
\
Dr hab. inz. Jan Drenda prof nzw. Politechniki Sl.
Katedra Zarzadzania i Inzynierii Bezpieczenstwa
Wydzial Górnictwa I Geologii
Politechniki Slaskiej w Gliwicach

Gliwice, dn. 28.12.1012.

Recenzja
pracy doktorskiej mgra inz. Bartlomieja Glucha pt. "Ocena warunków mikroklimatu w
wyrobiskach górniczych w oparciu o obowiazujacy stan prawny w Polsce".

Praca doktorska mgra inz. Bartlomieja Glucha zawiera szczególowa analize sposobów
oceny bezpieczenstwa klimatycznego górników pracujacych w goracym klimacie w glebokich
kopalniach wegla. Podstawa oceny bezpieczenstwa klimatycznego pracowników sa wykonane
przez autora obliczenia temperatury wewnetrznej organizmu ludzkiego i ilosci wydzielonego
potu. Obliczenia te wykonal autor w oparciu o bilans cieplny czlowieka zawarty w normie
PN-EN ISO 7933/2005 r. tworzac model obliczeniowy nazwany: analityczna metoda
wyznaczania i interpretacji stresu cieplnego w srodowiskach goracych, w skrócie PHS.

W pracy podal nastepujace dwie tezy:
l. Wydatek energetyczny i izolacyjnosc termiczna odziezy maja istotny wplyw na czas

ekspozycji pracownika w warunkach mikroklimatu wyrobiska górniczego.
2. Okreslenie czasu pracy pracowników w warunkach mikroklimatu wyrobiska

górniczego powinno opierac sie o kompleksowa ocene czynników srodowiska i
indywidualnych czlowieka.

Praca jest obszerna. Zawiera 141 stron wraz z 162 pozycjami literatury, licznymi
rysunkami i tabelami. Do pracy autor dolaczyl zalaczniki w sklad których wchodza schematy
blokowe modelu PHS oraz dodatkowe rysunki bedace graficznymi wynikami obliczen
komputerowych.

Praca zawiera 12 rozdzialów. W rozdzialach od 1-4 autor okreslil ogólne cele i zakres
swojej pracy wraz z tezami oraz dokonal szczególowej analizy dotychczasowych teorii
wymiany ciepla pomiedzy czlowiekiem a otoczeniem na tle historycznym, ze szczególnym
uwzglednieniem istniejacych metod oceny mikroklimatu i klimatycznych warunków pracy w
literaturze swiatowej.

Rozdzial 5 to opis opracowanej przez autora metody obliczen PHS, czyli analitycznego
wyznaczania i interpretacji stresu cieplnego dla czlowieka w srodowisku goracym. Autor
podal podstawowe zalozenia i wzory wystepujace y.t modelu oraz parametry obliczeniowe, do
których naleza: temperatura wewnetrzna organizmu czlowieka, ilosc utraty wody z organizmu
i czas ekspozycj i w srodowisku goracym.

Rozdzial 6 zawiera aktualne badania wydatku energetycznego górników oraz oporu
cieplnego odziezy zawarte w wykonanym przez konsorcjum badawcze opracowaniu pt:
"Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrozenia klimatycznego w
podziemnych zakladach górniczych", w latach 2011-2014 w ramach programu strategicznego
"Poprawa bezpieczenstwa pracy w kopalniach", w którym Akademia Górniczo -Hutnicza
oraz autor brali udzial. Wyznaczenie sredniego wydatku energetycznego górników
opracowano na zasadzie analizy zmian tetna pracowników w czasie dniówki roboczej a opór
cieplny podstawowych zestawów odziezy wykonany zostal na manekinie termicznym.

W rozdziale 7 autor wrócil do szczególowego opisu oceny warunków mikroklimatu w
kraju i w swiecie, analizujac te ocene na tle przepisów w Polsce, Niemczech, USA i
Czechach. W analizie polskich przepisów klimatycznych przedstawil obowiazujace do tej
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pory zasady zatrudniania ludzi w goracym klimacie oraz projekt nowelizacji przepisów
klimatycznych opartych na temperaturze zastepczej klimatu, wykazujac ich niedoskonalosci
zwiazane z mozliwoscia powstania zagrozen klimatycznych dla czlowieka.

Rozdzial 8 zawiera opis metody analitycznego wyznaczania i interpretacji stresu
cieplnego wraz z programem komputerowym, bedacym dzielem autora. Na podstawie
obliczen komputerowych wedlug programu PHS autor przedstawil wykresy w
trójwymiarowych ukladach wspólrzednych zmian ubytku wody z organizmu czlowieka oraz
temperatury rektalnej w zaleznosci od parametrów klimatu, czyli temperatury, wilgotnosci i
predkosci powietrza, oraz w zaleznosci od wydatku energetycznego i izolacyjnosci ubioru. W
rozdziale tym autor dokonal równiez weryfikacji obliczen komputerowych wg programu PHS
z wynikami pomiarów ubytku wody z organizmu górników wykonujacych prace wysilkowa
w komorze klimatycznej w CSRG w Bytomiu w ramach zadania nr 5 projektu strategicznego
"Poprawa bezpieczenstwa pracy w kopalniach".

Oryginalnym osiagnieciem autora jest ocena wskazników klimatu wedlug metody
analitycznego wyznaczania i interpretacji stresu cieplnego doznawanego przez czlowieka
zawarta w rozdziale 9. Ocenie tej poddal temperature powietrza wystepujaca w przepisach
polskich, temperature zastepcza klimatu, temperature slaska, wskaznik dyskomfortu
cieplnego, wskaznik WBGT wg Glównego Instytutu Górnictwa oraz temperature efektywna
wystepujaca w przepisach w górnictwie niemieckim. Wyniki przedstawil na wykresach, na
których pokazal przebieg zmian parametrów fizjologicznych czlowieka czyli ubytku wody i
temperatury rektalnej w funkcji wyzej wymienionych wskazników klimatu i wskaznika
dyskomfortu cieplnego, dla przyjetych predkosci i wilgotnosci powietrza, izolacyjnosci
ciaplnej odziezy, wydatku energetycznego i czasu dniówki roboczej. Uwazam, ze taka analiza
róznych wskazników klimatu i wskaznika dyskomfortu cieplnego bedacego parametrem
klimatycznych warunków pracy, jest duzym osiagnieciem autora. Wedlug swoich obliczen
autor skrytykowal ustalone kryteria oceny bezpieczenstwa klimatycznego analizowanych
wskazników ze wzgledu na mozliwosc przekroczenia temperatury rektalnej i ubytku wody z
organizmu w ilosci 5% wagi ciala, dla przyjetych sztywnych zalozen wydatku
energetycznego, izolacyjnosci cieplnej odziezy i czasu dniówki roboczej. W rozdziale tym
autor zaproponowal zgodnie z obliczeniami PHS wyznaczanie czasu ekspozycji pracowników
w przodkach w których wystepuje bardzo mala predkosc powietrza ponizej 0,5 m/s.

W rozdziale 10 autor dokonal analizy warunków klimatycznych panujacych w 60
przodkach chodnikowych w ramach obliczen wg programu PHS.

Rozdzial 11 zawiera nowe propozycje autora zwiazane z bezpieczenstwem klimatycznym
a mianowicie wprowadzenie nowego wskaznika mikroklimatu BG oraz okreslenie czasu
ekspozycji czlowieka w srodowiskach goracych o duzych wilgotnosciach powietrza powyzej
85% i malych predkosciach powietrza ponizej 0,5 m/s, przedstawionych na wykresach 11.3 
11.6. Nowy wskaznik jest modyfikacja istniejacych"wskazników klimatu takich jak
temperatura rezultatu rrancuska i temperatura zastepcza klimatu. Wzór obliczeniowy tego
wskaznika rózni sie od nich jedynie wspólczynnikami przy temperaturach suchej i wilgotnej,
i predkosci przeplywu powietrza. Podstawowa róznica w stosunku do tych dotychczasowych

wskazników klimatu, jak i innych wskazników klimatu, jest to, ze wskaznik ten nie moze
wystepowac samodzielnie. Musi byc zwiazany z wydatkiem energetycznym i izolacyjnoscia
odziezy. Autor przyjal trzy przedzialy wartosci wydatku energetycznego, dla pracy lekkiej,
umiarkowanej i ciezkiej oraz dwie wartosci oporu cieplnego odziezy 0,5 clo i 1 clo,
wyznaczajac wartosci kryterialne tego wskaznika w oparciu o obliczenia wg programu PHS
dla granicznego ubytku wody 5% wagi ciala, czyli 3750g oraz granicznej temperatury
rektalnej 38°C. (Tabela 11.1). Uzupelnieniem propozycji wprowadzenia wskaznika BG dla
okreslenia bezpiecznych warunków pracy w kopalniach jest wyznaczenie w postaci
nomogramów (wykresów) dozwolonego czasu pracy w srodowiskach cieplych i wilgotnych,
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w których predkosc powietrza jest mniejsza od 0,5m/s, dla przyjetych wartosci wydatku
energetycznego i izolacyjnosci odziezy.

Uwagi i zapytania do pracy:
1. Uwazam, ze autor powinien uwzglednic w swych obliczeniach równiez mniejsze

wartosci izolacyjnosci cieplnej odziezy od wartosci 0,5 c1o. Odziez górnika moze byc
spocona czyli wilgotna i opór cieplny bedzie mniejszy. Ja jestem zwolennikiem tego, ze dla
poprawy swojego samopoczucia i bezpieczenstwa powinno sie zezwolic górnikowi na
swobodny dobór odziezy czyli nawet o mniejszej izolacyjnosci niz 0,5 c1o.

2. Na stronie 72 autor przyjmuje w formie zalecenia, ze czesc powierzchni ciala objeta
odzieza odblaskowa wynosi 0,54. Przy czym emisyjnosc odziezy odblaskowej wg autora
wynosi 0,97. Emisyjnosc 0,97 jest emisyjnoscia ciala czarnego. Czyzby wiec polowa ciala
górnika byla cialem bialym o niskiej emisyjnosci, czyli o malej mozliwosci wydzielania i
pochlaniania ciepla przez promieniowanie cieplne?

3. Z jakich powodów autor na stronie 77 sugeruje zwiekszenie granicznej temperatury
rektalnej do 39°C nie uwzgledniajac tego zalozenia w dalszej analizie.

4. Zauwazylem tez drobne bledy w podpisach pod rysunkami np. 8.6,8.7,9.13,9.14,
bedace przyczyna bledów w kopiowaniu.

Osiagniecia autora.
Autor w swej pracy wykazal sie duza wiedza i doswiadczeniem w analizie i ocenie

klimatycznych warunków pracy w srodowiskach goracych. Waznymi osiagnieciami autora sa:
1. Sporzadzenie programu komputerowego wedlug metody analitycznego wyznaczanie i

interpretacji stresu cieplnego PHS, wykorzystanie go do obliczen ubytku wody z organizmu,
temperatury rektalnej i czasu ekspozycji dla róznych zalozonych parametrów klimatu i
parametrów odnoszacych sie do czlowieka, czyli wydatku energetycznego, ubioru i
aklimatyzacji, oraz jego weryfikacja z pomiarami.

2. Ocena dotychczasowych wskazników klimatu i wskaznika dyskomfortu cieplnego z
ich przyjetymi wartosciami kryterialnymi, opracowana na podstawie obliczen ubytku wody z
organizmu i temperatury rektalnej.

3. Wyznaczenie tabel i wykresów dozwolonego czasu pracy w kopalnianych
srodowiskach goracych o malej predkosci powietrza.

4. Propozycja nowego wskaznika klimatu wraz z kryteriami okreslonymi dla przedzialów
wydatku energetycznego i przyjetej izolacyjnosci odziezy.

Wniosek koncowy

Reasumujac, uwazam, ze niniejsza praca doktorska jest napisana jasno i przejrzyscie.
Duza liczba wzorów i wykresów jest bardzo dobrze opisana i objasniona, co pozwala na ich
latwe stosowanie. Przedstawione w pracy osiagniecia autora w zakresie oceny i analizy
klimatu i klimatycznych warunków pracy w kopalniach stanowia istotny wklad autora w
zwalczaniu zagrozenia klimatycznego w górnictwie. Uwazam wiec, ze praca doktorska mgra
inz. Bartlomieja Glucha, bedaca praca naukowo-badawcza z dyscypliny górnictwo i geologia
inzynierska, spelnia kryteria pracy doktorskiej okreslone obowiazujaca ustawa o stopniach
naukowych i tytule naukowym (Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki). Stawiam wiec wniosek do Rady
Wydzialu Górnictwa i Geoinzynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o przyjecie
recenzowanej pracy i dopuszczenie jej do publicznej obrony.


