejszymi. 

Pyłomierz CIP-10, „pyłomierz, który nie jest pompką”, jest znany i stosowany  
w polskich kopalniach w liczbie 400 sztuk. Jest to pyłomierz indywidualny, pobierają-
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cy pyły zgodne z rozkładem ziarnowym według normy EN 481. Zasysanie zapylonego 
powietrza zachodzi efektem wentylatorowym, obrotem miseczki z filtrem gąbkowym, 
osadzonej na osi silniczka. Prędkość obrotowa około 7000 obrotów/minutę zapewnia 
stały, stabilny przepływ powietrza w ilości 10 dm3/minutę. Pyłomierz ten, jako jedyny 
z pyłomierzy indywidualnych ma moŜliwość równoczesnego pobrania frakcji wdy-
chanej i wydychanej. Z uwagi na wymaganą ocenę naraŜania w praktyce pobrania 
prób dokonuje się dwoma pyłomierzami równolegle – jednym z głowicą uniwersalną, 
która pobiera frakcję respirabilną, drugim z głowicą przystosowaną do frakcji wdy-
chanej. 
Masa pyłomierza wynosząca 300 gramów, zwarta konstrukcja, moŜliwość 32 godzin-
nej pracy między kolejnymi ładowaniami akumulatorów czynią ten przyrząd atrakcyj-
nym dla górnictwa. 

Pyłomierz SKC, jest to pompka ogólnie przystosowana do pobierania prób powietrza, 
która jest wykorzystywana jako pyłomierz, po uzupełnieniu pompki mikrocyklonem 
stycznym o wymiarach 47×90 mm. CięŜar cyklonu wynosi 40 gramów. Frakcję wdy-
chaną pyłów zbiera się w aplikatorze z filtrem. Cyklon i aplikator są mocowane  
w strefie oddychania i połączone z noszoną na pasku pompką. CięŜar pompki wynosi 
963 gramy, wymiary 49×130×190 mm, czas pracy – osiem godzin. Jego wadą jest 
duŜy cięŜar, połączenie węŜykiem mikrocyklonu z pompką, mały przepływ powietrza. 

Pyłomierz typu AP-2000EX, jest to teŜ pompka przystosowana do pobierania próbek 
powietrza, która po uzupełnieniu w mikrocyklon styczny wykorzystywana jest jako 
pyłomierz. Cyklon i aplikator mocowane są w strefie oddychania i połączone za po-
mocą węŜyków z pompką noszoną na pasku. CięŜar pompki wynosi około 600 gram  
a czas pracy osiem godzin przy przepływie 0,6–2,2 dm3/min. 

   
 Pyłomierz Barbara 3A  Pyłomierz CIP-10 
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 Pyłomierz SKC  Pyłomierz AP-2000EX 

WNIOSKI 

Przyrządy słuŜące do pomiaru stęŜenia zapylenia na stanowiskach pracy słuŜą do 
określenia ryzyka zawodowego naraŜenia na pył, więc zgodnie z Ustawą z dnia 11 
maja 2001 r. – „Prawo o miarach” – rozdział 3 art. 8 przyrządy pomiarowe słuŜące do 
ochrony zdrowia, Ŝycia i środowiska podlegają prawnej kontroli metrologicznej. 

Z uwagi na bardzo trudne środowisko pracy, które monitorujemy za pomocą py-
łomierzy, przyrządy te powinny spełniać dodatkowe wymogi: 
• Przy prędkościach przepływu powietrza równych lub wyŜszych od 1 m/s pobiera-

nie próbek pyłu musi być wykonane przyrządem z wielokierunkowym zasysaniem 
w płaszczyźnie poziomej. Jest to warunek stawiany przez normę PN-G-
04035/Az1 (aktualizacja arkusza Az1) z kwietnia 2005 r. 

• Dodatkowym parametrem, na który naleŜy zwrócić uwagę, jest pyłochłonność 
filtra, na którym osadza się pobierany pył. Producent pyłomierza CIP-10, w któ-
rym wykorzystany jest filtr gąbczasty, określa maksymalną masę pyłu, jaką moŜ-
na zebrać na filtrze na 50 mg, aby przyrząd poprawnie separował pyły. 

Producenci przyrządu, w którym wykorzystany jest filtr membranowy, nie okre-
ślają tego parametru. Parametr ten określają normy: PN-91/Z-04030/05 „Oznaczenie 
pyłu całkowitego na stanowisku pracy metodą filtracyjno-wagową” – maksymalna 
masa pyłu na filtrze moŜe wynosić 0,5 mg/cm2 oraz norma PN-91/Z-04030/06 „Ozna-
czenie pyłu respirabilnego na stanowisku pracy metodą filtracyjno-wagową” – mak-
symalna masa pyłu na filtrze nie moŜe przekraczać 5mg. 

Pyłomierze, w których zastosowany jest filtr gąbczasty, ułatwiają pomiar rzeczy-
wistego stanu zapylenia powietrza na dołowych stanowiskach pracy. 

Natomiast przyrządy, w których zastosowane są filtry membranowe, ze względu 
na swą małą pyłochłonność filtrów, nie nadają się do pomiarów w środowisku charak-
teryzującym się wysokim stęŜeniem zapylenia. 
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Władysław Cierniak, Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Janusz Krawczyk 
Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków 

Rozkład prędkości przepływu powietrza w kanale wentylatora 
głównego przewietrzania 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów z zastosowaniem metody ciągłego pomiaru niestacjo-

narnego rozkładu prędkości przepływu powietrza w wyrobisku górniczym. Zastosowano w niej specjalnie 
zaprojektowane rurki Pitota-Prandtla, przeznaczone do pomiarów szybkozmiennych prędkości powietrza 
oraz szybki 24 kanałowy rejestrator zapewniający jednoczesny pomiar we wszystkich kanałach. Jako 
obiekt badań wybrano kanał wentylatora na Szybie Zachodnim KWK Janina. Opisano aparaturę pomia-
rową i metodykę pomiarów. Zaprezentowano przykładowe wyniki. 

Distribution of velocity of flow of air in the inlet channel of a main fan 

Abstract 
A method of a continuous measurement of an unsteady distribution of velocity in a cross section  

of a mine working has been presented. The measurement was made with a computer controlled portable 
data acquisition system with a fast 24-channel data logger capable of simultaneous sampling in all chan-
nels and in-home designed and manufactured Pitot-Prandtl tubes as fast point sensors of velocity of the 
turbulent flow of air and a signal conditioning module. As the site of experiment a channel of a main 
ventilation fan of a Janina colliery was selected. Paper contains description of the system and example  
of measurement results 

1. WSTĘP 

Techniki pomiarowe stosowane w wentylacji kopalń dotyczyły na ogół tak zwa-
nego stanu ustalonego przepływu powietrza w sieci wyrobisk. Jednak przepływ  
w większości wyrobisk górniczych polskich kopalń charakteryzuje się wielkoskalową 
turbulencją. Rozmiar najistotniejszych wirów jest porównywalny z poprzecznymi 
wymiarami wyrobisk. Średnie odchylenie kwadratowe prędkości w punkcie moŜe 
dochodzić do 15% wartości średniej. Wskazały to pomiary i rejestracje przeprowa-
dzone przez W. Cierniaka [1] oraz St. Wasilewskiego [3] jak równieŜ przez J. Krucz-
kowskiego z zespołem [5]. Podejmuje się próby wyznaczenia zarówno częstotliwości  
i amplitudy zmian prędkości przepływu powietrza [1]. Współczesne moŜliwości apa-
ratury do pomiaru i rejestracji pozwalają na zrealizowanie, równoczesnego pomiaru 
przez kilkanaście czujników prędkości przepływu powietrza w przekroju poprzecz-
nym wyrobiska [4]. Interesującym zagadnieniem jest wyznaczenie poprzez szybki 
pomiar w dłuŜszym okresie obserwacji niestacjonarnego rozkładu prędkości przepły-
wu powietrza w kanale wentylatora. Pozwoli to na pokazanie zmienności prędkości 
przepływu powietrza, sprawdzenie nowych moŜliwości pomiarowych z wykorzysta-
niem szybkich przetworników ciśnienia oraz szybkich profesjonalnych urządzeń reje-
strujących, a takŜe zachowania sond pomiarowych w silnie turbulentnym przepływie 
powietrza. 

Realizacja postawionych celów wymagała opracowania sond pomiarowych 
umoŜliwiających szybki pomiar prędkości odpornych w trudnych warunkach środowi-
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skowych, przewidzianych do jednoczesnego umieszczana w poprzecznym przekroju 
wyrobiska i połączonych z dalszą częścią systemu pomiarowego. W przeprowadzo-
nym eksperymencie sondy zostały odpowiednio rozmieszczone na stelaŜu składają-
cym się pięciu pionowych kolumn o regulowanej długości. Stanowisko pomiarowe 
zestawiono w kanale wentylatora głównego przewietrzania na szybie Zachodnim 
KWK Janina. 

2. STANOWISKO BADAWCZE 

Stanowisko badawcze i układ pomiarowy składa się z następujących elementów: 
• kolumn wspornikowych pozwalających na mocowanie sond pomiarowych, 
• sond pomiarowych, 
• rurek spiętrzających z wbudowanymi czujnikami róŜnicy ciśnienia, które zamon-

towano w ich wnętrzu (rys. 1). 
• wieloŜyłowych kabli łączących sondy z modułem pomiarowym, 
• modułu pomiarowego, który zawiera układy konwersji sygnałów z sond pomia-

rowych, 
• systemu akwizycji danych WaveBook firmy IO Tech, 
• przenośnego komputera do sterowania pomiarem i składowania danych. 

Opis konstrukcji kolumn wspornikowych zamieszczony jest w artykule Dziurzyń-
skiego i Kracha [4]. 

2.1. Pomiar prędkości przepływu powietrza 

Ze względu na trudne warunki pracy i dosyć dobre właściwości kierunkowe do 
pomiaru prędkości powietrza w kanale wentylatora zastosowano rurki spiętrzające. 
Charakterystyka kierunkowa rurek jest zbliŜona do funkcji cosinus (PN 81/M-42367). 
Pozwala to nawet w warunkach znacznej turbulencji wyznaczać składową prędkości 
równoległą do osi rurek, a w konsekwencji strumień objętości. Tej właściwości nie 
mają termoanemometry, które równieŜ są szybkie, ale mierzą moduł prędkości. Aby 
uzyskać duŜą szybkość działania czujniki róŜnicy ciśnienia zostały wbudowane do 
wnętrza rurek spiętrzających w pobliŜu otworów piezometrycznych odbioru ciśnienia 
statycznego. Schemat konstrukcji jest pokazany na rysunku 1. 

Przetwornik p∆

Oring Kabel  
Rys. 1. Schemat konstrukcji rurki spiętrzającej 

Do pomiaru róŜnicy ciśnień zastosowano skompensowane temperaturowo czujni-
ki róŜnicy ciśnień typu NPC – 1210 firmy Lukas Nowa Sensor na zakres około 
2500 Pa, które współpracują z opracowanym do tego celu układem elektronicznym. 
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W skład pełnego zestawu pomiarowego prędkości wchodzą 24 sondy pomiarowe 
oraz 24 układy elektroniczne tak wywzorcowane, Ŝe przy róŜnicy ciśnień 1500 Pa na 
swoich wyjściach dają napięcia 4 V. Po uwzględnieniu na początku lub końcu pomia-
ru czasowego dryfu napięć niezrównowaŜenia wzmacniaczy, błąd pomiaru róŜnicy 
ciśnień jest nie większy niŜ 0,6% w stosunku do całego zakresu 2500 Pa. W obudowie 
mieszczącej układy elektroniczne przewidziano moŜliwość rozbudowy zestawu  
o dalsze osiem kanałów, do których przewiduje się podłączanie termometrów oporo-
wych, miernika ciśnienia absolutnego, wilgotnościomierza pojemnościowego i mier-
ników róŜnicy ciśnień do pomiaru spiętrzenia wentylatorów. 

Do wyznaczenia prędkości przy pomocy rurek spiętrzeniowych konieczna jest 
znajomość gęstości powietrza, którą wyznaczono z pomiarów ciśnienia barometrycz-
nego oraz temperatury termometrami: suchym i wilgotnym. 

3. WYNIKI POMIARÓW  

Opisany powyŜej system pomiarowy umoŜliwił zarejestrowanie pola prędkości 
przez 20 czujników rozmieszczonych w przekroju kanału wentylatora. Liczbę zasto-
sowanych sond pomiarowych dostosowano do wymiarów kanału wentylatora. Wydaje 
się, Ŝe gęstsze rozmieszczenie kolumn i rurek Pitota–Prandtla zbyt mocno mogło za-
kłócić badane pole prędkości. Na rysunku 2 przedstawiono schemat rozmieszczenia 
sond pomiarowych w kanale wentylatora wraz z charakterystycznymi wymiarami. 
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Rys. 2. Schemat rozmieszczenia sond pomiarowych 
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Na fotografii (fot. 1) przedstawiono widok sondy pomiarowej oraz kolumny 
wspornikowej. Przed przeprowadzeniem właściwych pomiarów zmontowano kolum-
ny wspornikowe i umieszczono na nich 20 sond pomiarowych, prowadząc od kaŜdej 
sondy wieloŜyłowy kabel do systemu akwizycji danych. Urządzenie to zaprogramo-
wano tak aby moŜliwa była jednoczesna rejestracja sygnałów pomiarowych z często-
tliwością 100 Hz w kaŜdym kanale. 

 
Fot. 1. Widok sondy pomiarowej oraz kolumny wspornikowej 

W wyniku rejestracji w czasie 90 minut uzyskano duŜa liczbę danych. Dane po-
miarowe zostały wstępnie przetworzone, tak aby z zarejestrowanych przez WaveBook 
napięć, które są proporcjonalne do kwadratu prędkości, uzyskać dane dotyczące pręd-
kości przepływu powietrza. Na kolejnych rysunkach (3 i 4) zamieszczono przykłado-
we wyniki pomiarów dotyczące rozkładów i izolinii prędkości w przekroju poprzecz-
nym wyrobiska. 

 
Rys. 3. Przestrzenny rozkład średniej prędkości przepływu za okres 163 s 
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Rys. 4. Izolinie średniej prędkości przepływu za okres 163 s 

Zmienność prędkości pokazuje rysunek 5, gdzie przedstawiono chwilowe warto-
ści prędkości z trzech sond. 
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Rys. 5. Chwilowe zmiany prędkości przepływu powietrza 
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4. PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone pomiary pokazały złoŜony charakter przepływu powietrza, który 
charakteryzuje się znacznymi zmianami prędkości. Przedstawiono pewną metodę wy-
znaczenia pola prędkości przepływu powietrza oraz potwierdzono duŜą jego zmien-
ność zarówno w czasie jak i przestrzeni (rys. 4). Jak wynika z rysunku 5, zmiany 
prędkości w poszczególnych punktach pomiarowych nie są zsynchronizowane (mało 
skorelowane). Z tego względu przy wyznaczaniu średniej czasowej natęŜenia prze-
pływu prezentowaną metodą, naleŜy zachować następującą kolejność postępowania: 
wyznaczyć chwilowe natęŜenie przepływu dla kaŜdej chwili czasowej, a następnie te 
wartości uśrednić po czasie. Inne metody uśredniania spowodują zawyŜenie wyników. 

Wyznaczenie wartości strumienia objętości na podstawie pomiaru prędkości 
przepływu oraz pola poprzecznego przekroju wyrobiska nie jest jednoznaczne, gdyŜ 
uzyskane wartości uśrednionego przepływu w wybranych róŜnych okresach czaso-
wych, jak pokazały pomiary, nie są identyczne. Z tego względu naleŜy kontynuować 
prace badawcze nad opracowaniem adekwatnej do warunków górniczych metody 
wyznaczania strumienia objętościowego przepływu równieŜ z zastosowaniem innych 
metod [5]. Próba w warunkach rzeczywistych wykazała niedogodności stosowania 
prezentowanych tutaj rurek spiętrzeniowych, wynikające z ich znacznych rozmiarów, 
wymuszonych zabudową czujników wewnątrz rurek. Niedogodności te ograniczono 
modernizując zestaw pomiarowy, w którym obecnie stosuje się tarczki Recknagla- 
-Krella, równieŜ z zabudowanymi wewnątrz czujnikami. W ten sposób zachowano 
zdolność do szybkich pomiarów, dodatkowo moŜna mierzyć prędkości w warunkach 
odwrócenia kierunku przepływu. Ich wadą jest konieczność wzorcowania, co zwięk-
sza niepewność pomiarów. 
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Szczególny przypadek doboru spiętrzeń dwóch wentylatorów głównych 
w obliczeniach wymuszonego rozpływu powietrza w kopalni 

Streszczenie 
W obliczeniach wymuszonego rozpływu powietrza w projektowanej lub w istniejącej kopalnianej 

sieci wentylacyjnej (tzw. regulacja sieci) między innymi wyznacza się potrzebne spiętrzenia wentylato-
rów głównych oraz parametry regulatorów rozpływu. W sieciach pasywnych bez prądów zaleŜnych  
i z tymi prądami zagadnienie to zostało juŜ opracowane. Między innymi dąŜy się do minimalizacji mocy 
wentylatorów głównych. W sieciach z prądami zaleŜnymi występującymi w strefie zuŜytej pomiędzy 
podsieciami wentylatorów głównych nie moŜna stosować znanych metod – występuje konieczność opra-
cowania nowego sposobu przeprowadzania obliczeń. W referacie przedstawiono najprostszy przypadek 
doboru spiętrzeń dwóch wentylatorów głównych, gdzie oprócz wyznaczania drogi szczególnej, na przy-
kład najtrudniejszej, występuje konieczność rozdziału powietrza do tych wentylatorów i minimalizacji ich 
mocy. Przypadki bardziej złoŜone wymagają stosowania bardziej szczegółowej optymalizacji. 

Particular event of selection two main fans pile-up in forced air flow  
calculation in mine 

Abstract 
In forced air flow calculation in designed or existent mine wentilation network (also known as net-

work regulation) required main fans pile-up and parameter of air flow regulator are estimated. In the 
passive network both without and with dependent air currents thos problem was solved. Main fans power 
minimalization are possible in well known algorithms. In network with dependent air currents wchich lies 
in air worn zone between main fans subnetwork this method can`t be used – other alghoritms are re-
quired. In the newspaper, easiest event of selection two main fans pile-up was pointed out. Necessity  
of main power fans minimalization and air partition to the fans are shown. More difficult network 
required more complicated algorithms. 

1. WPROWADZENIE 

W teorii kopalnianej sieci wentylacyjnej wyróŜnia się zagadnienie obliczeniowe 
nazywane obliczeniami rozpływu wymuszonego (inna nazwa to regulacja sieci).  
Jak wiadomo celem tych obliczeń jest: 
• wyznaczenie potrzebnych parametrów wentylatorów głównych, to jest ich spię-

trzeń Hg i wydajności Vg, 
• wyznaczenia rozmieszczenia oraz parametrów potrzebnych regulatorów rozpływu 

powietrza w sieci, to jest: 
- oporów tam regulacyjnych Rt przy regulacji dodatniej, 
- spiętrzeń wentylatorów podziemnych Hp przy regulacji ujemnej, 
- oporów tam regulacyjnych Rt i spiętrzeń wentylatorów pomocniczych Hp przy 

regulacji mieszanej. 

Wielkości, które w tym zagadnieniu uwaŜa się jako znane, w obliczeniach są na-
stępujące: 
• struktura sieci, 



Górnictwo i Środowisko 

 342 

• zadane wydatki powietrza Vi w bocznicach odbiorów (ściany, komory, inne prądy 
niezaleŜne – potrzeby co do ilości powietrza wynikają z konieczności zwalczania 
występujących zagroŜeń lub z wymogów przepisów), 

• zadane opory Ri wszystkich bocznic. 

WyróŜnia się obliczenia dla sieci pasywnych (przy stałej gęstości powietrza kopal-
nianego) oraz dla sieci aktywnych, gdzie uwzględnia się równieŜ procesy wymiany ciepła 
i masy występujące w kopalni pomiędzy przepływającym powietrzem a otoczeniem. 

W zagadnieniu obliczeń rozpływu wymuszonego z uwagi na sposób uzyskiwania 
rozwiązania istotne są takŜe właściwości struktury sieci wentylacyjnej. Z tego wzglę-
du w obliczeniach naleŜy wyróŜnić [9]: 
• sieci bez prądów zaleŜnych, 
• sieci z prądami zaleŜnymi w strefie prądów świeŜych lub/i zuŜytych, lecz bez 

prądów międzysystemowych stanowiących połączenia pomiędzy podsieciami 
wentylatorów głównych, 

• sieci z prądami zaleŜnymi w strefie prądów świeŜych lub/i zuŜytych oraz z prą-
dami międzysystemowymi w strefie zuŜytej, które są połączeniami pomiędzy 
podsieciami wentylatorów głównych. 

Podkreślić naleŜy bardzo duŜy wkład polskiej szkoły aerologii górniczej w trakcie 
rozwiązania tego zagadnienia [1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. Rozwój teorii, metod 
obliczeniowych oraz techniki komputerowej stwarzał coraz to nowe moŜliwości badawcze 
i praktyczne. Zagadnienie obliczeń rozpływu wymuszonego znalazło szerokie zastosowa-
nie w praktyce dla kopalń projektowanych, istniejących, będących w trakcie reorganizacji. 

W polskich kopalniach, jak wiadomo, występują duŜe zmiany dotyczące takŜe 
sieci wentylacyjnych i ich struktur. Rosnące zagroŜenia zwalczane metodami inten-
sywnego przewietrzania zmuszają do efektywnego wykorzystania duŜych ilości po-
wietrza sprowadzanego do kopalń [8], często takŜe wymagany jest wzrost wydatków 
całkowitych. W sieciach występuje duŜa liczba świeŜych i zuŜytych prądów zaleŜ-
nych. W trakcie łączenia pól eksploatacyjnych w niektórych przypadkach w strefie 
prądów zuŜytych powstają zaleŜne prądy powietrza pomiędzy podsieciami wentylato-
rów głównych. Często wiąŜe się to z nowymi innymi zadaniami tych wentylatorów,  
z koniecznością regulacji ich pracy lub nawet z koniecznością wymiany wentylatora. 
Do określania nowych potrzebnych parametrów wentylatorów głównych w sieciach 
zawierających wyŜej wymienione prądy zaleŜne i „międzysystemowe” istnieje potrze-
ba modyfikacji metod przeprowadzania obliczeń rozpływu wymuszonego. 

W niniejszym referacie przedstawiono analizę tego zagadnienia dla najprostszego 
przypadku doboru parametrów pracy dwóch wentylatorów głównych. W analizie zwróco-
no uwagę na moŜliwość uzyskania minimum sumarycznej mocy uŜytecznej tych wentyla-
torów. Analiza przeprowadzona jest przy załoŜeniach słusznych dla tzw. sieci pasywnej. 

2. PROSTY PRZYKŁAD OBLICZE Ń ROZPŁYWU WYMUSZONEGO 

Na rysunku 1 przedstawiono bardzo prosty schemat sieci z dwoma planowanymi, 
bądź istniejącymi wentylatorami głównymi. Bocznice 1 6 2 (wg numerów węzłów) zastę-
pują część sieci z oddziałami wydobywczymi, komorami i ucieczkami powietrza, dla 
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której mają być przeprowadzone obliczenia. Znany jest wydatek całkowity powietrza Vk, 
które powinno przepływać przez tę kopalnię. Wydatek ten Vk wynika z potrzeb poszcze-
gólnych odbiorów. Nie będziemy wnikać w sposób rozmieszczania i wyznaczania para-
metrów tam regulacyjnych i wentylacyjnych wewnątrz tej sieci. Dla sieci pasywnych lub 
aktywnych zagadnienie to moŜna rozwiązać znanymi metodami [3, 9, 10, 11, 14]. 

W tym szczególnym przypadku, godnym analizy, istnieją dwie bocznice, którymi 
powietrze zuŜyte moŜe być odprowadzane do atmosfery. W kopalni projektowanej 
taki przypadek prawdopodobnie nie wystąpi, wybrany zostanie wariant z jednym wy-
robiskiem (np. z jednym szybem wydechowym). Taka sytuacja moŜe jednak powstać 
w kopalni w trakcie restrukturyzacji, gdzie znacznie zmieniono model sieci wentyla-
cyjnej. Węzeł 2 (rys. 1) w tym przykładzie moŜe takŜe reprezentować połączenia  
w strefie zuŜytej występujące pomiędzy podsieciami wentylatorów głównych.  
W praktyce takie przypadki równieŜ występują. Dalsze uwagi w tym zakresie podane 
zostaną w końcowej części referatu. 

Rys. 1. Przykład prostej sieci z dwoma wentylatorami 
głównymi 

 
 
 
 
 
 

W obliczeniach rozpływu wymuszonego dla 
tej prostej sieci, traktowanej jako sieć pasywna, 
korzystać będziemy z równań dla dwóch dróg 
niezaleŜnych oraz z równania dla węzła 2 (w 
opisie pominiemy równania dla półwęzłów). 

Układ równań niezaleŜnych do wyznaczenia wielkości poszukiwanych jest wtedy 
następujący (rys. 1): 

 Rk⋅Vk
2 + R1⋅V1

2 = H1  (1a) 

 Rk⋅Vk
2 + R1⋅V2

2 = H2  (1b) 

 Vk = V1 + V2  (1c) 

gdzie: 
R1, R2, Rk – opory aerodynamiczne bocznic, kg/m7, 
V1, V2, Vk  – wydatki objętościowe powietrza, m3/s, 
H1, H2 – poszukiwane spiętrzenia wentylatorów głównych, Pa. 

Tak jak w obliczeniach rozpływu wymuszonego zakładać będziemy, Ŝe znane  
są opory Ri wszystkich bocznic oraz potrzeby co do ilości powietrza Vk w kopalni. 
Zestawienie struktury tej prostej sieci oraz wielkości uwaŜanych za znane i poszuki-
wane w tym przykładzie podano w tablicy 1. 

K
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Tablica 1. Struktura, dane wejściowe i poszukiwane w obliczeniach rozpływu wymuszonego dla sieci z rys. 1 
Wp Wk Opór R, g/m7 Wydatek powietrza, V, m3/s Spiętrzenie wentylatora, H, Pa 
1 6 0,0 100,0  
6 2 100,0 Vk = 100,0  
2 3 50,0 V = ?  
2 4 20,0 V = ?  
3 5 0,0 V1 = ? H1 = ? 
4 5 0,0 V2 = ? H2 = ? 
5 1 0,0 100,0  

W pokazanym układzie trzech równań niezaleŜnych (1a, b, c) występują jednak 
cztery niewiadome: V1, V2, H1, H2. Niewiadome występują w pierwszej potędze. MoŜna 
więc spodziewać się, Ŝe układ posiada bardzo duŜo rozwiązań, uzyskanie jakiegoś roz-
wiązania wymaga przyjęcia dodatkowego warunku. Na przykład załoŜenie wydatku 
powietrza V1 pozwala dalej na wyznaczenie wydatku V2 (1c) oraz potrzebnych spiętrzeń 
wentylatorów głównych H1, H2 (1a, 1b). Wybrane rozwiązania dla tej sieci zestawiono 
w tablicy 2, gdzie załoŜono skokową zmianę wydatku V1 z przedziału od V1 = 0 m3/s do 
V1 = Vk = 100 m3/s. KaŜde takie rozwiązanie spełnia wymogi kopalni. 

Tablica 2. Wybrane wyniki obliczeń rozpływu wymuszonego dla sieci z rys. 1 (przykład a) 
V1 

[m3/s] 
V1 

[m3/min] 
H1 

[Pa] 
Nu1 
[kW] 

V2 
[m3/s] 

V2 
[m3/min] 

H2 
[Pa] 

Nu2 
[kW] 

Nuc 
[kW] 

0,00 0 1000 0,0 100,00 6000 1200 120,0 120,0 
16,67 1000 1014 16,9 83,33 5000 1139 94,9 111,8 
25,00 1500 1031 25,8 75,00 4500 1113 83,5 109,3 
33,33 2000 1056 35,2 66,67 4000 1089 72,6 107,8 
38,75 2325 1075 41,7 61,25 3675 1075 65,8 107,5 
41,67 2500 1087 45,3 58,33 3500 1068 62,3 107,6 
50,00 3000 1125 56,3 50,00 3000 1050 52,5 108,8 
66,67 4000 1222 81,5 33,33 2000 1022 34,1 115,5 
83,33 5000 1347 112,3 16,67 1000 1006 16,8 129,0 
100,00 6000 1500 150,0 0,00 0 1000 0,0 150,0 

* rozwiązanie poszukiwane z uwagi na minimum mocy uŜytecznej wentylatorów głównych. 

Na rysunku 2 graficznie zilustrowano uzyskane rozwiązania w układzie współ-
rzędnych: 
• na osi poziomej zakładany wydatek powietrza V1 w przedziale od V1 = 0 do V1 = Vk 

= 100 m3/s. Wydatek V2 w kaŜdym stanie obliczeniowym jest równy V2 = Vk – V1 
(1c). Narastanie wydatku V1 oznacza odpowiednie zmniejszanie się wydatku V2, 

• na osi pionowej obliczone potrzebne spiętrzenia wentylatorów H1 i H2 (1a, b). 

Jak naleŜało przypuszczać uzyskane zaleŜności H1(V1) i H2(V2) są rosnące gdy 
wzrastają odpowiednie wydatki V. Punkty pracy na krańcach przedziału wydatków 
powietrza (0, 100) odpowiadają granicznym przypadkom pojedynczej pracy jednego 
wentylatora. Uzyskanie bardzo wielu moŜliwych rozwiązań sugeruje pytanie czy  
w tym zbiorze rozwiązań występują jakieś szczególne? 

Na rysunku 3 i 4 pokazano uzyskane z obliczeń (tabl. 2) moce uŜyteczne po-
szczególnych wentylatorów Nu1(V1), Nu2(V2) oraz sumę tych mocy Nuc(V1). ZaleŜno-
ści Nu1(V1), Nu2(V2) takŜe są rosnące wraz ze wzrostem odpowiedniego wydatku po-
wietrza. ZaleŜność mocy całkowitej Nuc(V1), jak widać (rys. 4, tabl. 2), posiada wy-
raźne minimum. 
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Rys. 2. Potrzebne spiętrzenia wentylatorów H1(V1), H2(V2) w zaleŜności od załoŜonych wydatków V1, V2 
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Rys. 3. Moce uŜyteczne wentylatorów Nu1(V1), Nu2(V2) w zaleŜności od załoŜonych wydatków V1, V2 
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Rys. 4. Suma mocy uŜytecznej wentylatorów Nuc(V1) w zaleŜności od załoŜonego wydatku powietrza V1 
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3. CZY W TYM PRZYKŁADZIE ISTNIEJE MINIMUM MOCY U śYTECZNEJ? 

Całkowita moc uŜyteczna wentylatorów Nuc jest sumą mocy uŜytecznej poszcze-
gólnych egzemplarzy i moŜe być zapisana w następujący sposób: 

Nuc = Nu1(V1) + Nu2(V2) = V1⋅H1(V1) + V2⋅H2(V2) = V1⋅H1(V1) + (Vk – V1)⋅H2(Vk – V1) (2) 

W kaŜdym stanie pracy spiętrzenia wentylatorów H1(V1) i H2(V2) są związane z 
odpowiednimi wydatkami V1, V2. Wynika to z równań dla dróg niezaleŜnych (1a, 1b). 
Wykorzystując te równania uzyskuje się: 

 Nuc = V(Rk⋅Vk
2 + R1⋅V1

2) + (Vk – V1)⋅(Rk⋅Vk
2 + R2⋅(Vk – V1)

2)  (3) 

ZaleŜność ta pokazuje związek pomiędzy całkowitą mocą uŜyteczną Nuc wentyla-
torów a zakładanym w obliczeniach wydatkiem powietrza V1, pośrednio takŜe wydat-
kiem V2. Po kilku przekształceniach otrzymuje się: 

 Nuc = (R1 – R2)⋅V1
3 + 3⋅R2⋅Vk⋅V1

2 – 3⋅R2⋅Vk
2⋅V1 + (Rk + R2)⋅Vk

3  (4) 

Jak naleŜało się spodziewać potrzebna moc uŜyteczna Nuc obydwu wentylatorów 
w pokazanej zaleŜności wynika z trzeciej potęgi załoŜonego wydatku powietrza  
w kopalni Vk, załoŜonego wydatku powietrza V1 i oporów Ri wszystkich bocznic. 
ZaleŜność ta przedstawia równieŜ interesujący związek pomiędzy Nuc a zakładanym 
wydatkiem V1. Związek ten moŜe być wykorzystany do zbadania występowania  
ekstremów w zaleŜności Nuc(V1) (4). 

Pierwsza pochodna zaleŜności (4) przedstawia się następująco: 

 dNuc/dV1 = 3⋅(R1 – R2)⋅V1
2 + 6⋅R2⋅Vk⋅V1 – 3⋅R2⋅Vk

2  (5) 

Gdy R1 ≠ R2, jest to pełna parabola. Przypadek gdy R1 = R2 zostanie rozwaŜony  
w dalszej części referatu. WyróŜnik ∆ tej paraboli przyjmuje postać: 

 ∆ = 36⋅R1⋅R2⋅Vk
2  (6) 

i zawsze jest dodatni. Istnieją więc dwa rozwiązania V1a i V1b paraboli (5), dla których 
pierwsza pochodna posiada dwa miejsca zerowe. Przy takich wydatkach V1a (7) V1b 
(8) mogą wystąpić ekstrema w zaleŜności Nuc(V1). Wyznaczenie dwóch wydatków V1a 
i V1b moŜliwe jest poprzez wyznaczenie miejsc zerowych zaleŜności (5). Proste prze-
kształcenia prowadzą do następujących postaci na V1a i V1b: 

 
21

221
1 RR

RRR
VV ka −

+⋅
−=  (7) 

 
21

221
1 RR

RRR
VV kb −

−⋅
=  (8) 

Z załoŜenia w rozpatrywanym przykładzie wydatek powietrza V1, tym samym V2, 
powinny naleŜeć do przedziału (0, Vk), tym samym powinny być dodatnie. 

MoŜna wykazać, Ŝe w zaleŜności (7) wyraŜenie Wa tworzące iloczyn z Vk moŜe 
być dodatnie lub ujemne, co do wartości bezwzględnej Wa, zarówno przy R1 > R2 
jak i przy R1 < R2, jest jednak zawsze większe od 1 poniewaŜ: 
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Oznacza to, Ŝe V1a moŜe przyjmować wartości: 

 V1a < – Vk  lub  V1a > Vk  (10) 

Jest to sprzeczne z załoŜeniem dotyczącym V1 ∈ (0, Vk). Miejsce zerowe V1a (7) 
paraboli (5) w dalszej analizie naleŜy więc odrzucić. 

Dalej oszacować trzeba wyraŜenie Wb z zaleŜności (8). 

 
1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

21

221

−

−
=

−

−
=

−
−⋅

=

R

R
R

R

R

R
R

R

RR

RRR
Wb  (11) 

Wykazać moŜna, Ŝe wyraŜenie Wb zarówno przy R1 > R2, jak i R1 < R2 przyjmuje 
wartości z przedziału (0, 1): 

 0 < Wb < 1 (12) 
Tym samym wydatek V1b przyjmuje wartości z przedziału (0, Vk), co jest zgodne  

z załoŜeniem w tym przykładzie. 
Druga pochodna zaleŜności Nuc(V1) (4) przyjmuje następującą postać: 

 d2Ncu/dV1
2 = 6⋅(R1 – R2)⋅V1 + 6⋅R2⋅Vk  (13) 

Dla V1 = V1a nie analizuje się wartości tej drugiej pochodnej, poniewaŜ V1a (9) 
nie spełnia załoŜeń poczynionych w tym przykładzie. 

Dla V1 = V1b z zaleŜności (13) uzyskuje się: 

 kb
cu VRRV

dV

Nd ⋅⋅⋅= )6)( 2112
1

2

 (14) 

Druga pochodna w tym punkcie V1 = V1b jest więc zawsze dodatnia, wskazuje  
to na występowanie minimum w zaleŜności Nuc(V1). Wynik tej analizy potwierdza się 
więc ze spostrzeŜeniami przedstawionymi w tablicy 2 i na rysunku 4. 

Poszukiwane minimum sumarycznej mocy uŜytecznej Nuc dwóch wentylatorów 
głównych uzyskuje się więc dla V1 = V1b (8). Oznacza to, Ŝe V2 wynosi wtedy  
V2 = Vk – V1b (1c). Minimum to Nucmin wynosi wtedy: 

 Nucmin = Rk⋅Vk
2 + R1⋅V1b

2 + R2⋅V2b
2  (15) 

MoŜna takŜe uzyskać wyraźną postać tej zaleŜności wstawiając do (15) wydatki 
V1b i V2b. Po przekształceniach uzyskuje się: 
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WyŜej przedstawiona analiza dotyczyła przypadku gdy R1 ≠ R2. W szczególności 
gdy R1 = R2 zaleŜność Nuc(V1) (4) upraszcza się do postaci: 

 Nuc(V1) = 3⋅R2⋅Vk⋅V1
2 – 3⋅R2⋅Vk

2⋅V1 + (Rk + R2)⋅Vk
3  (17) 

W dalszym ciągu moc ta jest zaleŜna od trzeciej potęgi wydatku powietrza.  
Wydatek V1 występuje jednak tylko w drugiej potędze. ZaleŜność Nuc(V1) jest więc 
parabolą. Pochodna przyjmuje wtedy postać: 

 dNuc/dV1 = 6⋅R2⋅Vk⋅V1 – 3⋅R2⋅Vk
2  (18) 

Bardzo łatwo moŜna wyznaczyć miejsce zerowe tej pochodnej: 

 6⋅R2⋅Vk⋅V1 – 3⋅R2⋅Vk
2 = 0 (18) 

 V1 = 0,5⋅Vk  (19) 

Wydatek powietrza V2 drugiego wentylatora jest wtedy równy: 

 V2 = Vk – V1 = 0,5⋅Vk  (20) 

Całkowita moc uŜyteczna wentylatorów jest wtedy minimalna i wynosi: 

 Nuc = (Rk + 0,25⋅R2)⋅Vk
3 = (Rk + 0,125⋅R1 + 0,125⋅R2)⋅Vk

3  (21) 

Jak naleŜało przypuszczać minimum tej mocy uzyskuje się wtedy w połowie 
przedziału wydatku Vk tzn. dla V1 = V2 = 0,5⋅Vk. Jednakowe są wtedy takŜe spiętrze-
nia H1, H2 i moce uŜyteczne Nu1, Nu2 obydwu wentylatorów. 

4. PRZYKŁADY PRZEBIEGU CAŁKOWITEJ MOCY U śYTECZNEJ I JEJ 
MINIMUM 

Na rysunku 5 pokazano trzy przykłady przebiegu zaleŜności Nuc(V1) uzyskane  
dla tej samej sieci z rysunku 1, przy tym samym wydatku całkowitym kopalni  
Vk = 100 m3/s i oporze Rk = 0,1 kg/m7, jednak przy nieco innych oporach R1, R2. 
Przykład „a” jest przeniesiony z rysunku 4 i jest sporządzony według wyników obli-
czeń podanych w tablicy 2. Dla przykładów „b” i „ c” równieŜ przeprowadzono takie 
obliczenia. Wyniki zawarte są w tablicach 3 i 4. 

Tablica 3. Wybrane wyniki obliczeń rozpływu wymuszonego dla sieci z rys. 1 (przykład „b”) 
V1 

[m3/s] 
V1 

[m3/min] 
H1 

[Pa] 
Nu1 
[kW] 

V2 
[m3/s] 

V2 
[m3/min] 

H2 
[Pa] 

Nu2 
[kW] 

Nuc 
[kW] 

0,00 0 1000 0,0 100,00 6000 1500 150,0 150,0 
16,67 1000 1006 16,8 83,33 5000 1347 112,3 129,0 
33,33 2000 1022 34,1 66,67 4000 1222 81,5 115,6 
50,00 3000 1050 52,5 50,00 3000 1125 56,3 108,8 
58,33 3500 1068 62,3 41,67 2500 1087 45,3 107,6 
61,26 3675 1075 65,9 38,74 2325 1075 41,7 107,5 
66,67 4000 1089 72,6 33,33 2000 1056 35,2 107,8 
75,00 4500 1113 83,4 25,00 1500 1031 25,8 109,2 
83,33 5000 1139 94,9 16,67 1000 1014 16,9 111,8 
100,00 6000 1200 120,0 0,00 0 1000 0,0 120,0 

* rozwiązanie poszukiwane z uwagi na minimum mocy uŜytecznej wentylatorów głównych. 
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Rys. 5. Przykłady sumy mocy uŜytecznej wentylatorów Nuc(V1) w zaleŜności od załoŜonego wydatku powietrza V1 

Tablica 4. Wybrane wyniki obliczeń rozpływu wymuszonego dla sieci z rys. 1 (przykład „c”) 
V1 

[m3/s] 
V1 

[m3/min] 
H1 

[Pa] 
Nu1 
[kW] 

V2 
[m3/s] 

V2 
[m3/min] 

H2 
[Pa] 

Nu2 
[kW] 

Nuc 
[kW] 

0,00 0 1000 0,0 100,00 6000 1500 150,0 150,0 
16,67 1000 1014 16,9 83,33 5000 1347 112,3 129,2 
33,33 2000 1057 35,2 66,67 4000 1222 81,5 116,7 
41,67 2500 1087 45,3 58,33 3500 1170 68,3 113,5 
50,00 3000 1125 56,3 50,00 3000 1125 56,3 112,5 
58,33 3500 1170 68,3 41,67 2500 1087 45,3 113,5 
66,67 4000 1222 81,5 33,33 2000 1057 35,2 116,7 
83,33 5000 1347 112,3 16,67 1000 1002 16,7 129,0 
100,00 6000 1500 150,0 0,00 0 1000 0,0 150,0 

* rozwiązanie poszukiwane z uwagi na minimum mocy uŜytecznej wentylatorów głównych. 

W przykładzie „a” (rys. 4, 5) minimum całkowitej mocy uŜytecznej Nuc uzyskuje 
się przy wydatkach powietrza V1 = 38,74 m3/s, V2 = 61,26 m3/s. Minimum to wynosi 
107,5 kW (tabl. 2). Spiętrzenia wentylatorów są jednakowe H1 = H2 = 1075 Pa, ich 
wydajności V1, V2 jak widać nie są jednak identyczne (tabl. 2). 

Przykład „b” (tabl. 3, rys. 5) celowo sporządzono zamieniając wartości oporów na 
inne niŜ w przykładzie „a” tzn.: R1 = 0,02 kg/m7, R2 = 0,05 kg/m7. Minimum  
całkowitej mocy uŜytecznej Nuc uzyskuje się wtedy przy wydatkach powietrza  
V1 = 61,26 m3/s, V2 = 38,74 m3/s. Minimum to równieŜ wynosi 107,5 kW, jest jednak 
połoŜone w innym miejscu. Podobnie jak poprzednio spiętrzenia wentylatorów są 
jednakowe H1 = H2 = 1075 Pa, ich wydajności V1, V2 nie są jednak takie same (tab. 3). 

a c b 
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Przykład „c” (tab. 4, rys. 5) opracowano przy równych oporach R1 = R2 = 0,05 
kg/m7. Minimum całkowitej mocy uŜytecznej Ncu uzyskuje się wtedy w środku prze-
działu (0, 100) tzn. przy wydatkach powietrza V1 = V2 = 0,5⋅Vk = 50,0 m3/s. Uzyskana 
zaleŜność jest symetryczna względem prostej V = 0,5⋅Vk. NajniŜsza całkowita moc 
uŜyteczna wentylatorów wynosi 112,50 kW. WyŜsza wartość tej mocy, w porównaniu 
z przykładami „a” i „ b”, wynika ze zwiększonego jednego oporu. Jednakowe są takŜe 
w tym przykładzie spiętrzenia wentylatorów i wynoszą H1 = H2 = 1125 Pa przy takich 
samych wydajnościach V1, V2. 

Pokazane przykłady przebiegu całkowitej mocy uŜytecznej Nuc(V1) wentylatorów 
głównych ilustrują zaleŜności wyprowadzone w rozdziale 3 referatu. Potwierdzają 
równieŜ istnienie minimum tej mocy, wskazują, Ŝe połoŜenie minimum i jego wartość  
są uzaleŜnione od oporów bocznic w strefie powietrza zuŜytego oraz od załoŜonego 
wydatku całkowitego Vk. Dla większych sieci minimum to i jego wartość prawdopo-
dobnie równieŜ uzaleŜnione są od oporów bocznic i struktury tej części sieci. 

5. UWAGI O ISTNIENIU ZALE śNYCH ZUśYTYCH PRĄDÓW POWIETRZA 
POMIĘDZY PODSIECIAMI WENTYLATORÓW GŁÓWNYCH 

WyŜej wspomniano, Ŝe sieć pokazana na rysunku 1 jest bardzo prostym szczegól-
nym przykładem sieci, w której dla uzyskania minimum mocy uŜytecznej wentylato-
rów głównych nie wystarcza korzystanie wyłącznie z równań dla dróg szczególnych, 
na przykład z drogi najtrudniejszej przy stosowaniu tam regulacyjnych. Dla uzyskania 
dowolnego rozwiązania potrzebne było przyjęcie jeszcze jednego dodatkowego wa-
runku. Wykazano, Ŝe w takiej sieci istnieje minimum mocy uŜytecznej wentylatorów. 
Prosta struktura tej sieci (rys. 1) pozwoliła równieŜ na wyznaczenie połoŜenia mini-
mum i jego wartość. 

 
Rys. 6. Schemat kanoniczny sieci z dwoma wentylatorami głównymi i z zaleŜnym prądem powietrza  

w strefie zuŜytej pomiędzy podsieciami tych wentylatorów 

Na rysunku 6 przedstawiono schemat kanoniczny sieci, której struktura zaczerpnię-
ta została z pracy [2]. Nie będziemy wnikać dokładnie w szczegóły obliczeń przeprowa-
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dzonych dla tego przykładu [2]. W obliczeniach zostały załoŜone trzy wydatki powie-
trza w bocznicach (według numerów węzłów): 8 9, 5 6 i 2 11 (rys. 6). W przekroju cał-
kowitym poprowadzonym przez odbiory powietrza [7, 8] występują trzy bocznice, licz-
ba cyklomatyczna dla tej sieci jest jednak większa i wynosi ν = 6. W strefie prądów 
świeŜych występują dwa prądy zaleŜne, w strefie zuŜytej prąd wylotowy z bocznicy 5 6 
(według numerów węzłów) rozdziela się do wentylatorów H1 i H2 (rys. 6). Występuje 
więc zaleŜny prąd powietrza w strefie zuŜytej pomiędzy podsieciami tych wentylatorów. 
Stosowanie dotychczas znanych sposobów obliczeń rozpływu wymuszonego w tym 
przypadku równieŜ nie prowadzi do uzyskania rozwiązania optymalnego z uwagi na 
minimum mocy. Uzyskanie dla tej sieci (rys. 6) zaleŜności wyraźnych na minimum 
mocy uŜytecznej, tak jak to zrobiono dla sieci z rys. 1, prawdopodobnie będzie bardzo 
uciąŜliwe. Za celowe naleŜy więc uwaŜać podjęcie dalszych prac badawczych dotyczą-
cych optymalizacji w obliczeniach rozpływu wymuszonego. 

W praktyce stwierdza się, Ŝe w trakcie łączenia pól eksploatacyjnych w niektórych 
przypadkach w strefie prądów zuŜytych powstają zaleŜne prądy powietrza pomiędzy 
podsieciami wentylatorów głównych. Często wiąŜe się to z nowymi innymi zadaniami 
tych wentylatorów, z koniecznością regulacji ich punktu pracy lub nawet z konieczno-
ścią wymiany wentylatora. Występuje wtedy konieczność określenia nowych potrzeb-
nych parametrów ich pracy, co jest celem obliczeń rozpływu wymuszonego. 

6. UWAGI KOŃCOWE, STWIERDZENIA I WNIOSKI 

1. Wraz ze zmianami modeli technologicznych kopalń w procesie restrukturyzacji 
znacznie zmieniają się struktury ich sieci wentylacyjnych. ZauwaŜa się, Ŝe często 
modyfikacja struktury jest opóźniona w porównaniu z przemieszczaniem się fron-
tu eksploatacyjnego. 

2. Stwierdza się, Ŝe w trakcie łączenia pól eksploatacyjnych w niektórych przypad-
kach w strefie prądów zuŜytych powstają zaleŜne prądy powietrza pomiędzy pod-
sieciami wentylatorów głównych. Często wiąŜe się to z nowymi innymi zadaniami 
tych wentylatorów, z koniecznością regulacji ich punktu pracy lub nawet z ko-
niecznością wymiany wentylatorów. 

3. Dla takich przypadków, celem określania nowych potrzebnych parametrów wentyla-
torów głównych w sieciach zawierających wyŜej wymienione prądy zaleŜne, istnieje 
potrzeba modyfikacji metod przeprowadzania obliczeń rozpływu wymuszonego. 

4. W przedstawionym prostym przykładzie obliczeń rozpływu wymuszonego istnieje 
minimum całkowitej mocy uŜytecznej wentylatorów głównych związane z zało-
Ŝonym rozdziałem powietrza do poszczególnych wentylatorów. PołoŜenie i war-
tość tego minimum wynika z oporów bocznic w strefie zuŜytej oraz z załoŜonego 
wydatku całkowitego. 

5. NaleŜy się spodziewać, Ŝe w sieciach o bardziej złoŜonej strukturze, które zawie-
rają w strefie zuŜytej zaleŜne prądy powietrza łączące podsieci wentylatorów 
głównych, takŜe będzie występowało minimum sumarycznej mocy uŜytecznej 
tych wentylatorów. Miejsce oraz wartość tego minimum wynikać będzie ze struk-
tury i oporów bocznic strefy zuŜytej. 
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System pomiarowy do wyznaczania niestacjonarnych strumieni obj ętości 
powietrza w wyrobiskach kopalń głębinowych 

Streszczenie 
Prawidłowy proces pomiarowy wielkości strumienia powietrza w wyrobiskach kopalń głębinowych 

jest złoŜonym i trudnym zagadnieniem metrologicznym, jak dotąd nigdzie na świecie nie rozwiązanym  
w zadowalający sposób. W artykule opisano system do pomiaru zmiennego w czasie strumienia objętości 
powietrza w wyrobiskach kopalń głębinowych metodą pola prędkości, która polega na całkowaniu roz-
kładu prędkości na polu przekroju wyrobiska. Zastosowanie wielu równocześnie mierzących anemome-
trów, rozmieszczonych w róŜnych punktach pola przekroju wyrobiska w połączeniu z bezprzewodową 
transmisją danych pomiarowych do jednostki rejestrującej i przetwarzającej te dane w czasie rzeczywi-
stym, pozwala estymować chwilowy rozkład prędkości powietrza w tym przekroju i obliczać chwilową 
wartość strumienia objętości. Pokazano wyniki rejestracji pomiaru prędkości, które posłuŜyły następnie 
do obliczenia i wizualizacji strumienia objętości. Przedstawiono sposób uzyskiwania informacji o współ-
rzędnych przestrzennych połoŜenia czujników oraz o polu powierzchni przekroju poprzecznego wyrobi-
ska stosując metodę fotogrametryczną przy wykorzystaniu cyfrowej techniki fotograficznej. 

A system for continuous measurement of volumetric rate of unsteady flow  
of air in workings of deep mines 

Abstract 
A proper measurement of flow rate in workings of underground mines is a complex and difficult task. 

So far no satisfactory solution of this problem has been found. 
The paper contains description of a system for measurement of an instantaneous volumetric flow rate 

by the method of the field of velocity, which evaluates an integral of velocity distribution at selected 
cross-section of an underground airway. Application of an array of vane anemometers, simultaneously 
sampling local velocity provides assessment of instantaneous distribution of velocity. The grid of sensors 
and data acquisition system is connected via an wireless network. Such method of connection and in-
home developed software facilitates an efficient and faultless measurement and analysis of data.  
The system is designated for difficult underground mine environment, due to its portability an rugged 
construction. Results of filed velocity measurements in several mine airways have been presented  
in a graphical form. A method of evaluation of positions of sensors and the area of cross-section based on 
image analysis of photogrametric data has been presented. 
Keywords: mine ventilation, instantaneous velocity field, volumetric flow rate, vane anemometer, data 
acquisition, image analysis. 

1. WSTĘP 

Pomiar strumienia objętości powietrza w wyrobiskach kopalni głębinowej stano-
wi trudne zagadnienie metrologiczne, jak dotąd nie rozwiązane w sposób zadawalają-
cy. Stacjonarne czujniki anemometryczne mocowane pod stropem wyrobiska mierzą 
prędkość lokalną. Na tej podstawie i w oparciu o pomiar przekroju poprzecznego wy-
robiska wylicza się strumień objętości. Wynik obliczeń obciąŜony jest bardzo duŜą 
niepewnością pomiaru [2], nawet jeŜeli – jak ma to czasami miejsce – wprowadza się 
dodatkowy współczynnik uwzględniający rozkład pola prędkości w wyrobisku. 
Współczynnik obliczany jest na podstawie pomiarów realizowanych anemometrem 
ręcznym. RównieŜ te pomiary, wykonywane metodą trawersu ciągłego, charakteryzu-
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ją się duŜą niepewnością. Wynika ona z samej metody pomiaru prędkości lokalnej, 
błędów spowodowanych niejednoczesnością pomiaru zmiennej w czasie prędkości,  
a takŜe obecnością operatora zakłócającego przepływ w czasie wykonywania pomia-
rów. Istotnym składnikiem wnoszonym do niepewności wyniku końcowego w przy-
padku obu pomiarów jest niepewność pomiaru pola przekroju poprzecznego wyrobi-
ska. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na niepewność pomiaru jest występująca 
w czasie jego wykonywania zmienność pola prędkości [4]. Aby uzyskać dokładniejszą 
informację o wielkości i zmienności strumienia objętości powietrza niezbędny jest 
pomiar wielopunktowy. Wymaga on zastosowania odpowiedniej aproksymacji uzy-
skanych danych pomiarowych ze względu na skończoną liczbę czujników. Artykuł 
opisuje rozwiązanie techniczne obejmujące czujniki skrzydełkowe i system pomiaro-
wo-analizujący, a takŜe metody analizy danych, dostarczające moŜliwie pełnej infor-
macji o naturze i parametrach przepływu strumienia objętości powietrza przez wyrobi-
sko kopalni. 

2. SYSTEM WIELOPUNKTOWEGO POMIARU POLA PR ĘDKOŚCI 

Podstawowym wymaganiem przy konstruowaniu systemu było zapewnienie moŜ-
liwości łatwego uŜycia w warunkach kopalni głębinowej, przy zachowaniu moŜliwie 
najwyŜszych parametrów metrologicznych. Narzuciło to konieczność zastosowania 
nowoczesnych rozwiązań pozwalających na łatwy transport, szybki i nieskompliko-
wany montaŜ, oraz uodpornienie na skrajne warunki środowiskowe ze szczególnym 
uwzględnieniem moŜliwości pracy w rejonach zagroŜonych pojawieniem się atmosfe-
ry wybuchowej. Ze względu na konieczność zastosowania wielu czujników pomiaro-
wych w systemie zastosowano transmisję radiową pomiędzy czujnikami a jednostką 
sterującą, eliminując tym sposobem uciąŜliwe połączenia kablowe. System składa się 
z trzech podstawowych modułów zawierających niezbędne elementy mechaniczne  
i elektroniczne. Moduły te obejmują: 
• anemometryczne czujniki skrzydełkowe, 
• system sterowania i akwizycji danych pomiarowych, 
• konstrukcję nośną rozmieszczenia czujników. 

2.1. Anemometryczne bezprzewodowe czujniki skrzydełkowe 

Czujnik anemometryczny pokazany na rysunku 1 wykonany jest z materiałów 
odpornych na warunki panujące w środowisku kopalnianym. Mikroprocesorowy układ 
elektroniczny wraz z modemem radiowym znajdują się w szczelnej tulei mieszczącej 
dodatkowo akumulatorowe źródło zasilania. 

Czujnik wyposaŜono w pamięć o duŜej pojemności i zegar czasu rzeczywistego. 
Pozwala to na autonomiczną pracę nawet w przypadku uszkodzenia sterownika sys-
temu lub powstania zakłóceń w transmisji radiowej. MoŜliwa jest równieŜ praca poza 
zasięgiem sygnału radiowego. Czujnik wykrywa zmianę kierunku przepływu i doko-
nuje pomiarów prędkości w obu kierunkach. PoniŜej przedstawiono wybrane parame-
try czujnika anemometrycznego: 
• zakres pomiarowy  – 0,2–20 m/s, 
• zredukowany błąd pomiaru  – 0,5%, 
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• średnica głowicy pomiarowej  – 100 mm, 
• częstotliwość wykonywania pomiarów  – 1 Hz, 
• rozdzielczość pomiaru  – 0,01 m/s, 
• częstotliwość radiowa  – 868 MHz, 
• maksymalna moc wyjściowa radiomodemu  – 25 mW, 
• pojemność pamięci E2PROM  – 1 Gb, 
• czas pracy źródła zasilającego  – 12 godzin, 
• masa  – 460 g. 

 
Rys. 1. Anemometryczny bezprzewodowy czujnik skrzydełkowy 

System pomiarowy wyposaŜony jest w 16 czujników anemometrycznych trans-
portowanych w skrzyni gwarantującej wodoszczelność i odporność na uderzenia wy-
konanej z wysokoudarowego kopolymeru polipropylenowego. Czujniki wyposaŜone 
są w oprogramowanie umoŜliwiające wzorcowanie i ustawianie parametrów pracy. 

2.2. System sterowania i akwizycji danych pomiarowych 

System sterowania i akwizycji danych pomiarowych pokazano na rysunku 2. Jego 
zasadniczym elementem jest Toughbook Panasonic CF 28 wyposaŜony w procesor 
Pentium III 660 MHz, SDRAM 256 MB oraz HDD 40 GB. Norma MIL-STD-810F 
gwarantuje temu komputerowi najwyŜszą odporność na uderzenia, wibracje, kurz, 
wodę i szok temperaturowy. W skład zestawu wchodzi równieŜ radiomodem USB 
firmy oneRF Technology, czterokrotny replikator portu USB, złącze RS 232, mysz 
optyczna i podwójny zespół akumulatorów buforowych kaŜdy o pojemności 4 Ah. 
Wszystkie elementy umieszczone są w takiej samej skrzyni jak czujniki, zapewniają-
cej bezpieczny transport przez kopalnię. 
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Rys. 2. System sterowania i akwizycji danych pomiarowych 

System sterowania charakteryzują następujące dane techniczne: 
• pasmo częstotliwości radiowej – 868 MHz, 
• zasięg transmisji danych w terenie otwartym – do 800 m, 
• zasięg w wyrobisku górniczym – nie gorszy niŜ kilkanaście metrów dla obudowy 

łukowej metalowej w przekroju wyrobiska 12 m2, 
• maksymalna liczba obsługiwanych czujników bezprzewodowych – 24, 
• moŜliwość podłączenia innych czujników parametrów atmosfery kopalnianej:  

np. wilgotności, ciśnienia, temperatury, 
• rodzaje pracy sterownika: 

- odpytywanie sekwencyjne z czasem odpytania dla kaŜdego czujnika 160 ms  
i rejestracją danych na dysku sztywnym o pojemności 40 GB, 

- tryb synchroniczny z jednoczesnym zapisem danych do pamięci wewnętrznej 
czujników z częstotliwością 1 Hz, 

• czas pracy systemu zasilanego z własnych źródeł akumulatorowych – 6 godzin, 
• moŜliwość zaprogramowania timerów dla 3 róŜnych sekwencji czasowych auto-

nomicznej rejestracji danych przez czujniki, 
• dane pomiarowe dostępne w czasie rzeczywistym dla wszystkich lub wybranych 

czujników, 
• wizualizacja danych w czasie rzeczywistym w postaci graficznej na ekranie kom-

putera, 
• moŜliwość wprowadzania topologii rozmieszczenia czujników, 
• funkcja weryfikacji poprawności działania systemu. 

2.3. Konstrukcja nośna dla czujników anemometrycznych 

W celu rozmieszczenia czujników anemometrycznych w przekroju wyrobiska 
stosuje się rozkładaną konstrukcję, wykonaną z rurkowych elementów teleskopowych 
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(rys. 3). Konstrukcja składa się z czterech kolumn pionowych oraz z dwóch segmen-
tów poprzecznych słuŜących do stabilizacji kolumn pionowych. 

 
Rys. 3. Konstrukcja nośna dla czujników anemometrycznych 

Elementy pionowe i poziome łączy się ze sobą przy pomocy specjalnych kostek 
zaciskowych. Kostki są uniwersalne i słuŜą równieŜ do zamocowania czujników ane-
mometrycznych na specjalnych wysięgnikach pozwalających na oddalenie czujników 
od kratownicy w celu wyeliminowania ewentualnego jej wpływu na pomiar. Odpo-
wiedni mechanizm pozwala na właściwe ustawienie czujników w stosunku do kierun-
ku przepływu i pola przekroju wyrobiska. Rozmiary kratownicy po rozłoŜeniu wyno-
szą 4 na 5 metrów i mogą być zwiększone przez dodanie dodatkowych segmentów. 

3. METODA WYZNACZANIA STRUMIENIA OBJ ĘTOŚCI POWIETRZA 

Dokładne wyznaczenie strumienia objętości powietrza przepływającego przez 
wyrobisko górnicze jest moŜliwe przy zastosowaniu metod pola prędkości, nazywa-
nych równieŜ metodami całkowania bryły prędkości. Prędkość powietrza w danym 
punkcie przekroju poprzecznego wyrobiska, nazywana prędkością miejscową,  
jest wektorem o zmiennym w czasie module i kierunku. Dla wyznaczenia strumienia 
objętości metodą pola prędkości niezbędna jest znajomość składowej wektora prędko-
ści prostopadłej do przekroju w kaŜdym jego punkcie. Końce składowych wektorów 
wyznaczają zmienną w czasie powierzchnię odpowiadającą rozkładowi pola prędko-
ści. Po wykonaniu całkowania rozkładu po całym polu przekroju wyrobiska, otrzymu-
jemy zmienny w czasie strumień objętości. W rzeczywistości pomiar pełnego rozkła-
du prędkości w przekroju wyrobiska jest niemoŜliwy przy wykorzystaniu znanych 
obecnie metod. MoŜemy jedynie wykonać pomiary lokalne prędkości, w pewnej 
skończonej liczbie punktów, a następnie na podstawie wyników tych pomiarów esty-
mować rozkład. Jedną z metod estymacji rozkładu prędkości na płaszczyźnie przekro-
ju wyrobiska jest metoda triangulacji liniowej, która została zaproponowana przez A. 
Kracha [3] do wykorzystania w przedstawianym systemie pomiarowym. W metodzie 
tej, przekrój wyrobiska dzieli się na trójkątne obszary tak, aby wierzchołki trójkątów  
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wyznaczały punkty, w których prędkość jest znana z wykonanych pomiarów, obliczeń 
lub na podstawie przyjętego załoŜenia. Punkty na brzegach wprowadza się w celu 
uwzględnienia rozkładu prędkości przy ścianach wyrobiska, jeŜeli nie ma moŜliwości 
umieszczenia w tych miejscach czujników. Prędkość w punktach brzegowych jest 
obliczana. Rozkład prędkości przybliŜa się powierzchnią złoŜoną z trójkątów płaskich, 
których rzuty na płaszczyznę przekroju wyrobiska są trójkątami, na które pole tego 
przekroju podzielono (rys. 4). Obliczenie strumienia objętości powietrza polega na 
sumowaniu objętości graniastosłupów ściętych skośnie, o podstawie trójkątnej. JeŜeli 
powierzchnia A przekroju wyrobiska zostanie podzielona na N trójkątów, to strumień 
objętości wyrazi się sumą: 
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gdzie: 
vn,1, vn,2, vn,3 – prędkości w wierzchołkach n-tego trójkąta, 
An – pole powierzchni trójkąta. 
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Rys. 4. PrzybliŜenie rozkładu prędkości trójkątami płaskimi 

Aby obliczyć strumień objętości niezbędna jest znajomość prędkości w wierz-
chołkach trójkątów oraz pola powierzchni trójkątów – a więc ich współrzędnych  
geometrycznych. JeŜeli wierzchołki n-tego trójkąta są punktami o współrzędnych 
Pn,1(xn,1, yn,1), Pn,2(xn,2, yn,2), Pn,3(xn,3, yn,3), to pole powierzchni trójkąta jest równe: 
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Jak pokazano na rysunku 5 rzeczywiste punktu pomiarowego tworzą siatkę  
o oczkach wyznaczających czworokąty. W celu wyznaczenia dodatkowego punktu 
pomiarowego czworokąty dzielone są przekątnymi na trójkąty. Przecięcie przekątnych 
wyznacza dodatkowy punkt pomiarowy. W celu interpolacji prędkości w punkcie 
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przecięcia przyjęto metodę odwrotności odległości do potęgi od punktów z najbliŜsze-
go sąsiedztwa. Na tej podstawie np. dla punktu przecięcia nr 8 moŜemy napisać zaleŜ-
ność: 
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gdzie: 
vn,i  – prędkość powietrza w punkcie Pn,i,  
dn,i – odległość między punktem Pn,8 a punktem Pn,i. Potęga tej odległości dla  

p = 2 dana jest związkiem: 
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Rys. 5. Rozmieszczenie w przekroju wyrobiska punktów pomiarowych i punktów dodatkowych 

Strumień objętości powietrza przepływający przez powierzchnię czworokąta  
z wyznaczonym punktem dodatkowym nr 8 będzie sumą objętości czterech graniasto-
słupów skośnie ściętych: 
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gdzie j = i + 1 dla i < 4 i j = 1 dla i = 4. 

W ten sposób moŜna wyznaczyć strumień przepływający przez powierzchnie, 
których kontur ograniczony jest czterema czujnikami anemometrycznymi. NaleŜy 
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jeszcze wyznaczyć strumień w czworokątach przylegających do ścian wyrobiska.  
W tym wypadku uwzględnia się wpływ profilu prędkości, która na brzegu konturu,  
w pobliŜu ściany, maleje do zera. 

Przyjęto – jak pokazano na rysunku 5, Ŝe dodatkowe punkty leŜą na przecięciu  
linii ograniczającej pole przekroju wyrobiska i prostej prostopadłej do tej linii, prze-
chodzącej przez punkt pomiarowy. Przyjmuje się równieŜ, Ŝe prędkość w tych punk-
tach nie jest równa zero i ma taką wartość, aby wyznaczanie strumienia objętości me-
todą triangulacji liniowej było obarczone jak najmniejszą niepewnością. Dla wyzna-
czenia rozkładu przy ścianie przyjęto następującą zaleŜność na profil prędkości na 
odcinku łączącym punkt pomiarowy z punktem na brzegu: 
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gdzie: 
vi – prędkość w punkcie pomiarowym, 
di – odległość tego punktu od ściany. 

Aby wyznaczyć wartość prędkości na brzegu przyjęto kryterium równości pól 
pod krzywą profilu i przybliŜającego ten profil trapezu, co odpowiada równości stru-
mieni objętości przez powierzchnię prostokąta o długości di i jednostkowej szerokości. 
Pole pod krzywą profilu prędkości oblicza się, całkując równanie (6) w granicach od 0  
do di: 

 iip dv
n

n
A

1+
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Przyjmując w punkcie na brzegu prędkość vj i porównując pole trapezu: 

 ( ) ijip dvvA +=
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z polem pod krzywą profilu prędkości (7), otrzymuje się wzór na prędkość na brzegu: 
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Dla obliczonego z pomiarów anemometrem ręcznym n = 4 otrzymuje się oblicze-
niową wartość prędkości na brzegu: 

 vj = 0,6vi (10) 

Dysponując wartościami prędkości w punktach pomiarowych oraz w punktach 
dodatkowych, moŜna wyznaczyć strumień objętości powietrza przepływającego przez 
wyrobisko górnicze, jako sumę N strumieni cząstkowych przepływających przez  
powierzchnię oczek siatki. Węzłami oczek są rzeczywiste punkty pomiarowe oraz 
punkty dodatkowe. 
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4. WYZNACZANIE POŁO śENIA CZUJNIKÓW METOD Ą FOTOGRAMETRYCZN Ą 

Obliczenie strumienia objętości powietrza metodą pola prędkości wymaga zna-
jomości połoŜenia czujników w przekroju poprzecznym wyrobiska. PołoŜenia powin-
ny być odniesione do płaskiego układu współrzędnych x, y o początku umieszczonym 
np. w naroŜniku wyrobiska. Najprostszym sposobem jest wykonanie pomiarów taśmą 
mierniczą i zanotowanie wyników. Sposób ten jest jednak niewygodny w realizacji  
ze względu na wymiary wyrobiska, a takŜe czasochłonny i mało dokładny. Z tego 
powodu zastosowano metodę fotogrametryczną polegającą na wykonaniu fotografii 
przekroju wyrobiska aparatem cyfrowym, a następnie poddaniu jej analizie przy po-
mocy specjalnie napisanego w tym celu programu komputerowego. Fotografia zawie-
ra znaną liczbę pikseli. Ilość pikseli przypadającą na jednostkę długości wyznacza  
się na podstawie znajomości jednego, rzeczywistego wymiaru geometrycznego – naj-
częściej odległości pomiędzy dwoma punktami widocznymi na fotografii. Skala zdję-
cia wyraŜona w metrach/piksel pozwala na dokonanie dokładnych pomiarów poprzez 
ustawianie kursora na wybranym punkcie. Po wskazaniu początku układu współrzęd-
nych program oblicza, szybko i z zadowalającą dokładnością, połoŜenie rzeczywi-
stych punktów pomiarowych pokrywających się z osią wirników czujników skrzydeł-
kowych. Dane te są następnie wykorzystywane w programie obliczającym strumień 
objętości metodą triangulacji liniowej. 

5.  PRZYKŁAD REJESTRACJI STRUMIENIA OBJ ĘTOŚCI POWIETRZA  
W WYROBISKU 

W czasie pomiaru dane pomiarowe przesyłane są on-line do sterownika. Dzięki 
odpowiedniemu programowi moŜliwa jest ich wizualizacja w czasie rzeczywistym na 
ekranie komputera. Takie rozwiązanie pozwala na poszukiwanie optymalnego połoŜe-
nia czujników w zaleŜności od rozkładu pola prędkości w danym miejscu przekroju. 
Na rysunku 6 pokazano okno programu z rejestrowanymi danymi ze wszystkich 16 
czujników anemometrycznych. Podczas pomiarów wykonana została regulacja prze-
wietrzania przy pomocy tamy wentylacyjnej powodująca zmianę pola prędkości, co 
jest widoczne w początkowej fazie rejestracji. 

Z kolei dane zgromadzone w pamięci czujników oraz wyniki pomiarów ich poło-
Ŝenia uzyskane przy pomocy metody fotogrametrycznej, umoŜliwiają obliczenie 
zmiennego w czasie strumienia objętości metodą triangulacji liniowej (rys. 7). 

Na wykresie widocznym w oknie programu komputerowego zauwaŜalne są szyb-
kozmienne stany przejściowe, a takŜe moŜna zaobserwować zmiany o składowej wol-
nozmiennej. Pokazany przykład w przeciwieństwie do omawianego wcześniej, doty-
czy rejestracji w wyrobisku w którym warunki przepływu według informacji od słuŜb 
wentylacyjnych były ustalone, a w sieci wentylacyjnej kopalni nie prowadzono Ŝad-
nych regulacji mogących mieć wpływ na ich zmianę. 
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Rys. 6. Wielopunktowa rejestracja pola prędkości powietrza w przekroju wyrobiska 

 
Rys. 7. Przebieg strumienia objętości powietrza w wyrobisku kopalni 

6. PODSUMOWANIE 

Pomiary wykonane przy pomocy omawianego systemu pozwoliły na pokazanie 
zmienności pola prędkości w przekroju poprzecznym wyrobiska górniczego. Dzięki 
zastosowaniu algorytmu triangulacji liniowej moŜliwe było zaobserwowanie zmien-
ności strumienia objętości i jego wyliczenie. Nierozłącznym elementem kaŜdego po-
miaru jest określenie jego niepewności. Sposób wyznaczenia niepewności pomiaru 
strumienia objętości metodą omówioną w niniejszej publikacji zaproponowano  
w monografii [3], analizując rozpoznane niepewności składowe wnoszące swój udział 
do niepewności wyniku końcowego. Metoda jest skomplikowana i wymaga uŜycia 
komputera. Niemniej juŜ szacunkowa analiza tej niepewności pozwala na stwierdze-
nie, Ŝe przedstawiony system wielopunktowego pomiaru strumienia objętości metodą 
pola prędkości jest najdokładniejszym narzędziem pomiarowym aktualnie stosowa-
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nym w polskich kopalniach głębinowych. Ze względu na swoją mobilność i stosun-
kową łatwość montaŜu moŜe być wykorzystywany nie tylko do badań naukowych 
przepływów w sieci wentylacyjnej, ale takŜe do weryfikacji danych pomiarowych 
uzyskiwanych z czujników stacjonarnych lub do dokładnego pomiaru strumienia  
w wybranych rejonach wentylacyjnych kopalni. System został wykorzystany do wali-
dacji modelu matematycznego stosowanego w programach VENTGRAPH [1]. Prze-
widuje się jego wykorzystanie do formułowania i walidacji modeli trójwymiarowego 
przepływu powietrza w sieci wentylacyjnej kopalni z zastosowaniem metod CFD. 
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Stan zagroŜenia metanowego w strefie przyprzodkowej w wyrobiskach 
z wentylacją kombinowaną 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono wyniki pomiarów parametrów powietrza i stęŜeń metanu w 15 drąŜonych 

wyrobiskach korytarzowych pięciu kopalń węgla kamiennego. Wyrobiska prowadzone były z wykorzy-
staniem wentylacji kombinowanej w warunkach zagroŜenia metanowego. Wyniki pomiarów natęŜenia 
przepływu powietrza w poszczególnych strefach wyrobisk oraz przez instalację odpylającą wraz z wyni-
kami pomiarów stęŜenia metanu posłuŜyły do określenia wpływu ucieczek na stęŜenie metanu. W zakoń-
czeniu sprecyzowano wnioski dotyczące konieczności regulacji udziału powietrza w strefie zazębiania 
lutniociągów. 

Methane hazard in a face zone in headings with an overlap ventilation system 

Abstract 
This article presents the results of measurements of air and methane concentration parameters in 15 

headings in 5 coal mines. Overlap ventilation system was used in those headings with high methane 
hazard. The results of measurements of air flow rate in different zones of headings and through dust 
separators as well as the results of measurements of methane concentration were used to determine the 
influence of air leakage in a duct on methane concentration. Finally, conclusions concerning the necessity 
of regulating air flow in the zone of overlapping duct lines were drawn.  

1. WSTĘP 

Rozwój współczesnej techniki drąŜenia podziemnych wyrobisk udostępniających 
i przygotowawczych, szczególnie w kopalniach węgla kamiennego, przy równocze-
snym wydłuŜaniu wybiegów ślepych wyrobisk w pogarszających się warunkach gór-
niczych i przy współwystępowaniu zagroŜeń naturalnych (metanowe, klimatyczne, 
poŜarowe) powoduje, Ŝe przewietrzanie tych wyrobisk nabiera coraz większego zna-
czenia. 

Zasady przewietrzania wyrobisk związane są ściśle z występowaniem zagroŜenia 
metanowego. W przypadku wysokiej metanowości wyrobiska występuje konieczność 
doprowadzenia moŜliwie duŜego strumienia powietrza do przodka. Wraz z postępem 
wyrobiska, a więc jego wydłuŜaniem, następuje zmniejszenie intensywności przewie-
trzania przodka, przy zachowaniu stałych (quasi-stałych) parametrów instalacji odpy-
lającej. Związane jest to z występowaniem nieszczelności lutniociągów wentylacyj-
nych w drąŜonych wyrobiskach podziemnych [1, 2, 4, 5]. W określonych strefach 
wyrobiska dochodzić moŜe do wzrostu stęŜenia metanu w powietrzu, a tym samym 
wzrostu zagroŜenia wybuchem metanu, a w konsekwencji wybuchu pyłu węglowego. 

Na podstawie wyników pomiarów prowadzonych w ramach pracy [7] wyznaczo-
ny zostanie rozkład wydzielania metanu na długości wyrobiska chodnikowego. Uzy-
skane wyniki pozwoliły na określenie wpływu strumienia powietrza doprowadzanego 
do przodka na stęŜenie metanu w poszczególnych strefach wyrobiska. 
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2. METODYKA BADAWCZA 

Metodyka badań obejmowała pomiary prędkości średniej oraz stęŜenia metanu  
w przekroju poprzecznym wyrobiska podczas drąŜenia wyrobisk kombajnami chodni-
kowymi. Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku 1. 

pomiar prędkości śrdniej przepływu powietrza 

pomiar stęŜenia CH4

ok. 10mok. 10 m

ok. 8m

cw

CH4 czujniki metanometrii autamatycznej ( analizowane wyniki)

vw

vodp.

vs

vo.

ok
. 1

0 
m

co

cz

cs

cp

 
Rys. 1. Schemat lokalizacji punktów pomiarowych 

Pomiary obejmowały: 
• przodek wyrobiska, cp, 
• strefę zazębiania lutniociągów (w odległości zabudowy odpylacza), cz, 
• wylot z odpylacza, vodp., 
• strefę za odpylaczem (ok. 10 m za wylotem z odpylacza), cs, vs, 
• wylot z wyrobiska (ok. 10 m od wylotu z wyrobiska), cw, vw, 
• wyrobisko z prądem opływowym powietrza, co, vo. 

Pomiary w celu określenia strumienia objętości powietrza w poszczególnych 
przekrojach pomiarowych obejmowały prędkość średnią w przekroju wyrobiska  
i przekroju wylotu odpylacza. Pomiary wykonywane były przy pomocy anemometru 
typu Lambrecht. KaŜdy pomiar wykonywano trzykrotnie i określano wartość średnią. 

Pomiar stęŜenia metanu wykonywano przy pomocy metanomierza VP-1p trzy-
krotnie w przekroju wyrobiska i określano wartość średnią. Pomiary wykonywane 
były w trakcie pracy kombajnu. 



Górnictwo i Środowisko 

 366 

W kaŜdym z wyrobisk przeprowadzono od 2 do 5 pomiarów w róŜnych okresach, 
przy róŜnych długościach wyrobiska. Wykorzystano równieŜ wyniki pomiarów meta-
nonośności w trakcie drąŜenia badanych wyrobisk, które wykonywane były przez 
Zakład Odmetanowania Kopalń Jastrzębie. 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki pomiarów stęŜenia metanu oraz prędkości prze-
pływu powietrza w poszczególnych stacjach pomiarowych. 

Tabela 1. Wyniki pomiarów prędkości i stęŜenia metanu w drąŜonych wyrobiskach korytarzowych 

Wyniki pomiarów Wyniki pomiaru meta-
nonośności 

długość 
wyrobiska 

metano-
nośność, 

Długość 
wyrobiska 

prędkość średnia  
w przekroju 

stęŜenie metanu w przekroju 
poprzecznym wyrobiska 

LCH4 qCH4 L vo vodp. vs vw co cp cz cs cw 

Nr 
po-
miaru 

Wyrobisko 

m 
m3CH4/M
gc.s.w 

m m/s m/s m/s m/s 
% 
obj. 

% 
obj. 

% obj. 
% 
obj. 

% 
obj. 

1.1.1 310 1,951 582 0,88 10,21 0,49 0,65 0,0 0,30 0,20 0,20 0,20 
1.1.2 342 0,396 610 0,88 10,00 0,53 0,66 0,0 0,20 0,20 0,20 0,20 
1.1.3 366 0,407 645 0,87 9,93 0,51 0,62 0,0 0,30 0,20 0,20 0,20 
1.1.4 586 1,959 691 0,9 10,25 0,49 0,65 0,0 0,30 0,30 0,20 0,20 
1.1.5 

Przekop 
taśmowy 
II wsch. 

1235 2,075 710 0,86 17,63 0,54 0,69 0,0 0,40 0,30 0,20 0,20 
1.2.1 30 0,042 269 0,79 10,72 0,55 0,72 0,0 0,30 0,20 0,20 0,20 
1.2.2 230 0,067 373 0,81 10,75 0,54 0,73 0,0 0,40 0,20 0,20 0,20 
1.2.3 420 0,028 475 0,83 10,66 0,5 0,73 0,0 0,30 0,20 0,20 0,20 
1.2.4 420 0,028 601 0,8 10,67 0,51 0,74 0,0 0,50 0,40 0,30 0,30 
1.2.5 

Chodnik  
B-21c 

630 1,270 648 1,03 10,69 0,46 0,72 0,0 0,30 0,20 0,20 0,20 
1.3.1 30 0,140 94 0,99 15,75 0,42 0,43 0,0 0,30 0,20 0,20 0,30 
1.3.2 230 2,067 440 1,11 15,82 0,48 0,62 0,0 0,40 0,30 0,40 0,40 
1.3.3 

Chodnik  
F-20b 

430 1,901 580 0,79 16,05 0,47 0,74 0,0 0,40 0,30 0,30 0,20 
1.4.1 230 2,020 590 1,39 16,37 0,52 0,64 0,0 0,60 0,30 0,30 0,30 
1.4.2 430 1,514 670 1,44 16,28 0,43 0,61 0,0 0,50 0,50 0,30 0,30 
1.4.3 

Chodnik  
F-31 

630 1,335 850 1,42 16,31 0,44 0,64 0,0 0,80 0,70 0,50 0,40 
2.1.1 60 4,643 440 0,87 17,32 0,69 0,82 0,10 0,80 0,50 0,55 0,55 
2.1.2 180 5,463 530 0,87 17,66 0,69 0,83 0,10 0,75 0,45 0,45 0,45 
2.1.3 220 5,139 620 0,87 17,10 0,64 0,80 0,10 0,85 0,45 0,55 0,50 
2.1.4 400 5,906 740 0,88 16,90 0,65 0,84 0,10 0,65 0,35 0,45 0,45 
2.1.5 

Chodnik  
W-14 pokł. 
357/1 

580 4,496 770 0,88 17,00 0,63 0,84 0,10 0,80 0,40 0,50 0,45 
2.2.1 18 6,254 260 0,82 17,85 0,61 0,70 0,10 0,75 0,60 0,45 0,45 
2.2.2 168 7,030 350 0,81 17,45 0,60 0,71 0,10 0,80 0,50 0,50 0,50 
2.2.3 330 5,834 430 0,82 17,01 0,61 0,70 0,10 0,90 0,60 0,55 0,50 
2.2.4 430 8,401 560 0,83 17,79 0,60 0,69 0,10 0,95 0,50 0,55 0,50 
2.2.5 615 (40) 2,827 770 0,84 18,21 0,59 0,70 0,20 0,85 0,70 0,60 0,60 
2.2.6 755 (180) 5,013 800 0,80 18,04 0,59 0,70 0,10 0,80 0,70 0,65 0,55 
2.2.7 755 (180) 5,013 820 0,79 17,73 0,57 0,71 0,15 0,95 0,65 0,65 0,60 
2.2.8 755 (180) 5,013 880 0,81 17,69 0,55 0,70 0,10 0,85 0,65 0,60 0,55 
2.2.9 755 (180) 5,013 900 0,81 17,24 0,54 0,69 0,10 0,75 0,55 0,50 0,40 
2.2.10 

Pochylnia 
C-2 pokł. 
363 
+ 
Chodnik  
C-1/E pokł. 
363 

965 (390) 5,938 950 0,82 17,82 0,52 0,70 0,10 0,85 0,50 0,60 0,50 
2.3.1 5 6,972 155 0,69 16,23 0,69 0,69 0,00 0,80 0,70 0,50 0,50 
2.3.2 150 2,388 180 0,71 16,15 0,72 0,68 0,10 0,75 0,50 0,40 0,45 
2.3.3 

Chodnik  
N-11 

318 3,063 530 1,04 16,42 0,90 1,02 0,00 0,75 0,80 0,30 0,35 
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2.4.1 30 5,468 75 0,79 16,78 0,70 0,77 0,10 0,90 0,50 0,45 0,60 
2.4.2 370 7,869 320 0,92 16,65 0,83 0,90 0,15 0,85 0,60 0,45 0,55 
2.4.3 700 4,96 1000 0,88 16,79 0,78 0,86 0,15 0,90 0,80 0,65 0,60 
2.4.4 

Chodnik  
C-6 

885 4,541 1275 0,82 16,82 0,75 0,81 0,20 0,80 0,70 0,65 0,65 
3.1.1 108 5,158 35 0,88 16,60 0,38 0,42 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 
3.1.2 303 3,948 130 1,05 16,78 0,42 0,49 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 
3.1.3 

Ch. N-15a 
475 5,175 333 1,12 17,02 0,48 0,68 0,00 0,10 0,20 0,10 0,10 

3.2.1 170 2,747 125 0,79 15,59 0,43 0,45 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 
3.2.2 870 5,056 900 0,76 15,79 0,41 0,52 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 
3.2.3 

Ch N-8 
997 5,232 1325 0,92 16,02 0,45 0,69 0,00 0,10 0,20 0,10 0,10 

4.1.1 165 7,25 180 1,49 15,21 0,42 1,00 0,10 0,85 0,70 0,85 0,40 
4.1.2 

Ch.  
G-4+G-4 275 2,26 220 1,52 15,39 0,37 1,07 0,10 0,90 0,80 0,80 0,40 

4.2.1 165 4,87 183 1,32 16,32 0,45 0,37 0,05 0,70 0,60 0,45 0,60 
4.2.2 663 5,31 666 1,42 16,49 0,39 0,43 0,00 0,45 0,40 0,30 0,30 
4.2.3 

Ch. C-6+ 
Dow C-6 

835 4,19 210 1,49 16,71 0,36 1,24 0,05 0,90 0,60 0,65 0,20 
5.1.1 105 0,040 25 0,79 17,88 0,52 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.1.2 952 0,962 925 0,77 17,93 0,55 0,46 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 
5.1.3 1268 2,598 1270 0,73 18,10 0,39 0,50 0,00 0,10 0,00 0,10 0,10 
5.1.4 606 1,056 580 (1850) 0,79 17,20 0,38 0,48 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 
5.1.5 178 1,405 362(2212) 0,75 19,71 0,40 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.1.6 

Ch. bad.+ 
ch. nadś. 
20-Z3 

178 1,405 425 (2275) 0,74 19,24 0,40 0,54 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 
5.2.1 76 0,371 70 0,79 19,94 0,54 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.2.2 260 0,626 190 0,77 19,53 0,66 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.2.3 378 3,078 211 0,81 18,05 0,56 0,62 0,00 0,10 0,10 0,10 0,00 
5.2.4 525 0,064 825 0,80 19,63 0,64 0,65 0,00 0,10 0,10 0,10 0,00 
5.2.5 

Poch. taśm. 
25-C3 p. 
502/1 

525 0,064 890 0,80 19,74 0,69 0,67 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 
5.3.1 50 0,774 10 0,81 17,89 0,51 0,51 0,00 0,20 0,10 0,15 0,15 
5.3.2 112 1,179 70 0,80 17,94 0,48 0,49 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 
5.3.3 

Ch.1F-ZM 
p. 510/2 łd 

372 3,156 398 0,79 19,62 0,39 0,48 0,00 0,20 0,20 0,10 0,10 

StęŜenie metanu jest uzaleŜnione od metanowości i strumienia powietrza w da-
nym przekroju wyrobiska. W badanych wyrobiskach strumień powietrza doprowadza-
ny do strefy przyprzodkowej był zgodny z obowiązującymi przepisami, gdyŜ w Ŝadnej 
strefie wyrobiska stęŜenie metanu nie przekraczało 1% obj. StęŜenie metanu ulegało 
równieŜ zmianie podczas drąŜenia wyrobiska. Na rysunku 2 przedstawiono przykła-
dowy wykres stęŜenia metanu w poszczególnych strefach wyrobiska za okres zmiany 
produkcyjnej, w czasie której wykonywano pomiary. 

Na wykresie moŜna zauwaŜyć zmiany stęŜenia metanu w trakcie urabiania kom-
bajnem w postaci charakterystycznych pików. Największe zmiany stęŜenia metanu 
występują w przodku wyrobiska, a najmniejszą zmiennością charakteryzuje się wylot 
z wyrobiska. Pomiędzy przodkiem a strefą zazębiania i strefą za wylotem z odpylacza 
widoczna jest zaleŜność w zmianach stęŜenia metanu. W przypadku wzrostu stęŜenia 
metanu w przodku widoczny jest wzrost stęŜenia metanu w pozostałych strefach. 
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3. WYDZIELANIE METANU DO WYROBISK 

Wyniki pomiarów umoŜliwiły określenie bieŜących wartości metanowości w wy-
robiskach. Obliczono strumień objętości powietrza w poszczególnych strefach wyro-
biska: w wyrobisku z opływowym prądem powietrza Qo, w instalacji odpylającej Qodp, 
w strefie za odpylaczem Qs, w strefie zazębiania Qz, na wylocie z wyrobiska Qw. Obli-
czono równieŜ strumień metanu wydzielającego się w poszczególnych strefach wyro-
biska: w całym wyrobisku qw, w strefie przodkowej qp, w strefie przyprzodkowej qs,  
w strefie przyprzodkowej (poza przodkiem) qs – qp, na całej długości wyrobiska poza 
strefą trzyprzodkową qw – qp. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Wyniki obliczeń natęŜenia przepływu powietrza oraz wydzielania metanu w drąŜonych 
wyrobiskach korytarzowych 

Strumień powietrza Wydzielanie metanu 
Qo Qs Qodp Qz Qw qw qp qs qs–qp qw–qp 

Nr 
pomia-
ru 

Wyrobisko 

m
3 /m

in
 

m
3 /m

in
 

m
3 /m

in
 

m
3 /m

in
 

m
3 /m

in
 

m
3 C
H

4/m
in
 

m
3 C
H

4/m
in
 

m
3 C
H

4/m
in
 

m
3 C
H

4/m
in
 

m
3 C
H

4/m
in
 

1.1.1 1151 641 173 468 850 1,7 0,5 1,3 0,8 0,4 
1.1.2 1151 693 170 524 863 1,7 0,3 1,4 1,0 0,3 
1.1.3 1138 667 168 499 811 1,6 0,5 1,3 0,8 0,3 
1.1.4 1177 641 174 467 850 1,7 0,5 1,3 0,8 0,4 
1.1.5 

Przekop 
taśmowy 
II wsch. 

1125 706 299 407 903 1,8 1,2 1,4 0,2 0,4 
1.2.1 834 515 182 333 674 1,35 0,55 1,03 0,5 0,3 
1.2.2 855 505 182 323 683 1,37 0,73 1,01 0,3 0,4 
1.2.3 876 468 181 287 683 1,37 0,54 0,94 0,4 0,4 
1.2.4 845 477 181 296 693 2,08 0,91 1,43 0,5 0,6 
1.2.5 

Chodnik B-21c 

1088 431 181 249 674 1,35 0,54 0,86 0,3 0,5 
1.3.1 1045 444 267 176 454 1,36 0,80 0,89 0,1 0,5 
1.3.2 1172 507 268 239 655 2,62 1,07 2,03 1,0 0,6 
1.3.3 

Chodnik F-20b 
834 496 272 224 781 1,56 1,09 1,49 0,4 0,1 

1.4.1 1467 555 278 278 684 2,05 1,67 1,67 0,0 0,4 
1.4.2 1520 459 276 183 651 1,95 1,38 1,38 0,0 0,6 
1.4.3 

Chodnik F-31 
1499 465 277 188 676 2,70 2,21 2,32 0,1 0,4 

2.1.1 919 613 294 319 728 3,1 3,1 1,4 2,5 1,0 
2.1.2 919 613 300 313 737 2,4 2,4 1,3 1,8 0,5 
2.1.3 919 568 290 278 710 2,6 2,6 1,5 2,2 0,7 
2.1.4 929 577 287 290 746 2,4 2,4 0,9 1,7 0,7 
2.1.5 

Chodnik W-14 
pokł. 357/1 

929 559 288 271 746 2,4 2,4 1,4 1,9 0,5 
2.2.1 866 542 303 239 622 3,1 1,9 1,4 1,6 0,2 
2.2.2 855 533 296 237 630 2,3 2,3 1,5 1,8 0,3 
2.2.3 866 524 294 230 613 2,2 2,2 1,8 2,0 0,2 
2.2.4 876 533 302 231 613 2,4 2,2 2,0 2,1 0,1 
2.2.5 887 524 309 215 622 2,2 2,0 0,9 1,4 0,5 
2.2.6 845 524 306 218 622 2,6 2,6 1,6 2,6 1,0 
2.2.7 834 506 301 205 630 2,6 2,5 1,6 2,0 0,4 
2.2.8 855 488 300 188 622 2,5 2,6 1,7 2,1 0,4 
2.2.9 855 480 292 187 613 2,6 1,6 1,3 1,5 0,2 
2.2.10 

Pochylnia C-2 
pokł. 363 
+ 
Chodnik C-1/E 
pokł. 363 

866 462 302 159 622 2,8 2,2 1,7 1,9 0,2 
2.3.1 729 613 275 337 613 3,1 3,1 2,2 3,1 0,9 
2.3.2 750 639 274 365 604 2,9 2,0 1,3 1,8 0,5 
2.3.3 

Chodnik N-11 
1098 799 279 521 906 3,2 3,2 2,1 2,4 0,3 

2.4.1 834 622 285 337 684 3,3 3,3 1,7 2,0 0,2 
2.4.2 

Chodnik C-6 
 972 737 282 455 799 2,9 2,9 0,9 1,9 0,9 
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2.4.3 929 693 285 408 764 3,2 3,2 1,2 3,1 1,9 
2.4.4 

 

Chodnik C-6 
866 666 285 381 719 2,9 2,9 0,6 2,6 2,0 

3.1.1 929 337 282 56 373 0,7 0,6 0,7 0,1 0,1 
3.1.2 1109 373 285 88 435 0,9 0,6 0,7 0,2 0,1 
3.1.3 

Ch. N-15a 
1183 426 289 138 604 0,6 0,3 0,4 0,1 0,2 

3.2.1 834 382 264 117 400 0,8 0,5 0,8 0,2 0,0 
3.2.2 803 364 268 96 462 0,9 0,5 0,7 0,2 0,2 
3.2.3 

Ch N-8 
972 400 272 128 613 0,6 0,3 0,4 0,1 0,2 

4.1.1 1672 471 258 213 1122 2,8 0,5 2,3 1,8 0,5 
4.1.2 

Ch. G-4+G-4 
1705 415 261 154 1201 3,1 0,6 1,6 1,0 1,5 

4.2.1 1481 505 277 228 415 2,3 1,2 1,5 0,3 0,8 
4.2.2 1593 438 280 158 482 1,4 1,3 1,3 0,1 0,1 
4.2.3 

Ch. C-6+ Dow 
C-6 

1672 404 283 120 1391 1,9 1,7 1,8 0,1 0,2 
5.1.1 886 552 303 249 573 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5.1.2 864 584 304 280 489 0,6 0,3 0,6 0,3 0,0 
5.1.3 819 414 307 107 531 0,5 0,3 0,4 0,1 0,1 
5.1.4 886 404 292 112 510 0,4 0,3 0,4 0,1 0,0 
5.1.5 842 425 334 90 584 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5.1.6 

Ch.bad.+ 
ch.nadś. 20-Z3 

830 425 326 98 573 0,33 0,33 0,0 0,0 0,0 
5.2.1 886 483 338 144 545 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5.2.2 864 590 331 259 545 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5.2.3 909 501 306 194 554 0,5 0,3 0,5 0,2 0,0 
5.2.4 898 572 333 239 581 0,6 0,3 0,6 0,2 0,0 
5.2.5 

Poch. taśm. 
25-C3 p. 502/1 

898 617 335 282 599 0,6 0,3 0,6 0,3 0,0 
5.3.1 909 542 303 238 542 0,8 0,6 0,8 0,2 0,0 
5.3.2 898 510 304 205 520 0,5 0,3 0,5 0,2 0,0 
5.3.3 

Ch.1F-ZM p. 
510/2 łd 

886 414 333 81 510 0,5 0,0 0,4 0,4 0,1 

Metanowość uzaleŜniona jest bezpośrednio od metanonośności złoŜa. Na rysunku 
3 przedstawiono kształtowanie się średniej wartości wydzielania metanu w poszcze-
gólnych zakresach metanonośności badanych wyrobisk. Przyjęto metanonośność od-
powiadającą długości wyrobiska w dniu prowadzenia pomiarów. 
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Rys. 3. Wydzielanie metanu w trakcie prowadzenia pomiarów w zaleŜności od metanonośności 

pokładów w badanych wyrobiskach 
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Wydzielanie metanu jest wiec wprost proporcjonalne do metanonośności pokładu 
węgla, w którym prowadzone jest wyrobisko. 

4.  WPŁYW ROZPŁYWU POW IETRZA W STREFIE PRZYPRZODKOWEJ 
NA ZAGROśENIE METANOWE 

Rozpływ powietrza w strefie przodkowej i przyprzodkowej wpływa na wielkość 
stęŜenia metanu w tych strefach przy ustalonym wydzielaniu metanu. Rozpływ powie-
trza związany jest z wydajnością urządzenia odpylającego oraz ilością powietrza do-
prowadzanego do strefy przyprzodkowej przez lutniociąg zasadniczy. 

Dla uzyskanych wyników pomiarowych obliczono sprawność zasadniczych lut-
niociągów tłoczących w badanych wyrobiskach. Przez sprawność lutniociągu zasadni-
czego rozumie się iloraz strumienia powietrza doprowadzanego do strefy przyprzod-
kowej i strumienia powietrza na wylocie z wyrobiska. Tylko w wyrobiskach oznaczo-
nych w tabelach 1 i 2 jako numery pomiarowe 4, straty powietrza dochodziły do 70%. 
W pozostałych wyrobiskach generalnie nie przekraczały 40%. Na rysunkach 4 i 5 
przedstawiono przykładową sprawność lutniociągów dla wyrobisk oznaczonych  
w tabelach 1 i 2 numerem 1 i 2. 

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
L, m

Q
s/

Q
w

Chodn. F-20b Chodn. F-31 Chodn. B-21c Przek. taśm. II wsch.
 

Rys. 4. Sprawność zasadniczego lutniociągu tłoczącego w zaleŜności od wybiegu wyrobisk 
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Rys. 5. Sprawność zasadniczego lutniociągu tłoczącego w zaleŜności od wybiegu wyrobisk 
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Sprawność lutniociągów ma istotne znaczenie w przypadku duŜej ilości wydzie-
lanego metanu. Odpowiednia sprawność lutniociągu wpływa na wielkość strumienia 
powietrza w strefie zazębiania lutniociągów. Udział strumienia w strefie zazębiania 
wyznaczono na podstawie ilorazu strumienia powietrza w strefie zazębiania lutniocią-
gów i strumienia powietrza doprowadzanego do strefy przyprzodkowej (Qz/Qs).  
Na rysunkach 6 i 7 przedstawiono wykresy udziału strumienia powietrza w strefie 
zazębiania w zaleŜności od długości wyrobiska. W wyrobiskach tych występuje naj-
większy udział powietrza w strefie zazębiania, który kształtował się od około 45 do 
70% (rys. 6 i 7). W pozostałych wyrobiskach udział ten pomimo wysokiej metanowo-
ści jest juŜ niŜszy i kształtuje się na poziomie 30–38%. 
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Rys. 6. Udział strumienia powietrza w strefie zazębiania badanych wyrobisk 
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Rys. 7. Udział strumienia powietrza w strefie zazębiania badanych wyrobisk 

Mimo iŜ, wraz z długością wyrobiska spada sprawność lutniociągu zasadniczego, 
to w strefie zazębiania lutniociągów nie obserwuje się znaczącego zmniejszenia udzia-
łu powietrza. 

Dla wyrobisk na rysunkach 5 i 6 udział strumienia powietrza w strefie zazębiania 
jest wyŜszy od 40% ilości powietrza doprowadzanego do strefy przodkowej, co zwią-
zane jest z dobrą szczelnością lutniociągu zasadniczego. W Ŝadnym z wyrobisk nie 
stwierdzono pomiarami ręcznymi stęŜenia metanu przekraczającego 1% obj. NaleŜy 
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więc stwierdzić, Ŝe w przypadku wyrobisk o długościach przekraczających 800 m 
zapewnienie wysokiej intensywności przewietrzania strefy przyprzodkowej nie powo-
duje trudności w opanowywaniu zagroŜenia metanowego. W przypadku wyrobisk  
o duŜej metanowości (powyŜej 2 m3CH4/min) uzyskuje się odpowiednio wysoki 
udział strumienia powietrza w strefie zazębiania. 

MoŜna stwierdzić, Ŝe w przypadku duŜego zagroŜenia metanowego kopalnie za-
pewniają moŜliwie jak największą intensywność przewietrzania strefy przyprzodko-
wej. W celu oszacowania wpływu metanowości wyrobiska na wielkość uzyskiwanego 
udziału powietrza w strefie zazębiania określono zaleŜność statystyczną pomiędzy 
tymi parametrami w badanych wyrobiskach. 

Parametry te potraktowano jako zmienne losowe spełniające załoŜenie o normal-
ności rozkładu losowego w całej populacji kształtowania się tych parametrów [3].  
Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów wyznaczono oba podstawowe związki 
pomiędzy metanowością a udziałem powietrza w strefie zazębiania. Dopasowano 
model regresji liniowej udziału powietrza w zaleŜności od metanowości wyrobisk.  
Dla obliczenia modelu linowego przyjęto załoŜenie, Ŝe rozkład stęŜenia pyłu oraz 
zmienna ilość powietrza w strefie zazębiania podlegają rozkładowi normalnemu  
z prawdopodobieństwem 95%. 

ZaleŜność pomiędzy dwoma zmiennymi podlegającymi rozkładowi normalnemu 
podlegać moŜe zaleŜności liniowej wyraŜonej funkcją regresji liniowej I rodzaju [3]. 
Na rysunku 8 zamieszczono wykres dopasowania funkcji regresji liniowej dla strefy 
zazębiania lutniociągów. Wykres ten stanowi diagram rozrzutu wartości wyników 
zapylenia powietrza w zaleŜności od strumienia objętości powietrza w strefie zazębia-
nia. Na rysunku zamieszczono równieŜ współczynniki równania regresji liniowej.  
Z uwagi na przeciętną korelację nie wyznacza się estymatorów współczynników rów-
nania. Model ten potwierdza jednak wpływ uzyskiwania w wyrobiskach o wysokiej 
metanowości większego udziału powietrza w strefie zazębiania. 

Ilość powietrza w strefie zazębiania była wystarczająca, gdyŜ nie występowało 
przekroczenie dopuszczalnego stęŜenia metanu. Wyznaczona funkcja dopasowania 
udziału powietrza w strefie zazębiania od metanowości wyrobiska moŜe posłuŜyć do 
przeprowadzenia obliczeń stęŜenia metanu cz–n w strefie zazębienia dla uzyskanych 
wyników pomiarów parametrów powietrza Qw i danej metanowości wyrobiska qw. 
Wyniki porównania zmierzonego udziału powietrza w strefie zazębiania w badanych 
wyrobiskach z obliczonymi wartościami udziału Qs-n wg uzyskanej funkcji regresji 
liniowej, zaleŜnej od metanowości, przedstawiono na rysunku 9. Wyniki porównania 
stęŜeń metanu zmierzonych w strefie zazębiania ze stęŜeniami obliczonymi według 
uzyskanej funkcji regresji liniowej przedstawiono na rysunku 10. 

Analizując powyŜsze wykresy naleŜy stwierdzić, Ŝe jeŜeli w badanych wyrobiskach 
konsekwentnie zastosować zasadę regulowania ilości powietrza w strefie zazębiania 
(Qz) wg ilości wydzielanego metanu (qw), to w większości przypadków strumień powie-
trza w strefie zazębiania powinien być większy, a stęŜenia metanu byłyby mniejsze 
(wyniki powyŜej prostej na rys. 9 i 10). W tych przypadkach, w których ilości powietrza 
były za duŜe, moŜna by zmniejszyć udział powietrza w strefie zazębienia, stęŜenia me-
tanu nie przekroczyłyby wartości 1% obj. (wyniki powyŜej prostej na rys. 10). 
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Qz/Qs = 0,337 + 0,069 * q w
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Rys. 8. Wykres rozrzutu wyników udziału strumienia powietrza w strefie zazębiania  
od metanowości wyrobiska 
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Rys. 9. Porównanie udziału strumienia powietrza w strefie zazębiania wg pomiarów Qz/Qw z udziałem 
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Rys. 10. Porównanie stęŜenia metanu w strefie zazębiania wg pomiarów cz ze stęŜeniem metanu cz–n 

według obliczeń wymaganego strumienia powietrza w strefie zazębiania wobec metanowości 

Podsumowując naleŜy stwierdzić, iŜ w badanych wyrobiskach występowała 
znaczna rozbieŜność w ilości wydzielanego metanu. Wraz ze wzrostem długości drą-
Ŝonego wyrobiska obserwowano zmniejszanie się strumienia powietrza doprowadza-
nego do przodka. Sprawność lutniociągu zasadniczego pozostawała jednak wysoka 
(powyŜej 50%) w przypadku wyrobisk o wysokiej metanowości (>2 m3CH4/min). 
Jednocześnie wraz ze wzrostem metanowości obserwuje się równieŜ duŜy udział po-
wietrza w strefie zazębiania lutniociągów. W większości przypadków udział powietrza 
w strefie zazębiania w badanych wyrobiskach był większy od 30% od wydajności 
instalacji odpylającej. 

5. WNIOSKI 

1. NajwaŜniejszym zadaniem wentylacji lutniowej stosowanej do przewietrzania 
wyrobisk chodnikowych drąŜonych w warunkach zagroŜenia metanowego jest do-
starczenie do przodka takich ilości powietrza, aby nie występowało przekroczenie 
dopuszczalnego stęŜenia metanu na całej długości wyrobiska. 

2. StęŜenie metanu w wyrobiskach związane jest z metanowością wyrobiska oraz 
strumieniem powietrza doprowadzanego do przodka. Istotny wpływ na wartość 
strumienia powietrza w przodku ma fakt występowania strat powietrza w lutnio-
ciągu zasadniczym oraz warunki jego współpracy z instalacją odpylającą. 
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3. Największymi wartościami stęŜenia metanu charakteryzuje się przodek wyrobi-
ska, a nieco mniejszymi strefa zazębiania i strefa za odpylaczem. Konieczność  
zapewnienia ilości powietrza w przodku większej o co najmniej 20% w stosunku 
do wydajności odpylacza oraz stosowanie lutni wirowej nie do końca przynosi po-
Ŝądany efekt rozrzedzenia metanu pod stropem wyrobiska w tej strefie. 

4. Wentylacja lutniowa wyrobisk ślepych projektowana jest dla docelowej długości 
wyrobiska, w związku z tym strumień powietrza w strefie zazębiania na znacznej 
długości wyrobiska jest większy od minimalnego, wynoszącego 20% wydajności 
odpylacza. Powoduje to obniŜenie skuteczności odpylania powietrza w wyrobi-
sku. Dla ograniczenia strumienia powietrza w strefie zazębiania w wyrobiskach 
drąŜonych w polach niemetanowych lub o małej metanowości niezbędne byłoby 
wprowadzenie płynnej regulacji strumienia powietrza w lutniociągu zasadniczym. 

5. Z uwagi na zwiększającą się głębokość eksploatacji i wzrost metanowości wyro-
bisk konieczne jest zwiększanie strumienia powietrza doprowadzanego do przod-
ka. Doprowadzenie większej ilości powietrza do przodka przy aktualnie produko-
wanych wydajnościach odpylaczy przyczynia się do spadku redukcji zapylenia. 
Dla zwiększenia skuteczności odpylania w tych warunkach niezbędne jest opra-
cowanie odpylaczy o większych wydajnościach. 

6. W warunkach duŜego zagroŜenia metanowego szczególną uwagę naleŜy zwrócić 
na zapewnienie właściwej proporcji miedzy strumieniem powietrza w strefie za-
zębiania i wydajnością odpylacza. W miarę wzrostu metanowości wyrobiska nie-
zbędne jest zwiększenie strumienia powietrza w strefie zazębiania przy równocze-
snym obniŜeniu sprawności odpylania. 

Artykuł zrealizowano w ramach prac statutowych nr 11.11.100.950 
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Model bezpiecznej likwidacji ścian prowadzonych w warunkach 
współwystępowania zagroŜeń naturalnych na przykładzie 

KWK „Jankowice” 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono opracowany w warunkach KWK „Jankowice” sposób bezpiecznej likwi-

dacji ścian prowadzonych w warunkach współwystępowania zagroŜeń naturalnych. Doświadczenia uzy-
skane w trakcie likwidacji ściany Z-6 w pokł. 409/2, która charakteryzowała się wysokim poziomem 
zagroŜenia metanowego i poŜarowego, zastosowano podczas likwidacji czterech kolejnych ścian. Wpro-
wadzenie nowoczesnych metod profilaktyki metanowej i przeciwpoŜarowej oraz odpowiednich rozwią-
zań organizacyjnych pozwoliło na bezproblemową likwidację rejonów oraz odzyskanie całości sprzętu. 

Model of safe liquidation of longwalls in conditions of naturals hazards  
on the base of “Jankowice” Coal Mine 

Abstract 
This article presents the method for safe liquidation of longwalls in conditions of natural hazards for 

“Jankowice” Coal Mine. The experience obtained during the liquidation of  longwall Z-6 in seam 409/2, 
which was characterized by high methane and fire hazards, was used during the liquidation of 4 more 
longwalls. The implementation of modern methods of methane and fire prevention as well as appropriate 
organizational solutions allowed for the liquidation of the areas without any problems and getting back all 
the equipment.  

1. WSTĘP 

Opracowanie kompleksowej metody działań profilaktyki metanowej i poŜarowej 
na etapie przygotowania do likwidacji ścian, prowadzonych w warunkach współwy-
stępowania zagroŜeń naturalnych, w obecnym okresie postępującej koncentracji  
wydobycia nabiera szczególnego znaczenia. Podstawowym zadaniem jest zapewnienie 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wentylacyjnego i metanowego w trakcie 
prac likwidacyjnych i zachowanie ich ciągłości w celu odzyskania wyposaŜenia  
w zaplanowanym okresie. Przerwanie wybudowy na skutek wzrostu zagroŜenia poŜa-
rowego lub metanowego skutkuje najczęściej wymuszoną czasową izolacją ścian  
i spadkiem poziomu bezpieczeństwa zatrudnionej załogi. Nawet czasowa utrata nie-
wybudowanego wyposaŜenia powoduje bardzo negatywne skutki dla zachowania 
ciągłości produkcji kopalni. 

Eksploatacja ściany Z-6 w pokł. 409/2 charakteryzowała się wysokim poziomem 
zagroŜenia metanowego. Metanowość bezwzględna ściany kształtowała się na pozio-
mie ok. 40 m3CH4/min, przy ograniczonej zmianowości. W końcowym etapie jej eks-
ploatacji zaobserwowano wzrost zagroŜenia poŜarem endogenicznym. W sytuacji  
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tej doprowadzenie do bezpiecznej i skutecznej wybudowy w/w ściany wymagało za-
stosowania nowoczesnych metod profilaktyki przeciwzagroŜeniowej. W niniejszym 
referacie scharakteryzowano współwystępowanie zagroŜeń metanowo-poŜarowych  
w trakcie likwidacji ściany Z-6, opisano metodę dzięki której utrzymano zagroŜenia 
na poziomie umoŜliwiającym bezpieczną i skuteczną wybudowę oraz przedstawiono 
przykłady zastosowania metody w trakcie likwidacji następnych ścian. 

2. LIKWIDACJA ŚCIANY Z-6 W POKŁ. 409/2 

Eksploatację pokładu 409/2 ścianą Z-6 rozpoczęto w styczniu 2004 r., a zakoń-
czono w czerwcu 2005 r. W trakcie eksploatacji ściany utrzymywano ilość powietrza 
płynącego przez ścianę na poziomie 1800–2100 m3/min. W ścianie stosowane było 
odmetanowanie centralne. Metanowość bezwzględna ściany Z-6 w trakcie eksploata-
cji kształtowała się w granicach 33–44 m3/min (średniomiesięcznie). Efektywność 
odmetanowania kształtowała się w granicach 48–72% (średniomiesięcznie). PowyŜsze 
parametry przedstawione zostały na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Metanowość bezwzględna i efektywność odmetanowania ściany Z-6 w pokładzie 409/2 

ZagroŜenie poŜarowe w trakcie eksploatacji ściany Z-6 w pkł.409/2 utrzymywało 
się na niskim poziomie. Wyniki wczesnego wykrywania poŜarów kształtowały się 
następująco: maksymalne średniomiesięczne wydzielanie CO ze zrobów ściany wyno-
siło 0,0040% (maksymalne wartości CO dochodziły do 0,0070%), wskaźniki Graha-
ma: Gśr. – 0,0025, Gmax – 0,0124. Kształtowanie się zagroŜenia poŜarowego w trakcie 
eksploatacji ściany Z-6 pokazano na rysunku 2. 

Istnienie w bezpośrednim stropie pokładu warstwy węgla o grubości około 0,5 m,  
a takŜe występowanie uskoków zdeterminowało konieczność zastosowania odpowied-
nich działań prewencji przeciwpoŜarowych. Bardzo niekorzystny profil hydrauliczny 
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wpłynął na niemoŜność zastosowania podsadzki samozestalającej. W zakresie zagroŜe-
nia poŜarowego w trakcie eksploatacji ściany Z-6 prowadzono następującą profilaktykę: 
• okresowo podawano do zrobów chemiczne środki antypirogenne, 
• w chodniku Z-6 na odcinku za ścianą, po kaŜdorazowej przebudowie przenośnika 

podścianowego, wykonywano zawarcia z pianek ekspansywnych, 
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Rys. 2. ZagroŜenie poŜarowe w trakcie eksploatacji ściany Z-6 w pokładzie 409/2 

• wtłaczano pianki antypirogeniczne lub antypirogel w części zrobowe ściany Z-6 
podczas przejeŜdŜania frontem ściany uskoków 

• prowadzono wczesne wykrywanie poŜarów endogenicznych codziennie w dni 
robocze, 

• okresowo prowadzono wczesne wykrywanie poŜarów metodą GIG w celu oceny 
temperatury i masy zagrzanego węgla, 

• stosowano szeroki monitoring zagroŜeń metanowych, poŜarowych i wentylacyj-
nych przy pomocy czujników CH4, CO i V, 

• przy rejonowych oraz wewnątrzrejonowych tamach bezpieczeństwa (wykonanych 
jako tamy murowe w układzie podwójnym) nagromadzony był materiał (kostka  
i piasek) umoŜliwiający bezzwłoczne zaizolowanie rejonu ściany. 

W zakresie zagroŜenia metanowego prowadzona profilaktyka polegała na: 
• prowadzeniu wydobycia na maksymalnie dwóch zmianach w ciągu doby (zm. I i III), 
• utrzymywaniu pełnego zestawu pomocniczych urządzeń wentylacyjnych na 

skrzyŜowaniu ściany z chodnikami przyścianowymi (wentylator pneumatyczny  
w przegrodzie, układ dysz, kierownice wentylacyjne w ścianie) oraz dodatkowo 
zastosowaniu lutniociągu odświeŜającego, zasilanego wentylatorem elektrycznym 
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zainstalowanym w świeŜym opływowym prądzie powietrza, wytwarzającym na-
dmuch na część zawałową chodnika nadścianowego Z-6 w pokł. 409/2 w przy-
padku wzrostu zagroŜenia metanowego, 

• utrzymywaniu stałego, wzmoŜonego nadzoru słuŜb wentylacyjnych w ścianie, 
• prowadzeniu odmetanowania centralnego zgodnie z zatwierdzonym projektem, 
• bieŜącym likwidowaniu chodników przyścianowych za postępem ściany. 

3.  PRZYGOTOWANIE DO LIKWIDACJI ORAZ LIKWIDACJA ŚCIANY Z-6  
W POKŁ. 409/2 

W końcowym biegu ściany Z-6, oprócz duŜego zagroŜenia metanowego, znaczą-
co wzrosło zagroŜenie poŜarowe na skutek przechodzenia jej frontu przez zaburzenia 
geologiczne (uskoki o zrzutach 0,4–1,5 m). PowyŜsze uwarunkowania spowodowały 
spowolnienie prac oraz przedostawanie się węgla do zawału. W opracowanym pro-
gramie prac profilaktyki przeciwpoŜrowej przewidziano działania organizacyjne  
– obłoŜenie wszystkich prac do końca wybudowy na 4 zmiany w dni robocze oraz na  
3 zmiany w dni świąteczne. Działania techniczne polegały na wtłaczaniu antypirogelu 
lub pian antypirogenicznych do zawału w strefach zaburzeń, a takŜe kompleksowe 
uszczelnianie części zrobowych na całej długości ściany Z-6. Podczas wykonywania 
obcinki, siatkowania i linowania uszczelniano części zrobowe wzdłuŜ całej ściany, 
wtłaczając za sekcje obudowy zmechanizowanej piankę ekspansywną o właściwo-
ściach antypirogenicznych. Wykonano trzy pasy uszczelnienia z pianek ekspansyw-
nych. Po kaŜdorazowym wykroczeniu sekcjami podczas linowania i siatkowania wy-
konywano kolejny pas uszczelnienia. Od dnia 20.06.2005 r. rozpoczęła się likwidacja 
ściany Z-6. Schemat przestrzenny wybudowy ściany pokazano na rysunku 3. 

Strategia prac profilaktyki w warunkach zagroŜeń skojarzonych przewidywała 
działania dwukierunkowe. Z jednej strony maksymalne utrzymanie skuteczności 
uszczelnienia części zrobowych ściany dla obniŜenia zawartości tlenu w zrobach,  
a z drugiej – zachowanie moŜliwie duŜego a zarazem stabilnego przepływu powietrza 
przez dowierzchnię likwidacyjną. Dlatego podjęto decyzję o utrzymywaniu kanału 
ściany poprzez wykonywanie kasztów drewnianych na całym odcinku wybudowy. 
PowyŜsze działanie umoŜliwiło: utrzymanie przepływu powietrza na poziomie mini-
malnym przekraczającym 1000 m3/min do ostatniego dnia wybudowy oraz uzyskanie 
efektu zmniejszonego oddziaływania depresyjnego na zroby ściany Z-6. Wskaźniki 
wczesnego wykrywania poŜarów metodą GIG wskazywały na podwyŜszony stan za-
groŜenia poŜarowego. Stwierdzano zwiększone wartości stęŜeń etylenu i propylenu 
oraz wodoru w zrobach ściany Z-6. Na początku lipca wartości stęŜeń gazów w pró-
bach pobieranych z zawału ściany Z-6 w pokł. 409/2 przekraczały przyjęte wartości 
odniesienia, a wskaźniki poŜarowe kształtowały się na wysokim poziomie. Proces 
utleniania węgla przebiegał w pobliŜu temperatury krytycznej z tendencją wzrostową. 
Wartości stęŜeń tlenku węgla w zrobach ściany w tym czasie wzrosły do 146 ppm. 
Podjęto wówczas decyzję o zmniejszeniu skuteczności odmetanowania i zagazowaniu 
zrobów, kontrolując cały czas stan zagroŜenia metanowego i poŜarowego w miejscu 
pracy pracowników oraz w zrobach ściany Z-6. Działanie to spowodowało wzrost 
stęŜeń metanu w zrobach ściany w przedziale 30 do 48%, przy jednoczesnym spadku 
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stęŜeń CO w zrobach do wartości 0–22 ppm. Kształtowanie się stęŜeń gazów w zro-
bach w trakcie wybudowy na podstawie badań laboratorium kopalnianego przedsta-
wiono na rysunku 4, a na rysunku 5 na podstawie badań laboratorium GIG. 

           OP-1 OP-2 OP-3 OP-4 OP-5 - , , , , - rury kontrolno pomiarowe 
            o długo ści 6m wprowadzone do cz ęści zrobowej ściany   
          - uszczelnienie z pianki antypirogeniczne j
          - uszczelnienia chodnika Z-6 z pianki eks pansywnej 
          - wtłaczanie antypirogelu do kanału likwi dowanej
             ściany za sekcj ę pilotuj ącą
          - wtłaczanie pianki antypirogenicznej do zrobów 
            ściany Z-6  w miejscach przeje ŜdŜanych uskoków
          - kaszty w kanale ściany w celu utrzymania odpowiedniego
             przepływu powietrza przez rejon likwid owanej ściany 

Wybudowa
   śc. Z-6
pkł.409/2

Przek.gaz.na“ W”

Chod.Z-6 pkł.409/2

Ch.nadśc.Z-6 pkł.409/2

OP-1

OP-2

OP-3

OP-4

OP-5

 
Rys. 3. Schemat przestrzenny przewietrzania wybudowy ściany Z-6 pokł. 409/2 

Kontrola stęŜeń gazów w miejscu pracy pracowników, prowadzących likwidację 
ściany Z-6, nie wykazywała wzrostu zarówno metanu jak i tlenku węgla. Uszczelnienie 
piankami ekspansywnymi okazało się na tyle skuteczne, Ŝe za wykonanymi pasami 
uszczelnienia (w zrobach) stęŜenie metanu przekraczało 30%, a w prądzie obiegowym 
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nie przekraczało przeciętnie 0,5%. Stwierdzano równieŜ w prądzie obiegowym tylko 
śladowe ilości tlenku węgla i dwutlenku węgla. Dodatkowo podczas likwidacji ściany 
Z-6 w celu dezaktywacji węgla, który wpadał do kanału likwidowanej ściany Z-6 (od 
strony wyciąganych sekcji obudowy zmechanizowanej), wtłaczano antypirogel. 

Zaprezentowane działania pozwoliły bez przeszkód wybudować wyposaŜenie 
ściany w ciągu 42 dni, po czym rejon został zaizolowany poprzez wykonanie korków 
izolacyjnych wypełnionych cementami rozpręŜnymi. 
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Rys. 4. ZaleŜność zawartości tlenu, metanu i tlenku węgla w zrobach ściany Z-6 w pokładzie 409/2 
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4. ZASTOSOWANIE METODY W POZOSTAŁYCH ŚCIANACH 

Model bezpiecznej likwidacji ściany opracowany w trakcie likwidacji ściany Z-6 
w pokł. 409/2 został z powodzeniem zastosowany w trakcie likwidacji kolejnych 
ścian: Z-12 w pokł. 405/2, Z-2 i Z-3 w pokł. 413/1+2 i M-1 w pokł. 506. Ściany te  
w trakcie swojego biegu charakteryzowały się zmiennym stopniem zagroŜenia meta-
nowego i poŜarowego, co przedstawiają rysunki 6–9. 
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Rys. 9. Metanowość bezwzględna oraz wartość wskaźnika Grahama w zrobach ściany M-1  
w pokładzie 506 

Cechą wspólną charakteryzującą te ściany było umiarkowane zagroŜenie meta-
nowe. Z uwagi na bardzo długie wybiegi (w trzech przypadkach ok. 2500 m), szereg 
zaburzeń geologicznych oraz istnienie pomiędzy analizowanymi ścianami filarów 
węglowych prowadzono wielotorowe działania prewencji poŜarowej nie dopuszczając 
do wzrostów tego zagroŜenia w trakcie eksploatacji. Zasadniczym wyzwaniem było 
utrzymanie tego stanu po zatrzymaniu frontów tych ścian oraz w trakcie ich likwida-
cji. W tym celu powtórzono pełną metodykę działań opracowaną w trakcie omawianej 
wyŜej likwidacji ściany Z-6 w pokł. 409/2, tj.: 
a)  W zakresie działań technicznych: 
• Po zakończeniu biegu kaŜdej ściany pierwszą czynnością było wykonanie pełnego 

uszczelnienia zrobów likwidowanej ściany za pomocą pianki antypirogenicznej. 
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Po kaŜdorazowym wykroczeniu sekcjami podczas linowania i siatkowania wyko-
nywano kolejny pas uszczelnienia. 

• Dodatkowo w zroby ściany pomiędzy uszczelnienia z pianki wtłaczano antypirogel. 
• W chodnikach przyścianowych wykonano szczególnie staranne zamknięcie z pia-

nek antypirogenicznych. 
• W celu ograniczenia przepływu powietrza przez zroby ścian oraz niedopuszczenia 

do wzrostu zagroŜenia metanowego, utrzymywano za pomocą kasztów kanały li-
kwidacyjne ścian, które umoŜliwiały utrzymywanie w rejonach likwidacji wydat-
ku objętościowego powietrza na poz. min. 1000 m3/min. 

• W dwóch przypadkach do kanału likwidowanej ściany, za sekcję pilotującą wtła-
czano antypirogel. 

b)  W zakresie działań organizacyjnych: 
• Wszystkie prezentowane likwidacje, niezaleŜnie od stopnia zagroŜenia, prowa-

dzone były w systemie ciągłym – 4 zmiany na dobę w dni robocze oraz 3 zmiany 
na dobę w soboty i w dni świąteczne. 

• W trybie ciągłym po wydaniu kompletnego wyposaŜenia tamowano rejony likwi-
dacji za pomocą podwójnych tam izolacyjnych, na bazie których wykonywano 
korki z cementów rozpręŜnych. 

Efekty stosowania opisanej powyŜej metody likwidacji moŜna zaobserwować na 
rysunkach obrazujących stan zagroŜeń w omawianych ścianach. Na rysunkach tych 
moŜna zauwaŜyć malejącą tendencję zagroŜenia poŜarowego w końcowych odcinkach 
biegu ścian oraz w trakcie ich likwidacji. 

5. WNIOSKI 

Zastosowanie w trakcie przygotowania do wybudowy oraz wybudowy ściany 
działań opracowanych w trakcie likwidacji ściany Z-6 w pokł. 409/2, czyli: 
• zapewnienie maksymalnej ilości powietrza płynącego przez rejon wybudowy bez 

zwiększania potencjału poprzez utrzymywanie zabudowanego kanału wybudowy, 
a nie prowadzenie powietrza bezpośrednio przez zroby, 

• kompleksowe uszczelnienie części zrobowych w celu zmniejszenia ilości tlenu  
w zrobach pomimo intensywnego przewietrzania części roboczej wybudowy, 

• bieŜące wtłaczanie do zrobów substancji antypirogennych za postępem wybudo-
wy, optymalne wykorzystanie instalacji odmetanowania, w razie potrzeby kontro-
lowana inertyzacja zrobów przy pomocy metanu, 

• zapewnienie ciągłości prac na wszystkich zmianach łącznie z dniami świątecznymi, 
• zapewnienie odpowiedniego monitoringu zagroŜeń poprzez pobieranie i analizo-

wanie prób wczesnego wykrywania poŜarów codziennie w laboratorium kopal-
nianym oraz okresowo w laboratorium GIG, a takŜe zastosowanie rozwiniętego 
systemu metanometrii i CO-metrii automatycznej, 

pozwala na przeprowadzenie procesu likwidacji w sposób niepowodujący wzrostu 
zagroŜenia zarówno metanowego, jak i poŜarowego, co znalazło potwierdzenie  
w kolejnych likwidowanych ścianach. 
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Niestandardowość róŜnotemperaturowego utleniania próbek węgla 

Streszczenie 
W referacie przypomniano modelową charakterystykę procesu samozagrzewania węgla oraz standar-

dowe wartości temperatury zapłonu i odpowiadającą temu wartość wskaźnika Grahama. Na przykładzie 
badań próbek węgla z wybranych róŜnych grup pokładów pokazano przebiegi, charakteryzujące ich 
niestandardowe wartości wzajemnych korelacji pomiędzy temperaturą i wskaźnikiem Grahama. Wskaza-
no na znaczenie tych róŜnic w poprawności oceny poziomu zagroŜenia oraz przedstawiono wskaźnik 
korygujący wyniki badań laboratoryjnego utleniania węgla z w wynikami utlenianie rzeczywistego. 

Non-standard of oxidation of coal samples of different temperatures 

Abstract 
The paper presents the model characteristics of coal self-heating process as well as standard values  

of ignition temperature and the respective value of Graham’s index. After analyzing coal samples  
of different groups from selected seams the trends characterizing their non-standard values of the correla-
tion between temperature and Graham’s index are shown. The importance of the differences in correct 
estimations of fire hazard is emphasized as well as an indicator correcting the results of laboratory re-
search into coal oxidation on the basis of the results of real oxidation. 

1. WPROWADZENIE 

Zroby zawałowe, do których przedostaje się węgiel są szczególnie naraŜone na za-
groŜenie poŜarem endogenicznym. Przyczyniać się do tego moŜe wiele róŜnych czynni-
ków [7, 8]. Utlenianie takiego węgla moŜe zapoczątkować proces samozapalności, który 
jest procesem rozłoŜonym w czasie i składa się zasadniczo z trzech okresów. Jak wynika 
z modelu (rys.1), pierwszym okresem jest okres przygotowawczy, zwany równieŜ inku-
bacyjnym, występujący praktycznie w węglu wszystkich pokładów [6]. 

 
Rys. 1. Model samozapalenia węgla 

Jeśli odpowiednie warunki występują odpowiednio długo, to przyrost temperatury 
węgla, chociaŜ nieznaczny, doprowadza w końcu do temperatury granicznej T1, leŜą-
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cej w przedziale od 60 do 80 ºC. Przy nadal sprzyjających warunkach rozpoczyna się 
proces samozagrzewania – okres drugi, czyli systematyczny przyrost temperatury 
węgla o znaczącej dynamice [4, 5]. Okres ten kończy się po osiągnięciu temperatury 
zapłonu T2, w której dochodzi do samozapalenia, a po nim przy nadal sprzyjających 
warunkach do poŜaru – okres trzeci. 

Nie ma jednoznacznie określonej temperatury zapłonu, która dla antracytów wy-
nosi około 400 ºC, a dla węgla kamiennego wynosi od 270 do 350 ºC. Niektóre bada-
nia pokazały jednak, Ŝe moŜe być ona wyŜsza. Na przykład dla węgli o zawartości 
10% części lotnych wynosi od 350 do 380 ºC, a przy zawartości 30% wynosi od 320 
do 360 ºC. Z kolei w badaniu temperatury zapłonu w zaleŜności od stopnia rozdrob-
nienia węgla określono, Ŝe wynosi ona zazwyczaj od 330 do 360 ºC dla uziarnienia  
w przedziale 1,5–2 mm, chociaŜ niektóre węgle miały temperaturę zapłonu znacznie 
niŜszą, bo tylko 210 ºC. Przy uziarnieniu o średnicy 1mm i mniejszej, temperatury 
zapłonu są niŜsze, wynoszą od 190 do 220 ºC [6]. 

Za temperaturę standardową zapłonu węgla występującego w zrobach przyjęło się 
uwaŜać temperaturę na poziomie Tz = 300 ºC [1] (rys. 2). 

 
Rys. 2. Model samozagrzewania, poŜaru i gaszenia [1] 
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Z kolei zgodnie z obowiązującymi przepisami [9] za poŜar w zrobach uznaje się 
stan objawiający się takim składem gazów zrobowych, dla których obliczona wartość 
wskaźnika Grahama wynosi co najmniej G = 0,03. Wartość tę uznaje się jako standar-
dową wartość graniczną (rys. 2). 

2. PRODUKTY SAMOZAGRZEWANIA 

Znajomość przebiegu zmian składu gazów, będących produktami procesu samo-
zagrzewania, zwiększa moŜliwość prawidłowej oceny poziomu zagroŜenia. Z naj-
wcześniejszych doświadczeń praktyki górniczej wynikało, Ŝe pierwszym pojawiają-
cym się produktem procesu niskotemperaturowego utleniania węgla jest para wodna, 
powodująca efekt pocenia się (roszenia) miejsc, w których się pojawia. W zaleŜności 
od szybkości dalszego przebiegu procesu i warunków, w jakich ma on miejsce, poja-
wianie się kolejnych produktów moŜe być zróŜnicowane. Produktami utleniania  
w temperaturze około 100 ºC są zazwyczaj węglowodory aromatyczne o charaktery-
stycznym zapachu. Przy dochodzeniu do temperatury zapłonu i niedostatecznej ilości 
tlenu wzrastają stęŜenia węglowodorów aromatycznych, tlenku i dwutlenku węgla 
oraz wydzielają się gazy typowe dla suchej destylacji węgla, to jest wodór i metan,  
a takŜe etan, propan. 

Jedne z pierwszych badań produktów utleniania węgla, dokonane prawie czter-
dzieści lat temu [2], potwierdziły, Ŝe jako pierwszy pojawia się tlenek węgla, a w dal-
szej kolejności wodór, propylen i etylen (rys. 3). 

 
Rys. 3. ZaleŜność stęŜeń gazów od temperatury 

Rozwój techniki pomiarowej spowodował, Ŝe obserwacja produktów utleniania 
węgla i zachodzących zmian takich gazów jest coraz dokładniejsza. Dzięki temu  
wiadomo, Ŝe juŜ w temperaturze 50 ºC pojawiają się jako produkty prawie wszystkie  
badane gazy, chociaŜ większość z nich w stęŜeniach rzędu stutysięcznych części  
procenta. 
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Potwierdzają to wyniki badań utleniania próbek węgla z 20 pokładów, wykonane 
w laboratorium Zakładu Aerologii Górniczej Głównego Instytutu Górnictwa w Kato-
wicach metodą kalorymetryczno-chromatograficzną [3]. Próbkę do badań, o wadze 
10 g kaŜdorazowo przygotowywano ze świeŜo rozkruszonego węgla kamiennego, 
który mielono do uziarnienia 0,5 mm. Tak przygotowaną próbkę wprowadzano do 
komory reakcyjnej, do której doprowadzano powietrze syntetyczne, o zawartości 
20,5% tlenu i 89,5% azotu, z prędkością przepływu wynoszącą 1 l/min. Podgrzewając 
olej podnoszono temperaturę próbki węgla i co 50 ºC, w zakresie od 50 do 350 °C 
pobierano i analizowano próbki gazów, będących produktem utleniania węgla. Czas 
utleniania jednej próbki węgla wynosił 6 godzin. 

W omawianym badaniu precyzyjne analizy chemiczne próbek gazów pobieranych 
z procesu utleniania próbek węgla wykonywano na pięciu chromatografach, wyposa-
Ŝonych w odpowiednie przystawki – zagęszczacze. KaŜdy z trzech pierwszych chro-
matografów słuŜył do oznaczania jednego tylko gazu: 
• tlenku węgla CO, z dokładnością ±0,0005% objętościowo w zakresie od 0 do 

0,0026% CO, 
• wodoru H2, z dokładnością ±1 ppm objętościowo, 
• acetylenu C2H2, z dokładnością ±0,002 ppm objętościowo. 

Czwarty chromatograf słuŜył do oznaczania: 
• tlenu O2, z dokładnością ±0,1% objętościowo, 
• dwutlenku węgla CO2, z dokładnością ±0,03% objętościowo, 
• metanu CH4, z dokładnością ± 0,05% objętościowo, w zakresie od 0 do 5% CH4, 
• azotu N2, z dokładnością ±0,5% objętościowo. 

Piąty chromatograf natomiast słuŜył do oznaczania propylenu C3H6, propanu 
C3H8, etylenu C2H4 i etanu C2H6, z jednakową dokładnością ±0,01 ppm objętościowo. 

Przykłady wybranych pokładów grup libiąskiej, łaziskiej, orzeskiej, rudzkiej,  
siodłowej i gruszowskiej pokazują dosyć duŜe zróŜnicowanie przyrostu stęŜeń gazów, 
będących produktami róŜnotemperaturowego utleniania próbek węgla (rys. 4). 

  
a) Pokład 118  b) Pokład 207 
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c) Pokład 364  d) Pokład 414 
 

   
e) Pokład 502  f) Pokład 703/1 

Rys. 4. Przebieg zmian wartości gazów procesu wygrzewania próbek węgla wybranych pokładów 

3. NIESTANDARDOWOŚĆ UTLENIANIA 

Badania i analiza wyników róŜnotemperaturowego utleniania próbek węgla bada-
nych pokładów wykazały, Ŝe występują duŜe rozbieŜności pomiędzy standardową 
temperaturą wygrzewania a uzyskiwanymi wynikami obliczeń wartości wskaźnika 
Grahama (rys. 5). 

Wartość standardowa wskaźnika Grahama G = 0,03 osiągana jest w zdecydowa-
nie niŜszych temperaturach niŜ temperatura standardowa zapłonu węgla Tz = 300 ºC. 

Zatem temperaturę, w której w warunkach laboratoryjnych wskaźnik Grahama 
osiąga wartość standardową, graniczną moŜna określić jako temperaturę niestandar-
dową zapłonu TNz. Natomiast wartość wskaźnika Grahama uzyskiwaną w warunkach 
laboratoryjnych w standardowej temperaturze zapłonu moŜna określić jako wartość 
niestandardową wskaźnika Grahama GNz. RozbieŜność ta dotyczyła wszystkich  
20 badanych pokładów, a jedynie w przypadku pokładu 414 była ona minimalna  
(rys. 6). 
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a) Pokład 118  b) Pokład 207 

 

c) Pokład 364  d) Pokład 414 
 

 

e) Pokład 502  f) Pokład 703/1 

Rys. 5. Charakterystyka niestandardowych wartości wskaźnika Grahama i temperatury zapłonu próbek 
węgla wybranych pokładów 
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Rys. 6. Rozkład laboratoryjnie uzyskiwanych temperatur niestandardowych zapłonu i wartości 

niestandardowych wskaźnika Grahama 

4. KOREKTA WYNIKÓW BADA Ń LABORATORYJNYCH 

Punktem wyjścia przeprowadzanego laboratoryjnie wzorcowego wygrzewania 
węgla jest odzwierciedlenie procesu samozagrzewania w warunkach naturalnych, 
rzeczywistych. Jednak do badań nie wykorzystuje się węgla o takim rozdrobnieniu, 
jakie najczęściej występuje w zrobach. Z reguły węgiel ten posiada róŜną wielkość: od 
brył, poprzez kostkę i groszek do miału. Badana próbka węgla zmielona jest do śred-
nicy 0,5 mm, czyli jest pyłem węglowym. A więc w ocenie potencjalnego zagroŜenia 
naleŜy to uwzględnić i skorygować. 

Wyniki przeprowadzonych badań samozapalności węgla wykazały, Ŝe temperatu-
ry zapłonu węgla wahają się zazwyczaj w przedziale 270–320 ºC, a jako standardową 
temperaturę zapłonu przyjęto Tz = 300 ºC. Natomiast przy uziarnieniu o średnicy  
1 mm i mniejszej temperatury zapłonu – jak juŜ wspomniano – są niŜsze, wynoszą  
od 190 do 220 ºC. 

Skorygowanie temperatury zapłonu dla uziarnienia stosowanego w badaniach po-
lega w pierwszej kolejności na przyjęciu odpowiednio niŜszej temperatury zapłonu 
rozdrobnionego węgla Tzrw. PoniewaŜ niemoŜliwe jest jednoznaczne wyznaczenie 
takiej temperatury dla wszystkich węgli – autor przyjął, podobnie jak w przypadku 
przyjętej standardowej temperatury zapłonu Tz, pewną przybliŜoną temperaturę z opi-
sywanego przedziału, to jest Tzrw = 200 ºC. 

Optymalizacja oceny potencjalnych moŜliwości rozwoju procesu samozagrzewa-
nia węgla polega na wyznaczeniu wskaźnika utleniania niestandardowego węgla WUN. 
Wskaźnik ten charakteryzuje stosunek temperatury niestandardowej zapłonu TNz  
uzyskanej podczas badań próbki węgla metodą kalorymetryczno-chromatograficzną 
do przyjętej temperatury zapłonu rozdrobnionego węgla: 
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 WUN = 
zrw

Nz

T

T
 = 

200
NzT

= 0,005 · TNz  (1) 

i przypisaniu go do jednej z czterech grup potencjalnej podatności węgla na samoza-
płon. 

Grupy te zostały określone w oparciu o obliczone wartości wskaźnika utleniania 
niestandardowego węgla badanych pokładów (tabl. 1). 

Tablica 1. Zestawienie wskaźników utleniania niestandardowego węgla wybranych pokładów 

Lp. 
Numer 
pokładu 

Grupa samozapalności 
Temperatura niestandardowa 

zapłonu 
TNz 

Wskaźnik utleniania niestandardowego 
węgla WUN 

1 118 IV 142 0,710 
2 207 V 153 0,765 
3 364 II, III 166 0,830 
4 414 II 295 1,475 
5 502 I, II 168 0,840 
6 703/1 I, II 174 0,870 

Z powyŜszych danych wynika, Ŝe wartości wskaźnika utleniania niestandardowe-
go mieszczą się w przedziale od 0,680 do 1,00, poza przypadkiem pokładu 414, dla 
którego wartość ta wynosi znacznie powyŜej jedności, to jest 1,475. Na tej podstawie, 
dla przypadków stałego utleniania węgla przyjęto następujące grupy podatności węgla 
na samozapłon: 
• grupa I – WUN > 1,0 – samozapłon utrudniony, 
• grupa II – 0,9 < WUN ≤ 1,0 – samozapłon standardowy, 
• grupa III – 0,8 < WUN ≤ 0,9 – samozapłon ułatwiony, 
• grupa IV – WUN ≤ 0,8 – samozapłon bardzo łatwy. 

Podatność węgla na samozapłon jest jeszcze jednym czynnikiem umoŜliwiającym 
pełniejsze scharakteryzowanie węgla danego pokładu pod względem potencjalnego 
zagroŜenia poŜarami endogenicznymi. 

5. PODSUMOWANIE 

Rozwój techniki pomiarowej umoŜliwia obserwację zmian stęŜeń gazów będą-
cych produktami procesu samozagrzewania węgla, i to juŜ na poziomie temperatury 
krytycznej. 

Rozdrobnienie próbek węgla wykorzystywanych do badań róŜnotemperaturowe-
go utleniania węgla powoduje, Ŝe występują znaczne odchylenia pomiędzy standarto-
wymi wartościami temperatury zapłonu i wskaźnika Grahama określającego poŜar. 

PrzełoŜenie warunków utleniania frakcji węgla w laboratoryjnie przygotowanych 
próbkach na warunki występowania w zrobach rzeczywistych frakcji węgla – wymaga 
odpowiedniej korekty wskaźnika utleniania niestandardowego. 

Klasyfikacja pokładów węgla pod względem podatności na samozapłon zwiększa 
rozpoznanie potencjalnego zagroŜenia poŜarami endogenicznymi. 
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