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Warunki mikroklimatu wyrobisk  
chodnikowych i cianowych na wybranym przyk adzie 

 
 
W polskim górnictwie w gla kamiennego coraz cz ciej pojawia si  problem zagro-

enia klimatycznego. W niedalekiej przysz o ci nale y si  liczy  z dalszym pogarsza-

niem warunków klimatycznych w wyniku zwi kszenia g boko ci eksploatacji oraz 

koncentracji wydobycia. Trudne warunki mikroklimatu mog  by  przyczyn  nie tyl-

ko spadku wydajno ci pracy, ale przede wszystkim przegrzania organizmu i zagro-

enia zdrowia oraz ycia pracowników. Na podstawie wyników pomiarów parame-

trów powietrza w cianach eksploatacyjnych i przodkach wyrobisk lepych w wy-

branych kopalniach dokonano oceny uwarunkowa  klimatycznych. Przeprowadzono 

analiz  warunków panuj cych w wyrobiskach, korzystaj c z ró nych wska ników 

mikroklimatu. Otrzymane dane zinterpretowano pod k tem konieczno ci skrócenia 

czasu pracy w odniesieniu do wska ników mikroklimatu wykorzystywanych w tym 

celu na mocy polskich przepisów prawa. W oparciu o poczynione spostrze enia 

zwrócono uwag  na wady i zalety wska ników oraz na konieczno  wyboru wska ni-

ków uwzgl dniaj cych izolacyjno  termiczn  odzie y, wydatek energetyczny oraz 

zaaklimatyzowanie pracowników. 

 

 
 

 

1. WST P 
 

 

Pomimo sch adzania powietrza parametry mikro-

klimatu na stanowiskach pracy przy dr eniu wyro-

bisk oraz eksploatacji z o a w gla kamiennego po-

woduj , e w niektórych przypadkach konieczne jest 

skrócenie czasu pracy za ogi. Przyczyn  jest wzrost 

g boko ci eksploatacji oraz zwi kszenie mocy elek-

trycznych maszyn i urz dze  w wyrobiskach.  

W niedalekiej przysz o ci mo e okaza  si , e o bez-

piecze stwie ludzi pracuj cych na dole i mo liwo ci 

prowadzenia wydobycia decydowa  b dzie g ównie 

zagro enie klimatyczne. 

Trudne warunki mikroklimatu mog  by  powodem 

nie tylko spadku wydajno ci pracy, ale przede 

wszystkim przegrzania organizmu i zagro enia zdro-

wia oraz ycia pracowników. Istotny wp yw na za-

chowanie organizmu w trudnych warunkach klima-

tycznych w rodowisku gor cym ma równie  zespó  

indywidualnych czynników psychofizycznych, takich 

jak: wiek, budowa cia a, ogólny stan zdrowia, zaa-

klimatyzowanie, odporno  psychiczna oraz indywi-

dualne predyspozycje [9, 12]. Najtrudniejsze warunki 

mikroklimatu wyst puj  przede wszystkim  

w cianach eksploatacyjnych i przodkach dr onych 

wyrobisk. 

Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie 

oceny warunków klimatycznych okre lanych za po-

moc  ró nych wska ników mikroklimatu. Z tym 

zamiarem wykorzystano wyniki pomiarów parame-

trów powietrza przeprowadzonych w cianach eks-

ploatacyjnych i przodkach chodnikowych w kopal-

niach w gla kamiennego. Wyniki uzyskano w ra-

mach realizacji etapu 9. w zadaniu 5. strategicznego 

projektu badawczego pt. „Poprawa bezpiecze stwa 

pracy w kopalniach”. Na ich podstawie obliczono 

ró ne wska niki mikroklimatu, które daj  podstaw  

do oceny warunków klimatycznych i wydania zale-

ce  odno nie do czasu pracy w danych warunkach. 
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2. METODYKA POMIARÓW MIKROKLIMATU 
W  BADANYCH  WYROBISKACH 

 

 

W górnictwie podziemnym najistotniejszymi para-

metrami powietrza s : temperatura mierzona termo-

metrem suchym ts, temperatura mierzona termome-

trem wilgotnym tm, wilgotno  wzgl dna  oraz 

pr dko  przep ywu powietrza v. Pomiary wykony-

wano na stacjach pomiarowych w wyrobiskach pod-

ziemnych w 5 kopalniach w gla kamiennego. Obj to 

nimi 22 ciany (27 wyników pomiarowych) i 60 

chodników. ciany prowadzone by y na g boko-

ciach od 650 do 1070 m, a przodki – na g boko - 

 

ciach od 425 do 1120 m. W badanych cianach sto-

sowano sposoby przewietrzania „U” i „Y”, a dr one 

wyrobiska przewietrzane by y za pomoc  wentylacji 

kombinowanej (38 wyrobisk), t ocz cej (15 wyro-

bisk) i ss cej (7 wyrobisk). 

Na rysunkach 1. i 2. przedstawiono schematy pomia-

rowe parametrów powietrza. Do dalszej analizy wyko-

rzystano wyniki uzyskane na stacjach pomiarowych 

zlokalizowanych na wylotach ze cian, które odzwier-

ciedlaj  warunki panuj ce na stanowiskach pracy  

w tym rejonie. Dla wyrobisk z wentylacj  odr bn  

wykorzystano wyniki pomiarów ze strefy przodkowej, 

gdzie znajduj  si  stanowiska pracy cechuj ce si  

najtrudniejszymi warunkami klimatycznymi. 

 

a) b) 

ok.10m 

ok.10m 

ok.10m 

ok.10m 

R   

 

Rys.1. Schemat rozmieszczenia stacji pomiarowych w rejonie cian eksploatacyjnych: 

 a) sposób „U” przewietrzania,  b) sposób „Y” przewietrzania (opracowanie w asne) 

 

a) 
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Legenda:

- kierunek przep ywu powietrza

- lutnioci g wraz z wentylatorem

1

- ch odnica

- punkt pomiarowy

Opis punktów pomiarowych:
pkt. 1      – wlot  do lutnioci gu t ocz cego 
pkt. 2, 7  – przesyp ta moci gu  
pkt. 8      – do 15m od wylotu
pkt. 4      – przodek
pkt. 3      – strefa zaz bienia
pkt. 6      – wylot  z lutnioci gu t ocz cego 
pkt. 5      – do 15m od skrzy owania z wyrobiskiem  
pkt. 9      – 5m przed ch odnic  w przekroju wyrobiska
pkt. 10    – 5m za ch odnic  w przekroju wyrobiska
pkt. 11    –  wlot  do lutnioci gu dodatkowego  ss cego
pkt. 12    – wylot  z lutnioci gu dodatkowego  ss cego

- odpylacz 

 
 

b) 

1
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Legenda:

- kierunek przepywu powietrza

- lutnioci g wraz z wentylatorem

1 - punkt pomiarowy

Opis punktów pomiarowych:
pkt. 1      – wylot  z lutnioci gu ss cego 
pkt. 2, 7  – przesyp ta moci gu  
pkt. 8      – do 15m od wlotu
pkt. 4      – przodek
pkt. 6      – wlot do lutnioci gu ss cego 
pkt. 5      – do 15m od skrzy owania z wyrobiskiem  

 
 

Rys. 2. Schemat rozmieszczenia stacji pomiarowych w wyrobisku z wentylacj  odr bn :  

a) wentylacja kombinowana,  b) wentylacja ss ca (opracowanie w asne) 
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3. WYNIKI POMIARÓW MIKROKLIMATU  
 

 

Wyniki przeprowadzonych pomiarów przedstawiono w tabelach 1. i 2. 

 

 
 

Tabela 1. 
Zestawienie wyników pomiarowych w wyrobiskach eksploatacyjnych (opracowanie w asne) 

 

 

Kopalnia ciana 
Sposób przewietrzania /  

Klimatyzacja 

Wlot do ciany 

 

Wylot ze ciany 

ts, 
oC tm, oC , % v, m/s ts, 

oC tm, oC , % v, m/s 

B-Z 

1 "U" / Klim. 
23,2 19 67 1,33 26,8 24 79 1,6 

24 21,8 83 1,95 29,8 28,4 90 2,3 

2 "U" / Klim. 
22,6 18 64 0,97 27 25 85 1,15 

21 16,8 66 1,05 25,8 22,8 78 1,27 

3 "Y" / Klim. 
24 20 69 1,05 28,4 25,8 81 2,33 

24,4 20,4 70 1,12 26 22,4 73 2,6 

4 "U" / Klim. 
22,8 18,2 64 0,87 29 24 66 0,9 

21,6 17,8 69 1,53 27,2 25,6 88 2,38 

5 "Y" / Klim. 
26 22 71 1,25 31 28,8 85 1,58 

25 21,4 73 1,33 26,6 26,6 86 1,73 

P 

6 "Y" / Klim. 18,2 14,2 63 2,4 25,2 21,2 69 2,3 

7 "Y" / Klim. 18,2 15,4 74 2,15 24,2 21,8 81 6,25 

8 "Y" / Klim. 22,4 17 57 5,9 31,4 28,2 78 2,03 

9 "Y" / Klim. 20,8 18 76 1,7 28,4 26,2 84 2,1 

10 "Y" / Klim. 23 19,6 72 1,3 31,2 27,8 77 1,2 

11 "Y" / Klim. 22,2 20 81 0,78 25,6 23,8 86 1,11 

J-M 

12 "U" / Klim. 22,4 18,8 70 1,16 28,2 26,8 89 1,15 

13 "U" / Klim. 27,8 26 86 1,09 31,8 30,6 92 1,03 

14 "Y" / Klim. 23,6 17,4 52 3,81 31,2 28,6 82 4,39 

15 "U" / Klim. 22,2 19,4 76 1,25 31,4 27,8 75 1,43 

B 

16 "Y" / Klim. 18,4 16 77 2,45 26,6 24,2 82 2,45 

17 "Y" / Klim. 19,8 17,2 77 2,18 25,6 23,4 83 2,18 

18 "Y" / Klim. 20,2 17,8 79 1,98 26,6 24,4 83 1,98 

K 

19 "U" / Brak 19,2 16,2 73 3,75 20,4 19 88 3,67 

20 "U" / Klim. 24,4 20,6 70 2,52 27,8 25,6 84 2,58 

21 "U" / Klim. 17,4 14 68 3,19 23,4 20,6 77 3,2 

22 "U" / Klim. 24 21,6 81 3,24 23,6 23 95 2,94 

Warto ci rednie 22,2 18,7 71,4 2,0 27,4 25,1 82,1 2,2 

Odchylenie standardowe 2,6 2,6 7,7 1,2 2,9 2,8 6,7 1,2 
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Tabela 2. 
Zestawienie wyników pomiarowych w przodkach wyrobisk korytarzowych (opracowanie w asne) 

 

Kopalnia Przodek Sposób przewietrzania / Klimatyzacja 
Parametry powietrza 

ts, 
oC tm, oC , % v, m/s 

B-Z 

1 Kombinowana / Brak 26,8 23,0 72,0 0,5 

2 Kombinowana / Klim. 26,2 23,0 76,0 0,5 

3 Kombinowana / Brak 28,4 24,8 74,0 0,5 

4 Kombinowana / Brak 23,0 19,4 71,0 0,5 

5 Kombinowana / Brak 25,4 20,2 61,0 0,5 

6 Kombinowana / Brak 24,4 20,0 66,0 0,6 

7 Kombinowana / Klim. 25,0 23,0 84,0 0,4 

8 Kombinowana / Klim. 23,6 20,0 71,0 0,6 

9 Kombinowana / Brak 26,0 24,2 86,0 0,4 

10 T ocz ca / Klim. 24,8 22,4 81,0 0,4 

11 T ocz ca/ Klim. 28,4 24,2 68,0 0,4 

12 Kombinowana / Brak 28,8 26,4 68,0 0,4 

13 Kombinowana / Klim. 29,0 25,0 72,0 0,5 

P 

14 Kombinowana / Klim. 27,0 23,2 72,0 0,7 

15 Kombinowana / Brak 29,0 24,0 64,0 0,8 

16 Kombinowana / Brak 26,4 21,0 61,0 0,8 

17 Kombinowana / Brak 26,0 20,4 59,0 0,4 

18 Kombinowana / Brak 28,6 24,0 67,0 1,2 

19 Kombinowana / Brak 31,0 27,0 73,0 0,6 

20 Kombinowana / Brak 30,6 26,3 71,0 0,7 

21 Kombinowana / Brak 28,4 24,2 70,0 0,7 

22 Kombinowana / Klim. 32,2 27,0 66,0 0,9 

23 Kombinowana / Brak 24,8 20,8 69,0 0,5 

24 Kombinowana / Klim. 28,8 24,2 68,0 0,4 

25 Kombinowana / Klim. 30,8 26,2 69,0 1,3 

26 T ocz ca / Brak 23,8 20,0 70,0 1,0 

27 T ocz ca / Brak 24,6 19,4 60,0 0,5 

28 T ocz ca / Brak 24,6 17,8 52,0 0,6 

29 Kombinowana / Brak 26,6 20,8 58,0 0,7 

J-M 

30 Kombinowana / Brak 29,8 24,2 62,0 0,6 

31 Kombinowana / Klim. 25,2 21,8 74,0 0,5 

32 Ss ca / Klim. 29,4 25,2 71,0 0,4 

33 Ss ca / Klim. 30,0 25,6 70,0 0,4 

34 Ss ca / Brak 26,8 23,2 73,0 0,5 

35 Ss ca / Brak 26,8 23,2 73,0 0,4 

36 Ss ca / Brak 26,4 22,6 71,0 0,4 

37 Ss ca / Brak 29,6 23,6 59,0 0,6 

38 Ss ca / Klim. 29,2 25,2 72,0 0,4 

B 

39 Kombinowana / Klim. 24,2 18,4 56,0 0,7 

40 T ocz ca / Klim. 27,4 24,4 77,0 0,6 

41 Kombinowana / Klim. 28,2 24,2 71,0 0,7 

42 Kombinowana / Klim. 23,2 21,0 82,0 0,9 

43 T ocz ca / Klim. 22,8 20,2 78,0 0,7 

44 Kombinowana / Klim. 24,2 21,6 79,0 0,7 

45 Kombinowana / Klim. 24,8 22,4 81,0 0,8 

46 T ocz ca / Klim. 23,8 21,2 79,0 0,5 

47 Kombinowana / Klim. 24,8 22,2 79,0 0,7 

48 T ocz ca / Brak 26,0 23,4 80,0 0,4 

49 T ocz ca / Brak 28,4 24,6 73,0 0,5 

50 T ocz ca / Brak 28,4 24,2 70,0 0,8 

51 T ocz ca / Brak 26,0 23,8 83,0 0,8 

52 T ocz ca / Brak 28,4 25,0 75,0 0,8 

53 T ocz ca / Brak 23,4 20,2 74,0 0,7 

K 

54 Kombinowana / Brak 23,0 19,0 68,0 0,5 

55 T ocz ca / Brak 24,4 20,0 66,0 0,6 

56 Kombinowana / Brak 17,2 12,8 60,0 0,5 

57 Kombinowana / Brak 20,4 16,0 62,0 0,6 

58 Kombinowana / Brak 30,4 21,8 46,0 0,4 

59 Kombinowana / Brak 23,4 18,8 64,0 0,5 

60 Kombinowana / Brak 24,4 20,4 69,0 0,4 
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Do okre lenia warunków mikroklimatu w 22 badanych 

cianach pos u y y wyniki 27 pomiarów (w 5 cianach 

wykonano dwie serie pomiarowe w ró nym czasie).  

W wyrobiskach doprowadzaj cych powietrze do ciany 

strumie  obj to ciowy powietrza wynosi  od 600 do 

1640 m
3
/min. W cianach przewietrzanych sposobem na 

„Y” udzia  powietrza wynosi  od 40,3 do 82,4% suma-

rycznego strumienia powietrza doprowadzanego do rejo-

nu eksploatacyjnego. W dr onych wyrobiskach stru-

mie  powietrza doprowadzanego do przodka waha  si  

od 280 do 810 m
3
/min. Z wyj tkiem jednej ciany we 

wszystkich pozosta ych rejonach cian stosowano sch a-

dzanie powietrza. W przypadku wyrobisk z wentylacj  

odr bn  tylko w jednej trzeciej wyrobisk stosowano 

klimatyzacj  w celu poprawy cieplnych warunków pracy.  

 

 

4. WSKA NIKI MIKROKLIMATU W BADA-
NYCH WYROBISKACH I CIANACH EKS-
PLOATACYJNYCH  

 

 

W dalszej cz ci artyku u okre lono warunki mi-

kroklimatu dla miejsc, w których s  one najtrudniej- 

 

sze. W przypadku cian eksploatacyjnych s  to 

skrzy owania wylotu ze ciany z chodnikiem od-

prowadzaj cym powietrze, a dla dr onych wyro-

bisk – przodki.  

Do okre lenia mikroklimatu w danym rodowi-

sku stosuje si  warto ci podstawowych parame-

trów powietrza i otoczenia oraz wska niki mikro-

klimatu, które uwzgl dniaj  czny wp yw kilku 

podstawowych parametrów powietrza. Najbar-

dziej znanymi wska nikami mikroklimatu s : 

nat enie ch odzenia powietrza Kw, temperatura 

zast pcza klimatu tzk (wzór w tab. 3), wska nik 

WGBT = 0,7 tw + 0,3 ts [13] oraz wska nik 

WGBTp = 0,67 tw + 0,33 ts [1]. W tabeli 3. przed-

stawiono charakterystyk  wska ników mikrokli-

matu. W oparciu o te wska niki dokonano oceny 

warunków mikroklimatu panuj cych w badanych 

wyrobiskach. Pomini to wska niki takie, jak za-

st pcza temperatura l ska T  czy temperatura 

zast pcza francuska TFR, gdy  dla analizowanych 

wyników pomiarowych nie ró ni  si  one znacz -

co od temperatury zast pczej klimatu tzk (ró nica 

od 0,2 do 0,6
o
C). 

 

Tabela 3. 

Wska niki mikroklimatu (opracowanie w asne) 

 

Wska nik Oznaczenie Jednostka Metoda wyznaczania Uwagi 
Obja nienia  

do wzorów 

Nat enie 

ch odzenia 

[12] 
Kw 

Katastopnie 

wilgotne 

Pomiar  

katatermometrem  

wilgotnym 

Kw<11 katastopni wilgotnych  

– skrócony czas pracy tm – temperatura 

mierzona 

termometrem  

wilgotnym, °C 

 

ts – temperatura 

mierzona  

termometrem  

suchym, °C 

 

v – pr dko   

powietrza, m/s 

 

Temperatura 

zast pcza 

klimatu  

[1] 

tzk  tzk=0,6tm+0,4ts-v 

Dopuszczalne graniczne warto ci  

temperatury zast pczej klimatu wynosz : 

- dla pracy lekkiej – tzk< 30°C,  

- dla pracy umiarkowanej – tzk< 28°C, 

- dla pracy ci kiej – tzk< 26°C, 

- dla pracy bardzo ci kiej – tzk< 25°C czas  

   (pracy powinien by  skrócony, je eli  

    temperatura tzk jest wi ksza od warto ci  

   granicznych), 

- praca zabroniona – tzk>32°C  

Wska nik 

WBGT  

[13] 

WGBTp 

[1] 
 WBGTp=0,67tm+0,33ts Norma PN-EN 272443:2005 

 

Na wylocie z wyrobisk cianowych w pr dzie po-

wietrza odprowadzanego ze ciany w jedenastu przy-

padkach dochodzi o do przekroczenia dopuszczal-

nych parametrów powietrza wed ug obowi zuj cych 

przepisów górniczych [7]. Przede wszystkim prze-

kroczona by a temperatura na termometrze suchym 

(11 przypadków na 22). W ka dym z tych przypad-

ków stosowane by o sch adzanie powietrza. Równie  

w 22 z 60 przodków dr onych wyrobisk przekro-

czona by a dopuszczalna temperatura na termometrze 

suchym. Pracownicy zatrudnieni w tych warunkach 

pracowali w skróconym czasie pracy. Wska niki te 
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wskazuj  na trudne warunki pracy na wylocie ze 

cian i w przodkach chodnikowych.  

Na rysunku 3. przedstawiono zale no  nat enia 

ch odzenia powietrza wilgotnego od temperatury po-  

 

wietrza mierzonej termometrem suchym. Na ry-

sunkach tych zaznaczono obszar skróconego czasu  

pracy, wyznaczony na podstawie obowi zuj cych 

przepisów [7]. 

 

skrócony czas pracy
Kw<11 28<ts<33 °C lub 

katastopni wilgotnych

normalny czas pracy
Kw>11 katastopni 

wilgotnych 
ts<28 °C, 

skrócony czas pracy
Kw<11 28<ts<33 °C lub 

katastopni wilgotnych

normalny czas pracy
Kw>11 katastopni 

wilgotnych 
ts<28 °C, 

a) b)

 
 

Rys. 3. Nat enie ch odzenia powietrza wilgotnego w funkcji temperatury powietrza:  

a) na wylocie z wyrobisk cianowych, b) w strefie przodkowej dr onych wyrobisk (opracowanie w asne) 
 

Wykonane pomiary pozwoli y na okre lenie 

wska ników mikroklimatu. Z wykonanych obli-

cze  wynika, e parametry mikroklimatu kszta to-

wa y si  nast puj co:  

 na wylocie z wyrobisk cianowych: 

 nat enie ch odzenia powietrza wilgotnego 

waha o si  od 7,1 do 31,4 katastopni wilgot-

nych ( rednio wynosi o 17,2 katastopni wil-

gotnych, w jednym przypadku by o ni sze ni  

11 katastopni wilgotnych), 

 temperatura zast pcza klimatu przyjmuje warto-

ci od 15,9 do 30,1°C ( rednio wynosi a 23,8°C), 

 wska nik WGBTp osi ga warto ci od 19,5 do 

31,0°C ( rednio wynosi  25,8°C). 

 w strefie przodkowej:  

 nat enie ch odzenia powietrza wilgotnego 

waha o si  od 9,0 do 23,6 katastopni wilgot-

nych ( rednio wynosi o 14,3 katastopni wil-

gotnych, w 5 przypadkach by o ni sze ni  11 

katastopni wilgotnych), 

 temperatura zast pcza klimatu przyjmuje warto-

ci od 14,0 do 23,4°C ( rednio wynosi a 23,4°C), 

 wska nik WGBTp osi ga warto ci od 28,7 do 

14,3°C ( rednio wynosi  23,7°C). 

W celu porównania liczby wyrobisk, w których 

czas pracy okre lany jest wed ug obowi zuj cych 

przepisów, z kryteriami innych wska ników przed-

stawiono graficznie kszta towanie si  wybranych 

wska ników w funkcji temperatury na termometrze 

suchym. Takie przedstawienie graficzne jest mo -

liwe, gdy  we wszystkich badanych wyrobiskach  

o skróconym czasie pracy decydowa a temperatura 

na termometrze suchym. W jednym przypadku 

nat enie ch odzenia by o ni sze ni  11 katastopni 

wilgotnych na wylocie ze cian oraz w pi ciu 

przypadkach – w wyrobiskach przygotowawczych. 

We wszystkich przypadkach temperatura na ter-

mometrze suchym by a wy sza ni  28
o
C. Na ry-

sunkach 4. i 5. przedstawiono graficznie rozk ad 

temperatury zast pczej klimatu oraz wska nika 

WBGTp. Na rysunku 4. zaznaczono granice stopni 

zagro enia klimatycznego wed ug projektu nowych 

przepisów górniczych [6], który wprowadza trzy 

stopnie zagro enia klimatycznego. Na mocy tych 

przepisów [6] liczba wyrobisk, w których obowi -

zuje skrócony czas pracy, w przypadku analizowa-

nych wyrobisk zmniejszy aby si  o po ow . Nato-

miast przyj cie warto ci odniesienia wska nika 

WBGTp [1] dla pracy umiarkowanej i termoizola-

cyjno ci 1 clo nie spowodowa oby znacz cych 

zmian odno nie do tej liczby. Ró nica polega na 

tym, e norma [5] zaleca ustalanie czasu pracy  

i odpoczynku w ci gu godziny w zale no ci od 

wielko ci przekroczenia warto ci odniesienia. 

Nale y jednak podkre li , e dla zatrudnionych 

pracowników warunki mikroklimatu zwi zane s  

nie tylko z parametrami powietrza, ale równie   

z ich aklimatyzacj  w danych warunkach klima-

tycznych, rodzajem wykonywanej pracy oraz ter-

moizolacyjno ci  u ywanej odzie y. Czynniki te 

decyduj  o obci eniu termicznym pracowników. 

Do oceny warunków mikroklimatu powinno si  

stosowa  wska niki komfortu cieplnego uwzgl d-

niaj ce te czynniki. 
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a) b)

II Stopie  zagro enia klimatycznego wg [5] 

I Stopie  zagro enia klimatycznego wg [5]I Stopie  zagro enia klimatycznego wg [5]

II Stopie  zagro enia klimatycznego [5]

skrócony czas pracy
Kw<11 28<ts<33 °C lub 

katastopni wilgotnych

skrócony czas pracy
Kw<11 28<ts<33 °C lub 

katastopni wilgotnych

skrócony czas pracy tzk>30 dla pracy lekkiej wg [10]

skrócony czas pracy tzk>28 dla pracy umiarkowanej wg [10]

skrócony czas pracy tzk>28 dla pracy ci kiej wg [10]

skrócony czas pracy tzk>30 dla pracy lekkiej wg [10]

skrócony czas pracy tzk>28 dla pracy umiarkowanej wg [10]

skrócony czas pracy tzk>28 dla pracy ci kiej wg [10]

 
 

Rys. 4. Temperatura zast pcza klimatu w funkcji temperatury powietrza:  

a) na wylocie z wyrobisk cianowych, b) w strefie przodkowej dr onych wyrobisk (opracowanie w asne) 
 

a) b)

skrócony czas pracy
Kw<11 

katastopni wilgotnych
28<ts<33 °C lub 

2

4

3

1

Warto ci odniesienia wg [12] Rcl=1clo:
1 - praca lekka, 
2 - praca umiarkowana, 
3 - praca ci ka odczuwalny ruch powietrza, 
4 - praca ci ka nieodczuwalny ruch powietrza 

2

4

3

1

skrócony czas pracy
Kw<1128<ts<33 °C lub 

katastopni wilgotnych

Warto ci odniesienia wg [12] Rcl=1clo:
1 - praca lekka, 
2 - praca umiarkowana, 
3 - praca ci ka odczuwalny ruch powietrza, 
4 - praca ci ka nieodczuwalny ruch powietrza 

 
 

Rys. 5. Wska nik WBGTp w funkcji temperatury powietrza:  

a) na wylocie z wyrobisk cianowych,  b) w strefie przodkowej dr onych wyrobisk (opracowanie w asne) 
 

5. OCENA  KOMFORTU  CIEPLNEGO  
W  BADANYCH  CIANACH  EKSPLOATA-
CYJNYCH  

 
 
Komfortem cieplnym nazywa si  stan, w którym 

cz owiek nie odczuwa ani ch odu, ani ciep a [4]. 

Odzie  jest jednym z podstawowych elementów, 

który powinien zapewni  cz owiekowi komfort 

cieplny w ró nych warunkach rodowiska termicz-

nego i przy ró nym poziomie aktywno ci fizycznej. 

W obszarze komfortu cieplnego bilans cieplny or-

ganizmu jest zrównowa ony. Do oceny komfortu 

cieplnego wykorzysta  mo na ró ne wska niki 

(kryteria) oceny cieplnych warunków pracy, z któ-

rych na dzie  dzisiejszy adne nie jest obowi zuj ce 

w polskim górnictwie w gla kamiennego.  

Dla uzyskanych wyników pomiarów przeprowa-

dzono obliczenia dwóch wska ników: ameryka -

skiej temperatury efektywnej ATE i dyskomfortu 

cieplnego . Obja nienia wska ników znajduj  si   

w tabeli 4. 

Ameryka ska temperatura efektywna jest jednym 

ze wska ników okre laj cych mikroklimat w miejscu 

pracy. Wykorzystywana jest do okre lania norm 

klimatycznych, mi dzy innymi w górnictwie amery-

ka skim i niemieckim. W literaturze [2, 14] mo na 

znale  nomogramy dla ró nych izolacyjno ci ter-

micznych odzie y. Z uwagi na brak danych dotycz -

cych termoizolacyjno ci pracowników w badanych 

cianach i przodkach obliczenia wska nika ATE 

przeprowadzono przy za o eniu termoizolacyjno ci 

odzie y pracowników na poziomie 1 clo (normalny 

ubiór roboczy górnika [4]) oraz ponownie dla warto-

ci 0 clo (ludzie nieubrani). Na rysunkach 6a i 6b 

przedstawiono graficzn  interpretacj  zmian wska -

nika ATE w funkcji temperatury mierzonej termome-

trem suchym dla analizowanych wyników pomiaro-

wych. Wyniki porównano pod wzgl dem warto ci 

dopuszczalnych ATE wynikaj cych z niemieckich  

i ameryka skich przepisów. Zgodnie z prac  [2], je li 

ATE jest zawarta w przedziale od 25 do 30°C i jed-

nocze nie temperatura sucha wynosi powy ej 28°C, 

czas pracy pracowników w kopalniach niemieckich
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Tabela 4. 
Wska niki mikroklimatu ATE i  (opracowanie w asne) 

 

Wska nik Oznaczenie Jednostka Metoda wyznaczania Uwagi 

Ameryka ska 

temperatura 

efektywna  

[13] 

ATE °C Odczyt z nomogramów 

Wed ug normy ameryka skiej: 

ATE<28°C – normalny czas pracy 

ATE> 28°C oraz ATE< 32°C – skrócony czas pracy 

ATE>32°C – praca zabroniona 

Wed ug normy niemieckiej: 

ATE<25°C lub ts<28°C – normalny czas pracy 

ATE> 25°C oraz ATE< 30°C lub ts>28 – skrócony czas pracy 

ATE>30°C – praca zabroniona 

Wska nik  

dyskomfortu 

cieplnego  

[1] 

 – Odczyt z nomogramów 

<0 – rodowisko ch odne 

=0 – komfort cieplny 

0< <0,2 – warunki klimatyczne korzystne 

0,2 <0,5 – zadowalaj ce warunki klimatyczne 

0,5 <0,8 – trudne warunki klimatyczne 

0,8 <1 – bardzo trudne warunki klimatyczne 

1 – dyskomfort jest niebezpieczny dla zdrowia 

 

powinien by  skrócony, a je li ATE jest wi ksza od 

30°C, to praca jest zabroniona. Wynika z tego, e 

polskie i niemieckie przepisy w podobny, rygory-

styczny sposób normuj  czas pracy w kopalniach.  

Natomiast wed ug przepisów ameryka skich tylko 

w dwóch przypadkach – jednym dla wylotów ze 

cian i jednym (1 clo) dla przodków chodnikowych – 

czas pracy zosta by skrócony.  

 
a) b)

NORMA NIEMIECKA skrócony czas pracy ATE>25 °C lub ts>28 

NORMA AMERYKA SKA skrócony czas pracy ATE>28 °C 

NORMA NIEMIECKA skrócony czas pracy ATE>25 °C lub ts>28 

NORMA AMERYKA SKA skrócony czas pracy ATE>28 °C

skrócony czas pracy
Kw<11 28<ts<33 °C lub 

katastopni wilgotnych

skrócony czas pracy
Kw<11 28<ts<33 °C lub 

katastopni wilgotnych

 
 

Rys. 6. Ameryka ska temperatura efektywna (wyznaczona dla oporów cieplnych odzie y 0 oraz 1 clo)  

w funkcji temperatury powietrza: 

a) na wylocie z wyrobisk cianowych, b) w strefie przodkowej dr onych wyrobisk (opracowanie w asne) 

Warunki komfortu cieplnego pracowników mo na 

okre la  tak e za pomoc  wska nika dyskomfortu 

cieplnego [2, 14]. Na podstawie tego wska nika da 

si  nie tylko ocenia  warunki klimatyczne pracy, ale 

równie  przeprowadza  analiz  wp ywu poszcze-

gólnych parametrów mikroklimatu, ubioru oraz 

wydatku energetycznego na popraw  lub pogorsze-

nie si  warunków klimatycznych w rodowiskach 

pracy. Je eli wska nik  b dzie równy lub wi kszy 

od jedno ci, praca w danym rodowisku powinna 

by  zabroniona ze wzgl du na niebezpiecze stwo 

stresu lub udaru cieplnego pracownika [14]. Do obli-

cze  wska nika  przyj to, e pracownicy zatrudnie- 

ni w wyrobiskach cianowych i przodkach wyposa-

eni s  w ubranie robocze o izolacyjno ci 1 clo lub  

0 clo. Obliczenia przeprowadzono dla osób zaaklima-

tyzowanych i niezaaklimatyzowanych dla trzech 

ró nych warto ci wydatku energetycznego: 100, 165  

i 230 W/m
2
. Do oblicze  wykorzystano nomogramy 

dla wilgotno ci wzgl dnej powietrza 60%, 80%  



Nr 4(506) KWIECIE  2013 13

i 100% [3]. Na rysunkach 7a, 7b, 8a i 8b przedsta-

wiono warto ci wska nika dyskomfortu cieplnego  

w funkcji temperatury mierzonej (w badanych wyro-

biskach) termometrem suchym dla osób zaaklimaty-

zowanych wyposa onych w odzie  o izolacyjno ci  

1 clo i 0 clo, a na rysunkach 7c i 8c – dla osób nieza-

aklimatyzowanych u ywaj cych odzie y o izolacyj-

no ci 1 clo. 

Porównuj c warto ci wska nika dyskomfortu 

cieplnego dla ludzi nie/lub zaaklimatyzowanych  

w badanych wyrobiskach, mo na stwierdzi , e licz-

ba przekrocze  1, gdzie dyskomfort cieplny jest 

niebezpieczny dla zdrowia, jest znacznie mniejsza dla 

ludzi zaaklimatyzowanych. Niezaaklimatyzowani 

pracownicy gorzej znosz  warunki klimatyczne.  

W wyrobiskach cianowych wyst puj  agodniej-

sze warunki mikroklimatu. Jest to spowodowane 

wi kszymi pr dko ciami powietrza ni  w przypadku 

 

przodków chodnikowych. Z rysunków 7. i 8. wynika, 

e im ci sz  prac  pracownik wykonuje (w ubiorze 

o termoizolacyjno ci 1 clo), tym jest bardziej nara o-

ny na negatywne oddzia ywanie tych samych para-

metrów mikroklimatu. Izolacyjno  odzie y ma du y 

wp yw na warto ci wyznaczanego wska nika dyskom-

fortu cieplnego. Porównuj c wyniki wyznaczanego 

wska nika dla ró nych izolacyjno ci, mo na stwier-

dzi , e dla izolacyjno ci odzie y 0 clo warunki klima-

tyczne mog  by  znacznie lepsze. Je eli dla analizo-

wanych stref przodkowych za o y si , e pracownicy 

byli zaaklimatyzowani i wykonywali ci k  prac   

w odzie y o izolacyjno ci 1 clo, to w 28 przypadkach 

(przodkach) na 60 móg  wyst pi  dyskomfort niebez-

pieczny dla zdrowia, natomiast je li za o y si , e 

pracownicy byli rozebrani podczas pracy (0 clo), to nie 

wyst powa  aden przypadek przekroczenia wska ni-

ka  powy ej warto ci granicznej 1. 

 

 
a) pracownicy zaaklimatyzowani Rcl=1 clo – wylot                                b) pracownicy zaaklimatyzowani Rcl=0 clo – wylot 
 

L 

r

U

r

C

r

– praca lekka 
M = 100 W/m

 – praca 
umiarkowana 
M = 165 W/m

 – praca ci ka 
M = 230 W/m

2

2

2

       >1

0,8 <1

0,5 <0,8 

0,2 <0,5 

   0< <0,2 

       <0 

) y y

       >1

0,8 <1

0,5 <0,8 

0,2 <0,5 

   0< <0,2 

       <0 

L 

r

U

r

C

r

– praca lekka 
M = 100 W/m

 – praca 
umiarkowana 
M = 165 W/m

 – praca ci ka 
M = 230 W/m

2

2

2

) y y

 
                                                       c) pracownicy niezaaklimatyzowani Rcl=1 clo – wylot 
 ) y y

       >1

0,8 <1

0,5 <0,8 

0,2 <0,5 

   0< <0,2 

       <0 

L 

r

U

r

C

r

– praca lekka 
M = 100 W/m

 – praca 
umiarkowana 
M = 165 W/m

 – praca ci ka 
M = 230 W/m

2

2

2

 
 

 

Rys. 7. Wska nik  w funkcji temperatury powietrza – dla pracowników o zmiennym wydatku energetycznym,  

nie/lub zaaklimatyzowanych, o izolacyjno ci odzie y 0 clo lub 1 clo – mierzonej na wylocie  

z wyrobisk cianowych (a, b, c) (opracowanie w asne) 
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a) pracownicy zaaklimatyzowani Rcl=1 clo                                           b) pracownicy zaaklimatyzowani Rcl=0 clo  

>1

0,8 <1

0,5 <0,8 

0,2 <0,5 

0< <0,2 
<0 

L 

r

U

r

C

r

– praca lekka 
M = 100 W/m

 – praca 
umiarkowana 
M = 165 W/m

 – praca ci ka 
M = 230 W/m

2

2

2

L 

r

U

r

C

r

– praca lekka 
M = 100 W/m

 – praca 
umiarkowana 
M = 165 W/m

 – praca ci ka 
M = 230 W/m

2

2

2

) y

 >1

0,8 <1

0,5 <0,8 

0,2 <0,5 

0< <0,2 
 <0  

                                                       c) pracownicy niezaaklimatyzowani Rcl=1 clo  

 >1

0,8 <1

0,5 <0,8 

0,2 <0,5 

0< <0,2 
<0 

L 

r

U

r

C

r

– praca lekka 
M = 100 W/m

 – praca 
umiarkowana 
M = 165 W/m

 – praca ci ka 
M = 230 W/m

2

2

2

 
Rys. 8. Wska nik  w funkcji temperatury powietrza dla pracowników o zmiennym wydatku energetycznym,  

niezaaklimatyzowanych lub zaaklimatyzowanych, o izolacyjno ci odzie y 0 clo lub 1 clo,  

w strefie przodkowej dr onych wyrobisk (opracowanie w asne) 

 

Bior c pod uwag  wcze niejsze za o enia, na ry-

sunku 9. przedstawiono rozk ad procentowy wska -

nika dyskomfortu cieplnego dla pracy umiarkowa-

nej (M r=165 W/m
2
) dla badanych wyrobisk. Mo-

emy zaobserwowa , e na wylocie z wyrobisk 

cianowych przewa aj  trudne warunki klimatyczne 

(0,5 <0,8). Cz owiek w takiej sytuacji odczuwa 

wyra ne niezadowolenie z warunków cieplnych 

przy wspó czynniku izolacyjno ci 1 clo. Dla 26% 

stanowisk pracy mog y wyst pi  warunki klima-

tyczne okre lane jako zbyt ciep e, je li opór cieplny 

  

ubioru wynosi  1 clo przy wydatku energetycznym 

M r=165 W/m
2
. W takich warunkach dyskomfort 

okre la si  jako niebezpieczny dla zdrowia [2].  

W wyrobiskach przygotowawczych przewa aj  

bardzo trudne warunki klimatyczne, ale jeszcze 

bezpieczne dla zdrowia, natomiast dyskomfort 

niebezpieczny dla zdrowia wyst pi  w 17% bada-

nych przypadków. 

Dla poprawy warunków pracy izolacyjno  odzie-

y powinna by  jak najni sza, a pracownicy powin-

ni by  zaaklimatyzowani.  

 

 
Rys. 9. Rozk ad procentowy wska nika dyskomfortu cieplnego dla pracowników zaaklimatyzowanych,  

wyposa onych w odzie  o oporze cieplnym 1 clo, dla pracy umiarkowanej:  

a) na wylocie z wyrobisk cianowych, b) w strefie przodkowej dr onych wyrobisk (opracowanie w asne)
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Na podstawie wska nika dyskomfortu cieplnego wy-

ró niono trzy stopnie zagro enia klimatycznego [3]. 

Zaklasyfikowanie warunków klimatycznych do danego 

stopnia polega na okre leniu warto ci wska nika   

i przyporz dkowaniu go wed ug okre lonych czynników: 

 ZKG-I – I stopie  zagro enia klimatycznego 

( C>1, U<1, L<1); w rodowiskach zaliczonych 

do pierwszego stopnia zagro enia klimatycznego 

praca mo e by  prowadzona w skróconym, sze-

ciogodzinnym wymiarze przy cz stej lub ci g ej 

kontroli wska nika dyskomfortu cieplnego, 

 ZKG-II – II stopie  zagro enia klimatycznego 

( U>1, L<1); w rodowiskach zaliczonych do 

drugiego stopnia zagro enia klimatycznego praca 

mo e by  prowadzona w skróconym, sze ciogo-

dzinnym wymiarze, z wprowadzonymi planowymi 

przerwami na odpoczynek w ka dej godzinie 

dniówki roboczej, 

 ZKG-III – III stopie  zagro enia klimatycznego 

( L>1); w rodowiskach zaliczonych do trzeciego 

stopnia zagro enia klimatycznego praca powinna 

by  zabroniona (z wyj tkiem akcji ratowniczych). 

Symbole C, U, L oznaczaj  odpowiednio war-

to ci wska nika dyskomfortu cieplnego dla pracy 

ci kiej, umiarkowanej i lekkiej. 

Do klasyfikacji stopni zagro enia klimatycznego 

przyj to, e pracownicy s  zaaklimatyzowani i posia-

daj  ubiór o izolacyjno ci 0 clo lub 1 clo (warto ci 

skrajne). W tabelach 5. i 6. przedstawiono klasyfika- 

kacje wyrobisk wed ug czasu pracy lub stopni zagro-

enia klimatycznego. Porównuj c wyznaczone 

wska niki mikroklimatu, mo na wywnioskowa , e 

najmniej restrykcyjnymi wska nikami s  tzk i ATE 

wed ug normy ameryka skiej. Wed ug tych wska ni-

ków dla przewa aj cej wi kszo ci badanych wyro-

bisk obowi zywa by normalny czas pracy. Natomiast 

polskie przepisy, ATE wed ug normy niemieckiej 

oraz stopnie zagro enia klimatycznego (1 clo) s  

bardziej rygorystyczne, poniewa  na ich podstawie 

wi cej wyrobisk kwalifikuje si  do skrócenia czasu 

pracy. Wynika to z faktu uwzgl dniania ci ko ci 

pracy lub izolacyjno ci odzie y. Ró nice pojawiaj  

si  dopiero w rodowiskach, w których wyst puje 

wysoka temperatura i wilgotno . Dwa wyloty ze 

cian zaklasyfikowano do III stopnia zagro enia kli-

matycznego, w zwi zku z czym praca w tych miej-

scach powinna by  zabroniona przy przyj ciu izola-

cyjno ci odzie y 1 clo dla zaaklimatyzowanych pra-

cowników. Obni enie izolacyjno ci odzie y do 0 clo 

zmniejsza stopie  zagro enia klimatycznego. W ta-

kim przypadku aden przodek nie zosta by zaliczony 

do III stopnia zagro enia klimatycznego. Porównuj c 

ciany i przodki (1 clo), mo emy zauwa y , e za-

gro enie klimatyczne w przodkach jest wi ksze ni  

na wylotach ze cian. Spowodowane jest to ma  

pr dko ci  przep ywu powietrza, co prowadzi do 

kumulowania si  wi kszej ilo ci ciep a w organizmie 

z uwagi na termoizolacyjno  odzie y.  

 

Tabela 5. 
Klasyfikacja wyrobisk wed ug czasu pracy lub stopni zagro enia klimatycznego (wylot ze cian)  

(opracowanie w asne) 

 

Czas pracy / 

Praca zabroniona 

Polskie 

przepisy 

Temperatura zast pcza 

klimatu 

Ameryka ska temperatura  

efektywna 

Stopnie zagro enia klimatycznego pracowników 

Stopie  zagro enia 

Ludzie  

zaaklimatyzowani 

Praca 

umiarkowana 

Praca 

ci ka 

Norma  

niemiecka 

Norma 

ameryka ska 
0 clo 1 clo 

% % % % % % % 

Zabroniona 0 0 0 0 0 ZKG-III 0 7,4 

Skrócony 40,7 11,1 22,2 40,7 3,7 
ZKG-II 0 18,5 

ZKG-I 3,7 14,8 

Normalny 59,3 88,9 77,8 59,3 96,3 Niezaliczone 96,3 59,3 

 
Tabela 6. 

Klasyfikacja wyrobisk wed ug czasu pracy lub stopni zagro enia klimatycznego 
(w strefie przodkowej dr onych wyrobisk) (opracowanie w asne) 

 

Czas pracy / 

Praca zabroniona 

Polskie 

przepisy 

Temperatura zast pcza 

klimatu 

Ameryka ska temperatura  

efektywna 

Stopnie zagro enia klimatycznego pracowników 

Stopie  zagro enia 

Ludzie  

zaaklimatyzowani 

Praca 

umiarkowana 

Praca 

ci ka 

Norma  

niemiecka 

Norma 

ameryka ska 
0 clo 1 clo 

% % % % % % % 

Zabroniona 0 0 0 0 0 ZKG-III 0 0 

Skrócony 36,7 1,7 15 36,7 1,7 
ZKG-II 0 15 

ZKG-I 0 46,7 

Normalny 63,3 98,3 85 63,3 98,3 Niezaliczone 100 38,3 
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6. PODSUMOWANIE 
 

 

Przedstawione wyniki pomiarów i oblicze  wska -

ników mikroklimatu wykaza y, e zgodnie z obowi -

zuj cymi przepisami górniczymi [7] oko o 41% bada-

nych wylotów ze cian oraz 37% stref przodkowych 

kwalifikuje si  do skrócenia czasu pracy. Przyczyn  

tego stanu rzeczy jest przekroczenie temperatury 28°C 

mierzonej termometrem suchym. Nat enie ch odze-

nia ni sze ni  11 katastopni wilgotnych odnotowano  

w jednym przypadku na wylocie ze cian oraz w pi -

ciu przypadkach w przodkach wyrobisk z wentylacj  

odr bn . Pozosta e przypadki charakteryzowa y si  

nat eniem ch odzenia przekraczaj cym 11 katastopni 

wilgotnych. Znacznie trudniejsze warunki klimatyczne 

wyst puj  w przodkach dr onych wyrobisk z uwagi 

na mniejsze pr dko ci powietrza ni  na wylotach ba-

danych cian eksploatacyjnych. Nale y podkre li , e 

przeprowadzone pomiary mia y charakter chwilowy,  

a okre lonych w ich wyniku warunków klimatycznych 

nie mo na uogólni  na ca y okres pracy pracowników 

w tych miejscach.  

Badania wska ników mikroklimatu maj  istotne 

znaczenie w kontek cie opracowywania nowych prze-

pisów w zakresie zagro enia klimatycznego w pol-

skich kopalniach. Przeprowadzona analiza wykaza a, 

e najmniej rygorystycznymi wska nikami pod k tem 

okre lania skróconego czasu pracy s  temperatura 

zast pcza klimatu i ameryka ska temperatura efek-

tywna ATE wed ug normy ameryka skiej. Na podob-

nym poziomie przepisy polskie i ATE wed ug normy 

niemieckiej predestynuj  badane miejsca pracy do 

stosowania normalnego czasu pracy. Rozbie no ci 

pojawiaj  si  przy wysokich temperaturach i wysokiej 

wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Najbardziej rygory-

styczne s  stopnie zagro enia klimatycznego wed ug 

wska nika  przy przyj ciu termoizolacyjno ci ubioru 

pracowników 1 clo.  

W projekcie przepisów górniczych [6] proponuje si  

wprowadzenie temperatury zast pczej klimatu bez 

uwzgl dniania rodzaju pracy i ubioru pracowników. 

Dobór wska nika do okre lania warunków klimatycz-

nych i okre lanie skróconego czasu pracy lub zakazu 

pracy powinny by  odnoszone do wska ników 

uwzgl dniaj cych ubiór pracowników i wydatek ener-

getyczny pracowników, a nie wska ników wynikaj -

cych tylko z parametrów powietrza. W tym celu ko-

nieczne wydaje si  okre lenie rzeczywistej oporno ci 

cieplnej odzie y pracowników oraz ich rzeczywistego 

wydatku energetycznego na stanowiskach pracy.  

W trudnych warunkach mikroklimatu nie powinno 

si  zatrudnia  pracowników niezaaklimatyzowanych. 

Ka dorazowo po urlopie lub d u szej przerwie pra-

cownik powinien by  stopniowo przyzwyczajany do 

warunków panuj cych na danym stanowisku pracy. 

Dotyczy to przede wszystkim osób pracuj cych  

w cianie i na wylotach ze cian eksploatacyjnych oraz 

w przodkach dr onych wyrobisk korytarzowych.  

Nie ulega jednak w tpliwo ci, e konieczne jest 

podj cie bada  nad zmian  zasad zatrudniania i orga-

nizacji pracy w rodowisku o bardzo trudnych wa-

runkach klimatycznych.  

 
Artyku  powsta  w wyniku realizacji strategicznego 

projektu badawczego pt. „Poprawa bezpiecze stwa 

pracy w kopalniach” (zadanie nr 5, umowa nr 

SP/K/5/143275/11). 
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