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Analiza warunków cieplnych
na wybranych stanowiskach pracy

w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrz bie”
– Ruch „Borynia” i Ruch „Zofiówka” 

W artykule przedstawiono analiz  warunków cieplnych pracy dla wybranych stano-

wisk KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrz bie” – Ruch „Borynia” i Ruch „Zofiówka”. 

W jej ramach wyselekcjonowani górnicy zostali poddani badaniom pulsometrycz-

nym w ci gu dnia roboczego. Analiz  przeprowadzono w oparciu o zmierzone w tym 

celu parametry fizyczne powietrza (temperatura sucha, pr dko  powietrza) oraz  

o wyznaczone wska niki mikroklimatu – ameryka sk  temperatur  efektywn  ATE, 

temperatur  zast pcz  klimatu tzk, zast pcz  temperatur l sk  T , wska nik WBGT 

oraz wska nik dyskomfortu cieplnego (WDC) . Zestawiaj c dane z indywidualnych 

ankiet wype nionych przez pracowników, okre lono ci ko  wykonywanej przez 

nich pracy. Zastosowano w tym celu Polsk  Norm  dotycz c  wyznaczania obci e

termicznych dzia aj cych na cz owieka w rodowisku pracy. 

1. WST P

W rodowisku pracy, jakim jest kopalnia, wyst -

puje szereg czynników niebezpiecznych (urazo-

wych) oraz szkodliwych i uci liwych, które mog

niekorzystnie oddzia ywa  na dobre samopoczucie, 

bezpiecze stwo oraz zdrowie pracowników. Wy-

ró nia si  w ród nich cztery podstawowe grupy 

czynników – jedn  z nich stanowi  zagadnienia 

zwi zane z mikroklimatem [4]. Na mikroklimat 

rodowiska pracy maj  wp yw parametry powietrza, 

takie jak temperatura, wilgotno  powietrza oraz 

pr dko  jego przep ywu, a na jego odczuwanie – 

ci ko  wykonywanej pracy, stopie  aklimatyzacji 

i odzie  pracownika [3, 5]. Praca w warunkach 

podwy szonej temperatury mo e wi za  si  zarów-

no z obni eniem komfortu i wydajno ci pracy  

u zatrudnionych, jak i z zagro eniem dla ich zdro-

wia, a w skrajnych przypadkach – ycia [2]. 

Wed ug obowi zuj cych przepisów [8] w polskim 

górnictwie podziemnym ocena warunków cieplnych 

pracy musi by  oparta o pomiar i wyznaczenie tem-

peratury suchej powietrza (ts) oraz intensywno ci 

ch odzenia powietrza (katastopnie wilgotne). Dla 

dok adniejszej oceny cieplnych warunków pracy 

stosowane s  dodatkowe wska niki: temperatura 

zast pcza klimatu (tzk), zast pcza temperatura l ska

(T ) lub ameryka ska temperatura efektywna 

(ATE), a tak e wska nik WBGT oraz wska nik

dyskomfortu cieplnego  [1]. 

W artykule przedstawiono wyniki analizy warun-

ków cieplnych pracy na wybranych stanowiskach 

KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrz bie” – Ruch „Bory-

nia” i Ruch „Zofiówka” wed ug wska ników ATE, 

tzk, T , WBGT oraz . Do realizacji zadania wybrano 

osiemdziesi ciu dwóch górników pracuj cych na 

ró nych stanowiskach (np. kombajnista w cianie, 

elektryk w wyrobisku korytarzowym) i oceniono 

jednocze nie zarówno parametry powietrza na sta-

nowisku wp ywaj ce na warunki mikroklimatu, jak  

i wydatek energetyczny pracownika poprzez odnie-

sienie wype nionej ankiety do ci ko ci wykonywa-

nej pracy wg PN-85/N-08011 [7] (rys. 1). 
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Praca zosta a okre lona metod  porównania czyn-

no ci wykonywanych przez pracownika (wed ug 

ankiety) z warto ciami odniesienia odpowiadaj cymi 

wydatkowi energetycznemu wed ug obowi zuj cej 

Polskiej Normy. Na przyk ad transportowanie ci -

kich materia ów lub pi owanie odpowiada pracy 

ci kiej i warto rednia przyrostu metabolizmu 

wynosi M = 230 W/m
2
, a chodzenie z pr dko ci  od 

3,5 do 5,5 km/h okre lone zosta o jako praca umiar-

kowana przy warto ci M = 165 W/m
2
.

W charakterze informacji uzupe niaj cej podano 

warto ci rednie zmierzonego t tna dla pe nego dnia 

roboczego u wybranych pracowników (warto  HR, 

min
-1

).

2. METODYKA I WYNIKI POMIARÓW 

Analiza bada  przeprowadzonych na górnikach 

in situ w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrz bie” – 

Ruch „Borynia” i Ruch „Zofiówka” zosta a opra-

cowana na podstawie danych zebranych od pra-

cowników oraz przeprowadzonych pomiarów 

parametrów powietrza [6]. Badania obj y 82 

pracowników obu ruchów kopalni (42 pracowni-

ków Ruchu „Borynia” oraz 40 pracowników Ru-

chu „Zofiówka”). Na liczb  t  z o yli si :

pracownicy zatrudnieni w cianach – 43 pracowni-

ków, w tym: 

kombajni ci – 10 pracowników, 

sekcyjni – 10 pracowników, 

dozór – 10 pracowników, 

mechanicy, elektrycy, hydraulicy, lusarze –  

5 pracowników, 

pracownicy pomocniczy – 8 pracowników, 

pracownicy zatrudnieni w przodkach – 28 pracow-

ników, w tym: 

kombajni ci kombajnów chodnikowych – 10 pra-

cowników, 

górnicy w przodku – 7 pracowników, 

dozór – 4 pracowników, 

elektrycy i mechanicy, hydraulicy, lusarze –  

7 pracowników, 

pracownicy zatrudnieni w transporcie i na przesy-

pach przeno ników – 11 pracowników. 

Ka dy z pracowników zosta  poddany badaniom 

pulsometrem Suunto Memory Belt w okresie 5 dni 

roboczych. Pracownicy uczestnicz cy w badaniu nie 

mieli przeciwskaza  lekarskich oraz byli sprawni 

fizycznie. Ka dy pracownik wype ni  ponadto „An-

kiet  programu pomiaru t tna” oraz „Ankiet  do 

oceny wydatku energetycznego” (rys. 1).  

Dla otrzymanych rezultatów przeprowadzono 

analiz  zagro enia cieplnego w oparciu o wska ni-

ki ATE, tzk, T , WBGT i  z uzupe nieniem  

o redni  warto  HR dla pe nego czasu roboczego 

dla danej grupy pracowników. Wyniki zestawiono 

w tab. 1-10. 

Rys. 1. Przyk ad wype nionej ankiety programu pomiaru t tna  

oraz ankiety do oceny wydatku energetycznego [6] 
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Tabela 1.  
rednie warto ci parametrów powietrza, wska ników ATE, tzk, T , WBGT i oraz rednie warto ci [6] 

ts

°C

tw

°C

w

m/s 

ATE

°C

tzk

°C

T

°C

WBGT 

°C
Grupa zawodowa / liczba osób 

HR

min-1

Kombajni ci / 3 94,8 

Sekcyjni / 2 96,0 

Elektrycy 

Hydraulicy 

Pomoc 

30,5 29,7 1,3 27,2 28,7 29,0 30,0 1,19 

Dozór / 4 98,6 

Obja nienia: 

ts i tw  – rednia z warto ci temperatur psychrome-

trycznych uzyskanych podczas pomiarów 

na odpowiednich stanowiskach pracy, °C, 

w – rednia anemometryczna pr dko  powie-

trza w wolnym przekroju, m/s, 

ATE – wska nik ATE obliczany dla ludzi nie-

ubranych, °C, 

T  – zast pcza temperatura l ska, °C, 

tzk – zast pcza temperatura klimatu LGOM, 

°C,

WBGT – wska nik WBGT, °C, 

 – wska nik dyskomfortu cieplnego, 

HR – rednie t tno ( rednia z 5 kolejnych dni 

pracy, min
-1

).

Tabela 2.  
rednie warto ci parametrów powietrza, wska ników ATE, tzk, T , WBGT i  oraz rednie warto ci t tna

dla grup zawodowych zatrudnionych w oddziale wydobywczym nr 2 Ruchu „Zofiówka” [6] 

ts

°C

tw

°C

w

m/s 

ATE

°C

tzk

°C

T

°C

WBGT 

°C
Grupa zawodowa / liczba osób 

HR

min-1

Kombajni ci / 2 98,3 

Sekcyjni / 3 99,7 

Elektrycy 

Hydraulicy 

Pomoc / 1 97,6 

31,4 28,1 1,1 26,9 28,3 28,3 29,1 1,19 

Dozór / 1 86,4 

Tabela 3.  
rednie warto ci parametrów powietrza, wska ników ATE, tzk, T , WBGT i  oraz rednie warto ci t tna

dla grup zawodowych zatrudnionych w oddziale wydobywczym nr 3 Ruchu „Zofiówka” [6] 

ts

°C

tw

°C

w

m/s 

ATE

°C

tzk

°C

T

°C

WBGT 

°C
Grupa zawodowa / liczba osób 

HR

min-1

Kombajni ci

Sekcyjni 

Elektrycy 

Hydraulicy 

Pomoc / 1 88,4 

29,3 26,1 2,7 22,2 24,7 25,1 27,2 1,02 

Dozór

Tabela 4.  
rednie warto ci parametrów powietrza, wska ników ATE, tzk, T , WBGT i oraz rednie warto ci t tna

dla grup zawodowych zatrudnionych w oddziale wydobywczym nr 4 Ruchu „Zofiówka” [6] 

ts

°C

tw

°C

w

m/s 

ATE

°C

tzk

°C

T

°C

WBGT 

°C
Grupa zawodowa / liczba osób 

HR

min-1

Kombajni ci

Sekcyjni 

Elektrycy 

Hydraulicy / 1 92,6 

Pomoc / 2 86,7 

30,8 29,5 1,5 26,9 28,6 28,9 29,9 1,18 

Dozór
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Tabela 5.  
rednie warto ci parametrów powietrza, wska ników ATE, tzk, T , WBGT i  oraz rednie warto ci t tna

dla grup zawodowych zatrudnionych w oddzia ach przodkowych Ruchu „Zofiówka”  
dla ró nych stanowisk pracy [6] 

Stanowisko / liczba osób
ts

°C

tw

°C

w

m/s

ATE

°C

tzk

°C

T

°C

WBGT 

°C

HR

min-1

Kombajnista / 5 30,5 27,5 0,8 26,4 27,9 27,8 28,5 1,16 94,4

Górnik w przodku / 4 29,8 24,9 1,0 24,5 25,9 25,7 26,5 1,07 99,8

Dozór / 2 31,25 27,5 1,0 26,85 27,95 27,9 28,8 1,17 97,9

lusarz, mechanik / 2 29,9 26,7 0,95 25,5 27 26,95 27,8 1,13 96,4

Elektryk / 1 28,8 28,1 1,1 25,8 27,3 27,5 28,3 1,12 82,8

Transport, odstawa / 6 28,2 26,2 1,8 22,0 25,2 25,5 26,9 1,02 93,3

Tabela 6.  
rednie warto ci parametrów powietrza, wska ników ATE, tzk, T , WBGT i  oraz rednie warto ci t tna

dla grup zawodowych zatrudnionych w oddziale wydobywczym nr 1 Ruchu „Borynia” [6] 

ts

°C

tw

°C

w

m/s 

ATE

°C

tzk

°C

T

°C

WBGT 

°C
Grupa zawodowa / liczba osób 

HR

min-1

Kombajni ci / 3 94,0 

Sekcyjni / 1 89,0 

Elektrycy / 1 69,0 

Hydraulicy -

Pomoc / 3 98,0 

27,4 25,1 1,59 21,1 24,4 24,6 25,9 1,00 

Dozór / 1 72,0 

Tabela 7. 
rednie warto ci parametrów powietrza, wska ników ATE, tzk, T , WBGT i  oraz rednie warto ci t tna

dla grup zawodowych zatrudnionych w oddziale wydobywczym nr 2 Ruchu „Borynia” [6] 

ts

°C

tw

°C

w

m/s 

ATE

°C

tzk

°C

T

°C

WBGT 

°C
Grupa zawodowa / liczba osób 

HR

min-1

Kombajni ci / 1 98,0 

Sekcyjni / 1 70,0 

Elektrycy / 1 91,0 

Hydraulicy -

Pomoc -

Obs uga przeno nika / 1 93,0 

27,4 24,9 2,39 19,1 23,5 23,9 25,7 0,94 

Dozór / 1 104,0 

Tabela 8.  
rednie warto ci parametrów powietrza, wska ników ATE, tzk, T , WBGT i  oraz rednie warto ci t tna

dla grup zawodowych zatrudnionych w oddziale wydobywczym nr 3 Ruchu „Borynia” [6] 

ts

°C

tw

°C

w

m/s 

ATE

°C

tzk

°C

T

°C

WBGT 

°C
Grupa zawodowa / liczba osób 

HR

min-1

Kombajni ci /1 95,0 

Sekcyjni / 2 95,0 

Elektrycy / 1 99,0 

Hydraulicy  -

Pomoc -

29,4 27,6 1,87 24,0 26,5 26,8 28,2 1,08 

Dozór / 1 71,0 
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Tabela 9.  
rednie warto ci parametrów powietrza, wska ników ATE, tzk, T , WBGT i  oraz rednie warto ci t tna

dla grup zawodowych zatrudnionych w oddziale wydobywczym nr 4 Ruchu „Borynia” [6] 

ts

°C

tw

°C

w

m/s 

ATE

°C

tzk

°C

T

°C

WBGT 

°C
Grupa zawodowa / liczba osób 

HR

min-1

Kombajni ci -

Sekcyjni / 1 97,0 

Elektrycy -

Hydraulicy / 1 90,0 

Pomoc -

29,7 27,8 1,78 24,4 26,7 27,1 28,4 1,10 

Dozór / 2 89,0 

Tabela 10.
rednie warto ci parametrów powietrza, wska ników ATE, tzk, T , WBGT i  oraz rednie warto ci t tna

dla grup zawodowych zatrudnionych w oddzia ach przodkowych Ruchu „Borynia”  
dla ró nych stanowisk pracy [6] 

Stanowisko / liczba osób
ts

°C

tw

°C

w

m/s

ATE

°C

tzk

°C

T

°C

WBGT 

°C

HR

min-1

Kombajnista / 5 26,0 23,7 0,81 21,9 23,8 23,8 24,5 0,99 99,0

Górnik w przodku / 3 27,9 25,7 0,41 25,1 26,2 26,1 26,4 1,09 94,0

Dozór / 2 26,7 24,5 0,37 24,0 25,0 24,9 25,2 1,05 108,0

lusarz, mechanik / 2 27,2 25,1 0,51 24,0 25,5 25,4 25,8 1,06 95,0

Elektryk / 1 26,7 24,6 0,48 23,6 25,0 24,9 25,3 1,04 95,0

Transport, odstawa / 5 26,0 23,4 1,6 19,0 22,8 23,0 24,3 0,92 97,0

3. ANALIZA WYNIKÓW 

Analiz  wyników pomiarów i bada  pod k tem wa-

runków cieplnych pracy przeprowadzono dla o miu 

oddzia ów wydobywczych ruchów „Zofiówka” i „Bo-

rynia”. Brano pod uwag rednie warto ci tempera- 

tury suchej ts, wyznaczone warto ci wska ników ATE, 

tzk, T , WBGT i  (rys. 2-7) oraz wp yw pr dko ci 

powietrza na wspomniane wska niki. Ponadto prze-

analizowano rodzaj pracy wykonywanej przez bada-

nych górników, a tak e rednie warto ci ich t tna (HR) 

mierzone podczas dnia roboczego. 
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Rys. 2. rednie warto ci temperatury suchej oraz wska ników ATE, tzk, T  i WBGT dla poszczególnych oddzia ów

wydobywczych KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrz bie” – Ruch „Borynia” i Ruch „Zofiówka”  

(O1Z – oddzia  pierwszy Ruchu Zofiówka, O1B – oddzia  pierwszy Ruchu Borynia) [6] 
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Rys. 3. rednie warto ci temperatury suchej oraz wska ników ATE, tzk, T  i WBGT dla poszczególnych stanowisk 

pracy w przodkach KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrz bie” – Ruch „Zofiówka” [6] 
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Rys. 4. rednie warto ci temperatury suchej oraz wska ników ATE, tw, T  i WBGT dla poszczególnych stanowisk 

pracy w przodkach KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrz bie” – Ruch „Borynia” [6] 
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Rys. 5. Warto ci wska nika dyskomfortu cieplnego (WDC)  dla poszczególnych oddzia ów wydobywczych [6] 
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Rys. 6. Warto ci wska nika dyskomfortu cieplnego (WDC)  dla poszczególnych stanowisk pracy  

w przodkach KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrz bie” Ruch „Zofiówka” [6] 
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Rys. 7. Warto ci wska nika dyskomfortu cieplnego (WDC) dla poszczególnych stanowisk pracy  

w przodkach KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrz bie” Ruch „Borynia” [6] 

rednie warto ci temperatury suchej dla oddzia ów 

wydobywczych KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrz bie”

– Ruch „Borynia” i Ruch „Zofiówka” wynosz  od  

ts = 27,4°C (O1B i O2B) do ts = 31,4°C (O2Z). Jedy-

nie w dwóch rejonach wydobywczych temperatura ta 

nie przekracza warto ci ts = 28°C (oddzia y 1 i 2 Ru-

chu „Borynia”), natomiast w adnym z oddzia ów nie 

zosta a przekroczona temperatura ts = 33°C. rednie

warto ci temperatury suchej w oddzia ach wydobyw-

czych Ruchu „Borynia” s  nieznacznie ni sze ni

w oddzia ach Ruchu „Zofiówka” mimo porównywal-

nej g boko ci po o enia oddzia ów.

Dla oddzia ów eksploatacyjnych warto ci wska nika

dyskomfortu cieplnego (WDC)  dla pracy ci kiej –  

z wyj tkiem drugiego oddzia u Ruchu „Borynia” – 

przekraczaj  dopuszczaln  warto  = 1,0. Oznacza to 

dyskomfort cieplny niebezpieczny dla pracownika. 

Najwy sze warto ci wska ników ATE, tzk oraz T

odnotowano dla O1Z, za  najni sze – dla O2B. Uzy-

skane rozbie no ci w klasyfikacji oddzia ów wydo-

bywczych pod k tem warunków cieplnych wed ug 

warto ci temperatury suchej oraz wska ników mi-

kroklimatu wynikaj  ze stwierdzonych w oddzia ach 

ró nych warto ci pr dko ci powietrza – od 1,1 m/s 

(O2Z) do 2,7 m/s (O3Z) – wp ywaj cych na warto ci

tych wska ników. Du a pr dko  powietrza powodu-

je znacz ce obni enie wska ników mikroklimatu. 

Uzyskane w poszczególnych oddzia ach warto ci 

tzk oraz T  s  do siebie zbli one i ró nica mi dzy 

nimi nie przekracza 0,4°C. W siedmiu przypadkach 

warto  T  jest wy sza od tzk, a w jednym przypadku 

temperatury te s  sobie równe. 

Stwierdzono, e w adnym z oddzia ów wydobyw-

czych nie zosta a przekroczona dopuszczalna warto

wska nika ATE wynosz ca 28,0°C. 

Na podstawie wype nionych ankiet oraz oceny ci -

ko ci pracy wg PN-85/N-08011 (klasyfikacja pozio-

mów metabolizmu na podstawie semantycznego opisu 

wykonywanych czynno ci podczas pracy) [7] za o o-

no, e w oddzia ach wydobywczych (i przodkowych) 

pracownicy wykonuj  prac  umiarkowan , ci k  lub 

bardzo ci k , dla której graniczne warto ci tempera-

tur tzk wynosz  odpowiednio 28°C, 26°C oraz 25°C.  

W trzech oddzia ach (O1Z, O2Z i O4Z) stwierdzono 

redni  warto tzk wy sz  ni  28°C. W pi ciu oddzia-

ach wydobywczych stwierdzono przekroczenie naj-



MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA 28

ni szej podanej warto ci odniesienia. Tylko w trzech 

oddzia ach (O3Z, O1B, O2B) warunki cieplne wed ug 

wska nika tzk s  korzystne nawet przy wykonywaniu 

bardzo ci kiej pracy. 

Uzyskane rozbie no ci pomi dzy wska nikami za-

st pczej temperatury l skiej T  oraz ameryka skiej

temperatury efektywnej ATE wynikaj  z za o enia, 

e ATE by a wyznaczona dla ludzi nieubranych, 

natomiast we wska niku zast pczej temperatury l -

skiej nie uwzgl dnia si  oporu cieplnego odzie y

jako warto ci zmiennej. Efektem tego s  znacznie 

wy sze warto ci zast pczej temperatury l skiej  

w stosunku do wska nika ATE. Analogiczny wnio-

sek mo na wyci gn  dla uzyskanych relacji pomi -

dzy temperatur  zast pcz  klimatu i ATE. 

Warto ci WBGT wynosz  od 25,7 do 30,0°C. 

Przyjmuj c opór cieplny odzie y pracownika jako Iclo

= 1,0, dopuszczalna warto  WBGT dla osoby zaakli-

matyzowanej, wykonuj cej prac  bardzo ci k  przy 

odczuwalnym ruchu powietrza, wynosi 23°C, wyko-

nuj cej prac  ci k  – 24°C, umiarkowan  – 26°C, 

lekk  – 28°C [7]. Zatem wed ug niniejszego wska ni-

ka praca bardzo ci ka na wszystkich stanowiskach 

oddzia ów eksploatacyjnych powinna by  zabroniona, 

a w oddziale pierwszym Ruchu „Zofiówka” nie powi-

nien by  dopuszczony aden rodzaj pracy. 

W oddzia ach przodkowych stwierdzone rednie 

warto ci temperatury suchej zale  od miejsca wyko-

nywanej pracy. Najwy sze rednie warto ci tempera-

tury suchej odnotowano u pracowników na stanowi-

skach „dozór” w Ruchu „Zofiówka” (ts = 31,2°C) 

oraz „górnik w przodku” w Ruchu „Borynia” (ts = 

27,9°C). Z kolei warto ci wska nika dyskomfortu 

cieplnego (WDC)  w tego typu oddzia ach – z wy-

j tkiem dwóch oddzia ów Ruchu „Borynia” – prze-

kraczaj  dopuszczaln  warto  = 1,0. Oznacza to 

dyskomfort cieplny niebezpieczny dla pracownika. 

Najni sze rednie warto ci wska ników ATE, tzk

oraz T  odnotowano dla ludzi pracuj cych przy 

transporcie i odstawie (ATE = 22,0°C dla Ruchu 

„Zofiówka” oraz 19,0°C dla Ruchu „Borynia”, tzk = 

25,2°C dla Ruchu „Zofiówka” oraz 22,8°C dla Ruchu 

„Borynia”, T  = 25,5°C dla Ruchu „Zofiówka” oraz 

23,0°C dla Ruchu „Borynia”), co wynika – podobnie 

jak w przypadku oddzia ów wydobywczych –  

z wp ywu pr dko ci powietrza na warto ci wska ni-

ków. Nale y zauwa y , e równie  w oddzia ach 

przodkowych rednie warto ci tzk oraz T  s  do sie-

bie zbli one (warto  T  jest wi ksza), a ich ró nica 

nie przekracza 0,3°C. W adnym z oddzia ów przod-

kowych nie zosta a przekroczona dopuszczalna war-

to  wska nika ATE wynosz ca 28,0°C. Na adnym 

stanowisku nie stwierdzono redniej warto ci tzk prze-

kraczaj cej 28°C, co oznacza, e w ka dym z analizo-

wanych wyrobisk dopuszczalna jest praca umiarkowa-

na wg tego wska nika. Przekroczenie warto ci 26°C 

odnotowano w przypadku czterech typów stanowisk  

w Ruchu „Zofiówka” (kombajnista, dozór, lu-

sarz/mechanik, elektryk), natomiast w Ruchu „Bory-

nia” – tylko dla jednego typu stanowiska (górnik  

w przodku). Oznacza to, e na tych stanowiskach nie 

powinna by  wykonywana praca ci ka. Dla wszyst-

kich stanowisk oddzia ów przodkowych Ruchu „Zo-

fiówka” odnotowano przekroczenie redniej warto ci 

tzk = 25°C. Natomiast w Ruchu „Borynia” warto tzk

by a ni sza ni  25°C dla stanowisk „kombajnista” oraz 

„pracownik przy transporcie i odstawie”. Oznacza to, 

e tylko w przypadku tych dwóch typów stanowisk 

dopuszczalna by aby praca bardzo ci ka.

Warto ci WBGT dla oddzia ów przodkowych wy-

nosz  od 24,3 do 28,8°C. Podobnie jak w przypadku 

wyrobisk eksploatacyjnych, na cz ci stanowisk pra-

ca bardzo ci ka i ci ka powinny by  zabronione,  

a w jednym przypadku powinien by  zabroniony 

ka dy rodzaj pracy. 

W tabeli 11. przedstawiono porównanie warunków 

pracy w pe nym wymiarze przez osob  zaaklimatyzo-

wan , wykonuj c  prac  ci k  (230 W/m
2
), ubran

w odzie  robocz  o oporze cieplnym Iclo = 1,0. Prac

dozwolon  oznaczono jako T, prac  niedozwolon  – 

jako N. Tabela pozwala odnie  si  do wymogów 

aktualnych (opartych m.in. o pomiar temperatury su-

chej), a tak e do proponowanej nowelizacji przepisów 

(wprowadzenie oceny wed ug wska nika tzk).

Na dwadzie cia rozpatrywanych przypadków dla 

wymienionych za o e  praca ci ka zosta aby do-

zwolona w pe nym wymiarze w siedmiu miejscach 

wed ug temperatury suchej, w dziesi ciu miejscach 

wed ug temperatury zast pczej klimatu, w adnym  

z miejsc wed ug WBGT oraz w trzech miejscach 

wed ug wska nika dyskomfortu cieplnego. 

rednie warto ci HR dla pracowników oddzia ów 

wydobywczych obu ruchów wynosi y: 

kombajnista: 94,0-98,3 min
-1

,

sekcyjny: 70,0-99,7 min
-1

,

elektryk: 69,0-99,0 min
-1

,

hydraulik: 90,0-92,6 min
-1

,

pomocnik: 86,7-98,0 min
-1

,

obs uga przeno nika (tylko jedna osoba): 93,0 min
-1

,

dozór: 71,0-104,0 min
-1

.

rednie warto ci HR dla pracowników oddzia ów 

przodkowych obu ruchów wynosi y: 

kombajnista: 94,4-99,0 min
-1

,

górnik w przodku: 94,0-99,8 min
-1

,

dozór: 97,9-108,0 min
-1

,

lusarz/mechanik: 95,0-96,4 min
-1

,

elektryk: 82,8-95,0 min
-1

,

pracownik przy transporcie/odstawie: 93,3-97,0 min
-1

.
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Tabela 11.
Dopuszczenie do pracy w pe nym wymiarze czasowym dla pracy ci kiej (M = 230 W/m2)

dla osoby zaaklimatyzowanej i ubranej w pe n  odzie  robocz  wed ug ts, tzk, WBGT oraz  [6] 
(T oznacza prac  dopuszczon , N – zabronion )

Oddzia  / stanowisko 
ts

°C
tzk

°C
WBGT

°C

O1Z N N N N

O2Z N N N N

O3Z N T N N

O4Z N N N N

O1B T T N N

O2B N T N T

O3B N N N N

O4B N N N N

Stanowiska pracy w oddzia ach
przodkowych Ruchu „Zofiówka” 

Kombajnista N N N N

Górnik w przodku N T N N

Dozór N N N N

lusarz, mechanik N N N N

Elektryk N N N N

Transport, odstawa N T N N

Stanowiska pracy w oddzia ach
rzodkowych Ruchu „Borynia”  

Kombajnista T T N T

Górnik w przodku T N N N

Dozór T T N N

lusarz, mechanik T T N N

Elektryk T T N N

Transport, odstawa T T N T

Suma T 7 10 0 3

4. UWAGI I WNIOSKI 

Rozpatruj c obowi zuj ce przepisy pod k tem 

dopuszczalnej warto ci temperatury suchej ts = 28°C 

dla o miogodzinnego czasu pracy oraz ts = 33°C dla 

pracy w wymiarze sze ciu godzin, nale y zauwa y ,

e graniczna warto redniej temperatury suchej ts

= 33°C nie zosta a przekroczona w przypadku ad-

nego wytypowanego do bada  stanowiska pracy  

w oddzia ach KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrz bie” 

– Ruchu „Zofiówka” i Ruchu „Borynia”. Natomiast 

jedynie w dwóch rejonach wydobywczych warto ci 

redniej temperatury suchej by y ni sze ni ts = 

28°C (oddzia y 1 i 2 Ruchu „Borynia”). W oddzia-

ach przodkowych Ruchu Zofiówka dla wszystkich 

stanowisk stwierdzono rednie warto ci temperatury 

suchej pomi dzy ts = 28,2° a ts = 31,2°C. Natomiast 

w oddzia ach przodkowych Ruchu „Borynia” dla 

wszystkich stanowisk stwierdzono rednie warto ci 

temperatury suchej ni sze ni ts = 28,0°C. Zatem, 

aby nie dopu ci  do skrócenia czasu pracy, koniecz-

ne jest stosowanie urz dze  ch odniczych. 

Stwierdzono tak e, e w adnym z oddzia ów wy-

dobywczych i przodkowych nie zosta a przekroczona 

dopuszczalna warto  wska nika ATE wynosz ca

28,0°C, co pozwala oby na ustanowienie w tych od-

dzia ach pe nego wymiaru czasu pracy. Nale y jed-

nak wzi  pod uwag  fakt, e warto ci ATE by y

wyznaczane dla ludzi nieubranych i w tym przypadku 

nie s  wska nikiem miarodajnym. 

W oddzia ach eksploatacyjnych i przodkowych 

rednie warto ci tzk oraz T  s  do siebie zbli one (war-

to  T  jest wi ksza), a ich ró nica nie przekracza 

0,4°C. W oddzia ach eksploatacyjnych najwy sza ze 

rednich warto ci tzk wynosi a 28,7°C, najni sza – 

23,5°C, a w przypadku rednich warto ci T  najwy -

sza wynosi a 29,0°C, najni sza – 23,9°C. W oddzia-

ach przodkowych stwierdzone rednie warto ci 

wska ników mikroklimatu rodowiska pracy zale

od miejsca wykonywanej pracy. Wysokie warto ci 

wska ników odnotowano na ka dym ze stanowisk 

pracy, natomiast najni sze rednie warto ci wska ni-

ków tzk oraz T  odnotowano dla ludzi pracuj cych 

przy transporcie i odstawie (tzk = 25,2°C dla Ruchu 

„Zofiówka” i 22,8°C dla Ruchu „Borynia” oraz  
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T  = 25,5°C dla Ruchu „Zofiówka” i 23,0°C dla 

Ruchu „Borynia”), co wynika – podobnie jak w przy-

padku oddzia ów wydobywczych – z wp ywu pr d-

ko ci powietrza na warto ci wska ników.  

Porównuj c wyniki analizy zagro enia cieplnego 

na wybranych stanowiskach pracy wed ug przepisów 

obowi zuj cych (ts) oraz przepisów proponowanych 

(tzk), a tak e wed ug wska ników WBGT oraz  (tab. 

11), mo na zauwa y , e w kilku przypadkach 

wska nik tzk zezwala na prac  w warunkach niedo-

puszczalnych wed ug innych wska ników, klasyfiku-

j cych prac  ci k  w danym miejscu ju  jako nie-

bezpieczn  dla zdrowia. 

Wskazuje to, e zmiana przepisów dotycz cych 

oceny warunków cieplnych w zak adach podziem-

nych wymaga dalszej dyskusji i alternatywnych pro-

pozycji. 

Opisywane badania zrealizowano w ramach grantu 

strategicznego „Poprawa bezpiecze stwa pracy  

w kopalniach”, zadanie nr 5 „Opracowanie zasad 

zatrudniania pracowników w warunkach zagro enia

klimatycznego w podziemnych zak adach górni-

czych” (nr SP/K/5/143275/11). 
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