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Streszczenie 
W artykule omówiono możliwość wykorzystania analizy cyklu życia (LCA) do oceny wpływów 

ekologicznych związanych z działalnością wydobywczą kopalni. Metodą tą określa się charakter 

ekologiczny produktu „od kołyski do grobu”, od wydobycia surowców przez produkcję, użytkowanie  

i utylizację. W normach serii ISO 14040 zostały zdefiniowane cztery podstawowe etapy przeprowadzania 

LCA, tj: definicja celu i zakresu badań, analiza inwentarzowa, analiza wpływów czyli ocena oraz 

interpretacja uzyskanych wyników. Kategorie, w których należy rozpatrywać wpływy środowiskowe 

muszą obejmować: zużycie surowców, zdrowie człowieka i konsekwencje ekologiczne. Jedną z niewielu 

praktycznych metod oceny wpływów LCA jest metoda z wykorzystaniem ekowskaźnika 99. Metodę tę 

można stosować dla szacowania wpływów w każdej analizie cyklu życia, ponieważ określa liczbowo 

zniszczenie środowiska, wynikające z pojedynczego procesu i pozwala na sumowanie otrzymanych 

wyników. Obliczone wartości wskaźnika dla standardowych procesów i materiałów mogą być 

narzędziem w projektowaniu środowiskowym produktu, a także ekologicznym kryterium oceny procesów 

produkcji. 
Zastosowanie LCA z wykorzystaniem ekowskaźnika do oceny ekologicznej kopalni węgla kamien-

nego wymaga sporządzenia modelu kopalni, zawierającego podział na procesy jednostkowe, tj. procesy, 
dla których zgodnie z wymaganiami ISO 14040, określono zindywidualizowaną charakterystykę.  
W przedstawionym modelu procesy jednostkowe zostały podzielone na procesy podstawowe: lokalne – 
bezpośrednio związane z podstawowym ogniwem produkcji węgla kamiennego (dodatkową cechą tych 
procesów jest ich przyporządkowanie do określonego miejsca w kopalni), procesy podstawowe rozłożone 
– również związane z podstawowym ogniwem produkcji węgla kamiennego (nie można ich jednak 
przypisać do określonego miejsca w kopalni, ponieważ są rozłożone w przestrzeni) oraz procesy 
pomocnicze – niezwiązane z podstawowym ogniwem produkcji węgla kamiennego, wspomagające 
jedynie proces produkcyjny. 

Na przykładzie procesu drążenia wyrobiska przy użyciu materiałów wybuchowych przedstawiono 
metodę szacowania ekowskaźnika 99, która polegała na: opracowaniu drzewa życia, inwentaryzacji 
danych wejściowych i wyjściowych do procesu, obliczeniu wartości ekowskaźnika przy wykorzystaniu 
programu komputerowego SimaPro 5.0 oraz analizie obciążenia w poszczególnych kategoriach strat: 
zdrowie człowieka, jakość ekosystemu i zasoby. Inwentaryzacje elementów wejściowych i wyjściowych 
wykonano dla trzech różnych wyrobisk. Zinwentaryzowane dane dla wyrobisk A i B dotyczyły wyrobisk 
kamiennych, natomiast wyrobisko C było wyrobiskiem węglowym. Dla wszystkich trzech wyrobisk 
największe obciążenie środowiska w kategorii „zdrowie człowieka” było związane ze wzrostem 
rakotwórczości i problemami oddechowymi, związanymi z zanieczyszczeniami nieorganicznymi.  
W kategorii „jakość ekosystemu” niekorzystny wpływ był wynikiem wzrostu ekotoksyczności. 
Rozpatrywany proces w dwóch pierwszych kopalniach dotyczył drążenia wyrobiska kamiennego, dlatego 
nie powodował znaczących strat w kategorii „zasoby”. W trzeciej kopalni zinwentaryzowany został 
proces drążenia wyrobiska węglowego, co jest związane ze wzrostem obciążenia w kategorii zasoby. 

W artykule przedstawiono metodę szacowania oddziaływania ekologicznego procesu drążenia 
wyrobiska przy użyciu materiałów wybuchowych. Obliczenie ekowskaźnika wszystkich zidentyfikowa-
nych procesów pozwoli na ocenę ekologiczną i porównanie oddziaływań różnych procesów. W dalszej 
kolejności możliwa będzie ocena całej kopalni i określenie obciążenia środowiskowego związanego  
z jednostkowym wydobyciem węgla. 
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Application of the life cycle assessment in the extractive industry. Methodology  

of estimation of ecoindices for unitary processes 

Summary 
In the article the possibility to use the life cycle assessment (LCA) in order to evaluate ecological 

impacts connected with mine extraction activity has been discussed. By means of this method one 

determines the ecological character of a product “from the cradle to the grave”, from raw material mining 

through production, use and utilisation. In ISO standards of 14040 series four basic stages of LCA 

conducting were defined, namely: definition of objective and scope of investigations, inventory analysis, 

impact analysis, i.e. assessment and interpretation of obtained results. The categories, in which one should 

consider environmental impacts, must cover: raw materials consumption, human health and ecological 

consequences. One of few practical methods of LCA impact assessment is the method of ecoindex 99 

application. This method can be used for impact estimation in every life cycle assessment, because it 

determines in numbers the environmental damage, resulting from the individual process and allows to 

sum the obtained results. The calculated index values for standardized processes and materials can be  

a tool in product environmental design, as well as a criterion of assessment of production processes. 

LCA application with the use of the ecoindex for the ecological assessment of a hard coal mine 

requires to prepare a mine model, containing a division into unitary processes, i.e. processes, for which, in 

accordance with ISO 14040 requirements, the individualised characteristic was determined. In the 

presented model unitary processes were divided into basic processes: local – directly connected with the 

fundamental hard coal production links (an additional feature of these processes is their assignment to the 

determined spot in the mine), basic distributed processes – also connected with the basic hard coal 

production link (they cannot be, however, assigned to a determined spot in  the mine, because they are 

disposed within the space) and auxiliary processes – not connected with the basic hard coal production 

link, only supporting the production process. 

According to the example of mine working driving with the use of explosives, the methodology of 

ecoindex 99 estimation was presented, which consisted in: preparation of a life tree, inventory of input 

and output data to the process, calculation of ecoindex value when using the computer program SimaPro 

5.0 and load analysis relating to individual categories of losses: human health, ecosystem quality, and 

resources. The inventories of input and output elements were carried out for three different mine 

workings. The listed data for A and B workings concerned rock workings, while the C working was  

a coal working. For all three workings the greatest environmental load in the category “human health” 

was connected with cancer-related hazard growth and respiratory problems, connected with inorganic 

pollutions. In the category “ecosystem quality” the unfavourable impact was the result of ecotoxicity 

growth. The considered process in the two first mines concerned rock working driving, therefore it did 

not cause significant losses in the category “resources”. In the third mine was listed the process of coal 

working driving, what is connected with the load increase in the category of resources. 

The article presents the method of estimation of the ecological impact of the mine working driving 

process with the use of explosives. The calculation of the ecoindex of all identified processes will allow 

to perform ecological assessment and comparison of impact of different processes. In the further sequence 

will be possible the assessment of the entire mine and determination of environmental load connected 

with unitary coal extraction. 

1. WPROWADZENIE 

Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce światowej wymagają od przedsię-
biorstw dostosowania się do nowych warunków i wymagań otoczenia rynkowego. 
Dążenie do jak najbardziej efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw, nastawio-

nego na maksymalizację wyników ekonomicznych często prowadzi do nieodwracalnej 
degradacji środowiska naturalnego i zubożenia zasobów naturalnych. Aby temu 
zapobiec przyjęto zasadę „zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego”, 
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co w rezultacie było istotnym impulsem do zmiany podejścia do problemów ekolo-

gicznych w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa w różnym stopniu oddziaływają na 

środowisko naturalne i w różny sposób wywiązują się z obowiązku jego ochrony. 

Szczególnie istotne zagrożenie środowiska stanowią zakłady przemysłu ciężkiego,  

w tym między innymi górnictwo. 

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowoduje zaostrzenie kryteriów ekologicz-

nych i dlatego bardzo ważne są prace badawcze, które umożliwią szczegółową 

identyfikację wszystkich elementów oddziaływających negatywnie na środowisko 

naturalne, a w konsekwencji wskazanie działań, które ograniczą te niepożądane 

skutki. 

2. ISTOTA ANALIZY CYKLU ŻYCIA 

Niezwykle użyteczną metodą badania wpływu produktu bądź procesu na środo-

wisko jest Analiza Cyklu Życia, zwana od skrótu pierwszych liter nazwy angielskiej 

metodą LCA (Life Cycle Assessment). Metodą tą określa się ekologiczny charakter 

produktu od momentu wydobycia potrzebnych surowców do ostatecznej utylizacji 

zużytego wyrobu; jest ona kompleksowym badaniem interakcji pomiędzy produktem  

i otoczeniem. 

Analizę LCA wykonuje się w celu: 

 oceny różnych firm o porównywalnej działalności, 

 oceny różnych produktów spełniających takie same funkcje, 

 oceny procesów, których wynikiem są identyczne lub niemal identyczne pro-

dukty. 

W praktyce przeprowadzenie LCA obejmuje cztery główne fazy. W pierwszej 

fazie następuje definiowanie celów i zakresu analizy. Następnie przeprowadzana jest 

analiza inwentaryzacyjna, podczas której kwantyfikuje się wszystkie dane wejściowe  

i wyjściowe związane z wytwarzaniem produktu, włączając w to materiały i energię. 

Wynikiem tego etapu są tablice inwentarzowe z danymi odzwierciedlającymi wpływ 

na środowisko. Tablice te są trudne do interpretacji, dlatego dokonywana jest ocena 

zinwentaryzowanych wpływów. Ocena ta składa się z następujących etapów: 

 klasyfikacji, podczas której każdy element oddziaływania jest przypisywany do 

odpowiedniej kategorii zależnie do efektów jakie wywołuje w środowisku, 

 charakteryzacji, podczas której obliczany jest rzeczywisty efekt wywoływany  

w każdej kategorii, 

 oceny oddziaływań, w której wykorzystywane są odpowiednie wskaźniki śro-

dowiskowe, 

 analizy/interpretacji otrzymanych wyników, która jest przeprowadzana zgodnie 

z założonym na początku celem i może być punktem wyjścia do przeprojekto-

wania rozpatrywanych produktów i procesów i zastosowania w konsekwencji 

różnych materiałów lub optymalizacji technologii. 

Poszczególne fazy wykonywania analizy cyklu życia przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1. Fazy oceny cyklu życia produktu 

Fig. 1. Phases of product life cycle assessment 

W procesie wykonywania analizy LCA można wyróżnić dwa główne etapy: 

 inwentaryzację zużycia surowców i emisji na każdym etapie życia produktu  

(na tym etapie dokonywana jest inwentaryzacja wpływów na środowisko), 

 ocenę wpływu na środowisko wynikającą ze zużycia surowców i różnego 

rodzaju emisji występujących podczas cyklu życia (na tym etapie dokonywana 

jest ocena wpływów produktu na środowisko). 

Główną częścią analizy LCA jest inwentaryzacja wszystkich przemysłowych 

procesów występujących podczas cyklu życia produktu. Oprócz etapu produkcji, cykl 

życia analizowanego produktu powinien zawierać dystrybucję, użytkowanie  

i utylizację powstałych odpadów. 

Cykl życia może być przedstawiony za pomocą „drzewa procesów”, którego 

każdy element obrazuje proces będący częścią cyklu życia. Dla każdego procesu 

niezbędne jest określenie elementów wejścia, a w wyniku każdego procesu powstaje 

efekt, czyli element wyjściowy. 

Elementami wejściowymi do procesu są: 

 surowce i energia, 

 produkty, półprodukty i energia, która jest efektem innego procesu. 

Podobnie można podzielić elementy wyjściowe na: 

 bezpośrednią emisję do środowiska, 

 efekt w postaci produktu, półproduktu lub energii. 

Tablice oddziaływań powstające w wyniku inwentaryzacji, choć trudne do inter-

pretacji, są najbardziej obiektywnym wynikiem LCA. 

Prace z zakresu wykorzystania LCA w różnych dziedzinach przemysłu prowa-

dzone są w GIG od kilku lat [1, 2]. 

3. METODA OCENY WPŁYWÓW ŚRODOWISKOWYCH 

Z ZASTOSOWANIEM EKOWSKAŹNIKA 99 

Ilościowa ocena zinwentaryzowanych oddziaływań jest kontrowersyjnym  

i trudnym etapem wykonywania LCA. Jedną z niewielu praktycznych metod 
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pozwalających na liczbowe wyrażenie oddziaływań środowiskowych jest metoda,  

w której wykorzystuje się ekowskaźnik 99. Została ona opracowana przez międzyna-

rodową grupę ekspertów, głównie szwajcarskich i holenderskich. Ekowskaźniki 

dotyczą tylko problemów ochrony środowiska występujących na terenie Europy. 

Najważniejsze problemy z tego zakresu przedstawiono w raporcie [4]. Metoda ta 

charakteryzuje się podejściem do problemu szacowania wpływów środowiskowych 

typu „góra-dół”, polegającym na określeniu na wstępie kategorii, w których będą 

oceniane wpływy, a następnie przyporządkowaniu wyników analizy inwentarzowej do 

konkretnych kategorii. Przy takim podejściu wymagania dotyczące ocenianych 

wyników określa się na początku badań. Wymaga to definicji terminu środowisko  

i sposobu oceny różnych problemów środowiskowych. Do opracowania sposobu 

szacowania ekowskaźnika 99 przyjęto następującą definicję środowiska: 

Zespół biologicznych, fizycznych i chemicznych parametrów, które  

wywoływane są przez człowieka, i które warunkują funkcjonowanie człowieka  

i natury. Warunki te obejmują zdrowie człowieka, jakość ekosystemu i zasoby 
surowców [4]. 

Na podstawie tej definicji wybrano trzy podstawowe kategorie, w których szaco-

wane są wpływy: 

 zdrowie ludzkie, 

 jakość ekosystemu, 

 surowce. 

Kategoria „zdrowie człowieka” została wytypowana w celu ochrony życia  

i zdrowia człowieka, teraz i w przyszłości, i nienarażania go na zagrożenia związane  

z zanieczyszczeniem środowiska i chorobami. Kategoria „jakość ekosystemu” ma 

zapewnić ochronę żywych elementów środowiska, poza człowiekiem, które nie 

powinny ulegać degradacji z powodu destrukcyjnych zmian w populacji i jej 

rozmieszczeniu geograficznym. Kategoria „surowce” ma zapewnić oszczędność 

zasobów naturalnych w celu ich dostępności dla przyszłych pokoleń. 

Metoda ekowskaźnika pozwala na: 

 szacowanie wpływów w każdej analizie cyklu życia, 

 liczbowe określanie zniszczenia środowiska wynikającego z pojedynczego 

procesu i – jeżeli istnieje taka potrzeba – na sumowanie otrzymanych wyników, 

 zastosowanie obliczonych wartości wskaźnika do standardowych procesów  

i materiałów jako szybkiego narzędzia projektowania środowiskowego produk-

tu oraz jako ekologiczne kryterium oceny procesów produkcji. 

W szacowaniu cyklu życia stosowane są trzy rodzaje modelowania: 

 modelowanie technosfery w fazie inwentaryzacji, 

 modelowanie ekosfery w fazie szacowania wpływu, 

 modelowanie sfery wartości podczas oceny i rankingu. 

Koncepcję obliczania ekowskaźnika przedstawiono na rysunku 2 [4]. 
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Rys. 2. Koncepcja metodyki obliczania ekowskaźnika 

Fig. 2. Conception of ecoindex calculation 

4. PROCESY JEDNOSTKOWE JAKO ELEMENTY MODELU KOPALNI 

Biorąc pod uwagę charakter oddziaływań systemu produkcyjnego kopalni węgla 

kamiennego na środowisko naturalne wyodrębniono z niego procesy podstawowe oraz 

procesy pomocnicze. Do pierwszych zaliczono te, które należą do podstawowego 

ogniwa produkcji węgla kamiennego. Wszystkie pozostałe procesy potraktowano jako 

pomocnicze. Przy wyodrębnianiu procesów jednostkowych brano pod uwagę 

wymagania normy ISO 14040, pamiętając, że ostatecznym celem jest ocena środowi-

skowa w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. 

Ze względu na obszar oddziaływania procesów oraz charakter ich przebiegu, 

wszystkie procesy wybrane do dalszej analizy zostały podzielone na trzy grupy: zy

 procesy podstawowe lokalne – bezpośrednio związane z podstawowym ogni-

wem produkcji węgla kamiennego i przyporządkowane do określonego miejsca 

w kopalni, 

 procesy podstawowe rozłożone – również związane z podstawowym ogniwem 

produkcji węgla kamiennego, których jednak nie można przypisać do określo-

nego miejsca w kopalni, ponieważ są rozłożone w przestrzeni, 

 procesy pomocnicze – niezwiązane z podstawowym ogniwem produkcji węgla 

kamiennego, jedynie wspomagające proces produkcyjny. 

Proces jednostkowy, w nawiązaniu do celu niniejszego opracowania, należy 

zdefiniować jako proces, dla którego przygotowano określoną zindywidualizowaną 

charakterystykę, a który, zgodnie z wymaganiami standardu ISO, w analizie ekobilan-

su kopalni jest traktowany jako niepodzielny, tzn. elementarny. 

Przykładowy schemat procesów jednostkowych
1)

 pokazano na rysunku 3. 
 

                                                           
1) Prace wykonane w ramach projektu własnego KBN nr 1684/T12/2001/20 „Ekobilans jako narzędzie 

pozwalające na kompleksową ocenę ekologiczną działalności wydobywczej surowców mineralnych”. 
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Takie ujęcie zasadniczych procesów przebiegających w systemie produkcyjnym 

podyktowane zostało możliwością prezentacji przebiegu produkcji węgla kamiennego 

w ujęciu przepływowym. Pozwala to na przygotowanie modelu kopalni węgla 

kamiennego jako systemu produkcyjnego, w którym potrzebne media przepływają do 

frontu eksploatacyjnego, a stamtąd zużyte media oraz urobek węglowy przepływają na 

powierzchnię. Wybór procesów jednostkowych do dalszej analizy został uwarunko-

wany potrzebą odzwierciedlenia charakteru i wielkości oddziaływania systemu 

produkcyjnego kopalni węgla kamiennego jako całości na środowisko naturalne. 

Rys. 3. Przykładowy schemat procesów jednostkowych 

Fig. 3. Exemplary scheme of unitary processes 
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Właśnie charakter i wielkość oddziaływania na środowisko było kryterium rozstrzyga-

jącym o przyjęciu bądź odrzuceniu danego procesu w opracowanym modelu kopalni z 

podziałem na procesy jednostkowe. 

5. SZACOWANIE EKOWSKAŹNIKA 99 DLA WYBRANEGO PROCESU 

JEDNOSTKOWEGO W SYSTEMIE KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO 

W celu obliczenia wartości ekowskaźnika, wynikającego z poszczególnych pro-

cesów jednostkowych w kopalni węgla kamiennego, zgodnie ze wspomnianą metodą: 

 opracowano drzewa życia procesu, 

 przeprowadzono inwentaryzacje danych wejściowych i wyjściowych do pro- 

cesu, 

 obliczono wartości ekowskaźnika [6], 

 przeprowadzono analizę obciążenia środowiskowego w poszczególnych katego-

riach strat: zdrowie człowieka, jakość ekosystemu i zasoby. 

Inwentaryzacje danych wejściowych i wyjściowych przeprowadzono dla trzech 

wybranych losowo kopalń, których wyrobiska oznaczono A, B, C. Spośród zidentyfi-

kowanych procesów, szacowanie ekowskaźnika przedstawiono na przykładzie procesu 

jednostkowego „drążenie wyrobiska przy użyciu materiałów wybuchowych”. 
 

Opis procesu jednostkowego „drążenie wyrobiska przy użyciu materiałów 
wybuchowych” 

Podstawowe wyrobiska korytarzowe (udostępniające) wykonywane są w skałach 

otaczających złoże i są drążone najczęściej za pomocą materiałów wybuchowych. 

Wyrobiska te łączą złoże z szybami, tworząc określoną strukturę kopalni podziemnej. 

Wyrobiska udostępniające mogą mieć obudowę murową, betonową lub metalową. 

Spełniają funkcje wentylacyjne i transportowe. Drążenie wyrobiska udostępniającego 

przy użyciu materiałów wybuchowych obejmuje urabianie calizny skalnej, wykony-

wanie obudowy tymczasowej, kruszenie i odstawę urobku oraz wykonywanie 

obudowy ostatecznej. 

Proces drążenia wyrobiska połączony jest z innymi procesami jednostkowymi, 

takimi jak: wentylacja, transport materiałów i urobku, gospodarka wodno-ściekowa. 
 

Obliczanie obciążenia środowiska dla procesu jednostkowego „drążenie wyrobi-

ska przy użyciu materiałów wybuchowych” 

Dla tego procesu inwentaryzacje elementów wejściowych i wyjściowych wyko-

nano dla trzech wyrobisk. Zinwentaryzowane dane dla wyrobiska A i B dotyczyły 

wyrobiska kamiennego. Wyrobisko C było wyrobiskiem węglowym. 

Drzewo życia zawierające dane liczbowe wszystkich elementów wejściowych  

i wyjściowych dla trzech zinwentaryzowanych wyrobisk przedstawiono na rysunku 4. 

Za jednostkę obliczeniową przyjęto 1 Mg (tonę) urobku wydobytego podczas drążenia 

chodnika. 
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Elementy wejścia

Energia

elektryczna (kWh)

A = 8000

B = 58000

C = 16860

Sprężone

powietrze (m
3
)

A = 7000

B = 0

C = 0

Materiały

wybuchowe (kg)

A = 29,7

B = 2165

C = b.d.

Obudowa (m
3
)

A = 0,46

B = 30

C = 28

Drążenie wyrobiska

przy użyciu materiałów wybuchowych
(ilość wybranego urobku Mg )

A = 53,46

B = 3450

C = 2836

Węgiel (Mg)

A = 0

B = 0

C = 2836

Odpady stałe

 – kamień (Mg)

A = 53,46

B = 3450

C = 0

Woda (m
3
)

A = 4,96

B = 3300

C = 0

Hałas (dB)

A = 80,9

B = 110

C = 86

Emisja do powietrza
zapylenie (mg\m

3
)

A = 5

B = 8,2

C = 2,2

metan (m
3
)

A = 0

B = 0

C = 2886

Elementy wejścia

życia dla procesu jednostkowego “drążenie wyrobiska przy

 

Rys. 4. Drzewo życia dla procesu jednostkowego „drążenie wyrobiska przy użyciu materiałów 

wybuchowych” dla trzech rozpatrywanych kopalń: A, B, C (b.d. – brak danych) 

Fig. 4. Life tree for the unitary process “driving of working with the use of explosives” for three 

considered mines: A, B, C (b.d. – data not available) 

Obliczona wartość ekowskaźnika, odpowiadająca wybraniu 1 Mg urobku podczas 

drążenia wyrobiska kamiennego A przy użyciu materiałów wybuchowych, wynosi 

1,06 Ew (Ew – punkty ekowskaźnika). 

Na rysunku 5 przedstawiono obciążenie środowiskowe analizowanego procesu  

w trzech kategoriach strat. Wartość ekowskaźnika dla strat w kategorii „zdrowie 

człowieka” wynosi 0,55 Ew, co stanowi 51,6% całości strat, w kategorii „jakość 

ekosystemu” – 0,13 Ew, co stanowi 12,2%, a kategorii „zasoby” – 0,38 Ew, co 

stanowi 36,2% całości strat. Na rysunkach 6, 7 i 8 przedstawiono szczegółową analizę 

strat w poszczególnych kategoriach. Główne obciążenie środowiska w kategorii 

„zdrowie człowieka” związane jest z rakotwórczością (0,22 Ew), problemami 

oddechowymi wywoływanymi zanieczyszczeniami nieorganicznymi (0,22 Ew) oraz 

zmianami klimatycznymi (0,1 Ew). W kategorii „jakość ekosystemu” główne straty 

związane są ze wzrostem ekotoksyczności (0,1 Ew), a w kategorii „zasoby” ze 

zużyciem paliw kopalnych (0,36 Ew). 
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Rys. 5. Obciążenie środowiska związane z procesem drążenia wyrobiska przy użyciu materiałów 

wybuchowych w kopalni A: Ew – ekowskaźnik, 1 – zdrowie człowieka, 2 – jakość ekosystemu,  

3 – zasoby 

Fig. 5. Environmental load connected with working driving process with use of explosives in mine  

A: Ew – ecoindex, 1 – human health, 2 – ecosystem quality, 3 – resources 
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Rys. 6. Obciążenie środowiska związane z drążeniem wyrobiska przy użyciu materiałów wybuchowych  

w kopalni A – kategoria „zdrowie człowieka”: 1 – rakotwórczość, 2 – problemy oddechowe-org., 

3 – problemy oddechowe-nieorg., 4 – zmiany klimatyczne, 5 – radioaktywność, 6 – warstwa  

ozonowa 

Fig. 6. Environmental load connected with working driving with the use of explosives in mine  

A – “human health” category: 1 – cancerogenic features, 2 – respiratory-organic problems,  

3 – respiratory-inorganic problems, 4 – climatic changes, 5 – radioactivity, 6 – ozone layer 

Wartość ekowskaźnika obliczona dla zinwentaryzowanych oddziaływań związa-

nych z wyrobiskiem kamiennym B, w przeliczeniu na 1 Mg wydrążonego urobku, 

wynosi 1,59 Ew. Wartość ekowskaźnika obliczona dla zinwentaryzowanych oddzia-

ływań związanych z drążeniem wyrobiska węglowego C, w przeliczeniu na 1 Mg 

wydrążonego urobku, wynosi 10,2 Ew. 
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Rys. 7. Obciążenie środowiska związane z drążeniem wyrobiska przy użyciu materiałów wybuchowych  

w kopalni A – kategoria „jakość ekosystemu”: 1 – ekotoksyczność, 2 – zakwaszenie, 3 – wyko-

rzystanie gruntu 

Fig. 7. Environmental load connected with working driving with the use of explosives in mine  

A – category “ecosystem quality”: 1 – ecotoxicity, 2 – acidifying, 3 – use of ground 
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Rys. 8. Obciążenie środowiska związane z drążeniem wyrobiska przy użyciu materiałów wybuchowych  

w kopalni A – kategoria „zasoby”: 1 – minerały, 2 – paliwa kopalne 

Fig. 8. Environmental load connected with working driving with the use of explosives in mine  

A – category “resources”: 1 – minerals, 2 – fossil fuels 

W tablicy 1 przedstawiono wartości ekowskaźnika w poszczególnych kategoriach 

strat dla wszystkich analizowanych wyrobisk. 
 

Tablica 1. Wartości ekowskaźnika dla procesu jednostkowego „drążenie wyrobiska przy 

użyciu materiałów wybuchowych” 

Wyrobisko 

Ekowskaźnik w poszczególnych kategoriach 
Sumaryczny 

ekowskaźnik2) „zdrowie 
człowieka” 

„jakość 
ekosystemu” 

„zasoby” 

A 0,55 0,13 0,38 1,06 

B 0,76 0,15 0,68 1,59 

C 0,66 0,14 9,45 10,2 

                                                           
2) Wartości Ew odpowiadające 1 Mg urobku wybranego podczas drążenia. 
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Rozpatrywany proces w dwóch pierwszych kopalniach dotyczył drążenia wyrobi-

ska kamiennego, dlatego nie powodował znaczących strat w kategorii „zasoby”.  

W trzeciej kopalni zinwentaryzowany został proces drążenia wyrobiska węglowego, 

co jest związane ze wzrostem obciążenia w kategorii zasoby. Analizując otrzymane 

wyniki trzeba zauważyć, że udostępniając złoże przez drążenie wyrobiska węglowego 

zwiększa się jednocześnie wydobycie węgla, co jest podstawowym celem działalności 

wydobywczej, a zatem nie można otrzymanych wartości interpretować tylko pod 

względem ekologicznym. 

Dodatkowo w tablicy 2 

przedstawiono całkowite 

obciążenie środowiska zwią-

zane ze zinwentaryzowanym 

procesem przy uwzględnie-

niu ilości wydobytego 

urobku. 
 

6. PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono metodę szacowania oddziaływania ekologicznego 

procesu jednostkowego związanego z działalnością wydobywczą kopalni. Wykazano, 

że znajomość ekowskaźnika pozwoli na ocenę ekologiczną i porównanie oddziaływań 

różnych procesów. Możliwe będzie także stworzenie narzędzia ekologicznej oceny 

całej kopalni i określenie obciążenia środowiskowego związanego z jednostkowym 

wydobyciem węgla. 

Przedstawiony w niniejszym artykule sposób szacowania oddziaływania procesu 

wydobywczego węgla na środowisko jest podstawą opracowania ekobilansu kopalni, 

realizowanego w ramach grantu własnego KBN nr 1684/T12/2001/20. 
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Recenzent: doc. dr hab. inż. Jan Wachowicz 

Tablica 2. Obciążenie środowiska wywoływane przez 

zinwentaryzowane elementy „drążenia wyrobiska 

przy użyciu materiałów wybuchowych” 

Kopalnia Ilość urobku, Mg Ekowskaźnik, Ew 

A 53,46 56,6 

B 3450 5485,5 

C 6489 28927,2 

 


